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Kadettitoverikunta ry

Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustet-
tu ja 2007 rekisteröity kadettien yhdistys. 
Se vaalii Kadetti koulun ja kadetti upseerien 
perinteitä sekä yhtenäisyyttä ja yllä pitää 
kadetti henkeä. Lisäksi sen toimintaan 
kuulu vat opiskelijatapahtumien järjestämi-
nen, Maanpuolustuskorkeakoululla sijait-
sevan 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 upsee-
rin korkeakoulututkintoa suorittava kadet-
ti. Nuorimman kadettikurssin kadetit ovat 
Kadettikouluun tullessaan Kadettitoveri-
kunnan nuorempia jäseniä. Varsinai siksi jä-
seniksi heidät hyväksytään kadettilupauksen 
myötä Kadettikoulun perinnepäivänä 20.3.

Kadettikoulu

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
tutkin toihin johtavat opinnot järjeste-
tään Maanpuolustuskorkeakouluun kuu-
luvassa 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 opin-
toihin ja kaksi vuotta kestäviin sotatietei-
den maisterin opintoihin. Vaiheiden väliin 
sijoit tuu neljän vuoden mittainen työelämä-
jakso joukko-osastoissa.
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Kevät on saapunut aikaisin Santahaminan sotilas-
saarelle. Lumipeitteen vähyydestä johtuen hiihto-
tapahtumia onkin tänä vuonna peruttu huomatta-
van paljon, mutta Kadettikoulun arki on rullannut 
opetusohjelman mukaisesti. Jälleen simpuista on 
kasvanut nuorukaisia sekä osa kadettiyhteisöä, ja 
syksyyn asti heidän käsityksiään normaalista yli-
opistostamme muokataan niin Maa-, Meri-, kuin 
Ilmasotakoululla.

Santahaminassa tarjottu opetus on toisena opiske-
luvuonna ollut hyvin samankaltaista kuin ensim-
mäisenä. Eläminen ja oleminen ovatkin jo puo-
lestaan aivan eri asioita. Edustusvuosikertana me 
keskoset olemme olleet osana Puolustusvoimien 
edustusta useissa tilaisuuksissa - aina erilaisista pe-
rinnetilaisuuksista valtiovierailuihin ja linnanjuh-
liin. Näiden virallisten koulun tarjoamien tapahtu-
mien ohella tapahtuu kuitenkin huomattava määrä 
kadeteille hyvin mieluista toimintaa.

Käsitys upseerista ja herrasmiehestä elää edelleen 
ja helpottaa yhteistyötämme muun opiskelijamaa-
ilman kanssa. Miesvaltainen Kadettitoverikunta 
onkin saanut osakseen mukavan määrän kutsuja 
erilaisiin juhlatilaisuuksiin, kuten sitseille ja vuo-
sijuhlille. Esimerkiksi Didactan tytöt järjestivät 
maaliskuussa toiset peräkkäiset yhteissitsit juhlis-
tamaan meidän yhteistä tavaltamme ruotsin opis-
kelussa. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka ak-
tiivisesti Kadettitoverikunnan kautta muu maailma 
osaa olla meihin yhteyksissä.

Siitä huolimatta - tai siitä johtuen -, että kadetteja 
osallistuu kaupungilla järjestettäviin juhlallisuuk-
siin, osaa arki ajoittain olla melko raskasta. Joskus 
luennoilla silmiä painaa, keskittyminen herpaan-
tuu ja tunnit tuntuvat matelevan. Tällaisina hetkinä 
osaa tosiaan olla kiitollinen, että täällä kampuksel-
la on sotilaskotisisaria varmistamassa rajattomalta 
tuntuvan kahvi- ja munkkitarjoilun. Molemmat 
kampusalueen Sotkut ovat pelastaneet päiväni use-
ammin kuin kerran, puhumattakaan Vuosangan 
leirisotilaskodista tai varusmiesaikaisista illoista. 

Kalpa-lehden päätoimittaja
Kadetti   Lauri Mattila

Usva on poistunut kampukselta

Haluankin osoittaa suuret kiitokset vihreiden si-
sarien tekemälle vapaaehtoistyölle. Sotilaan arki 
ei maistuisi samalta ilman teitä! 
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Tervehdys! Jälleen on kukis-
tettu yksi talvi ja kesä tekee 
tuloaan, mistä on todisteena 
lämpenevät päivät. Meille ka-
deteille tämä tarkoittaa sitä, 
että piakkoin saamme siirtyä 
hyvin ansaitulle kesälomalle. 
Spekuloinnit parhaista loma-
kohteista ovat yksi hyvin ylei-
nen puheenaihe joka puolella 
kampusta.

Viime numerossa oli nuorim-
malta kurssilta valittu Sarka-
juhlatoimikunta, joka vastasi 
yksistä hienoimmista juhlista 
koko kadettiaikana. Silloin toi-
votin toimikunnalle onnea ja 
menestystä, mutta nyt haluan 
lausua mitä suurimmat kiitok-
seni erittäin hienosti tehdystä 
työstä. Suuri kiitos pitää myös 
välittää keskoskurssille, joka 
hoiti juhlien työosastoissa teh-
tävänsä ensiluokkaisesti. 

Kadettiaikana kurssien välistä 
yhteistyötä pyritään rakenta-
maan monin eri tavoin, mutta 
itseni kohdalla olen huoman-
nut yhden asian toimivan par-
haiten: NDU Black Knights. 
Koulumme amerikkalaisen 
jalkapallon joukkueeseen osal-
listuu kadetteja kaikilta vuo-
sikursseilta sekä vielä maisteri 
opiskelijoita. Maaliskuun ai-

kana Black Knights isännöi 
kaksi ottelua kampusalueella ja 
nämä keräsivätkin hyvin ylei-
söä ja olivat kaiken kaikkiaan 
onnistuneita tapahtumia. Black 
Knights on lehden mennessä 
painoon sarjan ykkönen puh-
taalla voittorivillä ja matkalla 
kohti OSM-lopputurnauksen 
mitalipelejä. 

Amerikkalaisen jalkapallon 
opiskelijoiden SM lopputur-
nauksen järjestäjiksi valittiin 
Aalto yliopiston amerikkalai-
sen jalkapallon joukkue Aalto 
Predators sekä Kadettitove-
rikunta. Yhteistyö on pelan-
nut moitteettomasti vaikka 
kentällä onkin kohdattu kah-
desti. Lopputurnaus pelataan 
25-26 huhtikuuta Helsingissä 
Velodromilla. Tapahtumasta 
odotetaan tulevan suuri opis-
kelijatapahtuma ja kutsunkin 
kaikki Kalpa-lehden lukijat 
paikalle kannustamaan NDU 
Black Knightsin uudeksi Suo-
men mestariksi. 

Simppukurssi sai kasteen-
sa ja tämän myötä lähtivät 
puolustushaarakouluille nuo-

rukaisina. Tämä tarkoittaa, 
että kampusalue rauhoittuu 
keskosten ollessa ainoat ka-
detit kampusalueella. Kadetti-
toverikunnassa on parhaillaan 
ideatalkoot käynnissä, jotta 
löydetään uusia tapoja millä 
kadetin arkea pystytään paran-
tamaan entisestään ja vastaa-
maan siihen vapaa-ajanvietto 
tarpeeseen, joka keskosille on 
pää- ja sivuaineopintojen alun 
myötä syntynyt. 

Tsemppiä kaikille viimeisiin 
kuukausiin ennen kesää ja on-
nea ja menestystä opintoihin!

“Maaliskuun aikana Black 
Knights isännöi kaksi 

ottelua kampusalueella...”
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Teksti: Olli Saarinen    Kuva: Samu Tanskanen

KADETTITOVERIKUNTA

Sitä sun tätä...
Teksti: Kai Routila    Kuva: Samu Tanskanen

Kadettitoverikunnan puheenjohtaja 
kadetti Kai Routila

Opetuksen kehittämisestä

MPKK:n OPPILASKUNTA

Maanpuolustuskorkeakoulun 
oppilaskunnan puheenjohtaja 
kadettikersantti Olli Saarinen
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Päättynyt vuosi toi mukanaan tär-
keän edistysaskeleen nuoren tie-
deyliopistomme kehitystaipaleella. 
Vuoden 2012 loppupuolella Aalto-
yliopiston kanssa aloitettu projekti 
Maanpuolustuskorkeakoulun ope-
tuksen kehittämisen arvioinnista 
saatiin päätökseen viime marras-
kuussa, jolloin seitsenhenkinen työ-
ryhmä esitteli arviointiraporttinsa. 
Samaan aikaan käynnissä oli myös 
yliopiston sisäinen palautejärjestel-
män kehittämisprojekti. 

Vaikka arviointi keskittyikin ni-
menomaan opetuksen kehittämi-
sen prosesseihin varsinaisen sisällön 
ja opetuksen laadun sijaan, on sen 
symbolinen merkitys parikymmen-
sivuista raporttia suurempi. Yh-
teistyö ja toimintatapojen vertailu 
muiden oppilaitosten kanssa pitäisi 
olla itsestään selvyys akateemisessa 
maailmassa, mutta ymmärrettävästi 

fyysisestikin eristetylle sotilasope-
tuslaitokselle omien käytänteiden 
altistaminen julkiselle arvioinnille 
vahvuuksineen ja heikkouksineen ei 
ole helppo päätös. Avoimuus ja läpi-
näkyvyys ovat kuitenkin välttämät-
tömyys akateemisen tutkimuksen 
ja opetuksen sekä uskottavuuden 
kehittämiseksi.

Arvioinnin toteutuksen pohjana 
käytettiin MPKK:n laatimaa itse-
arviointiraporttia, haastatteluja sekä 
pedagogista strategiaa ja kurssien 
pedagogisia käsikirjoituksia. Pääosin 
havainnot tukivat itsearvioinnin tu-
loksia, mutta ulkopuolinen arviointi 
toi mukaan myös uudenlaisia nä-
kökulmia opetuksen kehittämiseen. 
Vahvuuksina nähtiin vahva palaut-
teen antamisen kulttuuri ja käytössä 
olevan palautejärjestelmän katta-
vuus. Opiskelijoiden haastatteluiden 
perusteella todetaan palautteen vai-
kutuksen olevan kuitenkin vaihtele-
vaa. Tämän suhteen eri ainelaitosten 
kulttuureissa on varmasti hyvin suu-
ria eroja. Myös kurssien alussa ker-
rotun palautteen perusteella tehdyt 
muutokset aiempiin toteutuksiin 
verrattuna, opiskelijoiden keskinäi-
nen vertaistuki ja työelämäpalaute 
saivat kiitosta. 

Kehittämisajatuksista tärkeimmät 
olivat mielestäni opiskelijoiden 
parempi osallistaminen kurssien 
suunnitteluun sekä aiemman osaa-
misen parempi hyödyntäminen. 
Jälkimmäiseen keinoina nähtiin, 
varsinkin maisteri- ja jatkotutkinto-
opiskelijoiden osalta, valinnaisuuden 
ja  vaihtoehtoisten suoritustapojen 
lisääminen. Tätä rajoittaa tällä het-
kellä paremmuusjonojen vaatima 
numeraalinen ja keskenään vertailu-
kelpoinen arvostelu. 
Haasteeksi työryhmä mainitsee 
varsinkin sotilasopettajien suhteel-
lisen nopean vaihtuvuuden. Hyvänä 

hiljaisen tiedon siirtämisen apuvä-
lineenä nähtiin pedagogiset käsi-
kirjoitukset. Vaarana on kuitenkin 
niiden liiallinen rajoittavuus, mikäli 
esimerkiksi uudella opettajalla on 
täysin toisenlainen oppimiskäsi-
tys kuin käsikirjoituksen laatijal-
la. Opiskelijan saaman palautteen 
koetaan olevan kattavaa käytännön 
opetuksessa, mutta akateemisten 
opintojen osalta ehdotetaan yksi-
löllisempää ohjausta ja kehityksen 
seuraamista.

Vaikeana kokonaisuutena arvioi-
jat näkivät upseerikasvatuksen ja 
sen hahmottamisen. He kaipasivat 
upseerin identiteetin tarkempaa 
määrittelyä, jotta opinnoissa voi-
taisiin määrittää tavoitteet upseeri-
kasvatuksen osalta. Akateemisessa 
mielessä tämä näkökulma kuulostaa 
mielestäni pelottavalta, koska sen 
valossa kurssien tavoitteena olisi 
tuottaa samalla tavalla ajattelevia 
tietyt ”upseerin kriteerit” täyttäviä 
sotilaita sen sijaan, että meillä on 
tällä hetkellä perinteistä, tavoista ja 
tietyistä hyveistä koostuva jatku-
vasti muutoksessa oleva ilmiö, joka 
kuitenkin yhdistää kadettiupseereita 
arvosta ja kurssista riippumatta.

Projekti on saatu siis päätökseen, 
mutta sen hyödyllisyyttä voidaan 
arvioida vasta, kun näemme sen 
mahdolliset vaikutukset. Kehittyäk-
semme joudumme tulevaisuudessa 
käymään entistä avoimempaa vuo-
ropuhelua siviilitoimijoiden kanssa 
ja näkemään upseerin toimintaym-
päristön puolustushallintoa ja 
rajavartiolaitosta laajempana koko-
naisuutena, mikä pakottaa meidät 
arvioimaan toimintaamme muil-
lakin kuin perinteisen sotakoulun 
kriteereillä.

Hyvää kevättä ja opiskeluintoa kai-
kille!



Teksti: Eversti Harri Niskanen    Kuvat: Puolustusvoimat ja Aki Aunala

POHJOISMAISTEN KADETTI-
KOULUJEN VÄLINEN YHTEIS-

TYÖ NYKYPÄIVÄNÄ
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PERUSTA

Perustan Pohjoismaisten Kadet-
tikoulujen yhteistyölle loi Ruot-
sin kuningas Kustaa III. Eversti 
Yrjö Maunu Sprengtporten teki 
esityksen 20.3.1779 pysyvän so-
takoulun perustamiseksi Savon 
ja Karjalan upseereiden koulut-
tamiseksi. Kuningas Kustaa III 
hyväksyi esityksen heinäkuussa 
samana vuonna ja näin oli Haa-
paniemi Krigsskola perustettu.

Tänä vuonna vietämme siis suo-
malaisen upseerikoulutuksen 
235 -vuotisjuhlavuotta, jota Ka-
dettikoulu juhlisti 20.3.2014 
järjestämällä pienimuotoisen 
muistotilaisuuden Rantasalmella 
sijaitsevalla Haapaniemen Sota-
koulun muistomerkillä.

Mielenkiintoista on, että tuolloi-
seen ”Emo-Ruotsiin” perustettiin 
Karlbergin sotakoulu vasta reilu 
vuosikymmen myöhemmin. Saat-
toi olla, että päätökseen perustaa 
Haapaniemen sotakoulu ensin 
”Österlandetiin” vaikutti Ruotsin 
strategisen ”katseen” suuntautu-
minen Tanskan ohella itään. 

1700 -luvun lopulla Ruotsissa oli 
siis kaksi sotakoulua, jotka kou-
luttivat upseereita valtakunnan 
asevoimien tarpeisiin. Sotakou-
lujen yhteistoiminta ja toisaalta 
tervehenkinenkin kilpailu oli al-
kanut.

Haapaniemessä luotiin suomalai-
sen upseerikoulutuksen perusta 

ja kansallinen upseerihenki, jotka 
kantavat edelleenkin. Merkittä-
vin osoitus suomalaisen upseeri-
koulutuksen korkeasta tasosta ja 
järkkymättömästä upseerihen-
gestä saatiin sotavuosina 1939 
- 45. Lisäksi on syytä palauttaa 
mieliin, että tänä vuonna on myös 
tullut täyteen 95 -vuotta ka-
dettiupseereiden kouluttamisen 
aloittamisesta itsenäisen Suomen 
kadettikoulussa.

Näin jälkikäteen on pakko to-
deta, että hyväksymällä eversti 
Sprengtportenin esityksen Ruot-
sin kuningas teki vuonna 1779 
erittäin viisaan päätöksen!

NYKYPÄIVÄ

Nykyisin näkyvimpiä yhteis-
työmuotoja Suomen, Ruotsin, 
Norjan ja Tanskan kadettikou-
lujen välillä ovat osallistuminen 
Pohjoismaisille kadettipäiville 
(NOKA) ja säännölliset vierailut 
vuosittain naapurimaiden, mu-
kaan lukien Viron kadettikoulun, 
perinnetilaisuuksiin.

NOKA järjestetään vuorovuosin 
kussakin Pohjoismaassa. Tänä 
vuonna on norjalaisten vuoro toi-
mia isäntänä ja vuonna 2015 on 
meillä kunnia isännöidä Pohjois-
maisia kadettipäiviä Santahami-
nassa.

Kadettipäivien ohjelma jakautuu 
kolmeen osa-alueeseen: urhei-
lukilpailuihin, seminaareihin ja 
tutustumiseen sekä isäntämaahan 
ja sen kadetteihin sekä muiden 
osallistujamaiden kadetteihin ja 
upseereihin.

Suomen Kadettikoulun yhteis-
toiminta Pohjoismaisten kadet-
tikoulujen kanssa laajentui 1990 
-luvulla käsittämään myös Viron 
kadettikoulun. Viron uudelleen-
itsenäistymisen jälkeen noin pa-
rikymmentä virolaista kadettia sai 
Suomessa upseerikoulutuksen. 
Osa heistä on virkaiän karttuessa 
jatkanut Suomessa myös muilla 
puolustusvoimien upseerikurs-
seilla. Nyttemmin, Viron saatua 
käyntiin oman kadetti- ja upsee-
rikoulutuksensa ja liityttyä Na-
ton jäseneksi, koulutuksen osuus 
yhteistyöstä on vähentynyt. Yh-
teistyö on muuttunut samantyyp-
piseksi kuin mitä Pohjoismaiden 
kadettikoulujen kanssa tehdään.

TAVOITEET JA 
MERKITYS

Kaiken Suomen puolustusvoi-
mien kansainvälisen toiminnan 
perimmäisenä tavoitteena on 
kehittää kansallista puolustusta. 
Sama pätee pohjimmiltaan myös 
kadettikoulujen väliseen yhteis-
toimintaan. Tavoitteena on siis 
kehittää suomalaista upseerikou-
lutusta ja luoda pohjaa kansain-
välistymiselle.

NOKA -tapaamiseen kuulu-
vissa seminaarien aiheita ovat 
esimerkiksi: taktiikka, sotahisto-
ria, fyysinen kasvatus ja etiikka. 
Seminaarit alkavat alustuksella, 
joka on perusta monikansallisil-
le ryhmätöille. Töiden esittelyyn 
liittyvä keskustelu tuo eri kan-
sallisuuksien ja yksilöiden nä-
kemyksiä esiin ja mahdollistaa 
uusien näkökulmien avautumi-
sen. Nykyisin urheilukilpailuissa 

kilpaillaan joukkueina, jotka on 
muodostettu kaikkien Pohjois-
maiden kadeteista (sekajouk-
kueet). Tavoitteena on parantaa 
yhteistoimintaa ja kehittää ”ka-
veria ei jätetä” -henkeä. ”Kylmän 
sodan aikana” kilpailtiin kan-
sallisin joukkuein. Tuolloin yh-
teishengen kehittäminen ei aina 
tullut ykkösenä. Suomen kadetti-
koulun tavoitteena oli voittaa tai 
olla ainakin parempi kuin Ruot-
sin kadettikoulu!

Eräs merkittävä kokonaisuus 
NOKA -tapaamista on madal-
taa kynnystä eri maista tulevi-
en kadettien henkilökohtaisessa 
kanssakäymisessä sekä tutustua 
naapurimaiden kadettien kult-
tuuritaustaan ja ajatusmaailman 
perusteisiin. Tällä saavutetaan 
ainakin kaksi tavoitetta: opitaan 
ymmärtämään paremmin erilai-
suutta ja toisaalta muodostamaan 
uusia näkökulmia omaan upsee-
ritaustaan sekä arvostamaan niitä 
asioita, jotka ovat kansallisessa 

koulutuksessa ja koko puolustus-
järjestelmässä hyvin. 

Varsin yleistä on myös se, että 
myöhemmin upseerin uralla 
palvellaan yhdessä niiden upsee-
reiden kanssa, joita on tavattu 
kadettikoulun aikana eri yhteyk-
sissä. Tällöin esimerkiksi yhteis-
toiminta erilaisissa harjoituksissa, 
kriisinhallintatehtävässä tai vaik-
kapa Nato- tai EU -esikunnas-
sa on yksinkertaisempaa. Jää on 
murrettu jo kadettiaikana.

Yhteistoiminta Pohjoismaiden 
ja Viron kadettikoulujen kanssa 
tarjoaa kaikille kadeteille mah-
dollisuuden opetella kansainvä-
listä kanssakäymistä ”helpossa”, 
arvopohjaltaan ja kulttuuriltaan 
samantyyppisessä ympäristössä.

AJANKOHTAISTA

Noin kuukauden kuluttua alka-
vat vuoden 2014 NOKA -päivät 
Oslossa. Matkavalmistelut ovat 

tällä hetkellä täydessä vauhdis-
sa. Osloon matkustaa noin 40 
toisen vuosikurssin kadettia. 
Viimeistään nyt kannattaa osal-
listujien aloittaa monipuolinen 
ja kokonaisvaltainen harjoittelu 
sekä valmistautuminen Osloa 
varten. 

Lukuvuosi on jälleen edennyt 
niin pitkälle, että nuorin kadetti-
kurssi on antanut kadettilupauk-
sensa, juhlinut sarkajuhlaansa 
sekä aloittanut sotilasammatil-
liset opintonsa PAT -kouluissa. 
Onnittelut 100. Kadetti- ja 83. 
Merikadettikurssille liittymises-
tä Haapaniemestä vuonna 1779 
alkunsa saaneiden kadettiupsee-
reiden ketjuun!

Toivotan kaikille aurinkoista ja 
mielenkiintoista kevään jatkoa!

Kadettikoulun johtaja
Eversti Harri Niskanen



How Finnish-Swedish bonds 
were once again tied, a guy was 
lost and Åland was declared inse-
cure

Preparations were poor, not to 
say very poor. Tales were told at 
Karlberg that Finnish and Swed-
ish high councils used to meet on 
what was considered to be neu-
tral ground, Åland, but we did 
not know under what premises. 
An ancient red plastic covered 
book found in the high councils 
office told us one part of the story, 
bearing signatures in aristocratic 
writing from unknown Finnish 
and Swedish cadets, declaring 
brotherhood and future defence 
alliances. Tales whispered from 
already graduated officers told us 
another story. One about Scan-
dinavia’s biggest nightclub, pric-
es in the Viking Line Tax-free 
and shady competitions in beer 
drinking and strip poker.

Preparations

This both thrilled and scared us, 
but during our first time as high 
council definitely became the 
elephant in the room: everyone 
knew about it, but no one talked 
about it. My three mighty col-
leagues however, started remind-
ing me that the responsibility for 
organising the trip came upon 
the Generalamiral (secretary). 
This left no other options than 

grabbing the bull by the horns 
and reach out with an invitation 
to a weekend of challenges and 
camaraderie to our Finnish col-
leagues.

Bonds that had been tied during 
the Finnish winter ball in March 
2013 quickly became urgently 
relevant, and quickly one suspi-
cious looking telephone number 
led to another. Soon, parts of 
the Finnish high council were 
narrowed down and we could 
bilaterally decide on a suitable 
weekend, squeezed in between 
mess parties, field manoeuvres 
and tank lessons. Oh, what joy of 
multiple task capability.

Leaving Stockholm

The adventure started to become 
reality. A programme was put 
together consisting of breakfast, 
guided sightseeing, an historical 
tour at the naval museum, din-
ner at Åland’s best restaurant 
and drinks at night club “Arken”. 
With great excitement we board-
ed the ferry, drank a beer in the 
bar and were delivered a very 
cold, very sudden shower by our 
accountant: The tax-free did not 
open until the way back. 

The trip had been going on for 
two hours, and was already a di-
saster. Our mightiest man went 
quietly to the cabin to be left 

alone. Our vice president ordered 
a fourth glass of wine. The young-
er course-part of the delegation 
were happily ignorant, prob-
ably thinking we where right on 
course. Talking about this in the 
bar, we also got a very picturesque 
tip from an unknown lady, where 
she had hidden a plastic bottle 
with liquor from security while 
smuggling it on-board. Interest-
ing as it was, it didn’t seem to be 
the solution to our problems at 
that time.

Hårt pressad på min högra flank. 
Min center viker tillbaka. Omöj-
ligt att manövrera. Situationen 
utmärkt. Jag anfaller.

Studying the historical greats in 
modern warfare paid off, how-
ever in a context one did not sus-
pect. Sometimes the solution to a 
coming defeat can be aggressive 
actions. Therefore, inspired by 
General Foch, we looted whatever 
money we had and went straight 
to the bar. This action truly paid 
off, since the next memory takes 
place in the cabin, at 6 a.m. with 
alarms ringing.

The lost member

The Swedish delegation was 
ordered to pack lightly, bring 
a good mood and try to get as 
close to our Finnish brothers as 
possible.

The Finnish delegation I assume got similar instructions. Af-
ter arriving at the hotel, where they had waited since 4 a.m., 
we had breakfast together. Their luggage was lighter than ours; 
some mostly containing a clean pair of underpants and a bottle. 
We had some very fine home-made wine, which was exactly 
needed to freshen up after last night on the ferry. They defi-
nitely had tried to come as close to us as possible; one guy was 
reported to have such longings to us Swedes he decided to take 
a de-tour to Stockholm (“Erik, one thing: öhhm, we lost a guy. 
He didn’t wake up and we got off the boat. He didn’t.….”). 
That, gentlemen, is dedication.

In Mariehamn

After breakfast our sightseeing began, visiting the state of the 
art library, Ålands national football stadium, a typical Åland-
house and so on. During this walk and talk, there was a nice 
and peaceful social climate with interesting discussions about 
everything from junior league football in Åland to modern 
stosstrupptaktik, ending with a visit to the Åland naval muse-
um. For my own sake, my role as the tour guide, quoting Johan 
Ludvig Runeberg on the highest point of Åland overlooking 
Mariehamn, while being offered some excellent Estonian vod-
ka, stood out. I don’t count on being able to do that many times 
again during my lifetime.

After a pizza lunch we all had some spare time to visit the 
pool area, sauna or to catch some shuteye. Then, there was more 
tasty home-made wine, a small shopping tour and a powernap 
before we met up at the Indigo restaurant, which was said to be 
one of the better alternatives in Åland. Both service and food 
were excellent, with a special room prepared for the delegation 
to dine in. During dinner we were also joined by “the lost guy”, 
who entertained us with stories from his day, consisting of an 
Irish pub in Stockholm and some countrymen. 

The social situation became quite family-like, and during the 
second self-presentation some guidelines for future events 
where drawn up. Cadets from both countries seem to enjoy 
the same thing, such as hunting, American football, hiking and 
military history. With good relations between Karlberg and the 
Finnish military academy, it should easily be possible to arrange 
such activities!

“With good relations between Karl-
berg and the Finnish military 

academy, it should easily be pos-
sible to arrange such activities!”

Kalpa10

KADETTIYHTEISTYÖMARIEHAMN

Tekstit: Erik Storckenfeldt sekä Juuso Lehto & Saska Pajunen   Kuvat: Erik Storckenfeldt, Lauri Mattila ja Saska Pajunen 
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Mäktiga resan - The mighty trip



Dinner came to an end after what seemed like no time. Parts of 
the Finnish delegation went to the Mariehamn Casino, the rest 
of us walked back to the hotel for the usual pre-club drink. We 
then gathered again at the famous nightclub Arken, that proved 
everything from the tourist brochure right:

The legendary nightclub at hotel Arkipelag. Mariehamns centre 
for festivities all year around. One of the biggest nightclubs in 
Scandinavia. Wherever people dined or had their cocktails, eve-
ryone is going to Arken before the end of the night.
At this stage of the trip we also began to set out for adventures of 
our own. To some, that meant speaking Russian to a Latvian fish-
erman, to others trying to find a future wife or breaching the per-
sonal record of how many gin and tonics a gentleman can handle. 
An adventurer’s night, in the best of company.

Heading home

After a couple of hours of sleep for some, we had breakfast and 
began planning for the dissolvement of the Åland 2013-group. 
Telephone numbers where exchanged, along with facebook infor-
mation. Someone even managed to take a quick snapshot of ev-
erybody outside the hotel, a picture witnessing a group of persons 
after an intense weekend with new comrades, in a place not so 
far from home but with late nights and early mornings. After the 
goodbyes were said, the Swedish delegation silenced noticeably. 

On our way to the ferry terminal and on the ferry home we all 
had our own experience to process, and our own memories to sort 
out. But we all felt a certain connection to each other and to our 
friends across the puddle. Therefore, we sincerely hope that the 
younger courses high councils (with our help of course, if request-
ed) manage to spur these suggested types of events and maintain 
the good connection between our cadet corps. Please also take 
the opportunity to visit our mess parties and other school events 
such as the wikingablooth or thessningar. Of course also to fi-
nally figure out which country is supreme in beer-drinking!  If 
you do; I also promise to tell anyone who wishes to hear exactly 
how many bottles of liquor too much one cadet brought through 
customs when we got back to Stockholm, who in the Swedish 
high council punches the hardest and where the unknown lady 
hid the liquor.

However, beyond jokes, in times such as these, when peoples’ in-
tegrity and the sovereignty of states once again are disputable in 
Europe, the connection between both our nations’ armed forces 
must be well maintained. In our line of work, we must be able 

on short notice switch between pleasure and pro-
fessionalism, something events such as this spur to 
success. Even if the trip’s first motto wasn’t military 
professionalism, one would like to think there was a 
spillover effect of insight and understanding in the 
respective country’s armed forces and future officers 
corps. I personally look forward to working with the 
professional and pleasant future finnish officers that 
I have met.

Best regards from the other side,

Kadett Erik Storckenfeldt (to the right), 
Generalamiral, 220 QRZNs Höga Råd
Militärhögskolan Karlberg
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Finsk versionen
Kadettitoverikunnalla on ollut pitkään perinteenä tehdä poh-
joismaista yhteistyötä, etenkin ruotsalaisen Kadettitoverikun-
nan, Höga Rådetin kanssa. Tähän perinteeseen kuuluu, mah-
dollisuuksien mukaan, vähintään kerran vuodessa toteutettu 
kollegoiden tapaaminen. Tapaamiseen osallistuu molempien 
järjestöjen nuorempia ja vanhempia hallituksen jäseniä. 

Tapaamisten tarkoituksena on ylläpitää naapurimaan kanssa 
luotua yhteistyötä ja myös kehittää sitä. Suurimpina haasteina 
Höga Rådetin ja Kadettitoverikunnan yhteistyössä on ollut sen 
näkyminen vain murto-osalle kadeteista. Tapaamisen aikana 
tulikin monia kehitysideoita ja ajatuksia, jolla saataisiin paran-
nettua muun muassa edellä mainittua asiaa. 

Jo jonkin aikaa vuotuinen tapaaminen on järjestetty syksyisin 
- molempien maiden puolimatkan krouvissa - Ahvenanmaalla. 

Matka alkoi perjantai-iltapäivänä Helsingin Eteläsatamasta, 
jossa todettiin Kadettitoverikunnan osallistujien paikallaolo 
sekä jaettiin matkaliput. Kuten sotilaan elämään kuuluu, oli 
osa matkailijoista harjoitellut matkan tulevat koitokset jo 
edellisen yön aikana. Laivamatka alkoi erinomaisesti ja al-
kumaljat nautittiin puheenjohtajamme Kai Routilan puheen 
säestämänä. 
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Seuraavaksi aikatauluun kuului huoltamisvaihe varustamon 
runsautta notkuvissa buffet-pöydissä. Yhteisen illallisen aikana 
keskusteltiin asioista, joista Höga Rådetin edustajien kanssa ot-
taisimme esille. Maittava tarjoilu ja sen rajaton käyttöoikeus ta-
kasivat aterioinnin lähes buffet-ravintolan sulkemiseen saakka.

Itämeren keinutuksen johdattama suurin osa matkailijoista päät-
ti suunnata tutkimaan laivan viihdetarjontaa ylemmille kansille. 
Monien tiedostaessa varsin aikaisen maihinnousun Ahvenan-
maalle, vetäytyi valtaosa matkailijoista lepuuttamaan silmiään 
hyttien huomaan. Pieni osa jäi kuitenkin yläkansille varmista-
maan laivan perille pääsyä satamaan. 

Laivan saavuttua satamaan noin kello 04:00 toteutimme mai-
hinnousun. Monilla olivat silmät sirkeinä edellisen illan buffet-
pöydästä ja laivan kuivasta ilmanlaadusta. Vahvuuslaskennan 
yhteydessä todettiin yhden henkilön puuttuvan. Häneen kuiten-
kin saatiin yhteys seuraavana päivänä ja hänen todettiin olevan 
täydessä mielen- ja ruumiinvoimissa matkalla hakemaan vauh-
tia Tukholmasta. Näin ollen väsyneen joukon siirtyminen kohti 
hotellia alkoi.

Hotellille pääseminen ei koitunutkaan niin suureksi iloksi kuin 
aiemmin oli odottanut. Majoitushuoneemme eivät vielä olleet 
luovutuskunnossa, kellon ollessa jo noin 05:00, joten meidät 
majoitettiin puoleenpäivään asti hotellin kokoushuoneeseen. 
Kokoushuoneen lattia todettiin kaikesta pettymyksestä huoli-
matta otolliseksi parin tunnin lepohetkelle.

Höga Rådetin edustajien laiva saapui satamaan noin 07:00 ja 
olimme sopineet tapaavamme heidät aamupalalla. Hiljaisuutta 
kahden järjestön edustajien kanssa ei ehtinyt olla kuin sekunnin 
murto-osan, kun naapurikansat löysivät yhteisiä keskusteluai-
heita. Aamupalan aikana Höga Rådetin matkanjohtaja, joka toi-
mi koko seurueen matkanjohtajana Ahvenanmaan ajan, esitteli 
suunnitelmansa päivänkulusta. 

Viimeisten aamukahvien jäähdyttyä siirryimme tutustumaan 
paikallisiin nähtävyyksiin. Kiertokävelyn aikana meille esitel-
tiin muun muassa Ahvenanmaan kirjasto, paikallinen kauppa-
ketju, merenkulkumuseo sekä Ahvenanmaan korkein maaston-
kohta. Muutaman tunnin kävelyn jälkeen seurueemme siirtyi 

lounaalle, jonka jälkeen oli tiedossa hetki huoltoa hotellissa en-
nen illan ohjelmaa. 

Illan hämärtyessä alkoi siirtyminen Ahvenanmaan korkeimmal-
le paikalle jossa meitä odotti tuima tuulenvire, vaakana satava 
syyssade sekä kynttilöin valaistu alue. Ruotsalainen matkanjoh-
taja aloitti kertomalla tapaamisten historiasta ja sen merkityk-
sestä. Hetken kuluttua olimme kaikki kirjoittaneet nimemme 
kirjaan, josta löytyi aiempiin tapaamisiin osallistuneiden kadet-
tien nimikirjoitukset. 

Traditioiden jälkeen oli aika siirtyä illalliselle korkealaatui-
seen ravintolaan. Tässä vaiheessa rivivahvuus voitiin todeta 
määrävahvuiseksi. Illallisella jatkettiin vapaamuotoista kes-
kustelua mahdollisesta yhteistoiminnasta ja sen kohteista. Il-
lallisen päättyessä tehtiin päällikkötasoinen päätös loppuillan 
ohjelmasta. 

Illallisen jälkeen suuntasimme hotellille, jossa alkoi henkilö-
kohtainen virkistäytyminen iltaa varteen. Virkistäytymiseen 
kuului lähinnä raskaan päivän huuhtominen kylmällä suihkulla 
ja väkevällä voimajuomalla. Todellisen ”pelikunnon” saavutta-
misen jälkeen suoritimme vakaan jalkamarssin kohti kaupungin 
kuuminta yöllistä ravintolaa.

Yökerhossa juhlinta ja verkostoitumisyritykset jatkuivat pikku-
tunneille saakka. Tietyssä vaiheessa kuitenkin väsymys tiukensi 
otettaan ja pakotti viimeisemmätkin uupuneet taistelijat hotellin 
suojaan ja sängyn pohjalle. 

Herätyskello herätti tuttuun tunteeseen, jonka toinen opiskelu-
vuosi oli tuonut tullessaan. Olo oli pelonsekainen ja hyvin epä-
mukava. Päivän kuitenkin pelasti hotellin tukeva aamupala, jos-
sa tutut kasvot päätyivät samaan pöytään päivittelemään eilisiä 
tapahtumia. Aamupalan jälkeen oli kuitenkin aika hyvästellä 
ruotsalaiset kollegat ja suunnata haikean ja kohmeloisen olon 
saattelemana kohti satamaa.

Paluumatka sujui odotetun rauhallisesti. Muutama henkilö kui-
tenkin innostui jatkamaan väsymätöntä taistelua hyvän olon 
puolesta. Ilmeisesti onnistunein lopputuloksin. 

Tiet erkanivat kuitenkin lopulta Turun satamassa, josta osanot-
tajat jatkoivat jälleen kohti omia opinahjojaan. Kaikin puolin 
onnistunut matka oli päättynyt!

Juuso Lehto & Saska Pajunen
98.kadk

”... hänen todettiin olevan täysissä 
ruumiin ja mielen voimissa matkalla 

hakemaan vauhtia Tukholmasta.”
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Perinnepäivän iltajuhla, Sarkajuhla
Teksti: Anna-Kaisa Salo  Kuvat: Juho Länsiharju ja Manu Kivelä

SARKAJUHLASARKAJUHLA

100. Kadettikurssin ja 83. Me-
rikadettikurssin ensimmäisen 
vuoden ehdotonta kohokohtaa 
Sarkajuhlaa vietettiin perjantai-
na 21.3. Maanpuolustuskorkea-
koululla. Sarkajuhla toimii myös 
Kadettikoulun perinnepäivän 
iltajuhlana, vaikkakin virallinen 
perinnepäivä oli jo 20.3.

Sarkajuhlan perinne on vanha ja 
sen nimi juontaa juurensa ajalta, 
jolloin kadetit pukeutuivat ennen 
Kadettilupauksen antoa sarka-
asuun. Lupauksen antamisen 
myötä, oli nuorukaisilla lupa pu-
kea ylleen hienommat, diagonaa-
lista valmistetut pukunsa. Vaikka 
sarka-asut ovat jo kauan olleet 
historiaa, Sarkajuhla on viralli-
sesti ensimmäinen tilaisuus jossa 
koko kurssi pukee yhdessä pääl-

leen parhaimpansa, eli kadetin 
juhlapuvun m/22.

”Surkea simppujen 
saastainen vuo…”

Perinnepäivä alkoi simpuilla 
jo aikaisin aamuhämärässä pe-
rinteisin menoin. Aamulla au-
ringon hiljalleen noustessa, oli 
edessämme yksi kadettiaikamme 
tärkeimmistä tapahtumista, an-
taessamme yhdessä kadettiveljien 
ja – sisarien kanssa kadettilupa-
uksen. Tämän myötä surkeista 
simpuista kuoriutui nuorukaisia 
ja oli meidän vuoromme liittyä 
osaksi Kadettitoverikuntaa ja sen 
kautta osaksi koko Kadettikuntaa 
ja sitä katkeamatonta ketjua, joka 
jo 235-vuoden ajan on liittänyt 
kadettiupseereita yhteen. Kadet-

tilupauksen jälkeen oli aika siir-
tyä maakunta-aamiaiselle, jossa 
saimme nauttia muun muassa sa-
volaisten lauluesityksestä, pitkään 
ja hartaasti…

Perinnepäivä oli täynnä ohjelmaa 
ja heti maakunta-aamiaisen jäl-
keen olikin aika siirtyä seppeleen-
laskun kautta valmistautumaan 
Kadettikoulun perinnepäivän 
paraatiin ja juhlalounaalle yhdes-
sä toisen vuosikurssin, maisteri-
kurssin, ja koulun henkilökunnan 
sekä kutsuvieraiden kanssa. Ka-
dettikoulun johtaja palkitsi sa-
malla menestyneitä oppilaita ja 
ylensi vanhempia kadetteja pal-
velusarvoissa. Juhlalounaan jäl-
keen kadettien keskuudessa alkoi 
hiljalleen aistia illan odotuksen ja 
jännityksen…

”Sir, ladies and gentleman…”

Kello alkoi hiljalleen lähestyä 
kolmea ja ensimmäiset daamit 
saapuivat saarelle. Kadetit par-
veilivat juhlapuvuissaan päära-
kennuksen edessä odottaen juuri 
sen oman daamin nousevan bus-
sista. Pian piha täyttyikin upeista 
daameista ja omansa napattuaan, 
kadetit alkoivat hiljalleen siirtyä 
kohti parivalokuvausta. Ennen 
iltajuhlan alkua oli jokaisella vie-
lä hetki aikaa kierrellä ja esitellä 
kampusaluetta ja olihan kellari-
kin avannut jo ovensa pahimman 
janon sammuttamiseen. 

Pian koittikin jo aika ensim-
mäisten parien siirtyä kohti 
juhlasalirakennuksen pariovia 
isäntäparien kättelyyn. Sanka-
riaulan punaista mattoa pitkin 
käveli toinen toistaan kauniim-
pia daameja komeiden kadettien 
käsipuolessa ja kello 18 mennessä 
sekä juhlasali että ruokasali täyt-
tyivät iloisesta puheensorinasta, 
kaikkien vieraiden saavuttua. 

Juhliin osallistuivat kadettien ja 
heidän daamien ja kavaljeerien 
lisäksi kutsuvieraita, muun muas-
sa Kadettikoulun henkilökuntaa, 
yhteistyökumppaneita, kummi-
kurssien edustajia sekä Pohjois-
maisten ja Viron kadettikoulujen 
kadetteja ja henkilökuntaa. Juh-
lien seremoniamestari, kadetti 
Lepistö ilmoitti juhlaväen Ka-
dettikoulunjohtajalle, ”Herra 
eversti, he ovat täällä taas”. Tätä 
seurasi perinteinen kuoron esitys, 
Ateenalaisten laulu. Kuoron esi-
tyksen jälkeen, minulla oli kunnia 
sarkajuhlatoimikunnan puheen-
johtajan ominaisuudessa lausua 
tervetuliaissanat. Alkupalojen 
pariin päästiin siirtymään sotilas-

pastorin humoristisen ruokaru-
kouksen jälkeen.

Herkullisen savulohitartarleivän 
jälkeen oli aika hiljentyä kuun-
telemaan koulunjohtajan puhet-
ta, joka tällä kertaa oli hyvinkin 
kansainvälinen. Pääsipä koulun-
johtaja hieman näpäyttämään 
kadetteja ruotsinkielentaidosta. 
Puheen jälkeen oli aika siirtyä 
pääruoan pariin. Tarjolla oli pip-
puroitua häränsisäfileetä kerma-
perunoiden kera, joka jälkeenpäin 
sai herkullisuudestaan paljon 
kiitosta kurssilta. Tästä kiitos 
kuuluu Leijonacateringin henki-
lökunnalle. 

Pääruoan jälkeen oli aika siirtyä 
lyhyelle tauolle haukkaamaan 
hiukan happea. Tauolta palat-
tuamme, pääsimme nauttimaan 
kuoron laulusta heidän esittäes-
sään kappaleet Vapauden Laulu ja 
Finlandia Hymni. Myös kummi-
kurssien edustajat toivat kurssil-
lemme terveiset 50. ja 30. kurssin 
takaa, joiden jälkeen olikin aika 
siirtyä Perinteiden Isän puheen 
jälkeen perinnekavalkadin pariin. 

Tämän kavalkadin jälkeen olikin 
vuorossa yksi illan odotetuimmis-
ta hetkistä, kun eräs nuorukainen 
ilmoitti ruudusta olevansa uusi 
perinteiden poika, raikuvien ap-
lodien kera.

Kellon jo lähestyessä puolta kym-
mentä, pyysi juontaja hiljaisuutta 
salissa kadetti Ruokolaisen pi-
täessä puheen naiselle ja kuoron 
esittäessä Hän kulkevi kuin yli 
kukkien. Tämän jälkeen oli aika 
siirtyä ulos seuraamaan ilotuli-
tusta. Taivaalle ilmestynyt hui-
kaiseva spektaakkeli ei taatusti 
jättänyt kylmäksi ketään ja huhu 
kertoo, että yksittäinen kadetti oli 
ilotulitteiden valaistessa taivas-
ta polvistunut daaminsa eteen ja 
esittänyt tärkeän kysymyksen…

Tämän kokoluokan juhlien 
protokollaan kuuluu vieraiden 

kättely illan isäntien ja emäntien 
toimesta. Samoin juhlapuheet ovat 

olennainen osa illan kulkua.
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Ilotulituksen jälkeen oli aika 
aloittaa illan vapaampi osuus, 
ensin virallisen Ensivalssin ja 
muutaman wanhan tanssin pa-
rissa. Juhlasalin tanssilattia tul-
vi hymyileviä pareja, jokaisen 
yrittäessä muistella kuinka ne 
askeleet siellä tanssitunneilla 
menivätkään. Kyllähän ne siel-
tä muistuivat mieleen ja lattialla 
pyöri jos jonkinmoista parkettien 
partaveistä useampikin kappale. 
Kaartin Varusmiessoittokunnan 
kokoonpano vastasi illan musiik-
kitarjonnasta ja tanssittavaa riitti 
genrestä toiseen. 

Juhlat olivat täydessä vauhdissa, 
sillä myös juomatarjoilu oli avattu 
ja tanssilattia täyttyi puheensori-
nasta, naurusta ja tanssista. Ka-
dettien ja daamien kasvoilta oli 
aistittavissa, että kaikki se syksyn 
ja kevään aikana tehty työ oli tä-
män illan arvoista. 

Hiljalleen kellon lähestyessä 
01.00 juhlasalin valaistuksen hä-
märtyessä oli aika ”illan viimeisel-
le hitaalle”, kynttilävalssille, jonka 
jälkeen nuorin kurssi poistui juh-

lallisesti miekkakujan kautta. Ilta 
ei kuitenkaan ollut vielä saapunut 
päätökseensä, sillä edessä oli pi-
kainen tavaroiden nouto ja siirty-
minen Sokos Hotel Presidenttiin, 
jonka tiloihin kurssillemme oli 
varattu yhteiset jatkot. Moni jat-
koikin juhlintaansa aamun pik-
kutunneille asti, kerranhan vaan 
tällaisia juhlia vietetään.

Kuinka tähän oikein 
päädyttiin…?

Näin muutama päivä juhlien jäl-
keen, olen pariinkin otteeseen 
miettinyt miten kaikkien niiden 
pienten kommellusten (joita pa-
kosta jokaisen tielle aina osuu…) 
jälkeen päädyttiin lopulta näin 
upeaan juhlaan. Kaiken taus-
talla on niin koko kurssin kuin 
yksittäisten toimikunnan jäsen-
ten kova työ. Näin iso ponnis-
tus saadaan aikaan vain yhdessä. 

Sarkajuhlatoimikunta valittiin 
pian kurssin alun jälkeen ja heti 
alusta asti olikin selvää että työ-
tä ja tekemistä tulee riittämään 
ihan varmasti jokaiselle. Toimi-
kunnan toiminnan käynnistämi-
sessä korvaamattomassa roolissa 
oli edellisen vuoden toimikunta 
sekä Kadettitoverikunnan jä-
senet, joiden opastuksella alkoi 
hiljalleen selvitä mistä on kyse.

Kokoonnuimme toimikunnan 
kanssa ensin syksyllä vähin-
tään kerran kuukaudessa päi-
vittämään tehtävä aikatauluja ja 
keväällä Vuosangan ampuma-
harjoituksen jälkeen kokoustim-
me viikoittain, sillä tekemistä ja 
hoidettavaa riitti. Ensimmäinen, 
isoin ja haastavin ponnistus oli 
varainkeruu juhlia varten, jossa 
kurssimme lopulta onnistui hy-
vin. Tehtävää oli tämän lisäksi 
laidasta laitaan; hotellien varaus-
ta, tarjoilun ja ohjelman suunnit-
telua, avec-listojen laatimista ja 
tietenkin miten daamit saadaan 
kaikki tuotua Santahaminaan, 
juhlien keskipisteeseen.

Haluan tässä välissä koko sy-
dämestäni kiittää omaa toimi-
kuntaani, jokainen sen jäsen 
osoitti olevansa tehtävänsä ja 
luottamuksen arvoinen. Lisäksi 
osoitan kiitokseni koko meidän 
ensimmäiselle vuosikurssillem-
me, sillä yhdessä me rakensimme 
näistä juhlista oman näköisemme 
ja tarjosimme niin toisillemme 
kuin daameille ja kavaljeereilla 
unohtumattoman ja ainutkertai-
sen illan. 

Osoitan myös suuret kiitokset 
toiselle vuosikurssille, jonka työ-
osastot mahdollistivat juhlien 
onnistumisen. Kiitokset menevät 
myös Kaartin Varusmiessoitto-
kunnalle, ravintolapäällikkö Jar-
mo Koskivuorelle sekä SkyStar 
Ilotulitusnäytöksen porukalle, 
joka loitsi meille illan huipennuk-
sena upean ilotulituksen. Erityi-
set kiitokset haluan myös osoittaa 
Samu Hannukkalalle, jonka pet-
tämätön silmä loihti juhlatiloi-
himme upean valaistuksen.

Terveiset 101. Kadettikurssin 
Sarkajuhlatoimikunnalle

Syksyllä kun uusi kadettikurssi 
saapuu taloon, on jälleen juhlan 
tuomat haasteet uuden toimi-
kunnan edessä. Mutta ei hätää, 
me olemme täällä silloin teitä 
varten, tämän kaiken jo koke-
neena ja toivottavasti sen myötä 
hiukan viisaampana. 

Sarkajuhla on iso työsarka, mut-
ta palkitsee tekijänsä. Se vaatii 
jokaiselta toimikunnan jäseneltä 
aktiivista ja omatoimista työs-
kentelyä, vastuunottoa ja ennen 
kaikkea halua tehdä parhaansa 
muun kurssin eteen. 

Olen itse saanut tästä tehtä-
västä paljon oppeja joista väi-
tän olevan hyötyä jatkossakin. 
Tarttukaa siis rohkeasti tähän 
tehtävään, sillä vaikka se vaatii 
teiltä aikaa ja ylimääräistä pa-

nostusta, se on kaiken vaivan 
arvoista. 

Ja muistakaa ennen kaikkea, 
että me, 100. Kadettikurssin 
sarkajuhlatoimikunnan jäsenet, 
olemme teidän tukenanne ja 
apuna.

Sarkajuhlatoimikunnan PJ
Anna-Kaisa Salo

100. kadk

Juhlatunnelman nostattamisesta 
kadettien yhteisissä riennoissa 

vastaa perinteikkäästi kadettikuoro 
johtajanaan Matti Orlamo

Illallisen niin sanotun virallisen 
osuuden jälkeen oli vuorossa 

vapaata ohjelmaa tansseineen 
ja ilotulituksineen.

SARKAJUHLASARKAJUHLA



-Åke Blomqvist

saa parhaat naiset”
”Tanssitaitoinen herrasmies

Tanssikoulu Clara Blomqvist järjestää 
tanssikursseja ympäri vuoden.

Perinteitä kunnioittaen on 
kadeteille  jatkossakin  ilmainen 

pääsy paritanssitunneille.

Lue lisää osoitteesta

www.tanssikouluclarablomqvist.fi
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Sotilaan kodin monet puolet
Kuvia ja tekstit: Joona Haataja, Lauri Mattila ja Kirsi Patrikainen  Kuvia: Maria Niinimaa ja Elisa Rahkonen
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Leirisotilaskodin 
lämmössä

Kun ulkona on 30 astetta pak-
kasta, monella kadetilla ja va-
rusmiehellä on suuri houkutus 
hankkiutua lämpimään paikkaan. 
Ja mikäpäs sen parempi kuin am-
puma-alueen oma leirisotilaskoti, 
joka palveli kadetteja Vuosangas-
sa Maanpuolustuskorkeakoulun 
ampumaharjoituksen aikana.

Pienen punaisen talon ikkunois-
ta loistaa lämmintä valoa. Sisällä 
puupöytien ääriin on istuutunut 
kymmeniä kadetteja ja muutamia 
varusmiehiäkin. Lämmin pu-
heensorina peittää televisioiden 
äänet alleen.

– Varusmiehet ovat aivan ihania, 
sotilaskotisisar Vuokko Huitti-
nen toteaa.

Huittinen on ollut sotilaskoti-
sisarena lähes 25 vuotta. Lei-
risotilaskodin palveluista on 
kantautunut hänelle vain po-
sitiivista palautetta. Huittinen 
kuvailee sotilaskotia rauhoittu-
misen ja mielihyvän tuottamisen 
keitaaksi.

Myyntihyllyt pursuavat klassisia 
Sotkun munkkeja, mutta myös 
muita tarpeellisia esineitä, kuten 
hammasharjoja ja juomapulloja. 
Jotkut surffaavat internetissä So-
tilaskodin langattomassa verkos-
sa, toiset taas lukevat kirjoja tai 
lehtiä. Mutta useimmille kelpaa 
toisen palvelustoverin seura kah-
vin ja munkin ääressä.

– Armeijan pojat eivät koskaan 
nurise tai vastustele. Olen huo-
mannut näinä 25 vuotena, että 
asiakkaat ovat yhä avoimem-
pia. Heidän kanssaan pystyy 
puhumaan melkein mistä vain, 
kunhan viitsii ruveta keskustele-
maan, Huittinen sanoo.

Vaikka sotilaskoti onkin tuttu 
paikka kaikille varusmiehille, 
yhtä asiaa monet eivät tiedä.

– Useimmat luulevat, että me 
kaikki olemme palkallisia työn-
tekijöitä. Että miten te oikein 
jaksatte, kun täällä ei ole pak-
ko olla, sotilaskotisisar Kerttu 
Karppinen naurahtaa.

Leirillä sisaret saavat korvaukse-
na puolipäivärahaa ja puolustus-
voimilta täysylläpidon. Muuten 
työtä tehdään vapaaehtoisesti.

Ystävätär sai houkuteltua Karp-
pisen vapaaehtoistyöntekijäksi 
tähän maanpuolustushenkiseen 
yhteisöön monien muiden lailla.
– Ensin ystävä houkutteli mi-
nua, mutta minä sanoin, että 
enhän minä voi tulla lasteni ta-
kia. En ole päivääkään katunut, 
että lähdin mukaan. Kyllä tämä 
on niin paljon antanut, aivan us-
komatonta työtä, hän hymyilee.

Sotilaskodit ja suomalainen sotilas 
ovat täydellinen pari jo vuodesta 
1918 eikä yhteistyö osoita hiipumi-
sen merkkejä. Sotilaskotiyhdistyksiä 
löytyy 37 kappaletta ympäri Suo-
menmaata ja vapaaehtoisia vihrei-
tä sisariakin noin 6000.

Vihreät sisaret tekevät tärkeää 
työtä suomalaisen asevelvolli-
sen hyväksi. Tämä näkee selviten 
varuskunnissa, joissa palvelu on 
jatkuvaa. Parhaimmalta sisarien 
tekemät massiiviset 246 646 tuntia 
vapaaehtoistyötä tuntuvat kuiten-
kin leirisotilaskodeissa - siellä mis-
sä sotilaskodin tarjoamaa lämpöä, 
rauhoittumismahdollisuuksia ja 
munkkeja eniten arvostaa.

SOTILASKOTISOTILASKOTI

Keittiön puolella on alkamassa 
munkin paisto. Karppinen lei-
poo taikinaa ja samalla pyöräyt-
tää siitä yli kymmenen tasaista 
palloa vanhalla taikinakoneella. 
Kone pyöräyttää kahdesta ki-
losta paksua taikinaa tasaisia 
munkkipalloja hetkessä. Kohot-
tuaan munkit laitetaan rasvaan 
ja siitä Huittiselle hillopyssyn 
käsittelyyn.

– Munkinpaisto on meillä vielä-
kin pitkälti käsityötä, Huittinen 
toteaa.

Kun leirisotilaskotiin tulee uusi, 
kokematon sisar, menee sormi 
aluksi helposti suuhun. Leiri-
sotilaskoti on tavalliseen soti-
laskotiin verrattuna erilainen 
ympäristö. Mutta toisaalta si-
sarten tehtävät ovat entuudes-
taan tuttuja.

– Nämä työthän ovat hyvin lä-
hellä kotitöitä, ja niihin me 

olemme toisaalta jo tottuneet, 
Huittinen sanoo.

Hän kuvailee sisarien välistä il-
mapiiriä hyväksi.

– Me olemme hyvin sopeutu-
vaisia. Oma ilmapiirinsä täällä 
on parasta. Ihana luonto tekee 
sen.

Sotilaskotisisar Riitta Kouk-
karille paras muisto yli kym-
menen vuoden sotilaskotiuran 
ajalta oli se päivä vuonna 2011, 
jolloin Suomi voitti jääkiekon 
maailmanmestaruuden. Hän oli 
silloin Heinuvaaran leirisotilas-
kodissa.

Ihan sipsin ja limsan voimalla 
mentiin. Tunnelma oli jotain 
sanoin kuvaamatonta.

Joona Haataja
83. mek

Munkit ovat luonnollinen osa lei-
risotilaskotia ja menekki onkin 
taistelijoiden kovasta energianku-
lutuksesta johtuen melko suurta.

”Munkinpaisto on meillä vieläkin pitkälti käsityötä.”



Nuorten sisarten vieraana

Aikuisten sisarten lisäksi Soti-
laskodeissa ympäri Suomen on 
myös nuorten sisarten toimintaa 
ja Riihimäellä toiminta on erityi-
sen aktiivista. Lähestyessäni jo 
90-vuotista Riihimäen Sotilas-
kotia en päässyt edes omatoimi-
sesta sisälle, kun nuoret sisaret jo 
olivat toivottamassa tervetulleek-
si. Paikalla olivat 17-19 -vuoti-
aat Anna-Lotta, Elisa, Maria ja 
Tiia.

Sotilaskotisisaruus ei perusluon-
teeltaan näytä katsovan ikää. 
Näistä nuorista huokui nimittäin 
samankaltaista palvelualttiutta, 
joka on ominaispiirre vanhem-
missa sisarissa kautta maan. Tälle 
ensivaikutelmalle sain varmis-
tuksen jo ennen kuin haastattelu 
edes pääsi alkuunsa. Sain nope-
asti sisään päästyäni Anna-Lo-
talta ohjeet ottaa haastatteluun 
mukaan kahvia ja pullaa – Soti-
laskodin tarjoamana tietenkin. 

Kokoushuoneessa nuorten si-
sarten puheista selvisi nopeasti 
tuttu kaava, miten he ajautuivat 
mukaan sotilaskotitoimintaan. 
Kavereiden ja muiden tuttujen 
puheet olivat jälleen liittymisen 
taustalla. Mihinkään mainoksiin 
he eivät olleet törmänneet, mutta 
siitä huolimatta toimintaan pääsi 
nopeasti mukaan. Elisa kertoikin 
pitempään toiminnassa mukana 
olleiden auttaneen alussa paljon 
ennen kuin toiminta tuli tutuksi.

Sotilaskotia pohdittaessa ensim-
mäisenä tulevat mieleen kahvit ja 
munkit. Riihimäellä toimintaan 
ei kuitenkaan kuulu päivittäinen 
munkkien leipominen vaan tässä 
suhteessa tukeudutaan isompaan 
Parolan sotilaskotiin. Sisarten 
toimenkuvaan kuuluu suurelta 
osin kodin hengettärenä toimi-
minen. Niin yleiset kotityöt kuin 
asiakaspalvelu ovat tulleet tutuik-
si.

Marian puheita kuunnellessa sel-
viää nopeasti, mikä on pelottavin 
osa sisarena olemisessa. Kassalla 
rahan kanssa työskenteleminen 

on haastavaa. ”Hirveä tunne, kun 
jono vain kasvaa Sotkun ulko-
puolelle asti ja ei saa kassaa toi-
mimaan!” Yleensä varusmiehet 
ovat kuitenkin seesteisiä olen-
toja ja pienet odottelut munkin 
saamiseksi kestetään rauhallises-
ti. Missäköhän sitä on opetettu 
odottamaan?

Tällainen sotilaskotitoiminta vie 
tietenkin vapaa-aikaa, mikä kuu-
luu vapaaehtoistyön luonteeseen. 
Sisarena oleminen ei kuitenkaan 
juurikaan rasita opiskelua. Aktii-
visia sisaria on niin paljon, että 
varusmiehiä pääsee palvelemaan 
parina iltana kuussa ja ylioppilas-
kirjoituksiinkin pystyy rauhassa 
valmistautumaan. 

Elisa ja Maria ovat samaa miel-
tä, että vaikka arvokasta vapaa-
aikaa kuluukin, saa Sotilaskodista 
hyvän mielen lisäksi myös arvo-
kasta työkokemusta, mukaan lu-
kien työtodistuksen. Eivät nuoret 
sisaret kuitenkaan pelkästään 
työtodistusten perässä työhön tu-
lisi. Ratkaisevana tekijänä on, että 
”Varusmiehet ovat tosi mukavia!”, 
Anna-Lotta kertoo. Eikä se mi-
kään ihme olekaan. Onhan se 
sotilaalle kuin sotilaalle mukava 
tulla päivän päätteeksi hetkeksi 
rauhoittumaan Sotilaskotiin.

Lauri Mattila
99. kadk

Kassalla työskenteleminen tuottaa 
yllättävän paljon päänvaivaa.
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Sotilaskotitoiminta 
poikkeusoloissa

Kaiken perustana on yhteistoi-
mintasopimus

Sotilaskotiliitto on jo 1990-lu-
vulla luvannut tuottaa sotilas-
kotipalvelut puolustusvoimille 
kaikissa olosuhteissa. Viimeksi 
yhteistoimintasopimus sotilasko-
ti- ja kanttiinitoiminnasta poik-
keusoloissa on tehty vuonna 2007. 
Sopimuksen liitteenä annettiin 
ohje sotilaskoti- ja kanttiinitoi-
mintojen järjestelyistä poikkeus-
oloissa. 

Varautuminen poikkeusoloihin 
perustuu yhteiskunnassa valmius-
suunnitteluun.  Puolustusvoimien 
tuleva organisaatiouudistus näkyy 
monella tavalla myös sotilaskoti-
toiminnassa ja uudistus antoikin 
vauhtia järjestön valmiussuunni-
telmien uudistamiselle. Työ on 
edelleen kesken, mutta tarkoitus 
on saada järjestön kaikki toimin-
tatasot kattavat suunnitelmat voi-
maan 1.1.2015.

Sotilaskotijärjestön 
poikkeusolo-organisaatio

Sotilaskotijärjestön muodosta-
vat Sotilaskotiliitto ja sen jäse-
ninä olevat eri puolella Suomea 
toimivat sotilaskotiyhdistykset. 
Sotilaskotiliitto johtaa poikkeus-
olojen sotilaskotitoimintaa. Joh-
tamisen helpottamiseksi järjestö 
jaetaan jatkossa sotilaskotipiirei-
hin, joita johtavat piiripäälliköt. 
Aikaisemmasta sotilaskotilääni-
jaosta luovutaan ja piirit mukai-
levat puolustusvoimien tulevaa 
huolto-organisaatiota. 

Sotilaskotipiirit jakautuvat puo-
lestaan sotilaskotiyksiköihin. 
Yksiköt muodostuvat samalla 
alueella toimivasta yhdestä tai 
useammasta sotilaskotiyhdis-
tyksestä tai yhdistysten paikal-
lisosastoista. Tarkoituksena on 
alueellisella tasolla yhdistää eri 
yhdistysten erilaiset voimavarat.

Joukkojen keskittyminen suuriin 

varuskuntiin näkyy myös soti-
laskotitoiminnassa. Suurten va-
ruskuntien yhteydessä toimivia 
yhdistyksiä on vain vähemmistö 
Sotilaskotiliiton jäsenyhdistyk-
sistä. Suurimmalla osalla yhdis-
tyksiä on mahdollisuus palvella 
vain pientä joukkoa varusmiehiä 
tai sitten varusmiehiä ei ole yh-
distyksen toiminta-alueella ol-
lenkaan. Kaikilla yhdistyksillä on 
kuitenkin tarjota jotain voimava-
roja poikkeusolojen sotilaskoti-
toimintaan, oli se sitten sisaria tai 
vaikkapa kahvinkeittovälineitä. 

Poikkeusoloissa piiripäälliköiden 
avuksi perustetaan piiritoimistot, 
joista käsin ohjataan ja johdetaan 
sotilaskotiyksikköjä sekä kanttii-
nijoukkueita. Kanttiinijoukkueet 
ovat valtakunnallisia yksiköitä, 
joita siirretään tarpeen mukaan 
koko valtakunnan alueella. Jouk-
kue koostuu toimistosta, varas-
tosta, kanttiiniryhmistä sekä 
tarvittaessa leipomosta.

Poikkeusolojen
sotilaskotitoiminta

Poikkeusolojen sotilaskotitoi-
minta on samanlaista kuin nor-
maaliajan sotilaskotitoimintakin, 
sitä vain tehdään laajemmalla 
aukiololla (tarvittaessa 24 tuntia 
seitsemänä päivänä viikossa) ja 
suuremmilla henkilöresursseilla. 
Sotilaskotiyhdistykset ja alueel-
liset sotilaskotiyksiköt vastaavat 
valmiuden kohottamisen alkuvai-
heessa tarvittavien sotilaskotipal-
velujen tuottamisesta. 

Poikkeusolojen toimintoja varten 
harjoitellaan monipuolisesti - muu-
tenkin kuin rasvapatojen äärellä...



Eterna

Oras Eterna. 
Irresistible but smart.

www.oras.com

EASY
• Ihanteellinen suihku yhdellä  
 painalluksella.

ECO
• Vettä ja energiaa säästävä  
 EcoLed-painike.

SAFE
• Sulkeutuu automaattisesti 

4 minuutin kuluttua. 
 

www.blancco.com
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Poikkeusoloihin siirryttäessä 
painopiste on valtakunnallisten 
kanttiinijoukkueiden tarjoamissa 
sotilaskotipalveluissa. Kanttiini-
joukkueet tukevat sotilaskotipal-
veluin vain taisteluista irti olevia 
puolustusvoimien joukkoja.

Vapaaehtoisia sotilaskotisisaria 
tai sotilaskotiyhdistysten pal-
kattuja työntekijöitä ei tulevai-
suudessa tulla puolustusvoimien 
taholta virallisesti sijoittamaan 
poikkeusolotehtäviin, vaan hen-
kilöt varataan näihin tehtäviinsä 
järjestön sisäisesti.

Poikkeusoloihin harjoittelu

Sotilaskotiliitto johtaa isoja so-
taharjoituksia voidakseen har-
joitella omaa poikkeusolojen 
toimintaansa ja siinä lähinnä 
kanttiinijoukkueen toimintaa. 
Seuraava tällainen harjoitus jär-
jestetään toukokuussa 2014. 

Alueelliset harjoitukset taas tar-
joavat sotilaskotiyksiköille hyvät 
mahdollisuudet harjoitella yksik-
köön kuuluvien sotilaskotiyhdis-
tysten yhteistoimintaa. Tämä ei 
vielä tänä vuonna ole ollut mah-
dollista, mutta jatkossa tässä on 
kaikille sotilaskotisisarille hyvä 

mahdollisuus päästä harjoittele-
maan poikkeusolojen toimintaa. 
Pojattomuus eli varuskunnan 
puuttuminen ei ole siis este.

Toivomme, että sotilaskotipalve-
lujen saanti on eri harjoituksissa 
ympäri Suomea yhtä sujuvaa kuin 
normaalistikin. Tämä uudesta 
poikkeusolo-organisaatiostamme 
huolimatta tai ehkä juuri sen 
vuoksi. Varusmies on meille kai-
kissa tilanteissa ja aina se ykkö-
nen!

Kirsi Patrikainen
Sotilaskotiliitto

Poikkeusoloprosessin omistaja... mutta tottakai varusmiehelle on 
munkkeja tarjottava!



Vaikka aselajivalinnat veivätkin entisen punalaatan rihlat-
tomien putkien pariin, toimitin vielä simppuvuonna tehtä-
vääni osana tulijaosta varusmiesaikaisen aselajini velvoitta-
mana. Tosin eipä epäsuora tuli irrottanut otettaan miehestä 
vieläkään. ”Kai niillä rihlattomilla putkillakin voi ampua”, 
totesi eräs tykkimies kuullessaan aselajivaihdoksesta. Joka 
tapauksessa seurauksena niin entisestä kuin nykyisestäkin 
aselajistani olin varsin otettu saadessani tehtäväkseni kirjoit-
taa Kalpaan tämän jutun, joka liittyy Hotelli Torniin ja jo-
kaiselle Kadettikoulua käyneelle tuttuihin tykkeihin. – Tässä 
vaiheessa joku heitinmies nähnee punaista. ”Mieshän puhuu 
tykäreistä ja jalkaväen huippuunsa viritetyistä uroista samas-
sa lauseessa!”

Viime talvena olin taistelijaparini kanssa omalla vuorollani 
puhdistamassa tykkejä lumesta ja tarkastamassa suuntausta. 
Hommaa tehtiin viikon vuoroissa, ja tykkien luona vietetty 
aika riippui luonnollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Itse 
kukin alkoi pikkuhiljaa kiinnittää enemmän huomiota tyk-
kien puhtauteen ja suuntaukseen, ja vuorossa olleet saivat 
varmasti kuulla kurssitovereiltaan mahdollisesta epäonnistu-
neesta suorituksestaan. Lumen satamiseen oli selkeä selitys. 
Mutta kuka oli muuttanut suuntausta?

Maalina torni Helsingin yllä!
Teksti: Perttu Piispa  Kuvat: Samu Tanskanen



VARTTUNEITA 
JO SUOMEEN 
TULLESSAAN

Tykit, joista jo mainitsin, seiso-
vat Maanpuolustuskorkeakoulun 
päärakennuksen edessä. Jäyk-
kälavettiset tykit on valmistettu 
Ranskassa vuonna 1878, ja ne 
ovat malliltaan 90 K 77. Talviso-
dan aikana Ranska lahjoitti Suo-
melle yhteensä sata samanlaista 
tykkiä, joista joukkoihin ehti en-
nen sodan päätöstä vain parikym-
mentä. Jatkosodan syttymiseen 
mennessä toimitukset oli kuiten-
kin saatu päätökseen, ja sadasta 
tykistä reilut kahdeksankymmen-
tä palveli jatkosodan suomalaisis-
sa joukoissa. Ranska puolestaan 
oli käyttänyt samaa kalustoa jo 

ensimmäisessä maailmansodassa. 
Suomeen tuoduilla tykeillä eh-
dittiin vuosina 1939–1944 am-
pua yhteensä 174 148 laukausta. 
Viimeiset laukaukset kajahtivat 
Syvärillä 21. kesäkuuta 1944.

Maallikolle tykit lienevät vain 
käytöstä poistuneita aseita, jot-
ka on raahattu paikoilleen ko-
ristamaan sotakoulun julkisivua. 
Tykkeihin liittyvien perinteiden 
tuntemus tekee niistä kuitenkin 
jotain aivan muuta – nimittäin 
linkin kansamme historiaan.

SUOMI VALVONNAN 
ALLA

Kadettikoulun toiminnan siir-
tyessä vuosien 1940 ja 1941 
vaihteessa Munkkiniemestä 
Santahaminaan Ranskan lah-
joittama tykkierä oli vielä Suo-
men armeijalla käytössä olevaa 
kalustoa. Runsaan 13 vuoden 

päästä siitä kampuksen pää-
rakennus sai tykkinsä, jotka 
käytöstä poistettuina luovutet-
tiin Kadettikoululle 23. hel-
mikuuta 1954. Jo vuosia ennen 
niin Kadettikoulun siirtymistä 
Santahaminaan kuin tykkien 
luovutustakin, vuonna 1931, 
Helsingin keskustassa sijaitse-
vaan Yrjönkatu 26:een oli val-
mistunut Hotelli Torni, aikansa 
suomalainen pilvenpiirtäjä. Se 
liittyy meihin kadetteihin ja 
suomalaiseen sotahistoriaan ta-
valla, joka jokaisen kadetin on 
syytä tietää.

Vuosina 1939–1940 Suomen 
kansa taisteli talvisodassa ja 
vuosina 1941–1944 jatkosodas-
sa. Sotien koettelemukset kes-
tettiin, ja jatkosota päättyi 19. 
syyskuuta 1944 Moskovan väli-
rauhaan, jossa Suomelle saneltiin 
useita rauhanehtoja. Ehtojen to-
teutumista asettui rauhansopi-

muksen 22. artiklan ja liitteiden 
mukaisesti valvomaan liittoutu-
neiden valvontakomissio, joka 
koostui sekä Neuvostoliiton että 
Ison-Britannian virkamiehistä. 
Komissio oli kuitenkin vahvan 
neuvostojohtoinen.

Valvonta toteutettiin konk-
reettisesti Suomesta. Komis-
sion hermokeskus muodostui 
Yrjönkadulle Hotelli Torniin, 
jossa osa komissiosta myös ma-
joittui. Tornista käsin huoleh-
dittiin muun muassa siitä, että 
Suomen armeija saatettaisiin 
rauhanomaiselle kannalle, kaik-
ki fasisminluontoiset järjestöt, 
joihin muun muassa naisten va-
paaehtoista maanpuolustustyötä 
tehnyt Lotta Svärd luettiin kuu-
luvaksi, lakkautettaisiin ja sota-
rikolliset tuomittaisiin teoistaan. 
Sotasyyllisyysoikeudenkäynnit 
olivat poikkeuksellisia, sillä oi-
keutta toteutettiin taannehti-
vasti.

Liittoutuneiden valvontako-
mission toiminta Suomessa 
päättyi Pariisin rauhansopimuk-
sen ratifiointiin vuonna 1947. 
Vaikka komissiolla olikin toi-
minta-aikanaan kaikki diplo-
maattiset etuoikeudet ja oikeus 
saada tehtäväänsä tarvitsemiaan 
tietoja Suomen viranomaisilta, 
ei sillä kuitenkaan ollut mah-
dollisuutta puuttua suoraan 
Suomen hallintoon. Rooli oli 
valvova ja ohjaava, joskin mais-
teri Aulis Blinnikan toteamus 
”Tornin varjo ulottui maamme 
jokaiseen kolkkaan.”, kertoo 
omaa tarinaansa ajan painosta-
vasta ilmapiiristä. – Muutama 
vuosi valvontakomission pois-
tumisen jälkeen vuonna 1951 

Torniin perustettiin uusi Atel-
jee- baari, joka on myöhemmin 
noteerattu myös kansainvälisissä 
julkaisuissa. 

HISTORIAA JA PERIN-
TEITÄ KUNNIOITTAEN

Seuraavan kerran kun ohikulki-
ja näkee tulijaoksen kadetit taas 
kiillottamassa ylpeydenaihei-
taan koulumme päärakennuk-
sen edustalla, kannattaa hänen 
muistaa, että he huolehtivat 
samalla niiden suuntaamisesta. 
Pohjoisluku on helppo muistaa. 
Se on päivästä toiseen sama. Se 
on ollut sitä jo vuosikymmeniä. 
Tykit osoittavat edelleen meren 
yli kohti Helsingin keskustaa. 
Tarkemmin sanottuna ne osoit-
tavat kohti Yrjönkatu 26:tta, 
Hotelli Tornia ja sen Ateljee- 
baaria.

Ateljee- baarin merkitys ky-
seisessä perinteessä saattaa ih-
metyttää joitakin, mutta siinä 
tapauksessa se saa ihmetyksen 
aiheeksi jäädäkin. Eikä suinkaan 
sen takia, ettei se kestäisi julki-
suutta, päinvastoin. Yksi perin-
teiden tarkoituksista on luoda 
yhdistäviä tekijöitä ja yhteen-
kuuluvuuden tunnetta kadetti-
kurssien välille, ja siksi osa niistä 
kuuluu vain Kadettikoulua käy-
neiden tietoon. 

Ohikulkijalle ranskalaisen ase-
teollisuuden luomukset voivat 
edelleen olla vain koristeita, 
mutta tykeillä uurastaville ka-
detille ne eivät sitä ole. Heille 
ne ovat, kuten sanottu, paljon 
enemmän kuin ohikulkija ehkä 
voisi kuvitellakaan.

Kadkers Perttu Piispa
99. kadk
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HOTELLI TORNIPERINNETYKIT

Yhtenä tulijaoksen velvollisuuksista 
on perinnetykkien puhdistaminen 

ja suuntauksen tarkastaminen.

”Itse kukin alkoi pikku
hiljaa kiinnittää enemmän 

huomiota tykkien puh
tauteen ja suuntaukseen”



Sotatekniikka, siis matematiikan, 
fysiikan ja asejärjestelmien oppi, on 
sana joka ei jätä kadettiakaan kyl-
mäksi. Jos yhtä oppiainetta voi ku-
vata ”rakkaaksi viholliseksi”, se on 
Sotatekniikka. Numeroiden ja kaa-
vojen maailma voi vaikuttaa yhtä 
käsittämättömältä kuin Simpun 
määritelmä, mutta avautuessaan 
tuon maailman loogisuus on 
sotilaalle jopa kotoisaa. Oikea ja 
väärä – vastaavaa  yksikäsitteisyyttä 
ja selkeyttä ei löydä muualta. Koska 
matemaattisten mallien ja fysiikan 
lakien salat eivät kuitenkaan aukea 
kaikille niukkojen oppituntiresurs-
sien puitteissa, kadetit järjestävät 
omatoimisesti koulupäivien jälkeen 
vapaaehtoisia lisälaskareita. 

Sotatekniikan 
opetuksen rakenne

Sotatekniikan opetus jakautuu 
kahteen osaan: Auditoriossa yh-
teisesti pidettäviin luentoihin 
sekä pienryhmissä toteutettaviin 
laskuharjoitteisiin, laskareihin. 
Luennoilla luennoitsija opet-
taa tarvittavan teorian ja näyttää 
muutaman laskuesimerkin. Näin 
jokainen saa alustavan käsityk-
sen siitä, miten erilaisia tehtäviä 
lasketaan.  Luentoa seuraavissa 
laskareissa vertaisopettajat, kurs-
silta valitut 10 kadettia, opastavat 
kurssitovereitaan luennoitsijan 
määräämien laskuharjoitusten 
parissa. Näin kadettikurssi saa-
daan jaettua vajaan 20 hengen 

ryhmiin, mikä mahdollistaa teh-
täviin perehtymisen ja ongelmis-
sa auttamisen. 

Tiukka viikko-ohjelma aiheuttaa 
kuitenkin sen, että laskareita voi 
olla enintään kahdesti viikossa. 
Tämä luo tarpeen vapaaehtoisel-
le lisälaskareille, joissa voidaan 
keskittyä syvällisemmin kurssin 
kannalta tärkeimpiin asioihin, 
sekä tarjota paremmin avustusta 
yksittäisille kadeteille.

Vertaisopettajan ajatuksia 
vapaaehtoisista lisälaskareista

Sotatekniikan kursseilla ope-
tus käynnistyy vauhdilla. Vaik-
ka Kadettikouluun pääseminen 
ei edellytä lukion matematiikan 
ja fysiikan suorittamista pitkinä 
oppiaineina, pidetään niitä tek-
niikan kursseilla lähtötasoina. 
Useilla kadeteilla onkin haastava 
tehtävä edessään: heidän täytyy 
kuroa toiset kiinni noiden oppiai-
neiden perusteissa, ja lisäksi ope-
tella kurssin varsinainen sisältö. 
Edessä on jopa kaksinkertainen 
työtaakka, josta pitää suoriutua 
samassa ajassa kuin toistenkin. 

Sotatekniikan laitos kehittää jat-
kuvasti opetustaan vastatakseen 
tähän ongelmaan, mutta sen käy-
tettävissä oleva oppituntimäärä 
on rajallinen. Osa kadeteista jat-
kaakin opintoja omalla ajallaan, 
vapaaehtoisina lisälaskareina. 

Ahkerimmat jättävät luokkara-
kennuksen taakseen vasta illan 
hämärryttyä.

Matematiikka ja fysiikka ovat 
monille vaikeita aineita. Tämä 
johtuu mielestäni siitä, että jo-
kaisella on oma tapansa ratkaista 
ongelmia. Vaikka laskusäännöt 
ja ratkaisut ovat yksikäsitteisiä, 
niiden taustalla tapahtuva päät-
telyketju ei ole. Ei riitä että opis-
kelijoille kerrotaan teorioiden ja 
laskusääntöjen perusteet luennoi-
malla. Oppiminen tapahtuu vasta 
kun he oppivat soveltamaan noita 
tietoja osana omaa ongelmanrat-
kaisutapaansa. Tämä vaatii aikaa, 
yritystä, erehdystä ja ajoittain 
avustusta. Näitä kaikkia on saata-
villa lisälaskareista.

”Opetettava asia on oleellista ja 
tarpeellista.” Lisälaskarien ajan-
käyttöä eivät sido opetustavoitteet 
ja suunnitelmat. Vertaisopettaja 
voikin suunnitella opetettavat asiat 
huomioiden opiskelijoiden toiveet 
aiheista joissa he kaipaavat lisäope-
tusta. Lisäksi kurssien luennoitsijat 
ovat määritelleet vertaisopettajille 
hyvin kurssin kannalta keskei-
simmät aihe-alueet. Nämä tekijät 
huomioiden vertaisopettajan on 
helppo suunnitella lisälaskareita, 
joiden sisältö on mahdollisimman 
hyödyllinen opiskelijoille.

”Tyhmää kysymystä ei ole.” Pienes-
sä tukiopetusryhmässä on matala 
kynnys kysyä apua, koska opiske-
lijat ovat suunnilleen samalla tai-
totasolla. Voi olla lähes varma, että 
joku toinenkin pohtii samaa on-
gelmaa. Usein tukiopetustuntien 
opetukselliset ”timantit” syntyvät 
opiskelijan kysymyksestä, jonka 
vastaus avaa kyseisen asian muil-

lekin. Tukiopetustunnit ovatkin 
kaukana vertaisopettajan yksipuo-
lisesta luennoimisesta. 

Tunnin alussa annetaan perusteet 
tehtävien tekemiseen, ja pääosan 
ajasta opiskelijat ratkovat tehtäviä. 
Kun tehtävässä tulee eteen ylitse-
pääsemätön ongelma, sen ratkai-
semiseen on tarjolla apua. Esille 
noussut ongelma ratkaisutapoi-
neen käydään ryhmän kanssa läpi, 
ja näin yhden laskijan oivallus välit-
tyy kaikille. Laskutaito syntyy juuri 
näistä oivalluksista, ryhmässä niitä 
oppii tehokkaimmin!

”Oma aika, oma motivaatio.”   Li-
sälaskareissa on erinomainen ilma-
piiri koska ne ovat vapaaehtoisia. 
Pitkästä opiskelupäivästä huoli-
matta töitä tehdään täydellä teholla. 
Välillä väsymys painaa vertaisopet-
tajaakin, ja taululle kirjoitettavaan 
malliratkaisuun livahtaa laskuvirhe. 
Tuntien hienoimpia hetkiä ovat ne, 

kun opiskelijat korjaavat tällaisen 
virheen – silloin tietää että oppi on 
mennyt perille! 

Hyödyllisyytensä lisäksi omalla 
ajalla pidettävät lisälaskarit ovatkin 
mielestäni osoitus kadettien yhteis-
hengestä ja työmotivaatiosta. Näi-
den voimalla kurssilaiset selviävät 
niin aselajiopintojensa rasituksista, 
kuin ammuksen lentoradan lasku-
tehtävistäkin.

Kadettikurssien 99 ja 100 
opetuksen vertailua

Sotatekniikan opintojen peruste-
kijät, luennot ja laskarit, ovat pää-
piirteiltään samanlaiset  99. ja 100. 
kadettikursseilla. Nuoremmalle 
kurssille näihin on kuitenkin teh-
ty kaksi onnistunutta parannusta. 
Vapaaehtoiset lisälaskarit on mer-
kitty jo valmiiksi kurssin viikko-
ohjelmaan, ja opetuksen tueksi on 
otettu käyttöön internet-lasku-
harjoitusportaali.

MiTKä oVAT LisäLAsKARiEn 
suuRiMMAT HyödyT sinuLLE? 

”Saat opiskelijana tukea aina, 
kun tarvitset ja pyydät. ”

”Oppimisympäristön rauhallisuus, 
ilmapiiri ja opiskelija-opettaja -suhde 

edistivät tiedon omaksuntaa.”

”Lyhyen matematiikan lukeneelle kurssien 
asiat olivat uusia ja vauhti kova.  

Lisälaskareissa asiat käytiin rauhassa 
läpi, kurssin keskeisimmät aiheet oppi 

todella hyvin. Ilman lisälaskareita en olisi 
välttämättä läpäissyt osaa kursseja.”  

SOTATEKNIIKKAVERTAISOPETUS
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Teksti: NNo ja MSk  
Kuvat: Joona Haataja ja NNo

Ketju ei katkea 
kaavoistakaan

”Tuntien hienoimpia hetkiä ovat ne, kun 
opiskelijat korjaavat tällaisen virheen – 

silloin tietää että oppi on mennyt perille!”



Nämä muutokset tehostivat eri-
tyisesti vertaisopettajien ajan-
käyttöä. Lisälaskuharjoitusten 
merkitseminen viikko-ohjel-
maan on tehnyt niiden organi-
soimisesta kevyempää, kun aikaa 
ei kulu enää tuntien sovittele-
miseen kalentereihin. Verkko-
portaalin hyödyt ovat tätäkin 
moninaisemmat. Vertaisopet-
tajien ei enää tarvitse itse tehdä 
harjoitustehtäviä opiskelijoille 
ratkottaviksi. Opiskelijat las-
kevat tehtäviä portaalista, joka 
myös ilmoittaa tuloksen perus-
teella onko lasku tehty oikein 
vai väärin. Näin vertaisopettajien 
aika keskittyy tehtävien keksimi-
sen ja tarkastamisen sijasta vain 
tärkeimpään, eli opiskelijoiden 
auttamiseen laskun mennes-
sä väärin. Lisälaskuharjoitukset 
ovat myöhäisestä ajankohdas-
taan huolimatta varsin suosit-
tuja. Niissä käy molemmilla 
kursseilla noin 15% kadeteista ja 
tenttiä edeltävällä viikolla määrä 
kohoaa jopa 30%:n.

Yhteenveto

Sotatekniikan kurssien rakenne 
on erittäin selkeä, mutta etene-
mistahti nopea ja opiskelijoiden 
tasoerot suuria. Tästä syystä vapaa-
ehtoiset lisälaskarit ovat olennai-
nen lisä opetukseen. Ne tarjoavat 
yksilöllistä tukea laskemiseen ja 
mahdollisuuden harjoitella kurs-
sien pääasioita perusteellisemmin. 
Opiskelijoiden suhtautuminen 
lisälaskareihin on poikkeuksetta 
myönteistä, ja niissä nousee esille 
kadettien suurin voimavara, yh-
teistyö! 

Sotatekniikan kurssien läpäisypro-
sentti on lähtökohdat huomioiden 
korkea. Luennoitsijoiden ja opis-
kelijoiden tiedonvaihto toimii 
oppituntien ulkopuolella kiitettä-
västi, ja Sotatekniikan laitoksella 
uudistetaan opetusta jatkuvasti. 
Tämä on hyvä perusta kehityksen 
jatkumiselle, mikä on tarpeen, sillä 
korkea läpäisyprosentti ei aina tar-
koita korkeita oppimistuloksia. 

Opetuksen sisältöä ja ope-
tustapaa tulisi kehittää huo-
mioiden kadettien tasoerot. 
Yliopistomainen luennointi, 
nopea etenemistahti ja kadet-
tien tiukka aikataulu johtavat 
helposti pintaoppimiseen. Lu-
kiomaisella luokkaopetuksella, 
karsitummilla kurssisisällöillä 
ja karsimisen mahdollistamalla 
rauhallisemmalla etenemistah-
dilla päästäisiin syvällisempiin 
oppimistuloksiin. Tavoite ei saisi 
olla kurssien selvittäminen rimaa 
hipoen, vaan joukko sotateknii-
kan perusteet osaavia luutnant-
teja.

Kadeteilla on motivaatio ja tahto 
suorittaa sotatekniikan opinton-
sa kunnialla – tästä konkreetti-
nen osoitus ovat vapaaehtoiset 
lisälaskarit!

Kadetit
NNo & MSk

VERTAISOPETUS
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DIDACTAN TYTÖT

Teksti ja kuvat: Tia Korolainen ja Emma Wegelius

Svenska i försvaret

kin ulkopaikkakuntalaiselle, 
joka muuttaessaan tiesi vain 
kuinka löytää rautatieasemalta 
Stockmannille ja takaisin, ar-
vostus ainejärjestöä kohtaan oli 
suuri. 

Järjestömme ollessa pieni yri-
tämme kovasti saada näkyvyyt-
tä luomalla kontakteja muihin 
ainejärjestöihin ja niiden opis-
kelijoihin. Tiedekuntamme 
Conduksen tapahtumiin yri-
tämme aina osallistua ja sen 
avulla on voitu järjestää yhteisiä 
tapahtumia kuten esimerkiksi 
poikkitieteelliset pikkujoulut. 
Lastentarhanopettajaopiskeli-
joilla on myös ollut yhteistyötä 
suomenkielisten lastentarhan-
opettajaopiskelijoiden kanssa. 
Joka syksy järjestämme heidän 
kanssaan yhteiset fuksiaiset 
Suomenlinnassa. Viime syksynä 
teemana oli merirosvoseikkailu 
ja kun kerran meistä on kyse, 
niin pitäähän tuleva ammat-
ti tulla rasteilla esille. Teeman 
mukaan olimme haaksirikkou-
tuneet autiolle saarelle, missä 

ruokaa ei ollut. Pistimme siis 
fuksimme syömään kokkauksi-
amme vaipasta, potasta ja ruo-
kalapusta. 

”Pratar ni finska?”

Kun syksyllä 2012 meihin otet-
tiin yhteyttä MPKK:lta ja ky-
syttiin, voisimmeko osallistua 
kadettien ruotsin opetukseen, 
pidimme kiinni ajatuksestamme 
luoda kontakteja. Ajatus siitä, 
että saisimme opettaa ruotsia 
suuremmaksi osaksi täysin 
suomenkielisille opiskelijoille, 
vaikutti hauskalta ja mielen-
kiintoiselta haasteelta. 

Syksyllä 2012 aloittaessamme 
opiskelut Helsingin Yliopistol-
la luulimme tietävämme, mihin 
olimme ryhtymässä. Seuraavat 
kolme vuotta olisivat täynnä vil-
kasta opiskeluelämää tyttöpainot-
teisella linjalla. Kuinka väärässä 
olimmekaan. Emme olisi koskaan 
voineet kuvitella istuvamme tässä 
kirjoittamassa Kadettitoverikun-
nan ja Didactan yhteistyöstä. 

Didacta on ruotsinkielinen aine-
järjestö, joka alun perin koostui 
pelkästään yleis- ja aikuispeda-
gogiikan opiskelijoista. Syksyllä 
2011 järjestö sai kuitenkin täy-
dennystä, kun ruotsinkielinen 
lastentarhanopettajan koulutus 
saapui Helsinkiin ja liitettiin 
tähän pieneen järjestöön.  

Isossa yliopistossa Didacta on 
yksi pienimmistä ainejärjes-
töistä käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan sisällä. Vaikka ai-
nejärjestömme on pieni, on se 
kuitenkin meille juuri sopiva. 
Voisi sanoa, että järjestön jäse-
nistä on kehittynyt uusi ja ehkä 
hieman hullunkurinen perhe 
meille molemmille. Aina on 
aikaa pelleillä ja järjestellä sekä 
auttaa ja neuvoa toisia. Varsin-

Saapuessamme ensimmäistä 
kertaa Santahaminaan olimme 
sekä hermostuneita että uteliaita. 
Toinen meistä ei ollut edes kuul-
lut kyseisestä opiskelumahdolli-
suudesta ja kadettien säännöistä 
ja etiketeistä. Oli kuin olisi men-
ty ajassa taaksepäin. 

Ensimmäisellä tunnilla korja-
simme nopeasti kadettien luulot 
siitä, että emme puhuisi suomea, 
kuultuamme hieman erikoisen 
tervehdyksen tai kommentin 
kävellessämme luokkaan. Yh-
teistyö on sujunut hyvin ja meil-
tä on aina lähtenyt opiskelijoita 
saarelle, kunhan omat opiskelut 
ovat sen sallineet. Käytyämme 
tunneilla sekä syksyllä 2012 että 
2013 voimme todeta, että sin-
ne meno on rentoa ja mukavaa 
vaihtelua omista opiskeluista. 

Yhteistyö on jatkunut myös 
tuntien ulkopuolella muissa 
merkeissä. Joulukuussa 2012 
Didactan opiskelijoille lähetet-
tiin kutsu osallistua kadettien 
pikkujouluihin. Maaliskuussa 
2013 Didacta puolestaan kutsui 
kadetit meidän näköisiin juhliin, 
eli siis sitseille. Sitseille osallis-

tui sekä 1. että 2. vuosikurssin 
kadetteja. Pitkien ja haastavien 
valmistelujen jälkeen ilta oli kai-
kin puolin onnistunut ja mieles-
tämme hyvä lopetus sen vuoden 
yhteistyölle. 

Jälleen aika juhlistaa 
yhteistyötä

Maaliskuussa 2014 oli taas kor-
kea aika juhlistaa syksyn yh-
teistyötä järjestämällä jo kauan 
odotettuja sitsejä. Toteutus seu-
rasi jo vanhaa tuttuja kaavaa: 
yhteinen päivämäärä sovittiin ja 
Didacta huolehti järjestelyistä. 
Illan valmisteluissa toinen meis-
tä löysi aikaa miekkailla pahvi-
putken kanssa toisen avatessaan 
ääntä sitsimestarin rooliin. Di-
dacta sai myös nauttia kadettien 
miehekkäistä äänistä monien 
lauluesityksien ansiosta.

Ilta oli täynnä naurua ja rentoa 
tunnelmaa, mikä illan edetessä 
helpotti tanssiaskelten ottamis-
ta. Suunnittelun tuoman stres-
sin ja paniikin jälkeen, olemme 
molemmat tyytyväisiä iltaan. 
Yhteinen illanvietto Kadettito-
verikunnan ja Didactan välillä 

on ehdottomasti asia, josta kan-
nattaa pitää kiinni.

Nyt kahden vuoden yhteistyön 
jälkeen voimme hyvillä mielin 
todeta, että yhteistyömme on 
ollut enemmän hyödyksi kuin 
haitaksi. Olemme periaatteessa 
saaneet tutustua täysin erilaiseen 
maailmaan samalla kun olemme 
luoneet uusia ystävyyssuhteita. 

Tyttöpainotteinen opiskeluelä-
mä ei toteutunutkaan ihan 
odotustemme mukaisesti. Näin 
lastentarhanopettajaopiskelijoi-
na voimme vain miettiä minkä-
lainen Suomen tulevaisuus tulee 
olemaan; meidän kasvattaes-
samme maamme tulevaisuutta 
ja kadettiystäviemme turvatessa 
maamme itsenäisyyttä. Tarkem-
min ajatellen, eihän meillä ole 
tässä mitään hätää. Tack och hej!

Tia Korolainen, 
Didactan lastentarhan-
opettaja opintovastaava 

Emma Wegelius, 
Didactan juhlavastaava
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Didactan neidit Tia Korolainen 
(päällä) ja Emma Wegelius (alla) 
pulkkamäessä Ullanlinnanäellä

Tilat Nylands Nationissa oli laitettu viimeisen päälle illan juhlia varten.

Kadetit kiittivätkin illan järjestäjiä esittämällä hyvin tunnetun sotilaslaulun 
kadeteille ominaisella kauas kantoisella äänellä. 

“Tyttöpainotteinen 
opiskeluelämä ei toteu-
tunutkaan ihan odotus-

temme mukaisesti”



Hyvää SuomeSta -merkiStä 
tunniStat SuomalaiSen ruuan

www.hyvaasuomesta.fi - www.facebook.com/RuokaaOmastaMaasta

                                     
        
 
 
 
 
 
        
 






www.nordgear.fi

Vaihdemoottorit   
0,12–1000 kW

Taajuusmuuttajat  
0,25–160 kW

NORD EI PYSÄHDY.

Visbynkatu 3, 00930 Helsinki.
www.toyotaitakeskus. 

Ohtolankatu 6, 01510 Vantaa.
www.toyotaairport. 

Tervetuloa pääkaupunkiseudun parhaille autokaupoille! 
Automyynti. Vaihtoautot. Huolto. Pikahuolto. Korjaamo. Korikorjaus. 

Varaosat. Tarvikkeet. Rahoitus. Rent.
HAAVEILETKO ALAN VAIHDOSTA? 

Lähde ketjuyrittäjäksi. 
Nyt se on helppoa - katso avoimet yrittäjäpaikat netissä.

Raumaster
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VIERUMÄKIVIERUMÄKI

Teksti: Samu Tanskanen ja Tuomas Karsikas  Kuvat: Kaarle Wasama ja Joona Haataja

Verta ja hikeä?

Koko alkuvuosi sitä odotettiin. 
Vihdoinkin jo pitkään käynnis-
sä ollut Fyysisen toimintakyvyn 
perusteet -kurssi saataisiin ar-
voiseensa päätökseen Vierumäen 
urheiluleirillä.  Poistuttuamme 
Vuosangasta lauantaiaamuna tie-
simme saavamme viettää vapaa 
sunnuntain ja mahdollisuuden 
siirtää ajatuksia jo hiukan tule-
vaan liikuntaleiriin. Etukäteen oli 
tiedostettavissa, että leirin kan-
tavana teemana tulisi olemaan 
rasituksesta palautuminen. Viik-
ko-ohjelmaa silmäillessämme 
huomasimme saavamme nauttia 
liikunnallisista aktiviteeteista 
myös iltaisin, joten vapaa-aikaa ei 
tulisi jäämään paljoa.

Monipuolinen treeniviikko

Varsinainen ohjelma Vierumäellä 
aloitettiin valojänistestillä, tiedos-
sa oli siis oman fyysisen kunnon 
testaamista juoksun muodossa. 
Testi ohjeistettiin hyvin ja tuttuun 
tapaan myös tulokset analysoitiin 
juoksun jälkeen. Analysoinnin 
tarkoituksena oli selvittää saatu-
jen tulosten merkitystä harjoitte-
lun kannalta. Toki on muistettava, 
että jokainen kadetti käyttää tie-
toja esim.  kynnyssykkeistä omien 
tavoitteidensa saavuttamiseksi - 
haluamallaan tavalla. Osa tuhoaa 
paperin ja unohtaa kaiken mah-
dollisimman nopeasti, toinen taas 
saa siitä tarvitsemansa avun. 

Testaaminen koettiin Vierumä-
ellä tärkeäksi. Testauksen mer-
kitystä korostettiin ja kaikille 
pyrittiin antamaan malleja eri 
testaustavoista. Yhtenä esimerk-
kinä oli ohjattu ortostaattinen 
sykkeen mittaus, jonka avulla 
pystyy helposti seuraamaan oman 
kehon rasitustilaa. Varsinais-
ten testien lisäksi jokainen pääsi 
testaamaan omaa kuntoa ja sin-
nikkyyttä raskaiden harjoitusten 
muodossa. Olipa joukossa mm. 
burpee-juoksutesti, joka on Cros-
sTrainingin Winter War -kilpai-
luiden yksi karsintalaji.

Tiistaista torstaihin saimme 
nauttia Vierumäen henkilökun-
nan osaavasta liikunnanohja-
uksesta. Monipuolinen lajikirjo, 
joka ulottui aina hiihdon tekniik-
kaharjoituksista joogaan, taka-
si myös viikon miellyttävyyden. 
Viikon alussa kadetit jaettiin 

tasoryhmiin, jossa liikuimmekin 
koko loppuleirin ajan. Ohjelma 
oli kuitenkin sama jokaiselle ryh-
mälle riippumatta kuntotasosta. 

Viikon rankimmiksi treeneiksi 
muodostuivat etenkin crosstrai-
ning -harjoitus sekä eräänlaisia 
telineestä roikkuvia ”kuminau-
hoja” hyödyntävä Core+TRX 
harjoitus. Viimeistään siinä vai-
heessa kun yksittäinen kadetti 
aloitti jälkimmäisenä mainitun 
harjoituksen, alkoi leirin toiseksi 
pääteemaksi nostettu keskivarta-
lon lihaksien kehittäminen nous-
ta esiin. 45 minuuttia kestäneen 
intensiivisen harjoituksen aikana 
kaikille kadeteille kuntotasosta 
riippumatta tuli tutuksi tuskalli-
nen polte, varsinkin syvissä vatsa-
lihaksissa.

Myös kehonhallintaa päästiin 
harjoittamaan muun muassa te-

linevoimistelun muodossa. Kaikki 
pääsivätkin kokeilemaan puoli-
volttia avustettuna ja rohkeimmat 
yrittämään sitä itsekseen; par-
haimpien tässä onnistuessa. 

Saimme viikon aikana myös 
erinomaisia valmiuksia tulevai-
suudessa pidettävien liikuntahar-
joituksien varalle kahvakuulan ja 
Vierupumpin tekniikkaharjoi-
tuksien muodossa. Ohjelmaan 
vaihtelua toi ”hiihtomaa”, joka 
lumenpuutteesta johtuen sisälsi 
hieman poikkeavia aktiviteet-
timuotoja. Pääsimme harjoit-
telemaan esimerkiksi kylmässä 
selviytymistä Vierumäen tyyliin.

Erinomaista ruokaa

Usein kuulee sanottavan, että 
urheilija tarvitsee laadukasta 
ravintoa voidakseen harjoitella 
hyvin ja jotta palautuminen oli-

si tehokasta. Vierumäellä tämä 
ajatus oli ostettu ja puristettu 
sanoista tekoihin. Jokaisella 
aterialla ruoan laatu ja ravin-
toarvot olivat kohdillaan. Ras-
vaiset makkarat leikepöydässä 
loistivat poissaolollaan – on-
neksi. Monipuolinen salaatti-
pöytä herautti veden kielelle ja 
lautaselta meinasi loppua tila 
ennen pääruoka-astioille pää-
syä. Pastaa, riisiä ja perunaa oli 
valmistettu herkullisesti eikä 
hyvästä proteiinista ollut pulaa 
kun tarjolla oli mm. kanan rin-
tafileitä tai lohta. 

Raskas mutta miellyttävä

Vaikka viikko oli fyysisesti 
haastava, antoi se paljon val-
miuksia oman fyysisen kunnon 
kehittämiseen, sekä liikunta-
koulutuksien suunnittelemi-
seen jatkossa. Viikon mittaisen 

harjoittelurupeaman jälkeen 
kadettien henkinen vireystila 
oli varmasti kohonnut, vaikka 
fyysiset aktiviteetit olivatkin 
vaatineet omat veronsa esimer-
kiksi kipeiden lihasten muo-
dossa. 

Kaiken kaikkiaan viikko oli 
erittäin onnistunut ja jokainen 
suuntasikin mielivirkeänä kohti 
Vuosankaa ja omaa ammunnan 
johtamissuoritustaan. Allekir-
joittaneet haluavatkin kiittää 
koko kadettikurssin puolesta 
Vierumäkeä onnistuneesta ja 
hyvin järjestetystä liikuntalei-
ristä. Kiitos!

Samu Tanskanen
82. mek

Tuomas Karsikas
99. kadk
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Palvelusammuntakilpailu onnistui 
suunnitellusti.

Upseerien ampumayhdistyksen 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
alaosaston ensimmäinen palvelu-
sammuntakilpailu saatiin päätök-
seen urheilupäivänä 17.3.2014. 
Palvelusammuntakilpailussa ka-
detit ampuivat henkilökunnan 
palvelusammunnat kolmessa osa-
kilpailussa, joista yhteistuloksen 
perusteella ratkaistiin voittaja. 

Saarella opiskelevista kadettikurs-
seista nuorin osoitti kyntensä ot-
taen kilpailun viisi ensimmäistä 
sijaa. Kilpailun voitti 100. kadetti-
kurssilta kadetti Jere Malmström, 
uuden kiertopalkinnon ylpeä 
haltija. Pokaalin on lahjoittanut 
Upseerien ampumayhdistys ja se 
tullaan sijoittamaan Olutkellarille.

Kokonaiskilpailun viisi paras-
ta palkittiin lahjakorteilla ase- ja 
eräliikkeisiin.  Kilpailuun osallis-
tui yhteensä 109 kadettia 99. sekä 
100. kadettikurssilta.  Alaosasto 
on tyytyväinen osallistujien mää-
rään ja kilpailu tullaan järjestä-
mään myös jatkossa.  

Kilpailun lisäksi tapahtumalla on 
kokonaisuutena suurempi tavoi-
te;  ampumataidon ylläpito vaatii 
säännöllistä harjoittelua kuten 
mikä tahansa perustaito. Toisena 
opintovuotena ajan löytyminen 
tämän perustaidon harjoittami-
seen on haastavaa, koska opetus-
ohjelmaan ei kuulu ammuntoja. 
Tapahtumalla onnistuttiin vastaa-
maan tähän tavoitteeseen. 

Kadalik Henrik Torstensson, 
99. kadk

UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS

Teksti: Henrik Torstensson  Kuva: Joona Haataja

Palvelusammuntakilpailusta menestys
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SIJOITUS SUKUNIMI ETUNIMI KURSSI 1.OSAKILPAILU 2. OSAKILPAILU 3. OSAKILPAILU YHTEISTULOS

1 Malmström Jere 100. 188 137 187 512
2 Turunen Tomi 100. 172 139 190 501
3 Kuusimäki Jim 100. 160 138 189 487
4 Nokelainen Tommi 100. 162 131 185 478
5 Skippari Markus 100. 184 161 117 462
6 Immonen Antti 99. 184 118 148 450
7 Berg Linda 99. 190 136 117 443
8 Kesti Joni 100. 182 122 136 440
9 Syväniemi Tiina 99. 178 97 161 436

10 Vepsäläinen Jonne 100. 168 146 118 432

Teksti ja kuvat: Henrik Sivesind

Nordic Cadet Meeting 2014

This is NOKA

The Nordic Cadet Academies 
started to improve their coope-
ration in the early fifties. One of 
the forms that the new cooperati-
on took was the foundation of the 
Nordic Cadet Meeting in Sports. 
The first event was held bet-
ween Norway and Sweden 
in 1950. Denmark joined 
in1952 and Finland in 1962.  
The sporting events as well as the 
cooperation between the Nordic 
Cadet Academies is still impor-
tant, if not more important to 
day as we can see how contem-
porary military operations de-
mands the ability to cooperate in 
challenging multinational missi-
ons in demanding environment.   
 
This year we have the pleasu-
re of inviting the participants 
from the different Academies to 
the beautiful capitol of Norway, 
Oslo. The event will take place 
from the 20th to the 23rd of May. 

Team structure and 
sport events

Each of the Academies parti-
cipates with 40 cadets, these in 
total 160 cadets form 4 multina-
tional teams of 40 cadets. Each 
multinational team of 40 cadets 
participates with groups of ca-
dets in the selected sport events. 

Each group consists of 2 cadets 
from Denmark, 2 cadets from 
Finland, 2 cadets from Swe-
den and 2 cadets from Norway. 
 
The different sporting events are:  
Football, Rules according to 
laws of the game 2008/2009 
(FIFA) 5+1 players on the field, 
with 2 substitutes on the side. 
Playing time is 2 x 20 min.   
 
Park relay, 8 legs, one competitor 
for one leg, a total of 8 competitors. 
 
Biathlon, this event in includes 
cross country running and pre-
cision hand grenade throwing.   
 
Military team sport. In short, 
the 8 member teams must ad-
vance through a route/cour-
se completing multiple task 
consisting of basic military 
skills. The teams must advan-
ce through the course as one.   
 
obstacle relay, 8 competitors on 
each team. Each of the competed 
disciplines gives the following 
points:
 
1st place 4 points 
2nd place 3 points 
3rd place 2 points 
4th place 1 point.  

 
We welcome you to four days of 
sportsmanship, challenging se-
minars and relationship building. 
See you in Oslo! 

Cadet Henrik Sivesind
Krigsskolen

Norway
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NDU Black Knights perustettiin 
syksyllä 2012. Kolme kadettia ja 
yksi opettaja olivat sitä mieltä, että 
MPKK ja Helsinki on saatava kor-
keakoulusarjaan. Järjestettiin info-
tilaisuus sekä try-outit, ja joukkue 
on siitä lähtien harjoitellut aktii-
visesti.

Vuonna 2013 sarjaan osallistui 10 
joukkuetta. Black Knights pelasi 
kaksinkertaisen alkusarjan Aalto 
Predatorsin ja KyAMK Eaglesin 
kanssa, voittaen kaikki ja var-
mistaen kärkipaikan Tampereen 
lopputurnaukseen. Kuitenkin vä-
lierissä vastaan tuli kokenut Tam-
pereen joukkue ja Ritarit kärsivät 
niukan tappion. Seuraavaan aa-
muun mennessä peli oli käyty läpi 
sekä katseet pronssipelissä, siinä 
Åbo Akademi kaatui selvästi 50-
25 ja kadetit saivat pronssimitalit 
kaulaan.

Kausi 2014:

Uuteen kauteen valmistautumi-
nen alkoi hyvissä ajoin jo nykyisen 
keskoskurssin ollessa Maasota-
koululla sekä välittömästi ny-
kyisen simppukurssin aloittaessa 
syyskuussa. Myös SM4-kurssi 
ilmoitti, että heiltä löytyy myös 
halukkaita joukkueeseen. Haas-
teeksi joukkueen päävalmentaja ja 

allekirjoittanut tiesi kaaderikurs-
sin olemisen PAT-kouluilla ym-
päri Suomea, kuitenkin vahinkoa 
saatiin minimoitua järjestämällä 
harjoituksia viikonloppuisin saa-
rella ja yhteistyössä helsinkiläisen 
East City Giantsin kanssa. Lop-
pujen lopuksi joukkueen rosteris-
sa oli 28 pelaajaa, joilla lähdettiin 
uuteen kauteen.

Kauden 2014 ensimmäinen peli 
pelattiin Kotkassa 1.3.  KyAMK 
Eaglesia vastaan. Eagles oli kär-
sinyt ensimmäisessä pelissään 
pelaajatappioita ja lähti todel-
la vajaalla miehistöllä Black 
Knightsia vastaan. Ritarit hoitivat 
ottelun rutiinilla, voittaen 0-66 ja 
saaden hyvä aloituksen kaudelle. 

Winter Classic I

8.3. pelattiin kauden ensimmäi-
nen paikallisottelu Black Knights  

vs. Aalto Predators Santahami-
nan tekonurmella. Ottelu oli saa-
nut hyvin kannatusta sosiaalisessa 
mediassa ja Predators lähti itse-
varmana hakemaan revanssia vii-
me vuoden tappioista. Paikalle oli 
saapunut arviolta 250 henkilöä 
seuraamaan kamppailua ja naut-
timaan Olutkellarin sekä Sotilas-
kotiauton palveluista. 

’’Pop the smoke, here comes the 
boom!’’

Ottelu alkoi klo 15.00 kunnia-
laukauksilla ja vierasjoukkueen 
esittelyllä. Perään Black Knights  
juoksi savujen kera kentälle ja ot-
telu oli valmis alkamaan. Ottelu 
sai kotijoukkueen kannalta par-
haan mahdollisen alun, ensim-
mäisestä hyökkäysvuorosta tehtiin 
touchdown ja puolustus pysäytti 
Predators-hyökkäyksen. Sama 
meno jatkui seuraavissa draiveissa 

ja Black Knights katkaisi saalis-
tajalauman selkärangan. Kotiylei-
sö siivitti joukkueen mahtavaan 
tulokseen, puoliajalla tilanne oli 
jo 44-0 ja lopputulokseksi kir-
jattiin 66-6. Pelinrakentaja Eino 
Matikainen näytti jälleen kerran 
taitojaan kirurginvarmalla työs-
kentelyllään hyökkäyksessä. 

Muita huomionarvoisia suori-
tuksia hyökkäyksen puolella QB 
Henri Ikonen, joka sai Black 
Knights-kasteensa toisella puo-
liajalla ja suoriutui mahtavas-
ti johtaessaan hyökkäystä. RB 
Jaakko Saksan pallonkannot lii-
kuttivat ketjua nopealla tahdilla 
ja koko hyökkäyksen linja rai-
vasi aukkoja, joista pallonkan-
tajilla ei ollut vaikeuksia juosta. 
Puolustus saalisti kolme safetyä 
ja kourallisen säkkejä. Kapelli-
mestareina D:n puolella häärivät 
DE Joonas Ilomäki, DE Roope 

Ruokolainen sekä LB Kai Rou-
tila. Kuitenkin koko puolus-
tukselta jälleen kerran mahtava 
ottelu, antaen jatkuvasti painet-
ta sekä lentämällä pallolle joka 
downilla.

Black Knights kiittää kannattaji-
aan sekä tapahtuman mahdollis-
tajia mahtavasta tunnelmasta ja 
tuesta 8.3.!

Joukkue pelaa kaksi viimeis-
tä alkusarjan otteluaan maalis-

kuun viimeisinä viikonloppuina 
Helsingissä. Joukkue tavoittelee 
lohkon voittoa ja täten suoraa vä-
lieräpaikkaa Opiskelijoiden Suo-
menmestaruuskisoihin 25.-26.4. 
Lopputurnaus järjestetään Hel-
singin Velodromilla klo 15.00 
alkaen. Tänä vuonna järjestetään 
myös ensimmäiset opiskelijoi-
den maailmanmestaruuskilpailut 
Ruotsin Uppsalassa 1.-11.5. ja 
näillä otteilla varmasti muutama 
Ritari nähdään Suomen paidassa! 

Mikko Rastas
Defensive End #97

99. kadk

HALuATKo sEuRATA 
AMERiKKALAisTA  

jALKA PALLoA!? 

Black Knights suosittelee 
seuraamaan jenkki futista 

näiltä sivuilta:

www.sajl.fi
www.gridiron.fi

www.facebook.com/NDUBK
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Teksti: Mikko Rastas  Kuvat: Touchdown.fi / Asseri Kasari, Samu Tanskanen ja Arttu Saksa

vs.



Kadettilupauksen ja kadetti-
ketjun merkitys kadeteille

Teksti: Oskari Enroth    Kuvat: Samu Tanskanen

Onnittelut 100. kadetti- ja 83. 
merikadettikurssi, olette kas-
vaneet simpuista nuorukaisiksi 
sekä antaneet velvoittavan ka-
dettilupauksenne. Teidät on nyt 
liitetty kadettikurssien katkea-
mattomaan ketjuun sen sadan-
neksi lenkiksi. 

Oman lenkkinne rakentaminen 
alkoi teidän astuessanne palve-
lemaan kadettikouluun. Olette 
tehneet töitä kurssiveljinä ja -si-
sarina pitkän ajanjakson vah-
vistaaksenne omaa lenkkiänne 
ketjuun liitettäväksi. Muista-
kaamme kuitenkin, että kadetti-
kurssina kehitytään jatkuvasti ja 
oman kurssin lenkkiä ja yhteistä 
ketjua vahvistetaan aina siihen 
päivään asti, kunnes viimeinenkin 
kadettiveli tai -sisar on laskettu 
haudan lepoon.

Jokainen meistä ymmärtää ja ar-
vottaa kadettilupauksen ja -ketjun 
omalla tavallaan. Laajentaaksem-
me käsityksiämme kehotan kaik-
kia kadetteja aina nuorukaisista 
kaadereihin miettimään yhdessä 
kadettiveljien ja –sisarien kanssa, 

mitä edellä mainitsemani asiat 
meille todella merkitsevät. Aivan 
kuten mekin kokeneemman ka-
dettiveljen luutnantti Jukka Saa-
relan kanssa asiaa pohdimme. 

”Mikä tekee kadettiketjusta katkea-
mattoman?”

Kadettilupaus pitää kokonaisuu-
dessaan sisällään upseerien tarvit-
seman arvomaailman ja asenteen, 
joilla kadettiketjusta tehdään 
katkeamaton ja kadetista sen ar-
voinen ja taipumaton jäsen. Ka-
dettiketju on ikään kuin henkinen 
side omien kurssiveljien ja –sisa-
rien sekä muiden kadettikurssien 
välillä. Mitä enemmän eri kadet-
tikurssien välille saadaan luotua 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
yhteishenkeä, sitä vahvempi ket-
jumme on kokonaisuudessaan. 
Aineellisessa maailmassa ei ole 
mitään niin vahvaa, jota voitaisiin 
verrata siteeseen, jota me pyrim-
me yhdessä muodostamaan. Jos 
haluamme rakentaa jotain näin 
ainutlaatuista, pitkäikäistä ja 
kestävää, se on tehtävä terveelle 
arvopohjalle, jota myös kadettilu-
paus kuvastaa. 

”Kadettilupauksen arvomaailma – 
uskollisuuden ja miehuuden, kun-
nian ja toveruuden… ajatuksieni 
ja tekojeni kannustimet ja tavoit-
teet olkoot aina ylevät ja jalot… 

sotilaan kunnia olkoon toimintani 
johtotähti”

Kadettilupaus pitää sisällään si-
toutumisen isänmaan tarpeisiin, 
yhteisiin päämääriimme ja toi-
siimme. Kadettilupauksen sanat 
kuvastavat jatkumoa aina ikivan-
hoista kaadereista nykyisiin kadet-
teihin sekä lojaalisuutta Suomen 
kansalle läpi kadettiupseerin elä-
män. Jokaisen on ansaittava oma 
paikkansa yhteisössämme päivit-
täin. Tämä onnistuu ainoastaan 
silloin, kun me kaikki omaksum-
me toimintaamme halun auttaa 
ja tukea toisiamme sekä olemalla 
luotettavia, ahkeria ja nöyriä yh-
teisön jäseniä. 

Sotilaan kunnia sisältää moraa-
lin ja sen ohjenuorat. Meidän on 
toimittava kadettiveljiä ja –sisa-
ria, Suomen kansalaisia ja jopa 
vihollisia kohtaan kunnioitta-
vasti. Ystävän hylkääminen tai 
pettäminen ei saa koskaan olla 
vaihtoehto. Johtajina, alaisina ja 
vertaisina joudumme usein vai-
keiden valintojen eteen. Henki-
lökemiatkaan eivät aina kaikkien 
ympärillämme olevien ihmisten 
kanssa kohtaa, mutta meidän on 
siitä huolimatta puhallettava yh-
teen hiileen ja pyrittävä saavut-
tamaan yhteiset tavoitteemme. 
Parhaiten tämä onnistuu, kun 
jokainen haluaa tehdä parhaansa 

Maanpuolustuskorkeakoulussa 
kuunnellaan myös opiskelijoiden 
kehitysajatuksia. Viime syksynä 
kadetit kertoivat korkeakoulun 
johdolle halukkuudestaan tukea 
tulevien  työkaverien rekrytointia 
esimerkiksi osallistumalla hakijoita 
tukevaan keskusteluun sosiaalisessa 
mediassa (SOME). Ehdotusta tuki 
osaltaan myös aikaisempina vuosi-
na hauista ja valinnoista saatu pa-
laute sekä aikaisemmat kokemukset 
sosiaalisen median käytöstä.

SOME-projekti käynnistet-
tiin Maanpuolustuskorkea-
koululla helmikuussa 2014. Se 
jakautuu kolmeen vaiheeseen. 
Projektin tarkoituksena on tu-
kea upseerikoulutukseen hake-
via 1) yliopistojen yhteishaussa 
3.3.-1.4.2014, 2) pääsykokeisiin 
valmistautumisessa ja osallis-
tumisessa 12.-16.5.2014 sekä 
3) 3.9.2014 alkaviin opintoihin 
valmistautumisessa.  Tähän pro-
jektiin osallistuu kuusi sotatie-
teiden opiskelijaa, joista viisi on 
kadetteja ja yksi maisteriopiske-
lija (yliluutnantti). Heitä tukee 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
henkilöstö ensisijaisesti Rekry-
tointi- ja valintasektorilta sekä 
viestintäalalta. Keskustelua ovat 
tukemassa myös puolustushaa-
rojen edustajat, jotka tarjoavat 
keskustelijoille tukea esimerkiksi 
linjakohtaisissa kysymyksissä.

Projekti perustuu opiskeli-
joiden vapaaehtoisuuteen. 
He  osallistuvat puolustusvoi-
mien Facebook-sivulla olevassa 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
hakutapahtumassa käytävään 
keskusteluun. Opiskelijat kerto-
vat siellä omista kokemuksistaan, 
vastaavat kysymyksiin ja toimivat 
vertaistukena hakijoille heidän 
pohtiessaan hakuun, valintoi-
hin ja opiskeluun liittyviä asioita. 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
Tukisäätiö on lahjoittanut opis-
kelijoiden ja heitä tukevan hen-
kilöstön käyttöön mobiililaitteet, 
josta esitetään säätiölle suuri 
kiitos. Aktiivisia keskustelijoi-
ta odottaa projektin päättyessä 
iloinen yllätys: he saavat pitää 
käytössään olevat laitteet. Näin 
halutaan osaltaan kiittää opiske-
lijoita siitä, että he ovat osallis-

tuneet käytävään keskusteluun 
aktiivisesti omalla ajallaan.

SOME-projektin toivotaan siten 
kannustavan hakijoita hakemaan 
vertaistukea ja vastauksia kysymyk-
siinsä Maanpuolustuskorkeakou-
lun opiskelijoilta. Sen toivotaan 
myös lisäävän heidän rohkeutta 
hakea Maanpuolustuskorkeakou-
luun. Projektista, sen aikaisista 
kokemuksista ja lopputuloksista, 
otetaan oppia myös tuleville vuo-
sille. Linkki Facebookissa olevaan 
hakutapahtumaan löytyy osoittees-
ta upseeriksi.fi. Samasta osoittees-
ta löytyy myös lisätietoja hausta ja 
valinnoista. Kannustetaan yhdessä 
kaikki sotatieteistä kiinnostuneet 
rohkeasti hakemaan Maanpuolus-
tuskouluun ja upseerin uralle!

FM, SM Niina Nikulainen
Koulutussuunnittelija

YHTEISHAKU

Teksti: Niina Nikulainen  Kuva: MPKK viestintäala

HAKIJOILLE TUKEA 
SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA
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PERINTEIDEN ISÄ



omien tehtäviensä osalta ja ra-
kentaakseen hyvää yhteishenkeä. 
Hyvä kadettiveli ei koskaan aja 
omaa etuaan toisten kustannuk-
sella. Sotilaan kunnia ja luotta-
mus ovat katoavia luonnonvaroja, 
koska ne voimme menettää vain 
kerran.

”En karta työtä, en taistelua, en 
kärsimyksiä, en kuolemaa tämän 
lupauksen lunastamiseksi...” - ”Ket-
ju on yhtä vahva kuin sen heikoin 
lenkki”

Periksiantamattomuus ja työmo-
raali ovat hyvän upseerin tun-
nuspiirteitä. Meidän on oltava 
vahvoja, emmekä saa menettää 
uskoamme itseemme emmekä 
toisiimme. Jokaisen on täytettävä 
oma paikkansa joka päivä, vaikka 
se ei aina ole helppoa. Kadetti-
koulun lipun sanat ”Constantem 

decorat honor”, ”kunnia kestävän 
palkka”, kuvastavat hyvin sitä sin-
nikkyyttä ja kovuutta, jotka meis-
tä jokaisesta on löydyttävä.

Merkityksestään huolimatta ka-
dettilupaus on ainoastaan sa-
nojen helinää ja juhlapuheiden 
koriste, ellei se toimi meille jo-
kaiselle ohjenuorana ja rimana 
jokapäiväisessä toiminnassamme. 
Vaikka lupaus sanotaan ääneen 
muiden kurssiveljien ja -sisarien, 
vanhempien kadettien sekä up-
seeriston valvovien silmien alla, 
annetaan se lopulta itselle, ja sen 
toteutumista valvoo meidän jo-
kaisen omatunto. ”Ketju on yhtä 
vahva kuin sen heikoin lenkki”, jo-
ten muistakaamme aina, että ”vel-
jeä ei jätetä”! Jos emme saa rauhan 
aikana yhteisesti hyväksymääm-
me arvomaailmaa näkymään ar-
kipäivän toimissamme, niin sillä 

ei ole myöskään edellytyksiä il-
metä taistelukentällä.

Muistakaamme, että vuosina 
1939 – 1945 kadettilupauksensa 
antaneiden upseerien sitoumusta 
koeteltiin, ja uskollisena lupauk-
selleen 466 kadettiveljeä lunasti 
lupauksensa hengellään, ja moni 
muu vammautui pysyvästi. Lop-
putulosta pidetään vielä tänäkin 
päivänä ihmeenä. Kuinka kalus-
toltaan ja miesvahvuudeltaan yli-
voimainen vihollinen torjuttiin ja 
itsenäisyys säilytettiin? Tämä lop-
putulos koostui suuresta määrästä 
onnistumisia, joiden taustalla vai-
kuttivat periksiantamattomuus, 
sisukkuus, veljeys, rohkeus ja tah-
to.

Perinteiden Isä
Kadkers Oskari Enroth

99. kadk

KADETTIKASVATUS KADETTIVÄÄPELI

kin tullut nuorukaisia, te olette 
edelleen heidän lähimmät esi-
miehet. Toimikaa siis esimerkilli-
sesti, vain silloin voitte vaatia!

Herrat kaaderit ja vanhukset, 
nauttikaa opiskelusta!

Ohi on, siis tutkielma. En onnit-
tele teitä vielä, vaikka olettekin 
saaneet palautettua koulun ehkä 
ajallisesti laajimman työn. Kar-
tuttakaa tietojanne ja taitojanne 
työelämää varten vielä kun teillä 
on siihen mahdollisuus. Muista-
kaa silti ottaa ilo ja onni irti vii-
meisistä kadettikuukausistanne, 
sillä rohkenen luvata, että suuri 
osa meistä ikävöi vielä auditoriota 
ja kevyttä palveluspukua. Pitäkää 
kurssimme maine korkealla!

Lopuksi

Nuorimpien kadettien anta-
man lupauksen saattelemana 
muistutan kaikkia kadetteja jat-
kuvuudesta. Tietyn tavoitteen 
saavuttaminen ei tarkoita, että 
uusia tavoitteita ei enää olisi. 
Katsokaa siis eteenpäin ja olkaa 
sinnikkäitä, sillä kestävää koristaa 
kunnia!

Kadvääp Jesse Rousu
98. kadk 

Nuorukaiset, miettikää kadettilu-
pauksen merkitystä juuri teille!

Haluan onnitella teitä liittymi-
sestä kadettien katkeamattomaan 
ketjuun. Olette saavuttaneet pal-
jon, kun olette osoittaneet halun-
ne, tahtonne ja kykynne olla osa 
meitä. Sinetöitte liittymisenne 
kadettiketjuun antamalla kadet-
tilupauksen. Muistakaa, että ka-
detin tie ei ole päätöksessä, eikä 
puolivälissä, töiden määrä ei tule 
vähentymään ja teiltä vaaditaan 
yhä kaikkea sitä mitä teille on 
opetettu. Muistakaa toki nauttia 
saavutuksistanne, sillä muutoin 
niiden merkitys jää paitsioon. 
Nauttiessanne kysykää itseltänne 
onko teillä nyt liikaa vastuuta vai 
liian vähän vapautta?

Keskoset, vastuu ei lopu vaikka 
simppuja ei olekaan!

Kadettikouluaikanne on ylittänyt 
puolivälin ja sen myötä ajatuk-
sissanne siintää jo aselajijakso. 
Kevään opinnot tulevat olemaan 
kurssillenne rikkonaiset, Me-
rivoimat on siellä, Ilmavoimat 
tuolla ja Maavoimat täällä. Li-
säksi opinnot jakautuvat pääai-
neittain jolloin taktiikka tekee, 
tekniikka tukee ja johtajat vain 
on. Ottakaa siis ilo irti silloin, 
kun teillä on mahdollisuus olla 
toistenne kanssa.

Oman vuosikurssini kokemusten 
perusteella ei liene liian aikais-
ta ruveta työntämään teitä kohti 
kandidaatin tutkielman valmis-
tumista. Voin luvata teille, että 
Santahaminassa vietetty kevät 
antaa paremmat mahdollisuu-
det tutkielman laatimiselle kuin 
aselajikoulun kirjavat opinnot. 
Viimeiseksi korostan vastuuta. 
Vaikka koulumme simpuista on-

Upseerien kouluttaminen ja 
etenkin kasvattaminen ovat ol-
leet aina vanhempien kadettien 
ja upseerien tehtäviä. Vaikka 
upseerikoulutuspaikka onkin 
vaihtanut sijaintiaan Suomessa, 
on perinteikäs upseerikoulutus 
pysynyt varsin samankaltaisena. 
Tämän samankaltaisuuden tun-
nemme paremmin perinteinä. 
Perinteitä voivat olla uima-al-
taan laattojen lukumäärän las-
keminen tai kadettilupauksen 
antaminen. Kyseisillä asioilla 
on erilaiset tarkoitusperät, mut-
ta itse näen niiden suurimmaksi 
tehtäväksi yhdistää meidät meitä 
edeltäviin kadettipolviin. 

Kadettiketjuun kuuluminen 
tuo mukanaan myös vastuu-
ta. Perinteiden Isä puhuu vie-
reisellä sivulla kunniallisesti 
kadettilupauksen sanomasta ja 
sen liittämisestä käytäntöön. 
Katkeamattoman kadettiketjun 
ylläpitämiseksi kadettilupauksen 
antaminen ei yksinään riitä. On 
muistettava lupauksen perusaja-
tus, siinä luvataan tehdä asioita 
tietyllä tavalla. On siis jokaisen 
yksilön vastuu noudattaa anta-
maansa lupausta myös teoissaan.

Meitä ”kadettiketjulaisia” yhdis-
tävät siis perinteet, mutta myös 
suomalaisen sotilaan asenteet ja 
arvot. Näiden ilmeneminen on 
jokaisen yksittäisen kadetin har-
teilla. Kadettivääpelin tehtävässä 
minulla on velvollisuus valvoa ja 
muistuttaa teitä etenkin omien 
tehtävienne kunniallisesta suo-
rittamisesta. Reippaalla asen-
teella selviätte vaikka mielekäs ei 
aina olekaan miellyttävää – vie-
läkään.

Lupaus ei ole vapaus, 
sillä siinä on takaus

Teksti: Jesse Rousu    Kuvat: Samu Tanskanen
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SIMPUN PAKINA

”Surkeat simput...
...mä en kestä”

Nämä muuan perinnetapahtu-
massa lausutut sydämen synkis-
tä syövereistä nousevat tuskaiset 
sanat lienevät löytäneet jotakin 
olennaista ensi askelistamme 
vanhempien kadettiveljiemme 
näkökulmasta. Milloin Simppu 
ei ole kyennyt kaikessa aikaan-
saamattomuudessaan sitomaan 
solmiota aamiaiselle, milloin 
sukkien pukeminen aamuvah-
vuuslaskentaan on käynyt ylivoi-
maiseksi.

Toisaalta perinnekasvatuksessa 
hohtaa kestävää koristava kun-
nia, katkeamaton kadettiketju ja 
sotilaan kunnia. Olemme liitty-
mässä osaksi upseerien kunni-
akasta joukkoa. Tässä piileekiin 
näkökohta kadetin, eritoten sur-
kean simpun, elämän dualismiin. 
Toisaalta olemme nuorimpia ja 
vasta-alkajia, toisaalta kuitenkin 
arvostettuja ja kunnioitettuja 
ammattiveljiä. Tämä näkyy ajoit-
tain vaikkapa piirrettäessä käsin 
arvomerkkejä opettavaisen tove-
rillisessa hengessä vanhempien 
ohjeistuksella.

Silloin tällöin on ollut riemukasta 
huomata muidenkin olevan ihmi-
siä. Myös vanhemmille kadeteille 
on tullut tutuksi niin lyseomme 
rakkaan kamppailutilan tatami 
kuin singon takavaara-aluekin. 
Toki näistä kommelluksista opi-
taan ja siirrytään eteenpäin yh-
dessä. Toverit voivat toki jonkin 
aikaa muistuttaa ystävällisesti 
näistä suorituksista...

Surkea Simppu on oppinut mon-
ta asiaa ensimmäisinä hetkinään 
kadettina ja tahtoo tässä jakaa 
viisauden pohjattomasta kaivos-
taan totuuden kultajyviä upsee-
rikokelaan lippalakin lippaakin 
jyrkemmällä ehdottomuudella.

”Kiva tietää näin kol-
melta aamuyöstä”

Aikamääreet on olemassa syystä. 
Siis siitä syystä, että tietää mikä 
yö täytyy käyttää kokonaan kou-
lutyön tekemiseen. Simpun ko-
kemuksen mukaan johtamisesta 
ja sotataidosta aukeaa aivan uu-
sia ulottuvuuksia energiajuomien 
oivalla avulla. Tämä pätee myös 
kaikkiin muihin palvelus- ja 
työtehtäviin myöhemmin uralla. 
Vaikkapa sarkajuhlan valmiste-
luun.

”Mikä näitä tonttuja vaivaa...”

Ryhmätyöt ovat tyhmätöitä. Lä-
hinnä koska kadettitoverit eivät 
ajattele samalla tavalla kuin  
Simppu. Kaikenlaiset kävelyn 
ammattilaiset ja puolisotilaalliset 
pursiseuramiehet tai  siipivei-
kot yrittävät tunkea ajatuksiaan 
ja ideoitaan. Yäk.

”Meinas pää hajota ku olin vii-
konlopun pois saarelta siviilissä”

Parhaimmat sotilaat ovat aina 
palveluksessa. Kovat mimmit ja 
isot pojat tetsaavat myös sunnun-
taisin. Vapaa-aika on korkeintaan 
lukupalvelua sotahistorian paris-
sa tai repimistä pajalla. Sotilaasta 

kasvaa parempi kiskomalla mitä 
rajuimpia unleashed extra potent 
uncensored beast formuloita ja 
käymällä salilla vähintään kaksi 
kertaa päivässä. Se auttaa jaksa-
maan ja keskittymään.

”Niin PV” ”Häh?” ”Mää 
kyllä ohjeistin ne...” ”Vois-

ko joku ottaa selvää”

Joukolla on johtajat, jotka ovat 
vastuussa joukkonsa toiminnas-
ta. On siis turha ottaa stressiä 
palveluksesta jos ei ole jouk-
kueen tai kurssin vanhin. Kyl-
lä esimiehet tulevat kertomaan 
milloin vaihdetaan sukat ja mil-
loin on syytä ottaa harjoitukseen 
luha mukaan. Ei kannata selvit-
tää mitä seuraavalla luennolla 
käsitellään, seuraavasta päivästä 
puhumattakaan #YOLO. Roh-
keasti vaan lasipinnoite silmiin, 
noukkarit käteen ja kypärä kal-
lelleen.

Loppukaneetteina Surkea Simp-
pu tahtoo vielä muistuttaa ystä-
vällismielisesti lukijaa olemaan 
kestävä kunnian tiellä. Kohda-
tessaan hetkiä, jolloin arvon lu-
kija kysyy itseltään miksi käy tätä 
kivistä polkua, voi hän aina kir-
kastaa mielessään kokonaisten ja 
puolikkaiden lukumäärän. Elä-
män kentillä suunnistaessa on 
myös hyvä muistaa kuinka mon-
ta itään ja kuinka monta länteen.

Kenties jo tämän lehden ilmes-
tyessä Simpusta on kuoriutunut 
uljas nuorukainen kadettilupa-
uksen myötä. Kenties Simppukin 
kantaa jonain päivänä soihtua, 
kenties hänestäkin tulee osa ket-
juista vahvinta. Sitä odotellessa.

CDH:ta toivottaen,

Surkea Simppu
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SUOMALAINEN GLOBAALI  
MONIALAKONSERNI

www.wihuri.com

WIPAK-ryhmä Euroopassa ja Aasiassa sekä WINPAK-ryhmä Pohjois-Amerikassa  
tarjoavat asiakkailleen korkealaatuisia pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja   

elintarvike- ja terveydenhuoltoalan tarpeisiin.

Wihuri Oy Tekninen Kauppa on jo vuosikymmenien ajan ollut tunnettu alansa  
asiantuntijana ja luotettavana yhteistyökumppanina.  

Teknisen Kaupan tuoteryhmiin kuuluvat mm. ajoneuvolämmittimet, korjaamo-
laitteet, ympäristönhoitokoneet, työkalut, työstökoneet, maarakennuskoneet 

sekä moottorit ja moottoriveneet. 

Wihuri Oy Aarnio tarjoaa kokonaisvaltaista päivittäistavara-alan  
tukkukauppaa valtakunnallisen toimitusmyynnin sekä  

yli 30 Metro-pikatukun kautta. 

Jetflite Oy on yksi vanhimmista tilauslentojen järjestäjistä Pohjoismaissa.  
Liikelentojen lisäksi Jetflite tarjoaa huolto- ja operointipalveluja  

sekä ambulanssilentoja.

Wihuri on  
Williams F1 Teamin  

virallinen yhteistyökumppani.



Autoliike Haanpää Oy

Hakaoja Perhe

Heinolan Tili Ja Isännöinti

HM Corporate Management Oy

Häijään Huoltokeskus Oy

Integra Oy

Juhani Mutka Oy

Kierrätyskeskus Turun Ekotori

Kuhmo Oy

Lentokonetehdas Aviarte Oy

Ilmoitusmyynti

Koko sivu

1/4 sivu

1/2 sivu

1/4 sivu 1/8 sivu

210x297 mm

90x133 mm

190x133 mm

190x61 mm 90x61 mm

Koko:     Hinnat:

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.

Julkaisut vuonna 2014:

Nro.    Julkaistaan       Dig.Aineisto

2 22.08.2014 25.07.2014
3         12.12.2014 14.11.2014

Ilmoitusmyyntivastaava:

Joonas Taskinen
044 3420700
kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt

Mediviisari Oy

PC-Koneistus Oy

Rauta Väisänen Oy

Ruuskanen Pekka

Suomen Massalattiat Oy

Suomenselän Jauhemaalaus Oy

Tark-Por Oy

Tutoring Finland Oy

Unigrafi Oy

Uusmatto Oy

AAPELIKOTI	  OY	  
	  

Tarjoamme	  viehä5ävässä	  
Aapelikodissamme	  lämmöllä	  ja	  

amma<taidolla	  hoitoa	  sekä	  huolenpitoa	  
vanhuksille.	  

	  
Piikatu	  14,	  55120	  Imatra	  

p.	  044	  531	  7060	  



Olutkellari on tarkoitettu kai-
kille Maanpuolustuskorkeakou-
lun opiskelijoille aina simpus-
ta kenraaliin. 40 vuotta sitten 
perustettu Olutkellari on osa 
Kadettitoverikunta ry:tä. Olut-
kellari toimii erilaisten tapah-
tumien aktiivisena järjestäjänä, 
ja se on aina ollut tärkeä osa ka-
dettien kotitukikohtaa. Nyky-
ään vierainamme ovat kadettien 
lisäksi myös muut opiskelijat ja 
tutkintojen suorittajat. Olette 
kaikki lämpimästi tervetulleita 
viihtymään Olutkellarille.

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

Myyntiartikkelit

Hankintapäällikkö tiedottaa

KADETTITOVERIKUNTA

Olutkellari

Bollé -aurinkolasit 20€

Useita eri malleja!

FP Protect -hanskat 20€

Useita eri malleja, koot S-XXL!

Syksyn hankintaprojektit ovat käynnistyneet! Tarkempia tieto-
ja tilauksista seuraa Hankintapäällikön lähettämissä sähköpos-
titiedotteissa.

Mikäli upseeriksi valmistunut haluaa pysyä hankintojen pii-
rissä, hänen tulee liittyä ns. hankintalistalle, joka on sähkö-
postilista valmistuneille upseereille. Kyseistä listaa ei kerätä 
automaattisesti kurssin valmistuessa, vaan sinne tulee liittyä 
erikseen. Listalle liitytään lähettämällä Konemestarille (mesta-
ri@kadettitoverikunta.fi) sähköposti, josta ilmenevät seuraavat 
tiedot:

•	 Koko nimi
•	 Kurssi / joukkoyksikkö
•	 Puhelinnumero
•	 Sähköpostiosoite, joka liitetään listalle
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