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Kadettitoverikunta ry

Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustettu ja 2007 re-
kisteröity kadettien yhdistys. Se vaalii Kadetti koulun ja 
kadetti upseerien perinteitä sekä yhtenäisyyttä ja yllä pitää 
kadetti henkeä. Lisäksi sen toimintaan kuulu vat opiskeli-
jatapahtumien järjestäminen, Maanpuolustuskorkeakou-
lulla sijaitsevan Olutkellarin ylläpito, Kalpa-lehden jul-
kaiseminen sekä yhteistoiminta muiden korkea koulujen 
ja erilaisten yhteistyö kumppaneiden kanssa.

Kadetti toverikunnan toimintaa ohjaa ja koordinoi halli-
tus apunaan toimi henkilöt. Perinnekasvatuksesta vastaa 
perinne henkilöstö Perinteiden isän johdolla.

Kadettitoverikunta on osa Kadettikuntaa, joka on vuonna 
1921 perustettu kadettiupseerien ja kadettien aatteellinen 
yhdistys. Kadettikunnan toiminnalla edistetään ja vahvis-
tetaan jäsenistön yhteenkuuluvuutta, arvostusta, ammat-
titaitoa, verkottumista, upseeriperinteitä ja kansalaisten 
maanpuolustustahtoa.

Kadettikoulu

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkin toihin joh-
tavat opinnot järjestetään Maanpuolustuskorkeakouluun 
kuuluvassa Kadettikoulussa Helsingissä. Osa opin noista 
järjestetään Maanpuolustus korkeakoulun johtamana 
puolustushaara-, aselaji- ja toimiala kouluissa eri puolel-
la Suomea. Myös rajavartiolaitoksen upseerit opiskelevat 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Sotatieteelliset perustutkinnot jakaantuvat kahteen opin-
tovaiheeseen: kolme vuotta kestäviin sotatieteiden kandi-
daatin opintoihin ja kaksi vuotta kestäviin sotatieteiden 
maisterin opintoihin. Vaiheiden väliin sijoit tuu neljän 
vuoden mittainen työelämä jakso joukko-osastoissa.
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Enpä olisi vuosi takaperin voinut aavistaa, että toi-
sen opiskeluvuoden päätteeksi valmistelisin päätoi-
mittajan urani kolmatta ja viimeistä pääkirjoitusta. 
Pitkä matka on kuljettu siitä hetkestä, kun satuin 
Maasotakoululla saapumaan ”väärään paikkaan 
väärään aikaan” ja sinetöimään kohtaloni järjestö-
elämässä.

Toiselle vuosikurssille siirtyville voin sanoa, että al-
kava vuotenne tulee olemaan erittäin monipuolinen 
– jos niin haluatte. Tarjolla on koulutöiden ohella 
monenlaista puuhasteltavaa. On muun muassa nuo-
remman kurssin kasvattamista, entistä aktiivisempi 
opiskelijamaailma saaren ulkopuolella sekä totta 
kai järjestöhommia.

Tulette yksilötasolla valitsemaan järjestöhommien 
suhteen niin tai näin, on teidän kuitenkin syytä poh-
tia yhtä perusasiaa: Miksi useat kadetit kuluttavat 
vapaa-aikaansa luottamustehtäviä hoitaen? Joiden-
kin panostus vapaaehtoistöihin voi nimittäin vasta-
ta ylimääräisen kandin tekemistä, eikä niistä hom-
mista edes rikastu.

Uskon, että Kadettitoverikunnassa toiminta kumpu-
aa pohjimmiltaan siitä, että täällä koululla pienissä 
piireissä puuhastellessa on haluttu saada yhteises-
tä ajasta mahdollisimman paljon irti. Tuskin täällä 
nautittaisi vastaavanlaisesta yhteistyöstä käyttäy-
tymistieteellisen tiedekunnan kanssa, järjestettäisi 
puolikurssijuhlia tai siemailtaisi mallasjuomaa Olut-
kellarilla ilman Kadettitoverikuntaa. Tämä yhdistys 
on siis olemassa meitä kadetteja varten.

Kalpan parissa toimiessa olen hyvin nähnyt, että niin 
Kadettitoverikunta kuin sen lehtikin on yhteinen 
projekti. Lähestulkoon aina, kun olen artikkelin aihe 
mielessäni lähestynyt kadettiveljeä tai –sisarta, ovat 
he vastanneet kirjoituspyyntöön positiivisesti tietä-
en kirjoitusvastuun teettävän ylimääräistä työtä.

Iso kiitos kuuluukin kaikille lehtien teossa mukana 
olleille sekä erityisesti väistyvälle koulunjohtajal-
lemme, joka on vuosien ajan antanut oman panok-
sensa lehden tason ylläpitämiseksi. Toivon yhteis-
työn ja luottamuksen säilyvän myös jatkossa uusien 
toimijoiden kesken. 

Kalpa-lehden päätoimittaja
Kadetti    Lauri Mattila

Järjestötoiminnasta

Ennen kaikkea toivon 100. Kadettikurssin huo-
mioivan toiminnassaan sekä vanhemman että 
nuoremman kurssin ja tukevan valitsemaansa 
Kadettitoverikunnan hallitusta. Toisesta opis-
keluvuodesta tulee juuri teidän näköinen – niin 
hyvässä kuin pahassa.
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Vuosi Santahaminassa toisen vuo-
den kadettina on tulossa päätök-
seen. Syksyn alusta 99.kadettikurssi 
aloittaa opintonsa PAT-kouluilla 
ympäri Suomea ja samalla alkaa 
loppurutistus ennen työelämään 
siirtymistä. Samalla kun olkapäälle 
ilmestyy kolmas kurssiviiva on aika 
luovuttaa uudelle keskoskurssille 
vastuu Kadettitoverikunnasta.

Kulunut vuosi Kadettitoverikun-
nan peräsimessä on ollut minulle 
äärimmäisen hieno kokemus. Eri-
tyisen hienoa on ollut tehdä töitä 
hallituksen jäsenten ja toimihenki-
löiden kanssa. Heidän työpanok-
sensa on ollut avainasemassa, jotta 
voimme tässä vaiheessa ennen lop-
pua todeta, että hyvin suoriuduim-
me. Jokainen on hoitanut omat 
tehtävänsä mitä parhaimmalla ta-
valla ja ammattimaisesti. Tulee kai-
hoisa mieli kun ei enää ensi vuonna 
toimita yhdessä. Mutta onneksi 
saan tehdä näiden herrojen kanssa 
vielä töitä tulevaisuudessa. 

Haluan antaa kiitosta, en pelkäs-
tään hallitukselle ja toimihen-
kilöille, vaan myös kaikille niille 
jäsenille, jotka ovat antaneet vapaa-
ajastaan aikaa Kadettitoverikunnan 
eteen. Kellarityöntekijöille on eh-
dottomasti annettava suuri kiitos. 
He työskentelevät välillä hyvinkin 
pitkää päivää, mutta palvelu on 
poikkeuksetta hyvällä tasolla ja 
iloista. Kellarilla on töitä tehneet 
myös muutkin. Kiitos teille, jotka 
olitte mukana kellarin remonttital-
koissa. Olette tehneet upeaa työtä 
tekemällä kellaristamme aina vain 
viihtyisämmän. Kiitos menee myös 
NDU Black Knightsin kapteenille 
#97, jonka työpanos oli merkittävä 
järjestäessämme jenkkifutisottelut 
Santahaminassa ja OSM-loppu-
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turnauksen Velodromilla. Vielä vii-
meisen ison kiitoksen haluan antaa 
MPKK:n henkilökunnalle, joka 
on tukenut meitä urakassamme. 
Olemme saaneet teiltä paljon hyviä 
neuvoja ja tukea.

Toiminnan kannalta olen erityisen 
tyytyväinen siihen, että Kadetti-
toverikunta on ottanut askeleen 
kansainvälisempään suuntaan. 
Yhteistyötä pohjoismaisten kadet-
tien kanssa on kehitetty erilaisin 
tapahtumin että vierailevien kir-
joittajien muodossa Kalpa-lehteen. 
Erityisesti ruotsalaisten kadettien 
kanssa yhteistyön määrää on lisätty 
ja toivonkin, että tämä kehitys jat-
kuisi. On ollut myös keskustelua 
siitä, että suomalaiset ja ruotsalai-
set kadetit kohtaisivat amerikkalai-
sen jalkapallon kentällä. Toivonkin, 
että tämä ottelu saataisiin järjestet-
tyä.

Alkuvuodesta asetimme tavoit-
teeksemme parantaa entisestään 
yhteyksiä Santahaminan saaren 
ulkopuolelle. Tässä onnistuimme-
kin. Kadetteja on nähty monilla 
vuosijuhlilla, sitseillä, opiskelija 
tapahtumissa kuin liikuntatapah-
tumissa.  Tarjonnan kirjo on ollut 
kattava! Kadettitoverikunta itse 
järjesti perinteiset juhlallisuutensa 
kuten Toukotanssit ja Sotatieteel-
lisen Wapun. 

Yhtenä kehityskohteena meidän 
kaudella oli hankintapuolen ke-
hittäminen. Vaikka hankintapääl-
likön paikka onkin ollut tuulinen 
ja tällä hetkellä on vuorossa tämän 
kauden kolmas hankintapäällikkö, 
olen hankintojen osalta enemmän 
kuin tyytyväinen. Hankintapäälli-
köt ovat olleet säännöllisesti yhte-
ydessä jäseniimme ja kartoittaneet 
heidän tarpeensa. Yhteydet tava-
rantoimittajiin ovat sujuneet hyvin 

ja olemme kyenneet vastaamaan 
jäsentemme tarpeisiin. Samalla 
olemme kyenneet tavoittamaan 
jäsenemme paremmin siirtämällä 
varusteiden myynnin Olutkellaril-
ta Sotilaskodin yhteyteen Audito-
riotaloon. 

Päällimmäisenä tunteena kulu-
neesta vuodesta on tyytyväisyys. 
98. Kadettikurssi jätti meille hy-
vällä mallilla olevan yhdistyksen ja 
voin iloiten todeta, että 100.kadet-
tikurssi saa jatkaa hyvältä pohjalta. 
Haluankin toivottaa seuraavalle 
hallitukselle jo nyt onnea ja me-
nestystä tuleviin tehtäviinne.

Haluan päättää kirjoitukseni kun-
nianosoituksella päätoimittajaam-
me kohtaan, joka on loihtinut 
kolme korkeatasoista Kalpa-leh-
teä. Vailla aikaisempaa kokemusta 
hän on suoriutunut tehtävästään 
erinomaisesti. Lauri, hyvää työtä!

Teksti: Olli Saarinen    Kuva: Samu Tanskanen

KADETTITOVERIKUNTA

Kiitos ja kumarrus
Teksti: Kai Routila    Kuva: Samu Tanskanen

Kadettitoverikunnan puheenjohtaja 
kadetti Kai Routila

Opetussuunnitelmauudistus

MPKK:n OPPILASKUNTA

Maanpuolustuskorkeakoulun 
oppilaskunnan puheenjohtaja 

kadettiylikersantti Olli Saarinen

Viime keväästä alkaen oppilas-
kunnan hallitus on osallistunut 
tiiviisti käynnissä olevaan ope-
tussuunnitelman kehittämistyö-
hön. Syyskuussa aloittava 101. 
kadettikurssi suorittaa viimei-
senä nykymuotoisen sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon. 102. 
kadettikurssin opinnot tulevat 
poikkeamaan huomattavasti ny-
kyisestä sekä rakenteellisesti että 
sisällöllisesti. 
 
Upseerikoulutuksen tavoitteena 
on tuottaa valmistumisen jäl-
keisessä ensimmäisessä työteh-
tävässä vaadittava osaaminen 
sekä valmiudet myöhempien 
sotatieteellisten opintojen suo-
rittamiseen. Tutkinnon ytimen 
muodostavat kolme osa-aluetta: 
tieteellinen osaaminen, amma-
tillinen osaaminen ja upseeri-
kasvatus. Jatkossa sotatieteellisiä 

ja sotilasammatillisia opintoja ei 
enää erotella, vaan kaikki opinnot 
kuuluvat kolmessa vuodessa suo-
ritettavaan 210 opintopisteen laa-
juiseen kandidaatin tutkintoon. 
 
Tämän hetken suunnitelmien 
mukaan opinnot alkavat tulevai-
suudessa Santahaminassa yhteis-
ten opintojen blokilla, joka kestää 
puolitoista vuotta. Lentoupseerin 
koulutusohjelmassa ja laivasto-
opintosuunnalla opiskelevilla on 
eriytyviä toteutuksia ensimmäi-
sen vuoden kesälukukauden ajan. 
Eriytyvien opintojen blokki aloite-
taan puolustushaaroille yhteisillä 
opinnoilla, joista siirrytään asela-
jivaiheeseen viimeiseksi lukuvuodeksi.  
 
Myös nykyisestä opintojen ja-
kamisesta pää- ja sivuaineopin-
toihin luovutaan, ja siirrytään 
osaamistavoitteiden pohjalta ra-
kennettuihin moduuleihin, jotka 
ovat nykyisiä opintojaksoja laa-
jempia, ainelaitosrajat ylittäviä 
kokonaisuuksia. Moduuli voi olla 
esimerkiksi ”Perusyksikön tais-
telu”, jonka alta löytyy taktiikan, 
johtamisen ja tekniikan opin-
tojaksoja. Haasteeksi muodos-
tunee opintojen vastuualueiden 
koordinointi ainelaitosten välillä, 
mutta oikeiden toimintatapojen 
löydyttyä tuloksena pitäisi olla 
selkeämmin jaksoteltu ja parem-
min kokonaiskuvan hahmotta-
mista palveleva järjestelmä.

Toinen väliarvostelu siirty-
nee kolmannen lukuvuoden 
loppusyksyyn. Tärkein tähän 
liittyvä muutos liittyy kan-
didaatin tutkielmaan, jonka 
työstäminen aloitetaan jo ensim-
mäisellä kevätlukukaudella ja 
tutkielma palautetaan kolman-

nen vuoden syksyllä. Aiemmas-
ta poiketen kandi otettaisi siis 
mukaan toiseen väliarvosteluun. 
 
Opiskelijan näkökulmasta pe-
rusrakenne selkeytyy ja koulu-
tusohjelmasta riippuen koulujen 
välillä tehtävien muuttojen mää-
rä vähenee yhdellä tai kahdella. 
Opiskelijoiden motivaation kan-
nalta on kuitenkin tärkeää luoda 
opintojen toteutuksista tarpeeksi 
monipuoliset. Tieteellisenkin 
osaamisen kehittämiseen on ole-
massa muita tapoja kuin äksii-
simäinen luennolla istuminen, 
jolle tosin on myös paikkansa. 
 
Haasteen muodostaa erityi-
sesti kadettien sisäinen perin-
ne- ja upseerikasvatus, koska 
keväisin Santahaminassa on 
paikalla ainoastaan nuorin kurs-
si. Joidenkin perinteiden osalta 
joudutaan varmasti tekemään 
muutoksia, mutta onpa mei-
dän nykyinenkin perinnekäsitys 
useiden muutosten läpikäymä. 
 
Muutoksia on siis luvassa huo-
mattavasti ja sekä opiskelijoilta 
että opettajilta vaaditaan avoin-
ta mieltä ja uuden omaksumista 
tulevien vuosien aikana. Vaikka 
projektissa on vielä monta yk-
sityiskohtaa ratkaisematta, on 
meillä uuden opetussuunnitel-
man myötä mahdollisuus kehittää 
tulevien työtovereiden koulutus-
ta, ja toivottavasti myös osaamis-
ta, mikä on meidän kaikkien etu. 
 
Mukavaa loppukesää ja tarmoa 
syksyn haasteisiin työssä ja opis-
kelussa!



Teksti: Eversti Harri Niskanen    Kuvat: Puolustusvoimat ja SA-Kuva

AJATUKSIA SIIRTYESSÄNI 
UUTEEN TEHTÄVÄÄN

Paraati ja silloisen Maasotakoulun 25-vuotisjuhla Santahaminassa 27.1.1944. 
Mikäli kuva sijoittuu nykyiselle urheilukentälle, eivät paraatien yleisjärjestelyt 

ole vuosien saatossa, keliolosuhteet mukaan lukien, paljoa muuttuneet.

Koulunjohtajana sotien ajan toimi jääkärieversti Salmio.
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Tavallisesti KALPA-lehden pää-
toimittaja pyytää Kadettikoulun 
johtajalta kyseisen numeron tee-
maan liittyvän kirjoituksen. Tällä 
kertaa olen saanut päätoimitta-
jalta vapaat kädet. Perusteena oli 
se, että tämä kirjoitus on viimei-
nen, jonka koulun johtajana kir-
joitan lehteen.

En kuitenkaan aio kirjoittaa tes-
tamenttia, muistella kuluneita 
kultaisia johtajavuosia tai lue-
tella tehtyjä (ja tekemättömiä) 
töitä.

Käsittelen kirjoituksessani seu-
raavia asioita: itseluottamus, luot-
tamus, vastuu ja upseerikasvatus.

ITSELUOTTAMUS, 
LUOTTAMUS 

JA VASTUU

Luottamus on kaiken (sotilas)
toiminnan perusta. Luottamus 
ja itseluottamus kulkevat käsi 
kädessä. Mikäli henkilö on epä-
varma eikä luota (edes) itseensä 
on hänen vaikea luottaa myös 
muihin. Hän saattaa korostaa 
omaa asemaansa esimerkiksi 
tarpeettomalla muodollisuudel-
la, pikkutarkalla ohjauksella tai 
jatkuvilla kysymyksillä asioiden 
suoritusvaiheesta.  Toisaalta mi-
käli johtaja luottaa liikaa itseen-
sä eikä pysty tai halua kuunnella 

lähipiiriään, johtaa tämäkin toi-
mintamalli huonoon lopputu-
lokseen. Itseluottamusta pitää 
siis olla sopivasti; tällöin johtaja 
tietää mitä ei tiedä ja osaa ja on 
”sinut” tilanteen kanssa.

Mikäli esimies luottaa itseensä 
oikealla tavalla, pystyy hän luo-
maan johtamaansa joukkoon 
luottamukseen perustuvan ilma-
piirin, jolloin alaisella on riittävä 
toimintavapaus. Tällöin johtaja 
voi keskittyä muihin tehtäviinsä 
tai mikä tärkeintä suunnitella tu-
levia tehtäviä.  

Riittävä toimintavapaus ei tar-
koita kokonaisvastuun siirtämis-
tä alaiselle; esimies kantaa aina 
vastuun joukkonsa tekemisistä. 
Vastuun kantaminen on helppoa 
silloin, kun kaikki menee hyvin. 
Vaikeaa se on silloin, kun kaikki 
ei mene suunnitelmien mukaan 
tai tehtävä epäonnistuu. 

Hyvähenkisessä, hyvinvoivassa ja 
toimivassa työyhteisössä esimie-
hen tulee pitää huolta alaisistaan 
niin hyvinä kuin huonoinakin 
päivinä. Tällöin myös alaiset pi-
tävät huolta esimiehestään. Elä-
mässä asiat kulkevat kahteen 
suuntaan!

Otettuani vastaan Kadettikou-
lun johtajan tehtävät eräs edeltä-
jistäni onnitteli minua. Samassa 
yhteydessä hän sanoi, että: ”Si-
nun pitää luottaa kadetteihisi 

ja tarvittaessa puolustaa heitä”. 
Sanat olivat viisaita ja olen yrit-
tänyt toimia niiden mukaan. 
Olen koulun johtajana voinut 
luottaa kadetteihin ja kadetit 
ovat olleet luottamuksen arvoi-
sia. Muutamaan otteeseen olen 
joutunut puolustamaan kadet-
teja, joskus kadeteista johtuvista 
syistä, yleensä kuitenkin jonkin 
ulkopuolisen syyn takia. Tässä 
yhteydes sä on syytä kiittää ka-
detteja siitä, että he ovat pitäneet 
minut tietoisena tekemisistään, 
tällöin on ollut helpompaa tar-
vittaessa puolustaa heitä.

UPSEERIKASVATUS

Kadettikoulun yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on vastata upseerikas-
vatuksesta. Tehtävä on kuulostaa 
yksinkertaiselta ja selvältä, mutta 
sitä on erittäin vaikeaa konkreti-
soida. Upseerikasvatus on taval-
laan harmaan tiedon keräämistä, 
soveltamista ja toimintaa, joka 
kestää koko upseerin uran, siihen 
osallistuu eri rooleissa lähes päi-
vittäin ja sitä on erittäin vaikea 
määritellä yksityiskohtaisesti. 
Kysyttäessä upseereilta mitä up-
seerikasvatus on, saa yhtä monta 
vastausta kuin vastaajiakin on. 
Kaikki vastaukset ovat erilaisia, 
mutta mikään ei ole väärä.

Kuulostaako ”savolaiselta selitte-
lyltä”? Johtuneeko Haapaniemen 
perinteestä vai siitä, että kirjoit-
tajankin juuret ovat Savosta?

Upseerikasvatus on huomatta-
vasti laajempaa kuin, että osaa 
tervehtiä ja pukeutua sekä käyt-
tää ruokailuvälineitä oikein ja 
tuntee upseeri- ja kadettiperin-
teet. Mielestäni upseerikasva-
tus on sitä, että tehtävissään ja 
yleisemminkin elämässä upseerit 
toimivat oikein. 

No, miten sitten toimitaan oi-
kein? Siihen meitä auttaa ja 
opastaa mittava määrä oppikir-
joja, ohjeita, ohjesääntöjä, lakeja 
ja muita normeja sekä vanhem-
pien upseereiden ja kadettien 
käytännössä antamaa oppia. Itse 
kukin joutuu omalta kohdal-
taan kuitenkin soveltamaan em. 
perusteita käytännön elämässä. 
Tuolloin meitä ohjaa omatunto, 
jonka pitäisi pystyä kertomaan, 
miten kyseisessä tilanteessa 
toimitaan oikein. Joudumme 
vastaamaan ratkaisuistamme, lä-
heisillemme, työyhteisöllemme, 
esimiehillemme ja suomalaiselle 

yhteiskunnalle. Ja viime kädessä, 
sille henkilölle joka katsoo mei-
tä peilistä. Hän on ainoa, jonka 
kanssa meidän on tultava toi-
meen elämämme loppuun saak-
ka.

Tarkastettavana olevassa so-
tatieteiden kandidaatin tut-
kinnossa on upseerikasvatus 
otettu kolmanneksi tukijalaksi 
koko tutkinnolle tieteellisen ja 
ammatillisen osaamisen rin-
nalle. Tällä tavoin pyritään sii-
hen, että upseerikasvatus tulee 
virallisesti osaksi kandidaatin 
tutkintoa. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin vaarana se, että opis-
kellaan asiat ulkoa ja tuloksena 
on ”leipäpappeihin” verrattavia 
”leipäupseereita”. Jatkossakin 
jokaisen upseerin tulee oppia 
tekemään oikein. Tätä ei opita 
kirjoista vaan käytännössä van-
hemmilta upseereilta, opiskele-
malla elämää ja tekemällä myös 
virheitä. 

AJANKOHTAISTA

Toivotan 101. Kadetti- ja 84. Me-
rikadettikurssin sekä Sotatietei-
den maisterikurssi 5:n opiskelijat 
tervetulleeksi Kadettikouluun.

Samalla toivotan seuraajalleni 
sekä Kadettikoulun henkilöstölle 
kaikkea hyvää tulevaisuudessa!

Kiitos kaikille joiden kanssa 
olemme yhdessä työskennelleet 
kadetti- ja maisterikurssien opis-
keluun liittyen!

Constantem Decorat Honor!

Kadettikoulun johtaja
Eversti Harri Niskanen

PS: Tällä kertaa päätoimittaja luotti 
siihen, että kykenisin kirjoittamaan 
lehteen sopivan kirjoituksen ilman 
sen tarkempaa ohjausta. Toivotta-
vasti olin luottamuksen arvoinen.



HAAVEILETKO ALAN VAIHDOSTA? 

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

www.nordgear.fi

Vaihdemoottorit   
0,12–1000 kW

Taajuusmuuttajat  
0,25–160 kW

NORD EI PYSÄHDY.

Hyvää SuomeSta -merkiStä 
tunniStat SuomalaiSen ruuan

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

ALEKSANTERINKATU 17
00100 HELSINKI, PUH. 020 7000 620

www@alexandertillander.fi 



Lähes kolmen vuosineljännek-
sen tauon jälkeen todellisesta 
merenkulusta, yhdestä laivastoup-
seerin oleellisimmista tehtävistä, 
82. merikadettikurssin laivasto-
opintosuunta suuntasi toukokuun 
alkupuolella kadettiaikansa toiselle 
väyläajojaksolle. Koulutuskalus-
tona toimi niin kutsuttu raskas 
koulutuskalusto, eli Valas-luokan 
kuljetusalus Vaarlahti, sekä meri-
vartioston entinen vartiovene Ka-
java.
 
Viime vuoden ajoihin eroa oli 
teknisessä statistiikassa mel-
koisesti. Ensimmäisenä vuonna 
koulutusaluksina toimivat kol-
me pientä Fabian Wrede-luo-
kan alusta, mutta tänä kesänä 
panoksia korotettiin. Kuljetus-
alus Vaarlahti vastaa 330 tonnin 
uppoumallaan viittä ja puolta 
Wrede – luokan koulutusalusta. 
Kajava taas on uppoumaltaan 
identtinen Wrede-luokan alus-
ten kanssa, mutta nopeutta löytyy 
kaksinkertaisesti. Käytännössä 
pääsimme siis syventämään me-
renkulun osaamistamme ohjaile-
malla paksua tyttöä hitaammalla 
nopeudella ja solakampaa neitiä 
niin kovaa vauhtia kuin koneet 
vain antoivat myöden.

Koska kyseiset alukset ovat lähes 
vastakohtia toisilleen käsiteltä-
vyyden, propulsion, muodon ja 
massan suhteen, oli kadetit jaettu 
kahteen miehistöön, jotka vaih-
toivat aluksia ensimmäisen jak-
son puolessa välissä. 

Allekirjoittanut sai pehmeän las-
kun käytännön merenkulkuun, 
sillä ensimmäiset kolme viikkoa 
vietin verkkaisella Vaarlahdel-
la. Vaikka alus onkin kookas ja 
tyylikkäästi kylpyammeen malli-
nen ylivakaa kuljetusalus, on sen 
käsiteltävyys suhteessa massaan 
uskomattoman hyvä, josta kiitos 
kuuluu valtavalle peräsimelle; tä-
hän voi syöttää omaan makuunsa 
sopivan vitsin peristä ja isois-
ta peräsimistä, mutta kirjoittaja 
[kuten toimituskaan] ei siihen us-
kaltaudu.

Lisäksi aluksen huippunopeus on 
12,5 solmua, marssivauhti noin 
11,4, eli ei juurikaan korkeam-
pi kuin Wrede-luokan possuilla. 
Osittain tästä syystä ensimmäiset 
kolme viikkoa sujuivat muka-
vasti, sillä alus ei poikennut pe-

rusperiaatteiltaan aikaisemmista 
ohjailuista merkittävästi. Mas-
sansa puolesta aluksessa on suu-
ren laivan tuntuma, ja saimmekin 
huomata muun muassa Uudes-
sakaupungissa, että 330 tonnin 
massan pysäyttäminen saattaa 
yllättää, kun muuan kadetti on-
nistui oppikirjamaisesta kiinni-
tyksestä huolimatta painamaan 
umpirautaisen sivuportin sisään 
sen osuessa laiturin kiinteään le-
puuttajaan. 

Niille, jotka eivät tiedä merenku-
lusta enempää kuin alkemiasta, 
voidaan aluksen ohjailu yksinker-
taistaa vertaamalla sitä ralliautoi-
luun. Molemmissa täytyy pysyä 
kartalla ja ennakoida käännökset 
sekä tuntea auton käsiteltävyyden 
mahdollisuudet ja rajoitukset. 
Ero merenkulkijan ja rallikuskin 
välillä on se, että merenkulussa 
aluksen ohjailija on kartturi, joka 
antaa ruorikomennot peräsimen 
kääntämisestä ruorimiehelle. Li-
säksi ohjailija hallitsee kahvoja ja 
keulapotkuria, eli aluksen muuta 
manöveerausta, samalla tavalla 
kuin rallikuski hallitsee polkimia 
ja vaihteita. 

Ruorimiehen tehtävä on tois-
taa komennot ja kääntää ruoria 
niin kuin käsketään. Tästä syys-
tä tähän vähäistä aivotoimintaa 
vaativaan tehtävään viitataan 
usein termillä ”ruoriapina”. Toi-
sinaan, jopa laivastossa, ruoriapi-
nan sijaan käytetään autopilottia 
suunnan pitämiseen, sillä se on 
huomattavasti motivoituneempi 
pysymään oikealla suunnalla nu-
kahtamatta, eikä sillä tiettävästi 
ole kertaakaan mennyt vasen ja 
oikea sekaisin kriittisessä paikas-
sa.

Jotta vertaus ralliautoiluun tuot-
taa minkäänlaista kuvaa alusten 
erosta koulutuskäytössä, on huo-
mioitava, että nopeus on ratkai-
seva tekijä sekä merenkulussa, 
että ralliautoilussa. Nopeus rat-
kaisee kääntösäteen ja reaktio-
ajan, eli mitä nopeampaa alus 
etenee, sitä nopeammin aluksen 
ohjailijan synapsien tulee välittää 
hermoimpulsseja tappi- ja sauva-
soluista korteksiin ja korteksista 
sormenpäihin ja äänihuuliin. 

Merimaaston tunnistaminen ja 
itsensä paikantaminen kartal-
la ei ole erityisen mutkatonta, 
riippuen tietysti kokemuksesta 
ja henkilökohtaisesta hahmotus-
kyvystä. Tietenkin, jos ohjailee 
GPS-paikannuksella veneilyp-
lotterilla, ei synapseilla ole eri-
tyinen kiire tehdä yhtään mitään, 
mutta itsestään selvistä syistä 
merivoimissa ei voida nojata 
alusten liikuttamisessa pelkäs-
tään amerikkalaiseen satelliitti-
paikannusjärjestelmään.

Vaihdettuamme alusta linjak-
kaampaan ja vikkelämpään 
Kajavaan pääsimme todella ke-
hittämään merenkulkutaitojam-
me. Nyt pääsimme kokeilemaan 
ohjailua aiemmin mainostetuilla 
suuremmilla nopeuksilla ja ka-
peilla väyläosuuksilla. Aluksen 
päällikön mukaan tämä jakso 
näytti, tuleeko kadetista ohjus-
venemies vai miinalauttamies, ja 
kyllä nopeutta nostamalla todella 
saatiin nostettua myös vaikeusas-
tetta merkittävästi. 

Vaikka kuinka tutustuimme 
käännöskäyrästöön ja yritimme 
päästä jyvälle kaksipotkurisen 
aluksen käsittelystä, eivät kään-
nökset enää loksahdelleet koh-
dalleen ylimielisen itsevarmasti, 
sillä nyt kun oli käytössä suu-
rempi skaala nopeuksia, nopeutta 
myös muutettiin jatkuvasti mil-
loin purjeveneiden, milloin su-
mun ja milloin minkäkin vuoksi, 
ja usein jokainen käännös kur-
vattiin eri kierroksilla. Lisäksi 
merimaasto vilisi silmissä tup-
lavauhtia, joka osaltaan han-
kaloitti aluksen oikea-aikaista 
kääntämistä. Harjoittelu tuotti 
kuitenkin tuloksia, ja toistaiseksi 
kukaan kadeteista ei saanut mii-
nalautan polttomerkkiä hihaan-
sa, ainakaan ohjailusuoritusten 
takia.

Väyläajojakson aikana pääsimme 
ajamaan Suomenlahtea ja Saa-
ristomerta päästä päähän, Uu-
destakaupungista Kotkaan, mikä 
kehitti tasapuolisesti paikallis-
tuntemusta ja tutustutti oman 

aselajin toiminta-alueeseen kat-
tavasti. Vanhojen, pitkän linjan 
merenkulkijoiden ammattitai-
don salaisuus on nimenomaan 
toistojen loputon määrä, jolloin 
he voivat kokemuksen tuomalla 
varmuudella ajaa miinalaivan ka-
peaa sotilasväylää Hangosta Tur-
kuun näkyvyyden ollessa jotain 
metrin ja puolentoista välillä. 

Samaan tähdätään kadettien me-
renkulkukoulutuksessa. Maaston 
tunnistaminen, itsensä paikanta-
minen ja käännösten hallitsemi-
nen parantuvat jokaisella kerralla, 
kun kyseistä reittiä ajetaan, aivan 
kuin maavoimissa lippaanvaihto 
ja se paljon puhuttu puun oikeal-
ta puolelta ampuminen. 

”Purjehdus on 
välttämätöntä”
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Teksti ja kuvat: Lauri Vasankari

”Navigare necesse est”

VÄYLÄAJOT MERIVOIMAT

Laivaston arki on auringon laskuja, 
grillailua ja peilityyntä merta. 
Tai sitten jotain ihan muuta.



Kalpa14

Vaikkakin opintojakson nimi 
on rannikkomerenkulun sovel-
tavat opinnot, varsinaista ran-
nikkomerenkulkua harjoiteltiin 
suhteellisen vähän. Rannikko-
merenkululla tarkoitetaan saa-
riston ulkopuolella, kuitenkin 
rannikon lähistöllä, ajamis-
ta, jolloin paikannus perustuu 
suuntimiin ja tutkaetäisyyksiin.  
Rannikkomerenkulun vähäisem-
pi painotus johtuu siitä, että vaik-
ka se on saaristomerenkulkuun 
verrattuna eri tavalla vaativaa, 
se ei kehitä paikallistuntemusta 
juuri lainkaan. Esimerkiksi so-
tilasväyliä ei luonnollisesti ole 
avovesillä, jossa nyt ei ole metrin 
päälle tarkkaa, missä seilaa.

Merenkulun lisäksi opintojak-
soon sisältyi sotilaspedagogiikan 
opintojakson muodossa muuta-
ma kadettien pitämä harjoitus per 
viikko, sekä tietysti pysyväisasia-
kirjojen määrittämät harjoituk-
set. Harjoitusten aiheet liittyivät 
aluspalvelukseen ja sisälsivät pa-
lontorjuntaa, savusukeltamista, 
vauriontorjuntaa, hätäohjailua, 

pelastautumista ja pelastamista 
sekä viestitoiminnan harjoit-
telua. Tulevaa virkauraa aja-
tellen harjoitukset palvelivat 
hyvin aluspalveluksen vaatimuk-
sia henkilöstölle, ja laivastoka-
detin näkökulmasta tämä olikin 
kadettikoulun aikaisista sotilas-
pedagogiikan opinnoista hyö-
dyllisin.

Väyläajojakson viimeisellä vii-
kolla aluksille saapui Meri-
sotakoulun englanninkielen 
vanhempi lehtori, jonka joh-
dolla koko viikon ohjailut eli 
komentosiltatyöskentely ja ra-
dioliikenne tehtiin englanniksi. 
Pilottihankkeeksi kokeilu oli 
varsin onnistunut ja tarkoituk-
senmukainen, sillä englannin 
kielen hallitseminen aluspal-
veluksessa on muun muassa 
NATO-harjoitusten kannalta 
erittäin oleellista. Lisäksi meren-
kulussa käytetty englanti ei ole 
täysin kansantajuista, vaan pe-
rinteikästä ja terminologialtaan 
varsin omintakeista. Kokeilu toi 
hyvin käytäntöön viime syksyn 

International Maritime English 
–kurssin. 

Nyt merenkulun opinnoista 
ovat jäljellä vielä pimeäajot ja 
avomerenkulku sisältäen tähti-
merenkulun, koko koulutuksen 
huipentuessa ensi vuoden kou-
lutuspurjehdukseen. Suoritetut 
opinnot ovat antaneet jokaiselle 
kadetille hyvät valmiudet suo-
riutua tulevistakin haasteista 
kunnialla ja ajamatta kiville, 
joskin merenkulun pääopettaja 
totesi merivoimissa palvelevan 
vain kahdenlaisia meriupseereja: 
niitä, jotka ovat ajaneet kiville, 
sekä niitä, jotka eivät vielä ole 
ajaneet kiville. 

Toistaiseksi 82. merikadetti-
kurssin opiskelijat kuuluvat 
kuitenkin kaikki jälkimmäiseen 
kategoriaan, eikä ainakaan kou-
lutuksen puute käy tulevasta me-
riselityksestä.

Kad Lauri Vasankari
82. mek

Hakuaika informaatioturvallisuuden maisteriohjelmaan  
29.9.–17.10.2014 hakuohjeet osoitteessa: www.jyu.fi/it.  
Kyberturvallisuuden opintokokonaisuuteen jatkuva haku. 

Lisätietoja itjkl.fi, 
jyu.fi/it/opiskelijavalinta  
tai panu.moilanen@jyu.fi

KYBER KAIKKIALLA
Nykyisen modernin verkostoyhteiskunnan toiminta perustuu eri-
laisten tietojärjestelmien ja –verkkojen – kybermaailman – toimi-
vuuteen. Kybermaailman uhkien hallinta vaatii uudenlaista osaa-
mista – kyberturvallisuudesta on tullut keskeinen osaamisalue myös 
sotilasammateissa.

Kyberturvallisuuden opintojemme tavoitteena on tuottaa valmiudet 
työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa joh-
tamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kyber-
maailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, 
teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta.

Opintoja voi suorittaa joko tutkintotavoitteisesti (FM, tietojenkä-
sittelytiede) informaatioturvallisuuden maisteriohjelmassa, minkä 
lisäksi on tarjolla kyberturvallisuuden opintokokonaisuus sivuainee-
na tai täydennyskoulutuksena suoritettavaksi.

Maisteriohjelmaan voi hakeutua vähintään alemman korkeakoulu-
tutkinnon (esimerkiksi sotatieteiden kandidaatti) perusteella. Seu-
raava hakuaika on lokakuun 2014 alussa. Kyberturvallisuuden opin-
tokokonaisuuteen on jatkuva erillisen opinto-oikeuden haku.

JOKAINEN
VOI TEHDÄ  

EHKÄISEVÄÄ 

PÄIHDETYÖTÄ

www.ehyt.fi

VÄYLÄAJOT

Kalpa



Viiden sodan veteraani, Saksan 
jääkäri, vapaussoturi, talvisodan 
Suomussalmen sankari, jatko- ja 
lapinsodan Mannerheim-ristin 
ritari, kenraaliluutnantti Hjal-
mar Siilasvuo lähetti Lapin so-
dan päättymisestä vuonna 1945 
Suomen marsalkka Manner-
heimille seuraavan sisältöisen 
sähkeen: ”Ilmoitan täyttäneeni 
ylipäälliköltä syyskuussa 1944 
saamani tehtävän: 27.4, kello 
13.30 mennessä saksalaiset so-
tavoimat on karkoitettu Pohjois-
Suomesta”. 

Neuvostoliiton  30.11.1939 
aloittamasta hyökkäyksestä  oli 
kulunut yli viisi vuotta. Sotatoi-
met Suomessa olivat päättyneet. 
Huhtikuun 27. päivästä tuli kan-
sallinen veteraanipäivä ja viral-
linen liputuspäivä, jota vietettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 
1987.  Taisteleva tammenlehvän 
sukupolvi ja Suomen kansa on 
merkkipäivänsä ansainnut.

Suomen vuosien 1939 – 1945 
käymissä sodissa katsotaan olleen 
yhteensä noin 700 000 rintama-
miestä. Tänään, kun sotien päät-

tymisestä on kulunut 69 vuotta, 
on joukossamme noin 30 000 
tammenlehvää rintapielessä kan-
tavaa veteraania. Vuonna 2003 
veteraanijärjestöjen yhdessä pe-
rustaman Tammenlehvän pe-
rinneliitto ry:n tehtävänä onkin 
veteraaniperinteen vaaliminen ja 
sen siirtäminen tuleville sukupol-
ville. 

Meillä jokaisella on varmasti oma 
mielipide siitä mikä on veteraa-
nien perintö? Minulle se perintö 
on aivan selvä ja se kiteytyy kah-
teen sanaan: itsenäinen isänmaa! 

Yritän seuraavassa selvittää muu-
tamien esimerkkien avulla, mitä 
sillä ymmärrän.

Päällimmäisenä ja ensimmäisenä 
tuntemuksena tulee mieleen ny-
kyisten rajojen sisällä 622 ja luo-
vutetulla alueella olevat noin 60 
sankarihautausmaata. Haudoissa 
lepää lähes 93000 sankarivaina-
jaa. 

Viime sotamme merkitsivät 
puolustautumista, ei ollut vaih-
toehtoja. Kyseessä oli suomen 
olemassaolo itsenäisenä kansa-
kuntana. Hyökkääjän ainoana ja 
yksinomaisena tarkoituksena oli 
maamme miehittäminen sekä 
presidentti Risto Rydin sanoin 
”Suomen lopullinen tuhoami-
nen”.  Rintamalta palattiin, jos 
palattiin, niin sanotusti ohi am-
muttuina, sotavammaisina tai 
kotiseudun multiin palattiin 
kantamalla puisessa lauta-arkus-

sa.  Kotipaikalle hautaamisella, 
”veljeä ei jätetä” – periaatteella, 
oli suuri henkinen merkitys niin 
joukoissa kuin kotirintamallakin.  
Sankarivainaja on kunnianimi. 
Tietääkseni vastaavaa ilmaisua ei 
löydy muiden maiden sanastosta. 
Uhrivalmiudessa on jotain py-
hää ja käsittämätöntä. Talvisodan 
taistelija Erkki Luntamo selvittää 
tuntojaan seuraavasti:  ”Itsenäi-
syys on niin suuri asia, että ihmis-
hengen antaminen sen puolesta ei 
merkitse paljoakaan, vaikka on-
kin arvokas. Kuinka merkittävä 
onkaan ollut suomalaisen sotilaan 
tahto taistella mahtavaa vihollis-
ta vastaan”. Isäni, Ilmari Mattila, 
kirjoitti nuorena upseerina kesäl-
lä 1944 Talin - Ihantalan raivok-
kaiden torjuntataistelujen aikana 
vanhemmilleen kirjeen, jossa hän 
esitti toivomuksen, että ”älkää 
rukoilko minun puolesta, vaan 
rukoilkaa isänmaamme puolesta, 
että se säilyy vapaana”. Todel-

lakin uhrivalmiudessa on jotain 
mystistä. Siihen liittyy varmasti 
myös voimakas usko yhteiseen 
iankaikkiseen luojaan, joka antaa 
voimaa ja luottamusta siihen, että 
tämä kansakunta ei voi tuhoutua. 
Sodan ankarina päivinä rukoiltiin 
”isänmaa, älä laske uhriesi lukua”. 
Itsenäisen isänmaan puolesta 
kannatti antaa kaikkensa, oman 
henkensäkin.

Tuusulan tykistö (ktr 1) taisteli  
jatkosodassa asemasotavaiheensa 
kaukana Itä-Karjalan korvessa 
Maaselän kannaksella Äänisen 
pohjoispuolella. Siellä Hiisjärven 
rannalla Kaarlo Räisänen kirjoit-
ti runon, jonka viimeiset säkeet 
kuuluvat: ”Ja kävellessään lepo-
korsulleen, nyt kaukaa salomail-
taan, hän muistaa köyhän kodin. 
Kai itsekseen nyt siinä tuumii 
hän; sen puolesta mä täällä olen, 
sodin”. Äiti, isä, oma perhe, vai-
mo, lapset ja se köyhä koti oli-

ITSENÄINEN ISÄNMAAUHRIVALMIUS

Teksti: Jouko Mattila  Kuvat: SA-kuva ja Puolustusvoimat / Ansa Räätäri

Uhrivalmius - Itsenäinen isänmaa



vat sotimisen ja uhrivalmiuden 
arvoisia. Ja toisaalta talvisodan 
Raatteen tiellä, jossa kainuu-
lainen korpikommunisti mutisi 
aseensa takaa ampuessaan puna-
armeijan aatetovereitaan, että ”me 
emme teitä tänne kutsuneet, me 
hoidamme itse omat asiamme”, 
kertoo sen, että suomalainen 
puolustaa raivokkaasti  kotiaan ja 
omaisuuttaan, kun joku tulee sin-
ne ryöstöretkelle. Näiden kahden 
esimerkin takana on jälleen itse-
näinen isänmaa. 

Kalervo Hämäläisen säveltämäs-
sä ja sanoittamassa ”Veteraanin 
iltahuudossa” on säe: ”muista-
kaa heille kallis on maa”. Säe on 
tarkoitettu meille nuoremmille 
muistuttamaan kuinka tärkeä 
veteraanisukupolvelle on tämä 
kansa, sen kulttuuri, sen kieli, 
sen kauniit kotomaan kasvot, sen 
läntinen demokratia, eli että me 
saamme elää itsenäisessä isän-
maassa. 

Talvisodan jälkeen 19.5.1940 vietettiin ensimmäistä kaatuneitten muis-
topäivää nimellä ”sankarivainajien muistopäivä”. Talvi-, jatko- ja La-
pin sodissa kaatui 95 000 suomalaista, joista valtaosa on tuotu takaisin 
kotimaan multiin.

Tasan 73 vuotta myöhemmin Lappeenrannassa siunattiin 42 luovute-
tuilta alueilta löydettyä sankarivainajaa haudan lepoon. Vasemmalla ko. 
päivänä seppeleen laskivat prikaatinkenraali Parkatti sekä eversti Lehto. 
Vuonna 1940 muistoseppeleen laski kenraalimajuri Hägglund.

Näillä puutteellisella ajatuksilla 
ja mietteillä yritän kertoa tunte-
mustani, mitä minulle merkitsee 
veteraanien perintö itsenäinen 
isänmaa.  Niin kuin varmasti 
olette huomanneet se merkit-
see samaa kuin sotamarsalkka 
Mannerheimin talvisodan en-
simmäisen, 1.12.1939 annetun 
päiväkäskyn loppulause: ”Me 
taistelemme kodin, uskonnon ja  
isänmaan puolesta”.

Haluan ajatukseni veteraa-
nien perinnöstä itsenäisestä 
isänmaasta yhteenvetää siteeraa-
malla erään vuonna 1963 kuol-
leen suomalaisen valtiomiehen 
vähän ennen kuolemaansa pit-
kän maanpakolaisuuden jälkeen 
suomessa pitämäänsä puheen 
osaa. Siitä huokuu pitkän elämän 
tuomaa viisautta ja katkeruutta.  
Hän lausui: ”Yksi on yhteinen, se 
on isänmaa, itsenäisyys ja vapaus, 
jonka eteen täytyy, jos mielii itse-
näisyys säilyttää, uhrata yksityiset 

pienet edut ja samalla vapautua 
vihasta ja kostosta ja ennen kaik-
kea väkivallasta”. Tämä mies oli 
vuonna 1913 eduskunnan puhe-
mies, maaliskuussa 1917 senaatin 
talousosaston varapuheenjohtaja 
eli pääministeri ja vuonna 1918 
punakapinallisten kansanvaltuus-
kunnan elintarvikeasiain valtuu-
tettu. Vapaussodan sekä valkoiset 
että punaiset tuomitsivat tämän 
miehen maanpetturina kuole-
maan. Hän oli Oskari Tokoi.

Veteraaniemme taistelu on 
kertomus ”uhrautuvaisuudes-
ta, sitkeydestä, lähimmäisen 
huomioonottamisesta, velvolli-
suudentunnosta ja tulevaisuuden-
uskosta”. Joulukuun 6. Päivänä 
voimme nostaa salkoon itsenäi-
sen suomen siniristilipun. Emme 
saa unohtaa kenen ansiosta lippu 
liehuu.

Evl (evp) Jouko Mattila
54. kadk
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NOT JUST 
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BUT ENTIRE 
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UHRIVALMIUS



Tämä vanha jo Napoleonin mai-
nitsema totuus pitää edelleen paik-
kansa ja pätee myös opintoihin: ellet 
syö, et myöskään varmasti jaksa 
opiskella. Tästä syystä Maanpuo-
lustuskorkeakoulu tarjoaa kadeteille 
mahdollisuuden ilmaisiin aterioi-
hin neljästi päivässä. Nämä ateriat 
ovat aamupala, lounas päivällinen 
ja iltapala. 

Kuitenkin, toisin kuin varusmies-
palveluksessa, eivät nämä ateria 
ole pakollisia, vaan jokainen saa 
tilata ne ateriat jotka aikoo syödä. 
Tilaukset tehdään viikkoa etukä-
teen joukkueittain rastiruutuun 
tyyppisellä ratkaisulla paperille. 
Nämä paperit puolestaan toimi-
tetaan kurssin muonakadetille, 
joka kokoaa kaikki joukkueet 
yhteen ja tekee tilauksen Leijo-
na Cateringille. Tämä artikkeli 
käsittelee vain Santahaminassa 
sijaitsevan Kadettikoulun ruuan-
tilaus järjestelmää.

Muonakadetin tehtävistä

99. Kadettikurssin muonakadet-
tina olen päässyt tutustumaan 
varuskuntamuonituksen saloihin 
melkoisen crashcoursen kautta. 
Lyhyt koulutus tilauslapun täyttä-
misestä, ja loput kantapään kaut-
ta. Muonakadetin tehtävänä on 
käytännössä käskeä ruokatilaus-
ten täyttö joukkueissa, ja kerätä 
ne yhteen viikoittain. Kaikki muu 
on ylimääräistä. Varsinaisiin teh-

täviin ei siis kuulu ruokalistojen 
etsiminen tai ulkoa muistaminen, 
tai edes pihvilounaiden tilailu. 
On myös yleinen harhaluulo, että 
muonakadettina olisin vastuussa 
toteutuneista ruokailuista. Näin 
ei tosiasiassa ole, vaikka olen-
kin pyrkinyt virheet pitämään 
mahdollisimman pieninä muun 
muassa painottamalla tilausten 
tärkeyttä. Se ei valitettavasti aina 
kuitenkaan onnistu.

Runsaampi salaattitarjoilu kai-
kille!

Kadettikoulun, Kadettitoveri-
kunnan sekä Leijona Cateringin 
välillä on sovittu, että jos virhe-
prosentti saadaan alle viiteen, 
tarjotaan kadeteille paremmat 
salaatit lounaan yhteydessä. Tämä 

ei ole ihan helppo tavoite, sillä 
normaali virheprosentti 99. ka-
dettikurssilla on ollut keskimää-
rin 15% luokkaa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että kurssista 
keskimäärin 10 – 20 henkilöä jät-
tää syömättä, vaikka on ruokansa 
tilannut. Tämä määrä pitäisi saa-
da alle viiteen.

Virhe ei kuitenkaan aina johdu 
syömättä jättämisestä. Toinen 
puoli on, kun ihmiset syövät, 
vaikka eivät ole ruokaa itselleen 
tilanneet. Nämä kaksi virhettä 
kyllä korjaavat toisiaan, kun sat-
tuvat samaan aikaan. Näin ei vain 
valitettavasti yleensä käy. Päivän 
ohjelmasta riippuen virhettä tulee 
käytännössä vain toiseen suun-
taan. 

Suurimmalta osin nämä vir-
heet johtuvat joko viimehetken 
viikko-ohjelman muutoksista tai 
viikko-ohjelman tarkistamat-
ta jättämisestä tilausta tehdes-
sä. Viimehetken muutoksille ei 
yksittäinen kadetti voi mitään. 
Tyypillisin on perjantaipäivän 
loppuminen aikaisin, jolloin tulee 
kiire kotiin, eikä tilattua lounas-
ta välttämättä halua jäädä odot-
tamaan. Kuitenkin pääsääntönä 
pitäisi olla, että tilatut ruuat syö-
dään vaikka sitä joutuisi hetken 
odottamaankin. Viikko-ohjelmi-
en tarkistamatta jättäminen tila-
usta alun perin tehtäessä on vain 
välinpitämättömyyttä, josta pitäi-
si kuitenkin päästä eroon.

Viimeisimpänä ilmiönä 99 ka-
dettikurssilla on kokonaan ti-
laamatta jättäminen. Kun nämä 
henkilöt kuitenkin käyvät syö-
mässä, on virheprosentti valtava. 
Maaliskuuhun asti virheprosentti 
on omalla kurssillamme pysynyt 
jo aiemmin mainitussa 15:ssä 

prosentissa. Toukokuussa puhut-
tiin jo 50:stä prosentista. 

Tilastot ovat karua luettavaa, 
mutta ymmärrystäkin löytyy. 
Erilaisia pikatilanteita on tullut 
ja mennyt, eikä kurssi ole ollut 
yhdessä koossa pitkään aikaan. 
Tämä johti haasteisiin tiedonku-
lussa, ja kun tilaukset piti järjestää 
poikkeusjärjestelyin Moodlessa, 
oli tuloksena jo aiemmin mainit-
tu katastrofi.

Kaikki tämä maksaa rahaa Ka-
dettikoululle. Kadettikoulu ni-
mittäin maksaa kaikki kadettien 
tilaamat ruoat, syötiin ne tai ei. 
Myös kaikki ne ylimääräiset an-
nokset mitä kadetit syövät, mak-
saa Kadettikoulu. Näin ollen ei 
ole kuin yksi häviäjä, mistä syystä 
alussa mainittu sopimuskin syn-
tyi. 

Tilausten paikkansa pitäminen 
säästää koululta selvää rahaa, 
ja paljon. Nykytilanteessa täl-

le rahalle löytyisi huomattavasti 
parempaakin käyttöä, kuin bio-
jätteeseen menevän ruuan osta-
minen. Tästä säästyneestä rahasta 
kustannettaisiin nuo paljon pu-
hutut paremmat salaatitkin, ja 
varmasti siitä jäisi vielä ylikin.

Lopuksi kuitenkin mainittakoon, 
etteivät kadetit ole yksinomaan 
syypäitä kokonaisvirheprosent-
tiin, vaan henkilökunnalla sekä 
maisterikursseillakin on samat 
paheet kuin kadeteilla. Tilataan, 
muttei syödä. Pahoin pelkään, 
että tämä on perintöä heidän 
omilta kadettivuosiltaan. Kun 
asiat on silloin aikoinaan hoidet-
tu leväperäisesti, ja ruokaa tilattu 
varmuuden vuoksi, jatkuu sama 
meininki myös myöhemmillä 
kursseilla. Tämän asian kuntoon 
saaminen jo heti kadettivuosina, 
vähentää tappion määrää myös 
maisterikurssille tultaessa. 

Kad Henrik Salonen
99. kadk

Tällainenkin tarjoilu voidaan 
Juhlasalirakennuksessa järjestää.
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Armeija marssii vatsallaan!



Lue myös muita kadettien kirjoituksia 
Maanpuolustuskorkeakoulun kotivisuilta 

osoitteesta www.upseeriksi.fi 
kohdasta ”Kadettien kertomaa”!



Pohjoismaisia kadetteja 
kannustamassa viestijuoksun 

vaihtopaikalla. Military team sportsin 
ensimmäinen osio.

Suomen, Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan kadettikoulut järjestävät 
yhteistyön merkeissä vuorovuosin 
perinteiset Pohjoismaiset kadet-
tipäivät (NOKA). Tänä vuonna 
järjestelyvastuu oli Norjan kadet-
tikoululla. Toukokuun puolessavä-
lissä Suomesta matkasi vierailulle 
Osloon noin 40 toisen vuosikurs-
sin kadettia sekä neljä upseeria.

NOKA:n historiaa

NOKA juontaa juurensa vuo-
teen 1950, jolloin Norjan ja 
Ruotsin kadettikoulut kilpaili-
vat toisiaan vastaan eri urheilu-
lajien muodossa. Tanska liittyi 
mukaan vuonna 1952 ja Suomi 
seurasi perässä vuonna 1962. 
Alkuvuosina lajeina olivat yleis-
urheilu, jalkapallo, suunnistus, 
pistooliammunta ja uinti. Laji-
kirjo on vuosien mittaan koke-
nut muutoksia ja 1990-luvulta 
lähtien on siirrytty enemmän 
sotilaslajien puoleen.

NOKA:n alkuajoista poiketen 
kadettikoulut eivät enää kil-
paile keskenään paremmuu-
destaan, vaan kadetit on jo 
kymmenen vuoden ajan jaettu 
neljään monikansalliseen jouk-
kueeseen. Joukkueen jokainen 
lajiryhmä koostuu kahdeksasta 

kadetista, kaksi kustakin osal-
listujamaasta. Monikansalliset 
joukkueet antavat mahdollisuu-
den tutustua paremmin muiden 
maiden kadetteihin, opettavat 
kansainvälistä kanssakäymistä 
sekä lisäävät ymmärrystä mui-
den maiden kadettien ajatus-
maailmasta.

Työ ennen huvia

NOKA ei kuitenkaan ole pel-
kästään kadettien välinen urhei-
lukilpailu. Aamupäivät ennen 
urheilu kilpailuja koostuivat 
strategiaa, taktiikkaa, johtamis-
ta sekä etiikkaa käsittelevistä 
seminaareista. Seminaarien yh-
teinen aihe oli Exit Afghanistan 
– lessons learned eli kokemuksia 
Afghanistanista ja mitä sieltä 
on opittu ja tuotu koulutukseen. 
Seminaarit alkoivat eri maiden 
upseerien alustuksella päivän ai-
heista. 

Alustuksien jälkeen aiheesta 

keskusteltiin oman ryhmän 
kesken. Keskustelut olivat 
erittäin hedelmällisiä johtuen 
maidemme asevoimien 
eroavaisuuksista. NATO, soti-
laallinen liittoutumattomuus, 
ammattiarmeija sekä ylei-
nen asevelvollisuus värittivät 
jokainen osaltaan keskusteluja, 
joiden lisäksi kadettien omakoh-
taiset kokemukset vaihtelivat 
lukuisista vuosista Afghanista-
nin operaatiossa asevelvollis-
ten kouluttamiseen. Myös eri 
painotukset maidemme upsee-
rikoulutuksessa näkyivät posi-
tiivisella tavalla keskusteluissa. 
Eroista huolimatta NOKA:an 
osallistuneet kadetit löysivät 
myös paljon yhteistä maidemme 
välillä.

Urheilun riemua

Iltapäivät seminaarien jälkeen 
sujuikin sitten rennommissa 
tunnelmissa urheilun parissa. 
Urheilulajeina oli puistovies-

ti, esterata, jalkapallo, military 
team sport sekä biathlon, joka 
koostui juoksusta ja käsikra-
naatin heitosta. Kaikki lajit 
toteutettiin kahtena päivänä, 
keskiviikkona karsinnat ja tors-
taina finaalit. Karsinnat tosin 
jäivät suurimmalta osin merki-
tyksettömiksi, mutta urheilun 
riemua niissäkin koettiin.

Kadettien kilpailuhenkisyys 
näkyi hyvin urheilusuorituksis-
sa. Vaikka joukkueet oli koottu 
kaikkien neljän maan edusta-
jista, oli jo ensimmäisestä kil-
pailusta lähtien joukkuehenki 
muodostunut korkeaksi ja omaa 
joukkuetta kannustettiin maas-
ta riippumatta. Totta kai oman 
maan kilpailijat saivat kannus-
tusta, vaikka eri joukkueissa ol-
tiinkin.

Jokaiselle joukkueelle jaettiin 
pisteitä kilpailuista sijoituksen 
perusteella ja näin saatiin sel-
ville myös eniten pisteitä saanut 
joukkue. Tärkeintä kuitenkin 
kilpailujen aikana oli tutustu-
minen muihin pohjoismaisiin 
kadetteihin ja yhteishengen luo-
minen. Tämä näkyi siinäkin, että 
myös neljänneksi sijoittunut 
joukkue sai kannustusta kaikilta 
muilta hyvin yhteishengen avul-
la eikä kaveria jätetty. 

Sosiaalinen elämä

Illalla päivän tapahtumien jäl-
keen vietettiin yhteistä aikaa 
kaikkien kadettien sekä upsee-
reiden kesken. Illat koostuivat 
päivällisestä ja yhdessäolosta. 
Ensimmäisenä iltana järjestet-
tiin Krigskolenilla grillijuhlat, 
joiden jälkeen oli vuorossa pie-
nimuotoinen tietokilpailu. Kil-
pailussa kysyttiin asioita laajalta 
rintamalta ja järjestäjätkin olivat 
yllättyneitä siitä, kuinka paljon 
tietoa joukkueilla oli. Kadeteil-
ta kysyttiin esimerkiksi milloin 
Clausewitz syntyikään?

Keskiviikko-ilta vierähti neljän 
tunnin risteilyllä Oslovuonolla. 
Risteilyn aikana nautimme me-
ren antimista, kun illan ruoak-
si oli valikoitunut rapuja. Tämä 
näytti sopivan ainakin muille 
Pohjoismaille, mutta osa suo-
malaisista totesi jättävänsä ravut 
muille. Risteilyn jälkeen ilta jat-
kui seuraavan päivän finaaleihin 
valmistautuessa ja jokainen löysi 
itselleen parhaimman valmis-
tautumiskeinon.

Viimeinen ilta oli kaikista viral-
lisin, kolmen ruokalajin illalli-
nen paikallisella koululla. Ruoka 
oli maittavaa ja alkuruoan lohen 
jälkeen oli varmasti moni saanut 

kalaa tarpeekseen tämän matkan 
aikana. Illallisen aikana kuultiin 
monia hyviä puheita ja tutustut-
tiin myös norjalaisiin perintei-
siin. Illallisen jälkeen ilta jatkui 
rennommissa tunnelmissa pit-
källe yöhön pohjoismaista yh-
teistyötä kehittäen.

Kohti Santahaminaa

Perjantai-aamuna ennen paluu-
ta oli vuorossa vielä viralliset 
päättäjäiset. Siellä NOKA-lip-
pu siirtyi seuraaville järjestäjille. 
Kun lopulta viimeisetkin kade-
tit saatiin kokoon ja varusteet 
tarkastettua, jotta häviämisiltä 
selvitään, oli aika aloitta mat-
ka kohti Helsinkiä. Viikko oli 
kulunut nopeasti uusia suhteita 
luoden ja se oli vienyt voimat 
suurimmalta osalta kadeteista. 
Taas oli luotu historiaa Pohjois-
maiden välillä.

Pohjoismailla on osin yhteinen 
historia, jonka lisäksi maidem-
me kulttuuri sekä arvopoh-
ja ovat hyvin samankaltaisia. 
Yhteistyö tulevien pohjois-
maalaisten upseerien kanssa 
osoittautuikin luontevaksi ja 
helpoksi. NOKA herätti var-
masti jokaisessa osallistujassa 
uusia ajatuksia sekä nostivat 
arvostusta oman järjestelmän 
toimivia osia kohtaan. Ensi 
vuonna kadetit tapaavat sa-
moissa merkeissä Santahami-
nassa Suomen isännöidessä 
Pohjoismaisia kadettipäiviä.

Kadalik Matias Sankari 
Kadalik Valtteri Valjanen

99. kadk
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NOKAMATKAREPORTAASI

Pohjoismaiset kadettipäivät



Opinnot kaadereiden jalkavä-
kilinjalla ovat sujuneet mallik-
kaasti. Jääkärit painavat töitä 
aamusta iltaan viitenä päivänä 
viikossa, kranaatinheitin puree 
hammasta heitinten parissa ja 
tiedustelijat tekevät jotain - ei 
kuulemma saa paljastaa. Ju-
tun aiheena ei kuitenkaan ole 
itse opiskelu, vaan opiskeluiden 
ulkopuolinen elämä Saimaan 
rannalla Lappeenrannassa, tai 
kuten eräs kouluttajamme sanoi 
”Etelä-Saimaan Epänormaa-
lissa Poikalyseossa”.  Opiskelu 
on etenkin kolmantena vuonna 
tärkeässä roolissa. Onhan silloin 
kaikenmaailman tutkielmia ja 
muutamat oikeudetkin pitäi-
si saada ennen töihin astumista. 
Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä 
opiskelun hauskempaa puolta eli 
vapaa-aikaa.

Ajatus yhteistoiminnasta ja 
opiskelijaelämään kuuluvasta 
hauskanpidosta muiden Lappeen-
rantalaisten opiskelijoiden kesken 
oli vielä viime syksynä vain kah-
vipöytien keskustelun aiheena. 
Tähän saatiin kuitenkin muutos 
talven aikana Lappeenrannan so-
siaali- ja terveysalan opiskelijoilta, 
jotka halusivat lisätä yhteistoimin-
taa kadettien ja Lappeenrannan 
ammattikorkeakoulun välillä. 
Sosiaalisesti lahjakkaammat so-
siaali- ja terveysalan opiskelijat 
(LaKOSTE ry) lähestyivät meitä 
yllättäen kurssinjohtajamme kaut-
ta. 

Pian päästiinkin puhelimen väli-
tyksellä yhteisymmärrykseen yh-
teistoiminnan puutteesta ja sen 
lisäämisen tarpeesta. Kuppiloiden 
nurkkapöydissä käytyjen palaveri-
en jälkeen olivat erinäisten tapah-
tumien järjestelyt jo selvillä puolin 
ja toisin. Näistä keskeisimpänä 
alulle saatettiin meitä kadetteja 

koskeva tapahtuma, Nuorukaisten 
rastit (Nuorastit 2014).

Muita tapahtumia vuoden aika-
na, joihin kadetit olivat enem-
män kuin tervetulleita, olivat 
tradenomiopiskelijoiden järjestä-
mä Ällistyttävä kisa, jossa juostiin 
Jenkkiformaatti Amazing Racen 
tyylillä ympäri kaupunkia kir-
jekuoret ja vihjeet kädessä sekä 
sosiaali- ja terveysalan järjestämä 
Villains On The Road -tapah-
tuma. Siinä kruisailtiin bussilla 
ympäri Lappeenrantaa ja sen lä-
hikyliä rosvoiksi tai muiksi pahik-
siksi pukeutuneina, paheksuvia ja 
yllättyneitä katseita herättävinä. 
Eikä sovi unohtaa Suomen pisin-
tä vappua ja sen päätapahtumaa 
Willimiehen Wipellystä: baari-
suunnistusta aikaa vastaan. 

Lista olisi muuten osaltamme ra-
jaton, mutta eri sotaharjoitukset 
ja muut opinnot painoivat pahasti 
parhaimpaan tapahtuma-aikaan 
päälle.

Nuorastit 2014

Kokemukset nuorukaisten ja 
kaadereiden yhteistoiminnasta 
ensimmäisen vuoden ajalta Maa-
sotakoululla painottuivat muu-
tamiin yhteisiin aamiaisiin ja 
KASI- harjoitukseen. Tästä saa-
tiin aluille ajatus jalkaväkilinjan 
kaadereiden ja maasotalinjan nuo-
rukaisten yhteisistä rasteista. Ras-
tien tarkoituksena olisi tutustua 
nuorempaan kurssiin, tutustuttaa 
nuorukaiset Lappeenrantaan, ke-
hittää yhteistoimintaa lappeen-
rantalaisten opiskelijayhdistysten 
kanssa sekä yksinkertaisesti pitää 
hauskaa.

Rastien ideana on, että nuorin 
kurssi kokosi noin kymmenen 
hengen ryhmiä hauskoine nimi-
neen, saivat Lappeenrannan kes-
kustan kartan käteen ja lähtivät 
suunnistamaan kohti keskustaa 
ja siellä olevia rastipaikkoja. Kaa-
derit odottivat kylmässä ja tuuli-
sessa, mutta aurinkoisessa säässä 
rastipaikoilla tehtävineen, jotka 
mittasivat pääosin esiintymistai-
toja, ongelmien ratkaisukykyä ja 
tietenkin ”kisakuntoa”. 

Vahvistuksia rasteja varten saim-
me Lappeenrannan sosiaali- ja 
terveysalalta kahden ja Lappeen-
rannan tradenomiopiskelijoiden 
(LaPTOP) puolelta yhden rastin 
verran. Osallistujia oli melkein 
kaksisataa ammattikorkeakou-

lun vahvennukset mukaan lu-
ettuna. Tähän kun lisätään vielä 
Lappeenrannan insinööriopis-
kelijoiden (LapIO) samaan ai-
kaan järjestämät omat rastit, oli 
Lappeenrannan keskusta täyn-
nä vapaa-ajastaan ja elämästään 
nauttivia opiskelijoita.

Pelin henki oli se, että neljän tun-
nin aikana ryhmät kiertäisivät 
mahdollisimman monta rastia ja 
pyrkisivät suoriutumaan anne-
tuista tehtävistä keräten mahdol-
lisimman paljon pisteitä. Samalla 
tutusuttiin kurssien kesken vapaa-
muotoisemmin ja luotiin yhteyksiä 
Lappeenrannan muihin opiskeli-
joihin. Rastien jälkeen koko osal-
listujakaarti järjestäjineen siirtyi 
paikalliseen yökerhoon palkinto-
jenjakoa varten tai muuten vaan 
lämmittelemään ja laittamaan ja-
lalla koreasti.

Kokonaisuutena tapahtuma oli 
onnistunut ja toivottavaa on, että 
tällainen perinne säilyisi myös 
tuleville kursseille. Havaitsin 
ensimmäisten kankeiden yh-
dessäoloviikkojen jälkeen, että 
Nuorastien seurauksena yhdessä 
eläminen koululla oli paljon ren-
nompaa, jopa hauskempaa. On 
muistettava, että opiskelijoita ja 
tulevia työkavereita me kaikki 
olemme viivojen määrää katso-
matta.

Yhteistoiminta Lappeenrannan 

ammattikorkeakoulun suuntaan 
on nyt polkaistu virallisesti käyn-
tiin, mutta toiminta on silti vasta 
lähtökuopissaan. 

Suuri kiitos kuuluu Lappeen-
rannan sosiaali- ja terveysalan 
(LaKOSTE ry), insinööriopiske-
lijoiden (LapIO ry), sekä traden-
omiopiskelijoiden (LaPTOp ry) 
yhdistyksille, joiden hallitusten 
tekemän työn ansiosta myös mei-
dät kadetit on huomioitu opis-
kelijoina täällä Lappeenrannassa. 
Toivottavaa on, että jatkossa tähän 
yhteistyöhön saadaan mukaan 
myös Lappeenrannan yliopisto, 
jolla varmasti riittäisi potentiaalia 
kadettien yhteistyökumppaneiksi. 
Kiitos kuuluu myös Kadettito-
verikunnalle, joka rahallisesti on 
muistanut myös Santahaminan 
ulkopuolella opiskelevia kadetteja.

Kad Juho Hartikainen
98. kadk

PS: 98. kadettikurssin jalkaväki-
linjalta terkkuja koko koulun väelle!

Lappeenrantalaisia yhteistyöosapuolia:  
Tradenomiopiskelijat, korkeakou-
luopiskelijat sosiaali- ja terveys-
alalta sekä insinööriopiskelijat.
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Huhtikuussa 22.-27.4 Ilmasota-
koulusta lähetettiin kaksi kadettia 
sekä yksi insinöörikapteeni Brys-
seliin Belgiaan. Tarkempi matka-
kohde oli Royal Military Academy 
(RMA), joka sijaitsi aivan Brysse-
lin keskustan tuntumassa. Matkan 
taustalla oli Euroopan ilmasota-
koulujen yhteistyö, EUAFA, jon-
ka kautta saimme mahdollisuuden 
osallistua RMA:n järjestämään 
kansainväliseen viikkoon (Interna-
tional Week 2014). 

Suomi osallistui kyseiseen ta-
pahtumaan ensimmäisen kerran 
viime vuonna. Kansainvälisen 
viikon tarkoituksena oli RMA:n 
rehtorin mukaan tutustua Belgi-
an puolustusvoimiin, mutta myös 
belgialaiseen kulttuuriin. Lisäksi 
kansainvälisten suhteiden luo-
minen oli tärkeässä osassa viikon 
aikana. 

Belgian upseerikoulutus keskittyy 
Brysseliin RMA:n tiloihin. Kou-
lutus kestää yhteensä viisi vuotta, 
jonka aikana tehdään kandidaatin 
sekä maisterin tutkinto. Hakuvai-
heessa on mahdollista valita joko 
sota- ja ihmistieteisiin tai tek-
niikkaan syventyvä koulutusoh-
jelma. Lisäksi upseerin tutkinto 
on mahdollista suorittaa tietyissä 
tekniikan tai lääketieteen koulu-
tusta antavissa siviiliyliopistoissa, 
jolloin sotilaallinen erityisosaa-
minen hankitaan kesälukukausi-
en aikana.

Tutustumista Belgiaan

Viikko alkoi tiistaina 22.4. Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalta, 
jossa seurueen kolme jäsentä ta-
pasivat. Lento lähti heti aamulla, 
7.35 ja perillä Brysselin lentoase-
malla olimme reilut pari tuntia 
myöhemmin. Ensimmäisen päi-
vän ohjelmassa oli majoittuminen 
RMA:n tiloihin sekä bussimatka 
Brysselin kaupungin maamer-
keille. 

Kiertoajelun kohteina olivat esi-
merkiksi Euroopan parlamentti, 
kuninkaanlinna sekä Atomium. 
Ajelun oppaana toimi paikallinen 
upseeri Himpens, jonka rento ja 
omaperäinen puhetyyli jäi var-
masti monien mieleen. Illalla tu-
tustuimme paikallisten kadettien 
johdolla Brysselin kaupunkiin ja 
kävimme esimerkiksi Delirium-
baarissa, joka on kuuluisa laajas-
ta olutvalikoimastaan ja päässyt 
Guinnessin ennätysten kirjaan 
tarjoamalla eniten erilaisia oluita 
maailmassa. Kuulemma nyky-
ään olutvalikoima kattaa melkein 
2500 olutta.

Kansainvälisten 
operaatioiden maavoimat

Toisen päivän aamu jatkui aa-
miaisen jälkeen bussimatkalla 
Maavoimien tukikohtaan Mar-
che-En-Famenneen. Vierailu 
alkoi esittelyllä, jossa kerrottiin 
yleistä tietoa Belgian maavoimis-
ta sekä heidän operaatioistaan. 

Vaikutelmaksi jäi, että maavoi-
mat keskittyvät hyvin laajasti 
kansainvälisiin operaatioihin sekä 
yhteistyöhön, mutta oman maan 
puolustaminen on vasta toissi-
jainen tehtävä. Yleisesittelyn jäl-
keen vuorossa oli kalustoesittely, 
jossa pääsimme tutustumaan laa-
jaan valikoimaan jalkaväen aseita, 
panssaroituja ajoneuvoja sekä eri-
koisjoukkojen varusteita. Esittely 
oli hyvin havainnollinen sekä hy-
vin toteutettu. Illalla vuorossa oli 
muodollinen illallinen RMA:n 
rehtorin kanssa.

Torstaina matkustimme bussilla 
lähes samaan paikkaan kuin kes-
kiviikkona. Tällä kertaa suuntana 
oli Marche-les-Dames ja siellä 
sijaitseva Commando Training 
Centre. Olimme kuulleet kysei-
sestä päivästä jotain pientä etu-
käteen ja odotimme innolla, mitä 
päivä pitää sisällään. 

Saavuttuamme perille, oli vuo-
rossa pieni tauko, jonka jälkeen 
puimme päälle valjaat sekä kypä-
rät. Seuraavaksi lähdimme me-
nemään läpi vuoristorataa, jonka 
varrella kiipeilimme pystysuori-
en jyrkänteiden päällä, ylitimme 
rotkon vaijerien välissä kävellen 
sekä laskeuduimme alas jyrkän-
teeltä köysiliukua. Adrenaliinin-
hakuisimmat kadetit kiipesivät 
ylös uudelleen toista köysiliukua 
varten.

Ilmavoimien esittely

Lounaan jälkeen vaihdoimme 
kaupunkia ja vuorossa oli tutus-
tuminen Florennes Air Force 
Base:en. Ilmavoimien edustajina 
kyseistä tutustumista oli odotettu 
innolla. Tutustuminen alkoi op-
pitunnilla, jossa esiteltiin Ilma-
voimien kalustoa sekä toimintaa. 
Pääasiallisena hävittäjänä Belgian 
Ilmavoimissa on F-16, kuten mo-
nissa muissakin Euroopan Nato-
maissa. 

Ilmavoimien ohjaajakoulutus 
kulkee Belgiassa kahta vaihto-
ehtoista reittiä. Ensimmäinen 
vaihtoehto on käydä ensin viiden 
vuoden akateeminen tutkinto, 
jonka jälkeen alkaa lentokoulutus. 
Toinen vaihtoehto on, että oppi-
laat käyvät ensin noin vuoden 
mittaisen teoriapaketin, jon-
ka jälkeen alkaa lentokoulutus. 
Jälkimmäistä reittiä pitkin val-
mistuu ainoastaan väliaikaiseksi 
ohjaajaksi, jonka täytyy jäädä pois 
Ilmavoimista kymmenen vuoden 
jälkeen. Lentokoulutusohjelma 
vaikutti jonkin verran epätehok-
kaalta verrattuna Suomen vastaa-
vaan. 

Ilmavoimien päivään kuului 
myös kalustoesittely. Esittelys-
sä oli F-16 -hävittäjä tyypilli-
simpien aseiden kanssa. Belgian 
F-16 -hävittäjiin on juuri tehty 
Mid-Life Update (MLU), jo-

hon kuuluu vastaavia asioita 
kuin Suomen MLU-päivityksiin. 
Esimerkiksi JHMCS-kypärä-
tähtäin sekä AIM-9X -ohjukset 
ovat täysin samoja kuin Suomen 
F-18 -hävittäjissä. Tosin Belgi-
an Ilmavoimat eivät vielä hyödy 
kypärätähtäimestä käytännössä 
lainkaan, koska he eivät ole vielä 
saaneet 9X-ohjuksia. 

Kalustoesittelyn painopistee-
nä oli vahvasti ilmasta maahan 
-aseistus. Belgian Ilmavoimat 
painottavat Maavoimien tapaan 
kansainvälisiä operaatioita, jois-
sa ilmasta ilmaan -aseistus on 
pienemmässä roolissa. Esitte-
lyn jälkeen mielessä oli kysymys, 
että ovatko jälleen kansainväliset 
operaatiot tärkeämpiä kuin oman 
maan puolustaminen. Ilmavoi-
mien tukikohtaan kuului lisäksi 
UAV-laivue, joka operoi miehit-

Commando training center 
Marche-les-Dames:ssa ohjelmaan 

kuului köysiliuku kalliolta alas.

Oikealla ”link trainer”, joka oli 
ensimmäisiä lentosimulaattoreita. 

Kyseisiä laitteita on 
käytetty myös suomessa.

ILMAVOIMAT

Ilmavoimien ulkomaanmatka
Teksti ja kuvat: Miika Luukkonen
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tämättömiä lentokoneita. Belgian 
Ilmavoimien UAV on hieman 
Suomen Ranger-konetta suu-
rempi, mutta edelleen pelkkään 
valvontaan käytettävä kone.

Kalustoesittelyn ohessa Belgian 
Ilmavoimat järjestivät F-16 taito-
lentoesityksen, jota oli tietenkin 
ilo katsoa. Toisaalta täytyy sanoa, 
että suomalaisen F-18 -hävittä-
jän vastaava soolo on kyllä ko-
vatasoinen kansainvälisessäkin 
vertailussa. Mielenkiintoisena 
yksityiskohtana mainittakoon, 
että saksalaiset eivät kuulemma 
pysty järjestämään vastaavia tai-
tolentoesityksiä heidän tiukkojen 
rajoituksien vuoksi. Tämä tieto 
nousi esille keskustelussa saksa-
laisten kadettien kanssa.

Merivoimia ja 
pomminpurkua

Perjantaina vuorossa oli jälleen 
bussimatka, nyt kohti rannik-
koa ja merivoimien tukikohtaa 
Zeebruggessa. Merivoimien tu-
kikohdassa opimme kalustoesit-
telyn ohella sen, että Belgian sekä 
Hollannin merivoimat tekevät 
erittäin tiivistä yhteistyötä. Yh-
teistyön laajuudesta kertoo jotain 
se, että molempien maiden Me-
rivoimilla on yhteinen komenta-
ja. Merivoimien esittelyyn kuului 
lisäksi venekierros satamassa sekä 
sukeltajakoulutuksen pikainen 
esittely.

Perjantai-iltapäivällä vierai-
limme Poelkappellen pom-
minpurkuyksikössä. Siellä 
konkretisoitui ensimmäisen maa-

ilmansodan merkitys Belgialle. 
Edelleen, sata vuotta sodan jäl-
keen, pelloilta löytyy jopa satoja 
ensimmäisen maailmansodan ai-
kaisia räjähtämättömiä ammuk-
sia. Näitä ammuksia tunnistetaan 
ja hävitetään Poelkappellessa. 
Haasteensa hävittämiseen tuo se, 
että ensimmäisessä maailmanso-
dassa käytettiin myös kemiallisia 
aseita. Perjantain lopuksi osallis-
tuimme ensimmäisen maailman-
sodan muistotilaisuuteen, Last 
Post Ceremonyyn Ypresissä.

Matkan päätös

Lauantain ohjelma oli hyvin 
vapaamuotoinen, ja itse käytin 
päiväni vierailemalla RMA:n 
museossa sekä Belgian puolus-
tusvoimien museossa. Jälkimmäi-
sessä yllättävintä oli laaja toisen 
maailmansodan osio, vaikka toi-
nen maailmansota ei ole Belgias-
sa ollenkaan yhtä suuri juttu kuin 
ensimmäinen. Osastolla oli esi-
merkiksi vitriini talvisodasta sekä 
Lotta Svärd -järjestöstä. Lisäksi 
museossa oli laaja ilmailuhalli, 
jossa oli esillä noin sata erilaista 
lentokonetta. 

Lauantaina kävimme vielä ker-
taalleen Brysselin keskustassa 

hankkimassa tuliaisia sekä kier-
tämässä muutaman nähtävyy-
den. Lauantai-iltana oli vuorossa 
paikallinen gaala, johon osallis-
tuimme. Juhla oli oikein hieno 
ja arvokas ja vastaa tietyiltä osin 
meidän sarkajuhlaa.

Sunnuntaina koitti kotiinpaluu 
ja arkeen palaaminen. Matka oli 
kokonaisuutena erittäin onnis-
tunut ja saimme runsaasti tietoa 
Belgian asevoimista. Esimerkiksi 
upseerikoulutus Belgiassa on eri-
tyyppinen kuin meillä. 

Huomasimme myös sen, että 
Suomen Puolustusvoimien suo-
rituskyky on hyvällä tasolla ja 
keskittyminen oikeisiin asioihin 
lähtökohtana toiminnalle. Eten-
kin Suomen Ilmavoimien suo-
rituskyvystä muodostui erittäin 
hyvä kuva matkan aikana. Olem-
me Ilmavoimissa saaneet vietyä 
läpi pääkaluston päivitykset, kun 
Belgiassa edelleen odotellaan 
esimerkiksi 9X-ohjuksia. Lisäksi 
Belgian asevoimat eivät ole saa-
neet vielä ainoatakaan NH90-
helikopteria, kun ne Suomessa 
ovat jo täydessä käytössä.

Kad Miika Luukkonen
99. kadk

Muistomerkki brittiläisen 
kansanyhteisön kaatuneille.
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100. Kadettikurssin maasotalinja 
saapui Lappeenrannan maasota-
koululle huhtikuun alkupuolella.  
Ensimmäisestä päivästä alka-
en ero Santahaminaan oli selkeä. 
Yliopistomainen opiskelu vaihtui 
sotakoulussa opiskeluksi ja kevyt 
palveluspuku vaihtui maastopu-
kuun. 

Heti alusta alkaen opiskelutah-
ti on pysynyt hyvänä, keskittyen 
erityisesti sotataitoon, pedago-
giikkaan sekä tietysti sotatekniik-
kaan. Sotataidon opintojaksolla 
opiskelu keskittyi jääkärijoukku-
een johtamiseen ja siihen liittyvi-
en kokonaisuuksien osaamiseen. 
Aselajiopettajat ovat valaisseet 
kurssiamme jalkaväen lisäksi 
niin epäsuoran tulen kuin huol-
to-, viesti-, ja pioneeriaselajien 
toiminnasta, jotka olennaisesti 
liittyvät myös jääkärijoukkueen 
toimintaan. 

”Sotilas oppii maastossa” on 
usein kuultu lausahdus, ja sii-
hen on helppo yhtyä. Sotataidon 
opintojakson puitteissa kurssim-
me on tätä kirjoittaessa päässyt 
nauttimaan jo kahdesta viikon 
mittaisesta harjoituksesta, ensim-
mäinen käsitteli jääkärijoukkueen 
toimintaa puolustuksellisesta nä-
kökulmasta, toisella harjoiteltiin 
vastavuoroisesti hyökkäämistä. 

Puolustusharjoituksessa touko-
kuun alkupuolella sää ei varsi-
naisesti suosinut kurssiamme; 
kukaan tuskin odotti melko 
helteisten kelien jälkeen talven 
paluuta, mutta harjoitukseenläh-
töpäivänä ilmasto oli toista mieltä. 
Erään kouluttajan leikkimielinen 
kommentti kalustamisen aikana 
”joukkue, valmistautukaa suksien 
noutoon” muuttui päivän myö-
tä täydeksi todeksi. Vallitseva 

säätila ei kuitenkaan mustannut 
mieliämme ja harjoitus saatiin 
käyntiin. Puolustusharjoitukses-
sa aiheina oli joukkueen väijytys, 
vastahyökkäys komppanian puo-
lustukseen liittyen sekä ”perintei-
nen” joukkueen puolustus. 

Puolustusharjoituksen lumet 
olivat tuskin sulaneet, kun kurs-
simme löysi itsensä jälleen kuun-
telemasta harjoituspuhuttelua, 
tällä kertaa hyökkäysharjoituk-
seen liittyen. Niinpä koitti jälleen 
harjoitukseen lähdön aamu, tällä 
kertaa hieman eri merkeissä kuin 
puolustusharjoituksessa. Lämpö-
tila lähenteli neljättä kymmenet-
tä, joka aiheutti haasteen lähinnä 
riittävän nestemäärän nauttimi-
sen osalta, mutta toimivan huol-
lon ansiosta mitään vakavampia 
nesteuupumuksia ei koko harjoi-
tuksessa päässyt tapahtumaan. 

Harjoituksessa pääsimme katta-
vasti tutustumaan myös tukevien 
aselajien toimintaan ihan käytän-
nössä aselajiopettajien johdolla. 
Varsinainen pääteema harjoituk-
sessa pyöri kuitenkin nimensä 
mukaisesti jääkärijoukkueen ja –
komppanian hyökkäyksessä.  En-
simmäinen päivä harjoituksessa 
kului pioneeri- ja huolto-rasteilla 
sekä joukkueesta riippuen harjoi-
tellessa joko joukkueen koottua 
iskua, perustaistelumenetelmiä 
tai hyökkäystä komppanian isku-
portaassa. Edellä mainitut aiheet 
muodostivat myös loppuharjoi-
tuksen rungon. 

Kadetit pääsivät harjaantumaan 
hyökkäyksen suunnittelussa, 
käskyn muodostamisessa ja an-
tamisessa sekä itse hyökkäyksen 
suorittamisessa ja johtamisessa. 
Harjoituksen viimeisenä päivänä 
suoritettiin sotataidon kurssiin 

liittyen puolustusharjoituksen 
tapaan koulutyö maastossa, ja 
seuraavana päivänä tentti maaso-
takoulun hermeettisissä olosuh-
teissa.

Maasotalinjamme opinnot tääl-
lä Lappeenrannassa ovat kir-
joitushetkellä suurin piirtein 
puolivälissä. Edessä on vielä 
KASI-harjoitus, jossa kootaan 
yhteen puolustus- ja hyökkäys-
harjoitusten opit ja pääsemme 
siirtämään osittain maastolaati-
koille painottuneiden harjoitus-
ten opit kunnolla käytäntöön. 

Taisteluharjoitusten lisäksi har-
jaannumme taisteluammuntojen 
suunnittelussa ja johtamisessa 
kahdessa ampumaharjoituksessa, 
joista ensimmäinen järjestetään 
ennen kesälomalle siirtymistä 
Taipalsaaren ampuma-alueella, 
jossa johdamme ja ammumme 
kadettien kesken partion am-
muntoja. Kesäloman jälkeen 
pääsemme kosketuksiin tulevi-
en työtehtäviämme kanssa, kun 
Pahkajärvellä järjestettävässä am-
pumaharjoitus 3:ssa pääsemme 
johtamaan taisteluammuntoja 
Vekaranjärven varusmiehille.

Ensimmäisen opiskeluvuoden 
lähestyessä loppuaan katseita voi 
jo kääntää tulevaan syksyyn ja uu-
den kadettikurssin saapumiseen 
Santahaminaan, jossa pääsem-
me ohjastamaan uusia upseerin 
taimia opiskelujensa alkutaipa-
leella.  Uskon vakaasti kurssimme 
onnistuvan tässä vaativassa teh-
tävässään erinomaisesti, kaikilla 
kun on varmasti ensimmäisen 
vuoden haasteet ja niistä selviä-
minen tuoreessa muistissa.

Kad Jussi  Virtanen
100. kadk
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Teksti ja kuvat: kadetti Jussi Virtanen



Upseeriliitto on kadettiupseerien 
etuja valvova järjestö. Tähän teh-
tävään liitolla on poikkeuksellisen 
vahva mandaatti: noin 98 % up-
seeristosta kuuluu Upseeriliittoon. 
Kadettiupseerien järjestäytymisaste 
onkin ehdottomasti suurimpia suo-
malaisten ammattiryhmien joukos-
sa. Vaikka tämänkin kirjoituksen 
lukijoista valtaosa kuuluneekin (tai 
tulee pian liittymään) Upseeriliiton 
jäsenistöön, on mediaanikadetin 
käsitys liitosta, sen toiminnasta ja 
tarjoamista palveluista todennäköi-
sesti kohtalaisen hatara. Tarkoituk-
senani onkin tarjota eräänlainen 
kokonaiskuva siitä, mihin jäsen-
maksumme kuluvat, ja mitä niiden 
vastineeksi voi saada nyt ja tule-
vaisuudessa.

Perustietoa Upseeriliitosta

Upseeriliittoon kuuluu 6040 jäsen-
tä (1.1.2014). Jäsenmäärä kattaakin 
yli 200 % virassa olevien upseerien 
määrästä (2838 31.12.2013). Tämä 
selittyy sillä, että jäsenistöön kuu-
luu myös siviilitehtäviin siirtynei-
tä ja eläkkeelle jääneitä upseereita 
- sekä tietysti kadetteja. Jäsenistö 
käyttää liittokokouksen kautta jär-
jestön ylintä päätösvaltaa, ja kaikki 
jäsenet - virassa tai ei - ovat liitto-
kokouksessa äänivaltaisia. Liittoko-
kous kokoontuu tavallisesti kerran 
kolmessa vuodessa muun muassa 
valitsemaan liiton puheenjohtajan 
ja vahvistamaan seuraavan kolmi-
vuotiskauden yleisen toimintalin-
jan. Kokous voidaan kutsua myös 

tarvittaessa muulloinkin - esimerk-
kinä keväällä pidetty ylimääräinen 
liittokokous uuden puheenjohtajan 
valitsemiseksi loppusyksystä eron-
neen tilalle.

Liittokokous on tämän kokoises-
sa järjestössä kohtuullisen raskas 
päätöksentekoelin. Siksi kolmi-
vuotiskauden aikana päätösvalta on 
delegoitu 55-henkiselle liittoval-
tuustolle, joka kokoontuu kahdesti 
vuodessa. Liittovaltuuston vastuulla 
on esimerkiksi hallituksen nimeä-
minen, toimintasuunnitelmien ja 
-kertomuksien sekä talousarvion 
ja tilinpäätösten vahvistaminen. 
Paikallisosastoja Upseeriliittoon 
kuuluu yhteensä 27. Kaikki jäsenet 
kuuluvat johonkin paikallisosas-
toon, lähtökohtaisesti palveluspaik-
kansa perusteella. Kadetit kuuluvat 
tavallisesti Santahaminan paikal-
lisosastoon. Nimensä mukaisesti 
nämä osastot huolehtivat paikalli-

sen tason asioiden hoitamisesta ja 
niiden välittymisestä ylempien pää-
töksentekoelimien tietoon. 

Osastoilla on myös omat luotta-
musmiehensä, joiden tehtävänä on 
neuvoa, auttaa paikallisella tasolla 
jäsenistöä työehtoihin ja työn teon 
ongelmiin liittyvissä tilanteissa. 
Osastot valitsevat keskuudestaan 
liittovaltuuston edustajat, osaston 
edustajakiintiön määräytyessä jä-
senmäärän perusteella.

Upseeriliiton hallitus on noin 
kuukausittain kokoontuva, toi-
meenpanovaltaa käyttävä elin. Sen 
toimivaltuuksiin kuuluu päätöksen-
teko ja valmistelu liittokokouksen ja 
-valtuuston asettamissa puitteissa. 

Yhdessä liiton palkatun henkilö-
kunnan - toimiston - kanssa hal-
litus vastaa päivittäisen toiminnan 
vaatimasta päätöksenteosta. Hal-
litukseen kuuluu liittokokouksen 
valitseman puheenjohtajan lisäksi 
kymmenen liittovaltuuston nimit-
tämää jäsentä varajäsenineen. Hal-
litus ja toimisto toimivat tiiviissä 
yhteistyössä, muodostaen yhdessä 
erityyppisten asioiden valmiste-
luun keskittyvät valiokunnat ja 
työryhmät. Kokonaisuudessaan 
Upseeriliiton toiminta- ja päätök-
senteko-organisaatio on esitetty 
oheisessa kuvassa.

Kadetti ja Upseeriliitto

Etujärjestömme päähuomio keskit-
tyy ymmärrettävästi virassa olevien 
upseerien edunvalvontaan, työn eh-
toihin ja palkkaukseen. Erityisesti 
suunnitteilla oleva eläkeuudistus 
sekä puolustusvoimauudistuksen 
tuomat haasteet ovat viimeaikaisia 
ja lähitulevaisuuden haasteita liitos-
sa. Edellä jo mainitun mediaanika-
detin voi olla vaikea hahmottaa sitä, 
kuinka Upseeriliiton toiminta nä-
kyy hänen elämässään. Työelämä ei 
ole kuin aavistuksen heijastus, eläk-
keestä puhumattakaan. Kirjoittaja 
kehottaakin mediaanikadettia huo-
mioimaan sen seikan, että useim-

mat tärkeät päätökset tehdään 
etukäteen. Nyt tehtävät ratkaisut 
saattavat määrittää esimerkiksi ny-
kyisen kadetin eläkeiän 30 (vai 40?) 
vuoden päästä. 

Selvää asioista voi ottaa koska 
vaan, ja vaikuttamaankin pääsee 
halutessaan ennen virkauran al-
kua. Jo opiskeluaikana voi osal-
listua oman paikallisosastonsa 
toimintaan, on kadetteja nähty 
myös liittovaltuuston jäseninä. 
Kirjoittajalla taas on ollut etuoi-
keus toimia Upseeriliittokadet-
tina, ja näin päästä osallistumaan 
hallituksen toimintaan asian-
tuntijajäsenenä. Ei pidä unohtaa 
myöskään syksyllä koittavaa liit-
tokokousta, jossa jokainen jäsen 
pääsee jälleen vaikuttamaan liiton 
keskeisiin toimintalinjauksiin. 
Kuten muutenkin maailmassa, on 
valittamisoikeus Upseeriliitossa-
kin syytä ansaita osallistumalla ta-
valla tai toisella päätöksentekoon. 
On sitä paitsi mahdotonta väittää 
ettei kadettien äänillä olisi merki-
tystä: kadetteja on jäsenistöstä - ja 
siten myös äänistä - noin 7 %. 

Kysymys ei kuitenkaan ole vain 
tulevaisuuteen katsomisesta. Kade-
teille varsin maltillista jäsenmaksua 
vastaan saa jo opiskeluaikana yhtä 
ja toista. Helpoiten havaittava osa 
jäsenpalveluita on Sotilasaikakaus-
lehti, joka on omassa aihepiiris-
sään suomalaisessa mittakaavassa 
huipputasoa. Esimerkiksi Ukrai-
nan kriisiin ja Venäjän sotilaspoli-
tiikkaan liittyen lehti on julkaissut 
melkoisen määrän alan asiantunti-
joiden kirjoituksia. Mediaanikade-
tin kannattaa myös muistaa liiton 
jäsenilleen tarjoamat lomanvietto-
mahdollisuudet. Kadetin ulottuvil-
la ovat lomamökit Kuusamossa ja 
Vierumäellä, ja niin ikään useilla 
paikallisosastoilla on omat mökkin-
sä ja saunansa. Jäsenyydestä saattaa 
myös olla taloudellista apua: liiton 
kautta saa oikeusturvavakuutuksen, 
opintolainan takauksen tai luotto-
kortin - noin esimerkkeinä. 

Kirjoittaja suosittelee ennen muu-
ta sitä, että tutustutte jäsenmaksu-
anne vastaan saamiinne etuihin ja 
mahdollisuuksiin. Helpoiten tämä 
onnistuu Upseeriliiton nettisivujen 
kautta. Samojen sivujen kautta voit-
te toki myös tutustua tarkemmin 
liiton toimintaan ja tavoitteisiin. 
Olkaa aktiivisia ja kiinnostuneita, 
jotta osaatte itse vaikuttaa oman 
opiskelu- ja työuranne kuvaan 
myös edunvalvonnan kautta. Ei 
kannata vain tyytyä maksamaan 
jäsenmaksua. Myös allekirjoittanut 
osaa vastata joihinkin kysymyksiin, 
tai ainakin välittää kysymykset, eh-
dotukset ja vaatimukset eteenpäin.

Upseeriliittokadetti
Kad Esa Temmes

83. mek

”Upseeri tarvitsee 
puolustajansa

– Upseeriliiton.”

”Isänmaa tarvitsee 
puolustajansa 
– upseerin.”

	  

Upseerijärjestöjen juhlapäivällinen 
Katajanokan kasinolla tämän 

vuoden lippujuhlapäivänä.
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Teksti: Esa Temmes  Kuvat: Esa Temmes ja Juha Tammikivi

Edunvalvontaa kadetista alkaen



Näkökulma kasvattamisesta 
ja kasvamisesta

Teksti: Oskari Enroth    Kuvat: Lauri Mattila ja Samu Tanskanen

Kasvattaminen on hyvin ajankoh-
tainen aihe Puolustusvoimissa. 
Kadettikoulussa kadeteille ope-
tetaan sotilaspedagogiikkaa ja 
heille annetaan upseerikasvatusta, 
jotka antavat perustan valmis-
tuvalle upseerille toimia tulevis-
sa palvelustehtävissään. Suomen 
Puolustusvoimien selkäranka 
koostuu koko Suomen kansasta, 
jossa Puolustusvoimien suoritus-
kyvyn kannalta merkittävimpä-
nä vaikuttamisen kohteena ovat 
asevelvolliset kansalaiset. Nämä 
asevelvolliset pyritään koulutta-
maan kykeneviksi sotilaiksi täyttä-
mään omat sodanajan tehtävänsä. 
Tämän tehtävän lisäksi Puolus-
tusvoimissa koulutetaan ja kas-
vatetaan päivittäin henkilökuntaa 
täyttämään tehtävänsä entistä 
paremmin. Kukaan ei ole koskaan 
valmis ihmisenä, sotilaana tai joh-
tajana, vaan kasvaminen on koko 
elämänmittainen prosessi.

Kadettikoulussa nuorukaisista on 
tulossa keskosia, joiden vastuulla 
on tulevan simppukurssin kasvat-
taminen. Tämä vastuu on osaltaan 
raskas ja sen merkitystä ei voi kos-
kaan korostaa liikaa. Velvoitankin 
teidät jokaisen lukemaan tämän 

tekstin huolellisesti ja pohtimaan 
tulevaa tehtäväänne. Toivon, että 
tekstin sanoma herättää ajatuksia 
myös herroissa kaadereissa ja van-
huksissa, jotka hyvin pian nimi-
tetään ensimmäisiin nuoremman 
upseerin tehtäviinsä kasvattamaan 
asevelvollisia. Hyvät kurssiveljet ja 
–sisaret, muistakaamme, että meil-
lä keskosillakaan ei ole enää kuin 
vuosi aikaa kehittää itseämme tu-
levaa palvelustehtäväämme varten.

MITÄ KASVATTAMINEN 
TARKOITTAA?

Kouluttajan opas määrittää so-
tilaskouluttajalle neljä keskeistä 
roolia, jotka ovat kasvattaja, oh-
jaaja, valmentaja ja johtaja. Näistä 
kasvattajan roolin todetaan olevan 
oppimisen ohjaamista syvällisellä 
tasolla. Kasvattamisen tavoitteena 
on kehittää kasvatettavan asennet-
ta, joka muodostuu muun muassa 
vastuuntuntoisuudesta, moraalis-
ta, yhteistyökyvystä, maanpuolus-
tustahdosta ja itseluottamuksesta. 
Tähän tehtävään meidän jokaisen 
kadetin tulisi valmistuttuamme 
pystyä.

Kasvattamisen lähtökohta on 
mielestäni se, että olemme itse 
esimerkillisiä ja toimimme niin 
kuin toivomme kasvatettavien toi-
mivan. Kun ihmisiä kasvatetaan, 
on syytä ensimmäisenä asettaa ta-
voite, jota tavoitellaan. Tavoitteen 
asettamiseen vaikuttaa suoraan 

kasvattajan oma taso. Emme voi 
asettaa rimaa korkeammalle kuin 
mihin itse pystymme. Tavoitteen 
asettamiseen vaikuttavat myös 
kasvatettavien lähtötaso, oletetta-
va perustaso ja keskeisimpänä se 
tarve, mihin yksilön tulee pystyä 
yksin ja osana joukkoa sekä mihin 
joukon tulee yhdessä pystyä.

Kun kasvattaminen aloitetaan, on 
tärkeää tuoda tavoitteet kasva-
tettavien tietoisuuteen. Jos halu-
aa joukkonsa menevän johonkin 
suuntaan, on heille syytä kertoa 
mihin haluat heidän päätyvän. Tä-
män jälkeen kasvattaminen on jo-
kapäiväistä esimerkin näyttämistä, 
rajojen asettamista, valvontaa, vaa-
timista, virheiden korjaamista, asi-
oista muistuttamista ja rohkeutta. 
Omien kasvatettavien tunteminen 
on myös keskiössä, kun halutaan 
saavuttaa asetettu tavoite nope-
ammin. Rohkeudella tarkoitan us-
kallusta puuttua ja korjata havaitut 
epäkohdat.

Kasvattajan on kuitenkin muis-
tettava, että me kaikki teemme 
virheitä, mikä on inhimillistä. Mi-
käli kuitenkin teemme virheem-
me piittaamattomuuttamme, 
osoitamme epäkypsyytemme. 
Piittaamattomuus on pahin asia, 
joka meidän tulisi saada kitkettyä 
itsestämme ja muista kanssaihmi-
sistämme pois. Siihen kasvattajan 
tulee puuttua välittömästi asian 
havaittuaan. 
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Vuosittaisissa Kaaderitansseissa 
kurssi lauloi Juuan Villeä.
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Kadeteilla ja tulevilla nuorilla up-
seereilla on monta järjestöä ja yh-
distystä ,johon he kuuluvat, ja usein 
jää hyvinkin epäselväksi, mihin on 
tullut liityttyä ja mitä tämä yhdis-
tys tekee.  Yksi huomattavimmista 
yhdistyksistä, johon suurin osa ka-
deteista liittyi simppuvuotenaan, 
on kadettikunta.  Kadettikunta 
on yhdistyksenä vahvasti mukana 
sotilaan elämässä aina kadetista 
evp- upseeriin.  Muun muassa Ka-
dettitoverikuntamme on osa Ka-
dettikuntaa. Täten Kadettikunta 
näyttäytyy vahvimmin kadetin 
arjessa juuri Kadettitoverikunnan 
toimintana

Kadettikuntaan kuuluminen on 
tärkeä osa kadettiupseerisutta sil-
lä se on nimenomaan maanpuo-
lustusaatteellinen veljesjärjestö 
jonka tärkeimpinä tehtävinä on 
luoda yhteenkuuluvuutta jäse-
nistölle, ylläpitää ammattitaitoa, 
sekä yleisesti levittää maanpuo-
lustustietoisuutta yhteiskunnassa. 
Jäsenelle näkyvin merkki Kadetti-
kunnasta on kotiin saapuva Kylki-
rauta-lehti. Nykyisin Kylkirautaa 
pystyy seuraamaan myös verkossa 
ilmestyvänä verkkolehtenä sekä 
lehden facebook-sivujen kautta. 
Jokaiselle kadetille onkin suotavaa 
seurata hyvää ja laadukasta turval-
lisuuspoliittista (TURPO) keskus-
telua juuri tämän kanavan kautta. 

Muita näkyviä Kadettikunnan suo-
raan järjestämiä tapahtumia, ei siis 
piiriensä välityksellä kuten kaikki 
Kadettitoverikunnan tapahtumat, 
on esimerkiksi vuotuiset Kaade-
rigolf-kilpailut sekä Kaaderitans-
siaiset. Näihin tapahtumiin on 
perinteisesti osallistunut kadetteja 
ja nuoria upseereja. Esimerkiksi 
lokakuussa, Santahaminassa jär-
jestettävät Kaaderitanssiaiset ovat 
oiva mahdollisuus päästä verkos-
toitumaan vaihtamaan kuulumisia 
kollegojen kanssa. Tänäkin vuonna 
kadeteille ja nuorille upseereille on 
tarjolla huomattava alennus illallis-
kortin hinnasta. Kannattaa liittyä 
seuraan! 

Suurimman osan toiminnasta 
järjestävät kuitenkin kadettipii-
rit. Valmistuessaan, ja näin ollen 
erotessaan Kadettitoverikunnasta, 
nuori upseeri toivotetaan terve-
tulleeksi uuteen kadettipiiriinsä 
tulojuhlan merkeissä. Näissä tulo-
juhlissa pääsee tutustumaan uuden 

piirinsä kadettiupseeristoon sekä 
heidän toimintaansa.

Kadettikunta on myös ollut ak-
tiivisesti lisäämässä yhteiskunnan 
maanpuolustuksellista tietämystä. 
Tätä on tehty niin TURPO-semi-
naarien, kouluvierailujen kuin eri 
julkaisujen muodossa. Julkaisuja ja 
infopaketteja on tehty sekä multi-
media- että printtiversioina. Esi-
merkkeinä on ”Veteraanien perintö 
- Itsenäinen Isänmaa”, ”Suomi kyl-
mässä sodassa” sekä ”Maailman 
muutos ja Suomi”.

Kadettikunnan jäsenyys on kade-
tille maksutonta. Valmistuessaan 
jäsenmaksun vuosiluokka on var-
sin kohtuullinen ja jäsenyys yhdis-
tyksessä tekee nuoresta upseerista 
konkreettisesti osan kadettiupsee-
rikuntaa. 

Kadettikunnan hallituksen jäsen
Kad Konsta Hirvonen

99. kadk

Teksti: Konsta Hirvonen  Kuva: Juha Tammikivi

Kadettikunnan esittely



Olen yhdessä muutamien kadet-
tiveljieni kanssa tehnyt hieman 
kärjistetyn havainnon. Rauhan-
ajan koulutuksessa asevelvolliset 
mieltävät usein hyväksi koulut-
tajaksi henkilöt, jotka ovat niin 
sanotusti ”mukavia ja hyviä jät-
kiä”, kun taas kouluttajat, jotka 
harjoituttavat joukkoaan paljon 
ja vaativat joukoltaan parasta, ei-
vät ole niin pidettyjä. 

Kuitenkin useissa tapauksissa 
myöhemmin varusmiespalveluk-
sensa jälkeen elämänkokemusta 
saaneet reserviläiset arvostavat 
heitä kouluttaneita vaativia ja 
rehtejä kasvattajia. Puhumatta-
kaan veteraanien sotakokemuk-
sista, joissa on todettu vaativien 
johtajien nousseen suureen ar-
voon, koska he kykenivät harjoi-
tuttamaan miehensä niin, että he 
säilyivät hengissä. 

Olemme jokainen ottaneet 
elämämme alkuvaiheessa en-

simmäiset askeleemme ih-
misenä kasvamisessa omien 
vanhempiemme siipien suojissa. 
Kysynkin teiltä: Onko joku lap-
suudessaan aina kokenut omat 
vanhempansa parhaiksi kave-
reikseen tai ”hyviksi tyypeiksi”? 
Tuskin, koska he ovat asettaneet 
rajat, vaatineet, antaneet sank-
tioita ja negatiivista palautetta. 
Kuitenkin lopulta meistä lähes 
jokainen arvostaa heitä, koska 
he ovat kasvattaneet meistä yh-
teiskuntakelpoisia kansalaisia, 
joilla on edellytykset pärjätä elä-
mässä.

KASVATTAMISEN 
HAASTEET

Kasvattaminen on joskus hy-
vinkin haastavaa, koska ihmiset 
eivät ole aina aidosti valmiita 
vastaanottamaan toiminnastaan 
negatiivista palautetta. Tällai-
sissa tilanteissa kasvatettavalta 
puuttuu ominaisuuksia, jotka ke-
hittymiseen tarvitaan. Tämä on 
hyvin vaikea tilanne, koska ih-
misenä kasvaminen ja kehitty-
minen lähtevät lopulta meistä 
jokaisesta itsestä. 

Miten ihmiset sitten reagoivat 
kuvaamissani tilanteissa saa-
maansa palautteeseen? Asian 
olemassaolo ja sen todellisuus 
saatetaan kieltää kokonaan tai 
asia pyritään perustelemaan it-
selle sekä muille positiivisessa 
valossa tai vääristelemällä sitä. 
Joku saattaa jopa mielessään sää-
liä itseään. Tämä saattaa esiintyä 
myös toimintana, jossa pyritään 
”vetämään matto kasvattajan 
jalkojen alta” tai häiritsemään 
muuten hänen toimintaansa. 
Tällainen tarkoittaa esimerkiksi 
selän takana tapahtuvaa pahan 
puhumista tai ”huutelua” joukon 
keskuudessa, kun johtaja yrittää 
ohjeistaa heitä.

Kasvaminen ja kehittyminen 
on myös silloin hyvin haastavaa, 
kun ihminen ei ole valmis asetta-
maan itselleen riittävän korkeita 
tavoitteita ja näkemään vaivaa 
niiden saavuttamiseen. Tämä 
ilmenee jatkuvana positiivisen 
palautteen toivomisena asioiden 
hoitamisesta, jotka ovat niin sa-
notusti perussuorituksia eivätkä 
vaadi juurikaan ponnisteluja.

KUINKA YKSILÖ VOI 
KASVAA, KEHITTYÄ 

JA MENESTYÄ?

Lähtökohtana tähän on yksilön 
kyky itsensä kriittiseen arvioin-
tiin, omien kehityskohtien huo-
maamiseen ja hyväksymiseen. 
Tämän pohjan omaksuttuamme 
voimme muodostaa ajatuksen 
siitä, kuinka voimme itseämme 
kehittää. Tärkeintä tämän kai-
ken taustalla ovat terveet arvot ja 
asenteet. Kun omaamme aidon 
asenteen työntekoon ja pyrim-
me ihan oikeasti tekemään par-
haamme päivittäin, pystymme 
maksimaaliseen suoritukseen, 
oppimaan uutta ja kehittymään. 

Mikä sitten vaikuttaa näiden 
arvojen ja asenteiden ilmenemi-
seen? Vastaus on yksinkertainen, 
kypsyys. Vasta kun ihminen on 
henkisesti riittävän kypsä, hän 
voi aloittaa oikeasti itsensä ke-
hittämisen. Tämä kyky kehittyy 
meillä jokaisella yksilöllisesti, 
mikä vaikuttaa taas osaltaan sii-
hen, miksi jotkut omaksuvat eri 
asioita nopeammin kuin toiset.

Monesti ihmisten menestymi-
nen eri asioissa laitetaan henki-
lön niin sanotun lahjakkuuden 
piikkiin. Tällä tavoin pyritään pe-
rustelemaan sitä, miksei itse olla 
kyseisessä asiassa samalla tasolla. 
Tällaisissa tilanteissa huonommin 
asiassa pärjänneet ihmiset kuvit-

KADETTIKASVATUS PERINTEIDEN ISÄ

sortuvat olemaan niin sanotusti 
”hyviä jätkiä”, jotka eivät rohke-
ne puuttua virheisiin ja vaatia oi-
keita suorituksia. Älkäämme siis 
koskaan hyväksykö vallitsevia 
epäkohtia ja huonoa tilannetta 
sulkemalla ne pois mielestämme 
ja etsimällä kasvatettavien toi-
minnasta vain positiivisia asioita. 
Jos annamme virheiden mennä 
sormiemme läpi, hyväksymme 
samalla kyseisen toimintamallin 
kaikille kanssaihmisillemme.

Hyvä kasvattaja ja johtaja huo-
lehtii kaikissa tilanteissa aidosti 
alaisistaan. Joten muistakaamme, 
että vaatiminen on välittämistä.

Hyvä kasvattaja kykenee myös 
kasvattamaan itseään!

Perinteiden Isä
 Kadylik Oskari Enroth

oman työnsä kunnolla. Vain niin 
voimme kehittyä ja saavuttaa ta-
voitteemme.

Jos asenteemme työn tekoon ei 
ole kunnossa, annamme joka 
päivä reilusti etumatkaa muil-
le, jotka tekevät työnsä parem-
min. Se joka tekee töitä oman 
oppimisensa eteen, myös oppii. 
Se, joka ei jaksa tehdä kehit-
tymisensä eteen mitään, vaan 
käyttää aikansa muuhun, esi-
merkiksi nettipelien pelaami-
seen luennoilla, jää auttamatta 
jälkeen. ”Työn jälki on tekijänsä 
näköinen”.

LOPUKSI

Kasvattamisen haasteet johtavat 
liian usein siihen, että kasvatta-
jat eivät uskalla kasvattaa. Täl-
laisissa tapauksissa kasvattajat 

televat, että menestynyt henkilö 
on saavuttanut tavoitteensa, kos-
ka hän on asiassa lahjakkaampi. 

Mielestäni tämä usein käytetty 
sana ”lahjakkuus” on hyvin mie-
lenkiintoinen sen merkityksensä 
takia. Tämä lahjakkuus sana pi-
täisi mielestäni korvata sanalla, 
joka kuvaisi henkilön asennetta 
työn tekoon. Voiko joku väittää, 
että esimerkiksi Teemu Selänne 
on menestynyt hyvin ja pitkään 
jääkiekkoilun huipulla sen takia, 
että hän on vain lahjakkaampi 
kuin muut kiekkoilijat. Tässä-
kin tapauksessa lahjakkuudella 
tarkoitetaan todellisuudessa Se-
länteen asennetta työn tekoon, 
joka on täysin omaa luokkaansa 
muihin verrattuna. Kehotankin 
siis kaikkia lopettamaan me-
nestyksen perustelemisen lah-
jakkuuteen vedoten ja tekemään 



Antti Pyytövaara

Hakaoja Perhe

Integra Oy

Kierrotyskeskus Turun Ekotori

Kuntoutuspalvelu Juha Honkalampi

Lentokonetehdas Aviarte Oy

Ltn Palvi

Markku Ruohonen

Mediviisari Oy

Perhe Stålhammar

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

3         12.12.2014 14.11.2014

Ilmoitusmyyntivastaava:

kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kadetteja ovat tukeneet myös
seuraavat yritykset ja yhteisöt

Raimo Eskola

Renkomäen Autoexpert

Suomen Massalattiat Oy

Suomenselän Jauhemaalaus Oy

Tark-Por Oy

Tiina Pyykkö

Tiina Tuomi

Uusmatto Oy

Valtteri Hirvonen

50 % S-ryhmän käyttämästä  
sähköstä tuotetaan puhtaasti  

tuulivoimalla
vuonna 2016
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Suomalaisen miessotilaan tunneäly

Kevät, tuo uuden toivon ja au-
ringon ensisäteiden vuodenaika. 
Ainakin voikukat ja ruusut puh-
keavat kukkaan, koska tietomäärä 
suomalaisella miessotilaalla riit-
tää selvään vastaukseen (´johtajan 
päätös´) sentään kyseisten kas-
vilajien osalta. Suomalainen 
miessotilas havahtuu oudon epä-
määräiseen tilaan itsestään. Hän 
alkaa jälleen toimia tunneälynsä 
johdattelemana. Kevät on tullut. 
Onneksi hänen ei tarvitse kestää 
sitä kauan. Pakoon pääsee Viron 
työmatkalla, pääsiäisenä, vappuna 
ja lasten kevätjuhlapäivänä, jotka 
kaikki vastaavat viikon lomaa. 
Siis tunneälyhän on nössö juttu. 
Se ohjaa kaikkeen väärään. Pois 
turvalliselta villin sotilaselämän 
tarjoamalta mukavuusalueelta, 
jossa täytyy vastata tekemisistään 
vain itselleen. 

Lähtökohtana suomalaisella 
miessotilaalla on kovuus, kuin 
pääsiäisenä Reserviupseerikoulun 
keskivertoa tasokkaammassa Fa-
zerin muonituskeskuksessa tar-
joiltavilla mignon-suklaamunilla. 
Hymyileminen on uhmakkaan 
tyhmää ja punttisalilla kuun-
nellaan kotiteollisuutta, koska 
isovelikin kuunteli sitä. Kaune-
usihanteina nähdään lääkärin 
veitsen läpikäynyt täydellinen 
nainen, mutta vastaavat toimen-
piteet miehille tulkitaan syntisi-
nä. Viidakon tähtöset on juntti 
sarja, mutta viikko toisensa jäl-
keen löydetään itsensä katsomas-
sa sitä maitorahkaa syöden. Kaipa 
se on hyvää keskivartaloviihdettä.  

Britney Spearsin Work Bitch – 
kappale kuunnellaan hyväksyen 
suunnatessa viikonlopun viet-
toon, mutta Jukka Takalon Jokai-
nen on vähän homo – teoksesta 
on jo aiemmalla viikolla pyydetty 
syytteen nostamiseen tukea naa-
purin Kekeltä. Keke on käynyt 
OIKIKSEN. Hän on siis kaikin 
puolin kunnon kansalainen niin 
kuin kadettikoulusta valmistuvat-
kin. Kunnon kansalainen pääsee 
Hyvinvointi-Helsingissä (ei Itä-
Helsinki) sijaitsevaan ravinto-
laan jonon ohi. Olikohan kunnon 
kansalaisen määritelmään jotain 
muuta? Ilmeisesti ei, vaimo lah-
joittaa joulun alla hyväntekeväi-
syyteen.

Kannustan kaikkia suomalaisia 
miessotilaita pysymään muuttu-
mattomina. Älkää olko empatia-
kykyisiä ja liian tunneälykkäitä 
edes keväällä. Silloin lapsistanne-
kaan ei tule maailmanparantajia 
ja no, vaimonne rakastavat teitä 
silti. Joulupukkki tulee joka ta-
pauksessa, koska olette sopineet 
Keken kanssa ovelasti toimivan-
ne naapuripiirissä ristiin. Kal-
japalkalla. Ja jos tästä Ukrainan 
kriisi laajenee ja maailmanjärjes-
tys muuttuu niin onpahan jotain 
pysyvää. 

Parempi Mies

(Kirjoittaja on tutkinut saami-
aan tekstiviestejä valitessaan 
taiteilijanimeensä.)
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Näin asettelet arvomerkkisi muun muassa 
m/58 ja kadetin juhlapukuun m/22.

Puseron m/83 olkapoleteissa 
käytetään vain vuosikurssitunnusta 

ja kadettialiupseerien merkkejä.

Lähde: Sotilaspuvussa ja virkapuvussa 
kannettavat merkit ja tunnukset.

SIELLÄ SODE MISSÄ SOTILAS

HEINOLAN
HUOLTOKESKUS OY



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

Useita eri malleja!

FP Protect -hanskat

Useita eri malleja ja kokoja!

Liittymällä hankintalistalle pääset mukaan Kadettitoverikunnan 
kimppatilauksiin. Kimppatilauksia tehdään edullisin hinnoin mm. 
urheilu- ja retkeilytarvikkeista sekä taktisista varusteista. Hankinta-
lista on tarkoitettukadeteille ja jo valmistuneille kadettiupseereille.

Mikäli upseeriksi valmistunut haluaa pysyä hankintojen piiris-
sä, hänen tulee liittyä ns. hankintalistalle, joka on sähköpostilista 
valmistuneille upseereille. Kyseistä listaa ei kerätä automaattisesti 
kurssin valmistuessa, vaan sinne tulee liittyä erikseen. Listalle lii-
tytään lähettämällä Konemestarille (mestari@kadettitoverikunta.fi) 
sähköposti, josta ilmenevät seuraavat tiedot:

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

Myyntikaappi

Kadettitoverikunnan myyntikaappi sijaitsee Auditoriotalon sotkus-
sa. Kaapista löydät esim. FP-hanskoja, Bolle- ja ESS-laseja sekä 
vihreitä, teknisiä brittiläisiä t-paitoja. Kaappi palvelee sotkun ollessa 
auki.

Myyntikaapissa mm:




