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Viime lukuvuonna Helsingin yliopisto toteutti 
kadettikurssillemme tutkimuksen ensimmäisen 
opiskelusyksyn kuormittavuudesta. Kyselyn tu-
lokset olivat ennalta arvattavissa. Ensimmäinen 
syksy Kadettikoulussa on varsin rankka.

Samana vuonna kadettien käynnit terveysasemal-
la kasvoivat edelliseen vuoteen nähden yli 50 pro-
sentilla. Näin iso nousu ei jäänyt huomaamatta. 
Syitä on voitu arvailla ja niitä on varmasti monia, 
mutta voitaisiinko asiaan vaikuttamaan kehittä-
mällä opiskelun kuormittavuuden dynamiikkaa?

Monen mielestä mikään opiskeluvaihe Kadetti-
koulussa ei ole ollut ylitsepääsemätöntä. Olen 
ollut samaa mieltä. Selvisin ruotsin kielikokeista 
ilman, että osasin kieltä pätkääkään koulun alus-
sa. Yliopistotason matematiikkakin meni läpi erin-
omaisin arvosanoin, vaikka taustalla olivat vain 
lukion pakolliset kurssit. Harva keskeyttää kurssia 
siksi, että tenteistä ei pääse läpi. Välillä olen kou-
lussa kuullut sanonnan, että ”kyllä simppu keinot 
keksii”. Käsketyt tehtävät toki suoritetaan, se on 
meille sotilaille selvää. Se, mitä raskas työtaakka 
sitten aiheuttaa yksilöissä, on eri asia.

Tutkimuksen mukaan opintojen päällekkäisyys oli 
suurin työmäärän kuormittavuuteen vaikuttanut 
tekijä. Opintoja on välillä päällekkäin sekä PAT-
koulun että MPKK:n kanssa. Voidaan kysyä, onko 
tämä pedagogisesti järkevää. Tutkintouudistuk-
sessa asiaan lienee kiinnitetty huomiota.

Opiskelu kadettiaikana perustuu läsnäolopak-
koon, eli lähtökohtaisesti opiskelijan on istuttava 
oppitunneilla kahdeksan tuntia päivässä viitenä 
päivänä viikossa. Tätä ei koettu erityisen kuormit-
tavaksi, mutta voitaisiinko opiskelijan vapautta 
suunnitella opintojaan parantaa esimerkiksi verk-
ko- ja etäopiskelua lisäämällä varsinkin teoriapai-
notteisten kurssien osalta? Tähän on jo olemassa 
valmis ja hyvä alusta, PVMoodle.

Luin neljä vuotta sitten julkaistusta Kalpa-lehdes-
tä artikkelin, jossa sotilaskodissa työskennellyt si-
sar kertoi huolestuneena ilmapiiristä. ”Kyynisyy-

Miten sinä
olet kuormittunut?

den ja tyytymättömyyden kasvun heijastuminen 
opiskelijoiden keskuudessa on asia, jonka olen 
maanpuolustushenkisenä ihmisenä kokenut erit-
täin ikäväksi asiaksi”, hän kertoo.

Kaikesta huolimatta jokainen kadetti voi päivit-
täisillä teoillaan vaikuttaa opiskelutovereiden 
jaksamiseen. Tehkäämme päivittäin jotain avus-
taaksemme kadettiveljiä ja –sisaria haasteissa. 
Käydään hommiin!

Päätoimittaja
Kadetti   Joona Haataja

Lähde: Kuormittavuustutkimus, 2013, Sanna Kantola,

pääkirjoitus
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Pian tulee kuluneeksi vuosi siitä, 
kun Krimin operaatio käynnis-
tyi. Tällä hetkellä Itä-Ukrainassa 
käydään tosiasiassa avointa sotaa, 
vaikka kukaan ei ole julistanut 
kenellekään sotaa. On lansee-
rattu uusvanha termi hybridiso-
ta käyttöön. Puolustusvoimien 
tutkimuslaitos on raportissaan 
määritellyt hybridisodan seu-
raavasti hieman mukailtuna. 
”Hybridisodankäynti on epä-
tavanomaisen ja tavanomaisen 
sodankäynnin keinojen sekoitus 
konfliktin kaikilla tasoilla. Se voi 
olla valtiollista tai ei-valtiollista 
toimintaa, jossa käytetään useita 
sodankäynnin muotoja: Tavan-
omaista asevoimaa, epätavan-
omaisia taktiikoita ja rikollista 
toimintaa.” Sinänsä tässä ei ole 
mitään uutta peilaten vaikkapa 
Vietnamia, Balkania tai Afga-
nistania. Se tuntuu yllättäneen, 
että tällaista tapahtuu Euroopas-
sa ja länsimaisessa sodankäynnin 
sääntöjä kunnioittavassa toimin-
taympäristössä.
 Suomessa tilannet-
ta on seurattu tiiviisti sotilas-
strategisella ja operatiivisella 
tasolla pyrkien tekemään joh-
topäätöksiä tilanteen arvioinnin 
perustaksi. Nämä johtopäätökset 

heijastunevat jollain aikavälillä 
ylempien upseerikurssien sisäl-
löissä. Pitäisikö meidän tehdä 
jotain johtopäätöksiä kadettien 
koulutukseen täällä ruohonjuu-
ritasolla? Pohdin hieman tätä 
kysymystä.

Sota ei ole
matematiikkaa

Ukrainan kriisistä ei voida vetää 
suoria johtopäätöksiä Suomen 
tilanteeseen. Historia, kult-
tuuri, kielikysymykset ja ase-
voimat Ukrainassa poikkeavat 
merkittävästi meidän toimin-
taympäristöstämme. Muutamia 
yleistettäviä piirteitä voidaan 
kuitenkin löytää. Ensinnäkin 
sota ei ole matematiikkaa. Jos-
sain vaiheessa Persianlahden so-
dista syntyi mielikuva, että sota 
voidaan suunnitella ja johtaa tie-
tokoneruudulta matemaattisiin 
malleihin perustuen. Ainakin 
julkisia lähteitä seuraten tuntuu 
siltä, että huolimatta satelliiteista 
ja tietokoneista tilanne on kovin 
epäselvä kaikille. Kuvitelma siitä, 
että ryhmänjohtaja, joukkueen-
johtaja ja komppanian päällikkö 
johtavat taisteluita rannetietoko-
neella olevaa täydellistä tilanne-
kuvaa katsellen on aika kaukana. 
Yleisten taktisten periaatteiden 
mukaiset toimintamallit kuten 

yksinkertaisuus, tehtävätaktiikka 
ja varautuminen odottamatto-
maan ovat edelleen valttia.
 Ukrainan kaltainen toi-
mintaympäristö asettaa kent-
tätason johtamiselle melkoisia 
haasteita. Omat ja vastustajan 
joukot ovat sekaisin siviilien 
kanssa. Ei voida sanoa, onko ky-
seessä vihollistoiminta vai rikol-
lisuus. Voimankäytön säännöillä 
ei ole ON-OFF kytkintä. Joh-
topäätös on ainakin se, että joh-
tajien on siedettävä äärimmäistä 
epävarmuutta päätöksenteossa. 
Suunnitelmat voidaan suurella 
todennäköisyydellä heittää ros-
kiin ensimmäisen laukauksen 
jälkeen ja siirrytään tilanteen 
mukaiseen johtamiseen. Johta-
misessa korostuu kyky tehdä no-
peita päätöksiä ja toimeenpanna 
ne päämäärätietoisesti. Vastus-
taja ei liene kovin reilu ja koh-
telias antaen aikaa tehdä hyvin 
suunniteltu seuraava siirto. Ko-
kemuksemme vaativista kriisin-
hallintaoperaatioista kannattaa 
nyt hyödyntää.

”Heavymetal” pysyy
sodankäynnissä

Viime vuosina on povattu perin-
teisin asein tapahtuvan sodan-
käynnin siirtymistä historiaan 
ja korkean teknologian asejär-

UKRAINAN KRIISI JA 
UPSEERIKOULUTUS
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jestelmien astumista päärooliin. 
Ainakin tämä kriisi on osoit-
tanut, että ”Heavymetal” pitää 
edelleen pintansa. Aika perin-
teisillä välineillä, lähietäisyydeltä 
ja vahvemman etulyönnillä siellä 
mennään. Tahto, taito ja väli-
ne ovat siis edelleen kolminai-
suus, jolla menestystä niitetään. 
Meidän kouluttajien tehtävä on 
miettiä sellaiset oppisisällöt, joil-
la kaikki nuoret upseerit saavat 
riittävät taidot sodankäyntiin tai 
sen kouluttamiseen ja hallitsevat 
aselajinsa välineet.
 Opiskelijoiden tulee 
puolestaan ymmärtää näiden 
taitojen merkitys tulevassa am-
matissa ja suhtautua näitä asioita 
käsitteleviin opintoihin tarvitta-
valla vakavuudella. Monet har-
joitukset ovat ainutkertaisia ja se 
oppimismahdollisuus tulee hyö-
dyntää niin hyvin kuin mahdol-
lista. Eihän se aina ole kivaa ja 
usein mennään ulos mukavuus-
alueelta, mutta sitä se sotilaan 
elämä joskus on. Tahtopuolesta 
en ole kadettien osalta huolis-
sani. Se lienee ollut jo olemassa 
tälle alalle hakeuduttaessa ja sitä 
tukee Suomen kansan vankku-
maton tahto puolustaa tätä maa-
ta.

Kriisistä ei muutoksia
peruskoulutukseen

No pitäisikö meidän tehdä jo-
tain isoja suunnanmuutoksia 
upseerien peruskoulutuksessa 
tämän kriisin oppien perusteella. 
Mielestäni ei, kunhan koulutam-
me upseereita puolustusvoimien 
ensimmäisen lakisääteisen teh-
tävän vaatimusten mukaan so-
tilaalliset ammattitaidot edellä. 
Tieteelliset opinnot tukevat näi-
den tavoitteiden saavuttamista ja 

antavat perustaa myöhemmille 
opinnoille ja kehittymiselle up-
seerin ammatissa. Se erottaa up-
seerikoulutuksen aliupseereiden 
koulutuksesta.
 Sot i lasammati l l i s ten 
ydintaitojen osalta nuoren up-
seerin pitää olla perusyksikössä 
vähintään samalla osaamistasol-
la nuorten ammattialiupseeri-
en kanssa. Tämä siksi, että aika 
nopeasti upseerin tulee kyetä 
ottamaan roolia nuorempien oh-
jaamisessa ja yksikkönsä pääkou-
luttajana. Se on aika hankalaa, 
jos on taitojen osalta ketjun hei-
koin lenkki. Tätä tukee laajempi 
ja monipuolinen ymmärrys puo-
lustuskyvyn eri osa-alueiden kyt-
keytymisestä toisiinsa ja niiden 
muodostaman kokonaisuuden 
merkitys. Tutkintotodistuksen 
heiluttelu poterosta ei taida riit-
tää. Mahdollisina vastapelureina 
toimivilla joukkueenjohtajilla ja 
komppanianpäälliköillä saattaa 
olla aika käytännönläheiset sekä 

karut opit ja taidot hallussaan.
 Miten tämä tulee näky-
mään käytännössä. Parhaillaan 
mietimme, miten syksyllä alka-
van 102. kadettikurssin opetus 
toteutetaan uudistetussa sotatie-
teiden kandidaatin tutkinnossa. 
Erityisesti mietimme sitä, miten 
alkuvaiheen opinnot järjestetään 
ja rytmitetään sotilaan perustai-
tojen sekä toimeenpanokyvyn 
kehittämiseksi. Vanhoja hyviksi 
todettuja toimintamalleja palau-
tetaan ja uutta ajattelua ajetaan 
sisään opetuksen toteuttami-
seksi sotilasammatillinen osaa-
minen keskiössä. Käynnissä 
olevien kurssien osalta keski-
tymme vuoropuheluun ainelai-
tosten ja puolustushaarakoulujen 
kanssa opetuksen sisällön kehit-
tämiseksi vastaamaan paremmin 
tulevia tehtäviä ja toimintaym-
päristöä. 

Kadettien ylentämistilaisuus Tasavallan Presidentin 
linnassa 4.6.1943. Kuva: SA-kuva.
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Siirryimme viime syyskuussa 
Uttiin Helikopteripataljoonaan 
tähtäimenä valmistua koulusta 
helikopterin puikoissa ansaitut 
siivet rinnassamme. Ennen he-
likopteritoiminnan ensimmäisen 
HH1-lentokoulutusohjelman 
aloittamista olimme suorittaneet 
vaaditun alkeiskoulukone Vin-
kan lentokoulutusohjelman.
 Nyt oli toista kertaa aika 
aloittaa lentokoulutus uudella 
konetyypillä Puolustusvoimissa. 
Tiesimme jo valmiiksi, että he-
likopterin ohjaamisen perusteet 
olivat hyvin erilaiset kuin lento-
koneella. Kolme viikkoa kestänyt 
MD500-kopterin HH1-tyyppi-
kurssi sisälsi teoriaa helikopterin 
rakenteesta, järjestelmistä, huol-
loista, tarkastuksista, helikopte-
riaerodynamiikasta, ohjausopista 
ja ohjaajan ohjeesta. Lisäksi kui-
vaharjoittelimme ennen varsi-
naisia lentoja toimenpiteitä ja 
järjestelmien käyttöä MD500-
kopterin, eli tuttavallisemmin 
HH:n ohjaamossa. Ensimmäise-
nä vuorossa olivat HH1-lento-
koulutusohjelman tyyppilennot. 

Tyyppilentojen tavoitteena on, 
että oppilas oppii kyseisen he-
likopterin suoritusarvot ja osaa 
käsitellä konetta turvallisesti 
myös erikoisolosuhteissa. Kevät 
ja kesä tulevat sisältämään vie-
lä pakkotilanne-, suunnistus-, 
mittari-, osasto- ja yölentokou-
lutusta. Näiden lisäksi HH1-
lentokoulutusohjelmaan sisältyy 
sovellettua lentokoulutusta ja 
päällikköharjoittelua.
 Kurssimme tämänhetki-
sen lentolaitteen MD500 D/E:n 
eli HH:n historia Puolustusvoi-
missa on pitkä. Suomen ilmavoi-

mat vastaanottivat ensimmäisen 
Hughes 369MH:n vuonna 1975 
ja se sai tunnukseksi HH-1. Lä-
hes 40 vuoden aikana Puolustus-
voimat on hankkinut yhteensä 
kaksitoista HH-helikopteria, 
joista suurin osa on käytössä 
edelleen.
 HH:n voimanlähteenä 
on yksi turbiinimoottori, josta 
voima välittyy viisilapaiselle pää-
roottorille. Ohjaus on toteutettu 
täysin mekaanisesti, eli ohjaus-
sauvan liikkeet välittyvät suoraan 
pääroottorille. Nousuvivun liik-
keillä säädellään pääroottorin la-
pakulmia, jolloin saadaan aikaan 
haluttu nostovoima. Pyrstöroot-
torin lapakulmia säädellään jal-
kaohjauksella.
 Pääasiassa HH:ta käyte-
tään lentokoulutukseen. Lisäksi 
sillä lennetään tukilentoja, joi-
hin voi sisältyä henkilöiden tai 
materiaalin kuljetusta, kuvaus- 
ja tunnistuslentoja sekä muita 
kaikkien puolustushaarojen tar-
peisiin liittyviä tehtäviä. Myös 
virka-aputehtävät ovat mahdol-
lisia, joskaan päivystystoimintaa 
HH:lla ei normaalisti harjoiteta.

Teksti ja kuvat: 99. kadettikurssin helikopteriohjaajaopintosuunta

Utissa helikopteriohjaajiksi opiskelevilla kolmannen vuosikurssin kadeteilla on tiedossa työntäyteinen kevät, 
johon kuuluu muun muassa tunturileiri ja kandidaatin tutkielman viimeistelyä.
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Teksti ja kuvat: 99. kadettikurssin helikopteriohjaajaopintosuunta

HH-helikopteri eli MD500 on tarkoitettu koulutuskäytön 
lisäksi muun muassa kuljetus-, kuvaus- ja tunnistustehtäviin.
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Helikopterioppilaan  
haalareissa

Päiviämme Helikopteripatal-
joonassa hallitsevat tehtävänan-
not, itse lennot, tehtävänpurut ja 
nenä kiinni ohjekirjassa istumi-
nen. Ensimmäisten kuukausien 
aikana lentopalveluksessa on val-
tavasti uutta opittavaa, eikä teke-
minen, joka suurimmaksi osaksi 
tässä vaiheessa on opiskelua, ole 
loppunut kesken. Vaikka välillä 
tiheät sumut ja alhaalla roik-
kuvat pilvet ovat pitäneet kurs-
simme poutahaukat maassa, on 
päiviä voinut käyttää vaikka uu-
siin työtovereihin tutustumiseen. 
Myös hauiksen kasvattamiseen 
ja vaikkapa lentopallotaitojen 

hiomiseen on järjestetty aina sil-
loin tällöin aikaa.
 Nuorimpien ohjaaji-
en, eli meidän vastuisiin kuuluu 
joka-aamuisen ”aamubriefin” 
pitäminen koko pataljoonan 
lentävälle henkilöstölle. Tämän 
jälkeen vietämme hetken valmis-
tautuen päivän lentotehtäviin ja 
otamme tehtävän lennonopet-
tajilta vastaan. Tehtävänannossa 
käydään läpi lennolla harjoitel-
tavat asiat, turvallisuustekijät 
ja rajoitukset, kuten säärajat. 
Tällöin on myös mahdollisuus 
keskusteluun ja kysymysten esit-
tämiseen.  Myös yksinlennoilla 
tehtävänantoon tulee suhtautua 
vakavasti, sillä se on viimeinen 
mahdollisuus opettajalle var-
mistua oppilaan riittävästä val-

mistautumisesta sekä tieto- ja 
taitotasosta lennolle. Kiireise-
nä aamuna heti tehtävänannon 
jälkeen vedetäänkin jo kypärä 
päähän ja astellaan kohti platalla 
odottavaa helikopteria.
 Tyypillinen lentotehtä-
vä kestää kolmesta vartista hie-
man yli tuntiin, ja sisältää uusia 
asioita sekä edellisiltä lennoilta 
kerrattavia asioita. Jatkuva pon-
nistelu, uuden opetteleminen 
ja itsensä kohti parempaa suo-
ritusta ruoskiminen tuovat ta-
kuuvarmasti hien pintaan lähes 
joka lennolla. Lentopäivän aika-
na kannattakin muistaa nauttia 
muutakin nestettä kuin kahvia, 
eivätkä pienet välipalat lentojen 
välissä ole huono idea.
 Kahvipöytälentämistä 

Tyypillinen lentotehtävä kestää kolmesta vartista hieman yli tuntiin, ja sisältää uusia asioita sekä edellisiltä len-
noilta kerrattavia asioita.
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voi onneksi tehdä myös vesipul-
lo kourassa, sillä perimätiedon 
ja kullanarvoisten vinkkien haa-
limista vanhemmilta ohjaajilta 
ei voi ylenkatsoa. Komppanias-
samme vallitsee vastaanottava ja 
tukeva ilmapiiri, mutta meidän 
nuorimpien ohjaajien tulee myös 
muistaa pitää itsemme nöyrinä. 
Olemmehan vasta opettelemas-
sa helikopteritoiminnan alkeita, 
emmekä halua vaarantaa omaa ja 
muiden turvallisuutta täysin ylit-
sevuotavalla itseluottamuksella.

Tulevaisuuden
tuulet

Lähitulevaisuudessa keskitymme 
pääasiassa MD-500:lla lentämi-
seen, sillä HH1-lentokoulutus-
ohjelma pitäisi lentää loppuun 
kesään mennessä. Maaliskuu 
tuokin tullessaan jo pitkään odo-
tetun Enontekiön leirin, jossa 
pääsemme lentämään tunturi-
olosuhteissa. Tunturiolosuhteet, 
kauniit maisemat ja pitkät len-

topäivät tekevät leiristä varmasti 
ikimuistoisen.
 Lentämisen ohessa suo-
ritamme toki akateemisiakin 
opintoja. Utissa suoritamme 
kevään ja kesän aikana muun 
muassa helikopteritaktiikan ja 
englannin kurssit. Lisäksi työ-
taakkaa lisäävät kandidaatin 
tutkielman viimeistely ja muut 
maanpuolustuskorkeakoulusta 
saadut tehtävät. Vaikka kevät ja 
kesä tulevat olemaan työn täy-
teisiä, odotamme uusia haasteita 
suurella mielenkiinnolla. Kaikki 
tehty työ palkitaankin elokuun 
lopussa valmistumisen merkeis-
sä.
 Valmistumisen jälkeen 
alkaakin jo heti maisterivaiheen 
opinnot, joiden aikana tietenkin 
jatketaan lentotaidon ja lento-
laitteen päällikkönä toimimisen 
kehittämistä. Ensi syksyn aika-
na pääsemmekin ensimmäistä 
kertaa niin sanotusti ”oikeisiin 
hommiin” tukilentojen merkeis-
sä. Lentotaidon kehittämistä 
jatketaan MD-500:lla muutama 

vuosi, minkä jälkeen siirrytään 
lennonopettaja- tai NH90-tyyp-
pikurssille riippuen helikopteri-
pataljoonan tarpeesta.
 Teknisesti ajatellen 
isoimmat erot siirryttäessä 
NH-kalustoon ovat todennä-
köisesti koneen koon ja tehon 
kasvaminen sekä ohjausjärjestel-
män muuttuminen fly-by-wire 
-tyyppiseksi, jolloin ohjaaja antaa 
ohjauskomentoja, jonka mukaan 
tietokone liikuttaa ohjainpintoja. 
Samantyyppinen järjestelmä on 
käytössä myös matkustaja- sekä 
hävittäjälentokoneissa. NH90 
tuo mukanaan monia ohjaajaa 
helpottavia järjestelmiä, mutta 
toisaalta järjestelmien lukumää-
rä kasvaa huomattavasti suh-
teessa yksinkertaista tekniikkaa 
käyttävään HH:een, jolloin 
myös työkuorma kasvaa. Myös 
lento- ja työtehtävät muuttuvat 
kohtalaisesti siirtyessämme ai-
kanaan NH-toiminnan pariin 
ja tulevaisuus pitääkin sisällään 
ennen kaikkea mielenkiintoisia 
haasteita! 

NH90-helikopterin ohjaamo.
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Linnan Juhlat 2014

"Ettekste
pääse Linnaan?"

Teksti: Kadettikersantti Marko Ruokolainen, 100. kadettikurssi. 
Kuvat: Tasavallan Presidentin Kanslia

Suomalaiset sotilaat juhlivat suomalaisten televisio-
vastaanottimissa itsenäisyyttä seisomalla noin kak-
si tuntia asennossa vartiossa. Näin tekee alikersantti 
Lehto Tuntemattomassa sotilaassa ja toisen vuosi-
kurssin kadetti tasavallan presidentin Itsenäisyyspäi-
vän juhlavastaanotolla. Toiselle kyseessä on rangaistus, 
jälkimmäisille taas kunniatehtävä. Kuvassa kadettiker-
santti Matti Järvinen saattamassa juhlavierasta tasa-
vallan presidentin kättelyyn.
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Itsenäisyyspäivän juhlavastaan-
otto on suomalainen instituu-
tio. Usein kuulee hämmästelyitä 
suomalaisesta tavasta juhlia itse-
näisyyttä sydäntalvella kotona, 
liimautumalla television ääreen 
kahdeksi tunniksi katsomaan ih-
misten kättelevän toisiaan. Suo-
raan sanoen se on aiheuttanut 
suurta hämmästystä minussakin. 
Kuitenkin siitä on tullut suoma-
lainen perinne ja kiistämätön osa 
itsenäisyyspäivää.
 Kadetit ovat olleet vuo-
sittain olennainen osa juhla-
vastaanottoa. Monille, etenkin 
kauniimman sukupuolen edusta-
jille, ainoat mielikuvat kadeteista 
ovat nimenomaan televisiosta 
itsenäisyyspäivältä. Usein kes-
kustellessani opinnoistani en-
simmäinen kysymys ei niinkään 
liity opintojen sisältöön tai val-
mistumisen jälkeisiin uravaih-
toehtoihin, vaan kuuluu ”ettekste 
pääse linnaan?”
 Rehellisesti sanoen, 
tunnelmat kuultuani pääseväni 

juhlavastaanotolle olivat hieman 
kaksijakoiset. Toisaalta, oli suuri 
kunnia päästä osalliseksi valta-
kunnan suurimpiin ja halutuim-
piin juhliin. Kuitenkin, tällaiselle 
kameroita karttavalle persoo-
nalle juhlien näkyvyys aiheutti 
pieniä suorituspaineita. Asiaa ei 
helpottaneet internetistä löyty-
neet uutiset edellisistä juhlista 
mm. otsikoilla ”Kadetti pyörtyi 
kesken kättelyn”.

Joukkosi eessä,
urhona kaadut? 

Tunnelma kadettien taukohuo-
neessa Presidentin linnan alim-
maisessa kerroksessa on kireä ja 
jännittynyt. Kaikki valmistautu-
vat omilla tahoillaan urakkaansa. 
Osasto kerrallaan suuntaa omiin 
tehtäviinsä ja lopulta on myös 
Valtiosalin osaston vuoro. Ka-
pusimme salin takana olevaan 
portaikkoon odottamaan saliin 
siirtymistä. Kunniavartiota oli 
kehotettu olemaan jännittämäs-

tä liikaa, jotta pyörtyminen ei 
yllättäisi jo tämän takia. Por-
taikossa odottaessani raajojeni 
kihelmöinti ja pulssini nousemi-
nen lähelle vauhtikestävyysalu-
etta eivät siten luvanneet hyvää.
 Lopulta lähdimme liik-
keelle. Marssimme tahdissa 
paikallemme mediakorokkeen 
eteen ja käännyimme Valtiosa-
lin Mariankadun puoleista ovea 
kohti. Urakka oli alkanut.  Pian 
myös presidenttipari asettui 
paikalleen adjutanttien eteen. 
Kaikkien odottaessa kättelyn 
alkamista ja takaraivossa kol-
kuttava tieto vielä reilu kahden 
tunnin seisomisesta tekivät kät-
telyä edeltäneistä minuuteista 
yhdet elämäni pisimmistä. Lo-
pulta odotus päättyy. Valtiosalin 
ovet aukeavat ja Jääkärimarssin 
ensisoinnut kajahtavat soimaan. 
Ovien takaa paljastuu tuttu hah-
mo, Mannerheim-ristin ritari 
Tuomas Gerdt. Tätä hetkeä ja 
tunnelmaa tulen tuskin koskaan 
unohtamaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sotaveteraanien parissa Linnan juhlissa.
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Booli kestävän palkka

Oma paikkani vartiorivistössä 
sattui olemaan erinomainen, sil-
lä kättelypaikka sijaitsi suoraan 
edessäni. Näin kättelyn seuraa-
minen onnistui hyvin vartion 
ohessa. Osaksi tämän vuoksi lo-
pulta reilu kahden tunnin vartio 
sujui nopeammin, mitä osasin-
kaan odottaa. Kuitenkaan aivan 
kivuttomasti vartio ei sujunut. 
Totesin sen aikana mm. juhla-
puvun lakin voivan puristaa mitä 
oudoimmista paikoista ja jo pel-
kän miekan pitelyn aiheuttavan 
pidemmän päälle pistävää ki-
pua oikean käden kyynärpäässä. 
Myös vasemman käden tunnot-
tomaksi meneminen hetkeksi 
vartion aikana aiheutti pelon se-
kaisia tunteita.
 Vartion päätyttyä tun-
nelma kadettien taukotilassa oli 

vapautunut. Juhlapuvun takin 
keventäminen ja raajojen liikut-
taminen ovat harvoin tuntuneet 
näin hyvältä. Kunniavartion jäl-
keen odotti juhlien odotetumpi 
osio, kun pääsimme osallistu-
maan juhlaan vieraina ja naut-
timaan runsaiden pitopöytien 
antimista. Kadetit suuntaavat 
partio kerrallaan takaisin ylä-
kertaan, useimmilla mielessään 
tietenkin viimeisen päälle lait-
tautuneiden kauniiden neitojen 
ja rouvien tanssittaminen. No, 
taisi joillain olla mielessä myös 
sen kuuluisan Linnan boolin 
maistaminen.
 Tunnelma itse juhlassa 
oli epätodellinen. Samat tunnel-
mat ja samat kuvat, jotka olivat 
ennen tulleet tutuiksi televisios-
ta ja iltapäivälehdistä, olivat nyt 
käsin kosketeltavissa. Toisaalta 
juhlahumuun uppoutui nopeasti 

eikä esimerkiksi juhlien ympäril-
lä pyörivää mediasirkusta tullut 
mietittyä hetkeäkään.  Tunnelma 
juhlassa oli myös uskomattoman 
vapautunut odotuksiin nähden. 
Ihmiset tanssivat, joivat ja söivät 
kuten kaikissa muissakin iltajuh-
lissa. Omaankin iltaan mahtui 
lopulta juhlan herkkujen nautti-
mista, kauniiden daamien tans-
sittamista, vaimoltaan karanneen 
entisen pääministerin metsäs-
tystä sekä lyhyt small talk -hetki 
nykyisen pääministerin kanssa. 
Ei hassumpi itsenäisyyspäivä.
 Kaikki hyvä loppuu kui-
tenkin aikanaan ja lopulta ka-
dettien oli aika palata ”kotiin” 
Santahaminaan. Todellisuus 
palaa mieleen vilkaistuani en-
simmäistä kertaa puhelintani. 
Kymmenet tekstiviestit kertovat, 
että olin kuulemma ollut tanssi-
massa. Voi ei… 

Hetki ennen kättelyä. Kadettivääpeli seisoo omalla paikallaan kuvassa takaoikealla. Osa toisen vuosikurssin kade-
teista sijoitetaan riviin lehdistön eteen Valtiosaliin.

LINNAN JUHLAT 2014
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Se on  parempaa,  
se on Valio Plus™.   

Voittajat tehdään proteiinista, kalsiumista ja D-vitamiinista. 
Valio Plus™ maito sisältää runsaasti kalsiumia ja D-vitamiinia, jotka ylläpitävät luuston 
kuntoa sekä runsaasti proteiinia, joka vahvistaa lihaksia. 

valio.fi/plus 

Nauti Valio Plus™ maitoa tai piimää osana monipuolista ruokavaliota ja liikunnallista elämäntapaa.
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Vuonna 1925 kadettivääpeli Terä 
esitti, että koulun sisäisestä elä-
mästä ryhdyttäisiin kirjoittamaan 
aikakirjaa, johon aina vuorollaan 
päivystysvastuussa oleva kurs-
si ikuistaisi mietteitään elämäs-
tä. Näin tehtiin ja kadettikoulun 
kronikka sai alkunsa. Joka päivä 
päivystystehtävää suorittanut ka-
detti kirjoitti tähän aikakirjaan 
niin koulun tapahtumista, val-
litsevasta maailmantilanteesta ja 
politiikasta, omista mietteistään 
sekä, miksipä ei, kauniimmasta 
sukupuolesta.
 Kronikat avaavat van-
hojen kadettipolvien näkemystä 
maailmasta ja Suomesta sellaisena 
kuin ne kirjoittajan silmiin avau-
tuivat. Ainoana poikkeuksena 
ovat sotiemme vuodet, jolloin 
opetus koululla oli keskeytetty. Lä-
hes kaikki aikakirjat ovat edelleen 
tallessa muutamaa kappaletta lu-
kuun ottamatta, perinnehenkilös-
tön hellissä hoteissa. 

Kirjoitusten
digitalisointi käynnissä

Syyskuussa 2014 sain itse käsiini 
ensimmäistä kertaa nämä vanhat 
kirjoitukset, kun otin nykyisen 
tehtäväni vastaan. Virkaani mi-
nua aiemmin toimittanut kadetti 
Lauri Mattila asetti nuhjuisen ni-
teen eteeni, kannen alta paljastui 
vuosiluku 1939. Kääntelin haurai-
ta sivuja lukien kappaleen sieltä, 
kappaleen täältä. Käännän sivun 

toisensa jälkeen. Yhden sivun 
alareunaan on piirretty musteky-
nällä Mikki Hiiri. Hymähdän ja 
Mattila istui viereeni selaamaan 
toista nidettä. Kirjat ovat vanhoja 
ja välistä niitä on säilytetty hieman 
huonommissa olosuhteissa, mutta 
Mattila oli jo aloittanut toimenpi-
teet vastaisuuden varalle.
 Vanhojen kirjoitusten di-
gitalisointi on ylittänyt prosessina 
jo suunnitteluvaiheen. Vastaisuu-
dessa vanhoja kirjoja ei tarvitse 
enää selata läpi nipistäen niiden 
elinikää, vaan niitä voidaan tut-
kia tietokoneen näytöltä. Mattila 
antaa minulle yhteystiedot, joiden 
kautta digitointi tulee etenemään, 
ensimmäiset sivut on tarkoitus 
saada digitaaliseen muotoon jo 
kuluvan vuoden aikana, kunhan 
rahoitus hankkeelle saadaan haa-
littua kasaan. 
 Kronikan kirjoittamisen 
perinne jatkuu edelleen. Nyky-
päivänä kronikan kirjoittamisen 

toteuttaa päivittäin ensimmäisen 
apupäivystäjän virkaa toimitta-
va kadetti. Jokaisella kurssilla on 
oma kirjansa, johon tekstit kir-
joitetaan ja kirjoitusvuorolla ole-
vaa kirjaa säilytetään päivystäjän 
kopissa, Maanpuolustuskorkea-
koulun Päärakennuksen toisessa 
kerroksessa. Kaikki muut kronikat 
makaavat kirjapainojen alla hyl-
lyssään.

Tehdään hyvin
kerralla tai uusiksi meni

Vasempana kätenäni toimii nuo-
remman kurssin kronikoiden 
suhteen kronikkakadetti, joka 
toimii yhteyshenkilönä minun ja 
nuoremman kurssin välillä. Kro-
nikkakadetin toimenkuvaan kuu-
luu toimia tiedonvaihtokanavana 
kaikissa kronikoita koskevissa asi-
oissa, pääasiassa palautteen toi-
mittaminen eteenpäin niin hyvistä 
kuin huonoistakin suorituksista. 

Kadettien ajatuksia ja elämää on tallentunut päivä päivältä vuosikymmen-
ten ajan kronikoihin. Kronikkaa kirjoitetaan yhä lähtökohtaisesti joka päivä.

KADETTIKOULUN AIKAKIRJAT

Teksti: Arkadian-Munkkiniemen kadetti, Topi Hannula, 100. kadettikurssi  Kuvat: Joona Haataja

Elävää historiaa
Munkkiniemestä nykypäivään

Kronikka oli käytössä myös sotien aikana.
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Jos jostain syystä kirjoitusvuoros-
sa ollut kadetti epäonnistuu kir-
joituksen laatimisessa laadullisesti 
tai määrällisesti punakynä viuhuu. 
Kuten kaikessa toiminnassa 
huonot suoritukset uusitaan, ja 
aina välistä kirjoitetun sivun ala-
reunassa paistaa punakynällä 
kirjoitettuna UM. ”Urho Matti”- 
kronikkaan, tähän kronikoiden 
tarkastajan vallankäyttövälinee-
seen, kootaan korjattuna kaikki 
kirjoitukset, jotka eivät läpäise 
seulaa. Näitä mustakantisia vihko-
ja täynnä UM-kirjoituksia löytyy 
valitettavan suuri määrä. 
 Kronikat eivät kuitenkaan 
ole pelkästään pakkopullan täytei-
nen tehtävä, vaikka näin useat ka-
detit tuntuvat siihen suhtautuvan. 
Kronikat välittävät kuvan men-
neistä sekä nykypäivän yhteis-
kunnasta upseerin silmin aina 
nuoremmille polville. Silloin täl-
löin vanhat kurssit pyytävät saada 
tarkastella oman kurssinsa kroni-
koita omissa kokoontumisissaan. 
Tämäkin helpottuu kronikoiden 
digitalisoinnin seurauksena.

Piirrokset
värittävät tekstiä

Sivuilta löytyy myös paljon muu-
takin kuin kaunokirjoitusta men-
neistä päivistä. Niin vanhojen 
kuin uudempienkin kurssien ri-
veissä kulkee kuvaamataidossa 
menestyneitä sotilaita, tuhruinen 
Mikki Hiiri ei ole ainoa piirros 
joka kaikkien kansien sisältä löy-
tyy. Kronikoista löytyy lukuisia 
kuvia niin harjoituksista kuin 
koulun ympärillä kasvavasta Hel-
singistä sekä kadettien vapaa-ajan 
vietosta. Kuva, kuten sanonta kuu-
luu, kertoo enemmän kuin tuhat 
sanaa. Taitavimmat piirtäjät ovat 
onnistuneet luomaan kirjojen si-
vuille varsinaisia taideteoksia.
 Perinteenä kronikan kir-
joittaminen on arvokas ja siitä 
syystä vanhoja tekstejä vaalitaan 
hartaudella. Tulevat kadettipolvet 
voivat laajentaa näkemystään up-
seerina myös menneiden polvien 
näkökulmasta tutustumalla niin 
sotiamme edeltäneisiin kuin nii-

den jälkeisiin niteisiin. Digitali-
sointi avaa myös mahdollisuuden 
luovuttaa vanhoja tekstejä kir-
joittajilleen tai heidän perheilleen 
sähköisessä muodossa, kunhan 
projekti on saatettu päätökseensä.
 Kurssien kadettien ole-
mus paistaa teksteistä selvästi ja 
vanhoja tekstejä lukemalla oppii 
helposti seuraamaan itsenäisen 
Suomen ja sen kansan kehitystä 
ensimmäisestä sivusta tähän päi-
vään asti. Kronikoiden sisältä löy-
tyy kokonaisuudessaan yli 11000 
sivua painavaa sanaa, upseerilta 
toiselle ja joka päivä tulee yksi sivu 
lisää.
 Tällä hetkellä on koulul-
lamme jälleen kääntymässä yksi 
sivu eteenpäin; uuden perinne-
henkilöstön kartuttaminen on 
alkanut. Kun nykyinen simppu-
kurssi palaa takaisin Santahami-
naan puolustushaarakouluiltaan, 
tulen minäkin luovuttamaan teh-
täväni seuraavan polven hoteisiin. 
Aika aikaansa kutakin. 

Mikäli kronikan kirjoitus ei täytä vaatimuksia, kirjoittaa kadetti uuden UM-kronikkaan.
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KADETTI JARMO LINDBERGIN KRONIKKA - 1980

Purjelentokoneella
vuoristoaallossa

Kadetti (nykyinen puolustusvoimain komentaja) J. Lindberg, 21.04.1980

Joka vuosia Pääsiäisen aikoihin 
järjestää Kiirunan lentokerho 
Ruotsissa aaltolentoleirin purje-
lentäjille. Leirin tukikohtana on 
Paittasjärven jäälle aurattu jää-
kiitorata, joka sijaitsee noin kym-
menen kilometriä itään Ruotsin 
korkeimmalta vuorelta Kebnekai-
selta (2111m). Leirin tarkoituk-
sena on luoda mahdollisimman 
hyvät edellytykset korkeuslen-
noille purjekoneilla ja hyvin tässä 
on onnistuttukin, mistä kertoo 
pohjoismaiden korkeusennätys 
11000m parin vuoden takaa.
 Aaltolennolla ei ole mi-
tään tekemistä veden kanssa, vaan 
se koskee näkymättömiä voimak-
kaita vuoristotuulia jotka liikkuvat 
pystysuorassa suunnassa aalto-
maisesti. Pohjoismaissa tällaisen 
aallon syntymiseen on hyvät edel-
lytykset silloin, kun tuuli puhaltaa 
Atlantilta vasten kölivuoristoa. 
Ihannetapauksessa tuulen no-
peus kasvaa vielä voimakkaasti 
ylöspäin mentäessä. Tällaisessa 
tapauksessa liikkuva ilmamassa 
pakotetaan väkisin ylöspäin. Jos 
troposfäärin yläosan ilmamassa 
on stabiili, jäähtyy nouseva ilma-
massa nopeasti ympäröivää ilmaa 
kylmemmäksi ja alkaa laskea kiih-
tyvällä nopeudella. Stabiilisuu-

desta johtuen se tulee ympäröivää 
ilmaa lämpimämmäksi ja alkaa 
jälleen nousta. Näin syntyy voi-
makkaasti värähtelevä aaltoliike, 
jota kutsutaan vuoristoaalloksi. 
Sopivina päivinä voi nähdä aalto-
jen huipuilla mantelin muotoisia 
jääkiteistä muodostuneita aalto-
pilviä ”Cumulus Lenticulariksia” 
todistuksena aallon olemassaolos-
ta.
 Tällaisia aaltoja läksin 
kolmen ystävän; Jukan, Jarmon 
ja Jorman kanssa viime pääsi-
äisenä jahtaamaan. Matka alkoi 
keskiviikkona Kadettikoululta; 
ajoimme yön yli Paittasjärvel-
le, torstaiaamuna olimme perillä 
1200 km takanamme. Päivä meni 
lähinnä paikkoihin tutustumisek-
si, sillä valvotun yön takia emme 
olleet lentokuntoisia, eikä len-
tosääkään ollut. Perjantaiaamu 
valkeni aurinkoisena, mutta liian 
tyynenä. Päätimme kuitenkin tu-
tustua maisemiin ilmasta käsin ja 
otimme hinauksia moottoriko-
neen perässä korkealle 1500m:iin. 
Kuten arvasimme, aaltoa ei ollut, 
mutta ensikertalaiselle alla aukea-
va vuoristomaisema oli todella 
henkeäsalpaava näky. Lauantai-
päivänä sää oli ennustusten mu-
kaan lentokelvoton. Aamupäivällä 

satoi räntää, joten tutustuimme 
Kiirunan kaivoskaupunkiin. Ilta-
päivällä sää parani sen verran, että 
kävimme rämpimässä 20 km:n 
hiihtolenkin ”valloittaen” läheisen 
1200m korkean huipun. Sunnun-
taina päästiin käsiksi tosihom-
miin. Aamusta lähtien puhalsi 
voimakas länsituuli ja lentoajat ja 
– korkeudet paranivat paranemis-
taan. Puolen päivän aikaan Jukka 
ehti aallossa 3400m:iin, mutta jou-
tui tulemaan lentojarrut auki alas 
aallosta, koska alapuolella ollut oi-
kukas pilvikatto vetäytyi umpeen. 
Iltapäivällä käytiin vielä toistami-
seen yli kolmessa kilometrissä, 
mutta sitten oli lähdön aika. Pieni 
katkeruus nousi mieleen pakates-
samme konetta kuljetusputkeen, 
kun kuulimme juuri radiosta 
erään kaverin olevan 6800 m:ssa ja 
nousevan. Mutta ei auttanut ham-
paiden kiristely, pakko oli lähteä 
kotiin, vaikka keli kukki parhaim-
millaan.
 Tämän opettavaisen mat-
kan jälkeen on ”vuoren-” varmaa, 
että ensi vuonna lähden uudes-
taan Kebnelle. 
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KADETTIPURSIMIES

”Thinking outside the box”
Kadettipursimies Jussi Hirvonen, 82. merikadettikurssi

Matka kaaderivanhuksen taime-
nidusta ammattiupseeriksi on 
pitkä ja kivinen, jota kuvaa osu-
vasti jokaisen tuntemat kolme 
latinankielistä sanaa – kunnia 
kestävän palkka. Koulutuksem-
me on ́ ´tavalliseksi yliopistoksi´´ 
monin tavoin poikkeuksellinen. 
Opiskeluaikana jokainen var-
masti välillä miettii mielessään, 
mitä tällä kaikella saavutetaan? 
Aina ei kaikesta tunnu löytyvän 
sitä kuuluisaa punaista lankaa. 
Opintojen loppusuoralla voi 
taaksepäin katsoessaan todeta 
olleensa monessa asiassa vielä 
kovin kapeakatseinen, sillä moni 
asia näyttäytyy nyt eri valossa, 
kuin kaksi ja puoli vuotta sitten. 
 Ilmavoimissa fiksuim-
mat, merivoimissa komeimmat, 
maavoimissa useimmat – tai 
sitten myös jotain muuta. Vaik-
ka humoristinen määritelmä eri 
puolustushaaroista elää puhe-
kielessämme, niin varmasti se 
kuvastaa jollain tasolla monen 
opintonsa aloittaneen mieliku-
vaa eri puolustushaaraveljistä 
koulun alussa. Moniin ulkomai-
siin sotakouluihin verrattuna 
suomalaiset kadetit ovat erityis-
asemassa saadessaan opiskella 
yhdessä kaikkien puolustushaa-
rojen kesken. Hyödyntäkää tämä 
mahdollisuus. Olkaa kiinnostu-
neita toistenne aselaji- ja puolus-
tushaaraopinnoista ja hankkikaa 
ymmärrystä kurssiveljienne eri-
koisosaamisesta.
 Vaikka kaikki eivät pää-
se ampumaan tykillä, ajamaan 
ohjusvenettä tai panssarivaunua 
tai lentämään hävittäjällä, niin 
jokaisella aselajilla ja puolus-
tushaaralla on jotain annettavaa 
toiselle, josta on syytä olla kiin-
nostunut. Samalla opitte tun-
temaan toisianne paremmin ja 
voitte hyödyntää tietouttanne ja 
hyviä ystävyyssuhteitanne myö-

hemmin työelämässä. Jokaisessa 
kuuluu elää terve puolustushaa-
ra- ja aselajiylpeys, mutta älkää 
sortuko keskustelemaan siitä, 
kumpi on kovempi, vaan kuinka 
kovia ollaan yhdessä.

´´Näin on aina
tehty ennenkin´´

Näin on aina tehty ennenkin 
- tyypillinen vastaus liian mo-
neen kysymykseen. Maailma 
muuttuu, kadetin elämä muut-
tuu, koulutus kehittyy, joten toi-
mintatapojenkin tulee kehittyä. 
Vanhat toimintatapamallit eivät 
välttämättä ole ikuisesti parhai-
ta, joten välillä on pysähdyttävä 
ja mietittävä voisiko asiat tehdä 
toisella tavalla. Aina on mahdol-
lista todeta, että vanha tapa on 
paras, mutta kaikki päätöksente-
ko ei voi aina suoraan perustua 
sille, vaan on osattava ajatella 
asioista myös uudella tavalla. 
Mieti mitä teet, miksi teet ja mi-
ten teet - lopputulos ratkaisee. 
Perinteet ovat sitten asia erik-
seen.
 Vaikka vastuuta anne-
taan kadettialijohtajille hieman 
muita enemmän, on jokaisen ky-
ettävä hoitamaan oma tonttinsa. 
Töissä vastuuta kertyy kuitenkin 

jokaiselle niin itsestä kuin alai-
sista, antamansa koulutuksen 
laadusta ja siihen käytettäväs-
tä kalustosta. Oman esimerkin 
näyttäminen on myös vastuuta, 
sillä omalla huonolla toiminnal-
la voi pahimmassa tapauksessa 
saada torpedoitua yksittäisen 
varusmiehen tai reserviläisen 
mielikuvan puolustusvoimista ja 
upseereista, joka varmasti kan-
tautuu hänen mukanaan myös 
kotijoukoille ja muulle lähipii-
rille, josta huono sana leviää 
eteenpäin. Parhaassa tapaukses-
sa oma varusmiesajan kouluttaja 
voi antaa lähtökipinän hakeutua 
Kadettikouluun ja upseerin ural-
le, jolloin annetun esimerkin 
voimaa ei voi väheksyä. Oman 
esimerkin näyttäminen on myös 
kadettikasvatuksen lähtökohta. 
Sen minkä vaadit nuoremmilta 
kadeteilta ja vertaisiltasi, vaadit 
myös itseltäsi.

Lopuksi

Työelämässä odottaa vastuu, 
joka jokaisen on pystyttävä kan-
tamaan. Suhtautukaa siis riit-
tävällä vakavuudella kaikkiin 
opintoihin, sillä opiskelu ja ka-
dettina kasvaminen on työtä jol-
la on tarkoitus. 



Vuosittainen kuuluisa Vuosangan harjoitus oli parhaillaan käynnissä ja meidän 2. vuosikurssilaisten kadettien osalta 
päälle osui tänä vuonna liikuntaleiri Vierumäellä. 
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KESKOSTEN RÄÄKKI
VIERUMÄELLÄ

LIIKUNTALEIRI

Saavuimme Vierumäelle, jos-
sa fyysisen kasvatuksen ryhmä 
eli Maanpuolustuskorkeakou-
lun liikunnan opettajat ottivat 
meidät mitä ilahduttavimmalla 
tavalla vastaan. Edessä oli heti 
alkajaisiksi niin sanottu ”luulot 
pois” -harjoite, eli valojänistesti. 
Testissä on ideana mitata mak-
simaalista hapenottokykyä juok-
semalla radan reunalla kulkevan 
valon perässä niin kauan, kunnes 
se karkaa sinulta. Valo ei tieten-
kään pysy tasaisessa vauhdissa 
koko ajan, vaan kierroksittain sen 
vauhti nopeutuu. Harjoitusvii-
kon räväkän alun jälkeen meille 
esiteltiin koko viikon kulku sekä 
erinäisiä oppimistavoitteita jotka 
meidän olisi syytä muistaa läpi 
viikon. Noh, raskaan anaerobisen 
suoritteen jälkeen oppiminen on 
mitä on, ja tavoitteet saattoivat 
olla vain kaiku Vierumäen audi-
toriossa. 
 Harjoitusviikon pyöräh-
täessä täyteen vauhtiin saimme 
päivä päivältä enemmän irti lii-
kunnasta. Kadeteille liiankin 
tutuiksi suoritteiksi tulleet pak-
kotoistot kuntosalilla vaihtuivat 
raskaisiin body-pumppeihin, 
cross training -harjoitteisiin, 
avantouintiin, hiihtokoulutuk-
siin sekä muihin mitä ihmeel-
lisimpiin tapoihin toteuttaa 
liikuntaa. Se oli kyllä todella 
mukavaa vaihtelua. Saimme niin 
Vierumäellä liikunta-alaa opis-
kelevilta, kuin myös siellä työs-
kenteleviltä ammattilaisilta 
todella kullan arvoisia vinkkejä 
henkilökohtaisen kunnon sekä 
ryhmäliikuntatapahtumien ve-
tämiseen liittyen. Majoitus ja 

ruokailu olivat koko harjoitus-
viikon aikana lähes hotellita-
soa. Vierumäen herkulliset ja 
proteiinipitoiset ruoat eivät 
jättäneet harjoituksista kaiken 
hyödyn irtiottamisen suhteen 
epäselvyyksiä. Lisäksi tärkeä 
osa palautumisesta, lepo, toteu-
tui mukavissa kolmen henkilön 
huoneissa, joissa ei ollut mitään 
valittamisen varaa.

”Älkää painako laikka 
punaisena koko viikkoa”

Harjoitusviikko tuntui kyllä li-
haksissa. 40 tuntia liikuntaa 
viikossa on kyllä melko raskas 
kuorma, ja vaikka meille pai-
notettiinkin että ”älkää painako 
laikka punaisena koko viikkoa, 
jotta jaksatte loppuun asti”, meni 

kadettien kilpailuhenki siitä 
huolimatta varoituksen yli ja jo-
kaisessa harjoitteessa annoimme 
kaikkemme. Vaikka alku tuntui-
kin kauhistuttavan kadetteja ja 
viikon oppimistavoitteet tuntui-
vat menevän ohi, tapahtui op-
pimista aivan valtavasti. Moni 
meistä on sitä mieltä, että tämä 
oli ehdottomasti yksi opiskeluai-
kojen parhaista viikoista. Tämän 
viikon eväillä on ilo lähteä har-
rastamaan liikuntaa vapaa-ajalla 
sekä tekemään vaihtelevia tree-
nejä koulun arjen ohella.
 Suuri kiitos jälleen ker-
ran FYKA- ryhmälle, Vierumä-
en ammattihenkilöstölle sekä 
opiskelijoille, jotka tarjosivat jäl-
leen mahtavia ideoita liikunnan 
harrastamiseen. 

Teksti: Urheilupäällikkö, kadetti Jusa Nyman, 100. kadettikurssi  Kuva: Joona Haataja

Liikuntaleiriin kuului myös laskettelua SA-suksilla - vaihtelevalla 
menestyksellä.



Maanpuolustuksen aloitesäätiö myönsi 12. joulukuuta kaksi stipendiä aloitteille, jotka tuovat tehokkuutta ja 
säästöjä puolustusvoimille. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg jakoi kunniakirjat kadetti-
kersantti Jussi Koivurannalle ja asentaja Joonas Leppäselle.

Koivuranta palkittiin 2 500 
euron stipendillä aloitteesta 
Hawk-harjoitushävittäjän oh-
jaajan ryhmäliittimen kestä-
vyyden parantamiseksi. Ajan 
myötä ohjaajan lentovarusteissa 
olevat happiletku ja yhteysjohto 
hinkkautuvat, ja pahimmillaan 
vikaantuminen voi aiheuttaa ra-
dioyhteyden katkeamisen len-
nolla.
 Ehdotuksessa ryhmä-
liitin korvattiin kahdella isom-
malla palasella, joilla saadaan 
enemmän suojaa. Ilmavoimat 
hyväksyi idean, ja aloite on otet-
tu muokattuna käyttöön.
 – Muutoksella lisätään 
välineiden käyttövarmuutta 
ja vikakorjausväli pidentynee 
merkittävästi. Lisäksi parannus 
vaikuttaa lentoturvallisuuteen, 
Lindberg kertoi palkitsemispe-
rusteluiksi.
 Koivuranta on toimi-
nut lentovarusteiden huoltajana 
aloitetta tehdessään.
 – Totesin, että on type-
rää vaihtaa puolen vuoden välein 
joku osa, joka kuluu pienen asian 
takia. Tämä voidaan korjata tosi 
pienellä ratkaisulla, joten siihen 
piti puuttua. Tämä tuo selkeästi 
säästöjä, Koivuranta kertoi yli 
vuoden vanhasta ideastaan.
 
Tee aloite – se kannattaa

Asentaja Joonas Leppäsen 
palkittu aloite koski Ilmator-
juntaohjus 2005:n jalustan pneu-
matiikkajousen parantamista. 
Tällä hetkellä jousi on mahdol-

lista kiinnittää epähuomiossa 
väärin, jolloin jousen sylinteri 
vääntyy. Seurauksena on yleensä 
noin 10 000 euron arvoinen osan 
vaihto ja korjaustyö. Aloitteessa 
jalustaan lisätään yksinkertaises-
ti osa, joka estää jousen liikkeen 
väärään asentoon.
 – Murtumia tapahtuu 
vuosittain useita, joten saavutet-
tava hyöty on huomattava, Lind-
berg sanoi.
 – M a a n p u o l u s t u k -
sen aloitesäätiön hallitus pitää 
Leppäsen ideointia ja aloitetta 
erinomaisena esimerkkinä sii-
tä, miten eteenpäin pyrkivällä 
asenteella ja pienillä muutoksilla 
voidaan saada aikaan vaikuttavia 
parannuksia. Tähän voisin lisätä, 
että myös merkittäviä säästöjä, 
Lindberg jatkoi.
 Säätiön hallituksen 
puheenjohtajana toimii puo-
lustusvoimien komentaja ja asia-

miehenä everstiluutnantti Unto 
Usvasalo Pääesikunnan logistiik-
kaosastolta.
 Säätiön tarkoituksena 
on edistää puolustusvoimissa ja 
maanpuolustuksen hyväksi toi-
mivien ihmisten aloitteellisuut-
ta, innovatiivisuutta ja luovuutta 
myöntämällä palkintoja stipen-
dejä ja apurahoja. Vuosittain 
palkitaan 2–6 aloitetta. Tavoit-
teena on myös lisätä ihmisten 
tietoisuutta säätiön valmiudesta 
ja halusta palkita ideoita.
 – Vaikeassa taloudelli-
sessa tilanteessa on erittäin tär-
keä löytää kustannustehokkaita 
ratkaisuja. Mielestäni on erittäin 
hyvä, että on olemassa säätiöitä, 
jotka tukevat puolustusvoimi-
en henkilöstöä etsimään uusia 
ratkaisuja, kuten Maanpuolus-
tuksen aloitesäätiö tekee, Koivu-
ranta mainitsi kiitospuheessaan. 

Nykyinen kadettikersantti Jussi Koivuranta aikoo laittaa palkintorahat 
säästöön.

Aloitteilla säästöä
yksinkertaisesti
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Teksti: Joona Kosloff / Ruotuväki-lehti, Puolustusvoimat  Kuva: Aku Siukosaari / Puolustusvoimat

KADETTI PALKITTIIN
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Uusi lenkki on nyt liitetty kadet-
tilupauksen myötä aikaisempien 
kurssien katkeamattomaan ket-
juun.       101. kadetti- ja 84. me-
rikadettikurssi olette kasvaneet 
simpuista nuorukaisiksi, onneksi 
olkoon!

Simpusta nuorukaiseksi

Nuorukaiset, olette saavuttaneet 
tietyn rajapyykin ja sitä voidaan 
pitää pisteenä, johon mennes-
sä perusasiat on omaksuttu. Nyt 
alkaa vaativampi vaihe, jolloin 
omien jalkojen kantamista kokeil-
laan harvempien valvovien silmi-
en alla. Puolustushaarakouluilla 

odottavat herrat ja rouvat kaaderit 
ja vanhukset, jotka odottavat nä-
kevänsä suoraselkäisiä ja asiansa 
osaavia nuorukaisia. Uskon ja luo-
tan, että he eivät tule pettymään, 
sillä olette osoittaneet syyskuun 
alusta tähän saakka oppimista, 
jonka en toivo loppuvan. Nyt al-
kaa ajanjakso, jossa itsekurin ja 
ryhmäpaineen merkitys korostuu, 
pitäkää huoli toinen toisistanne ja 
kasvakaa yhdessä.  
 Niin kuin kaikkien mui-
denkin perinteiden ja perinnekas-
vatuksen osalta, teidän jokaisen 
tulee muodostaa itsellenne käsi-
tys kadettiketjun ja -lupauksen 
syvemmästä merkityksestä. Ka-

dettiketjun nähdään symboloivan 
kiinteyttä ja yhteenkuuluvuutta. 
Ketju on yhtä vahva kuin sen hei-
koin lenkki, yksittäisinä kadettei-
na te määritätte oman lenkkinne 
lujuuden. Vankka toveruus, tois-
ten tukeminen, yhteen hiileen 
puhaltaminen ja yhteisten pää-
määrien tavoitteleminen vahvista-
vat lenkkiänne päivä päivältä. 
 Kadettilupaus, jonka te 
nuorukaiset perinnepäivän aamu-
na kunniakkaasti annoitte, sisältää 
paljon velvoitteita. Toivon, että 
jokainen teistä on sitä opetelles-
saan uhrannut hetken miettiäk-
seen sitä, mitä antamanne lupaus 
pitää sisällään. Onko se pelkkää 

perinteiden isä

Perinteiden isä, kadettikersantti Ville Meriläinen, 100. kadettikurssi
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sanan helinää vai jotakin paljon 
merkityksellisempää? Muistakaa, 
että te olette luvanneet kulkea sen 
antaman ohjenuoran mukaisesti. 
Tehkää se. 

Kadettiveljeys

Lyhyesti sanottuna veljeys raken-
tuu verelle ja kadettiveljeys taas 
yhteiselle arvomaailmalle. Yh-
teiset kokemukset lujittavat tuon 
arvomaailman päälle rakennet-
tua kadettiveljeyttä. Kokemuksia 
kertyy päivästä toiseen lukuisia, 
niin palvelusajalla kuin sen ulko-
puolellakin. Sen lisäksi, että ne 
tuovat muistoja niin hyvässä kuin 
pahassakin, auttavat ne meitä tun-
temaan toinen toisiamme. Koette-
lemusten jälkeen joukko on tiivis 
– kukaan ei jää sen ulkopuolelle 
tai syrjäydy siitä, vaan pidämme 
huolen toinen toisistamme.  
 Kolmen vuoden opis-
keluaikana on vaikea kyetä tu-
tustumaan läheisesti kaikkien 
puolustushaarojen kaikkiin sotu-
reihin. Mutta se lähipiiri, jonka 
ympärilleen kouluaikana raken-
taa, ennen kaikkea oma joukkue, 
tukee jokaista sen jäsentä vai-
keinakin hetkinä. On ajanjaksoja, 
jolloin toinen tarvitsee enemmän 
tukea kuin toinen, mutta yhtä 
kaikki, vaaka tasoittuu varmasti. 
 Yhdessä vietetyn ajan 
puitteissa jokainen oppii tun-
temaan läheisensä niin hyvin, 
ettei avunhuutoja välttämättä tar-
vita, vaan päällepäin on luetta-
vissa, mikäli kaikki ei ole hyvin. 
Vastoinkäymisten tuomat taakat 
on helpompi käsitellä ja selättää, 
kun ympärillä on tukea eikä kaik-
kea tarvitse tehdä yksin. Tämä on 
yksi syy siihen, että kadettiket-
juun liitetty lenkki on vahvaakin 
vahvempi ja ystävyyssuhteet kou-
lun jälkeen lujempia kuin kukaan 
osaisi kuvitellakaan. 

Veljeys on muutakin
kuin kaveruutta

Kadettiveljeys on myös tapa pitää 
joukko ojennuksessa ja oikeal-
la tiellä. Ryhmäpaine auttaa aja-
maan eksyneet lampaat takaisin 
aitaukseen ja hölmöjen valintojen 
tekeminen on usein ehkäistävissä 
kuuntelemalla kadettiveljen järje-
nääntä. Siinä missä kasvatusvas-
tuu on vanhemmilla kadeteilla, 
niin yhtälailla jokainen on velvol-
linen huolehtimaan toinen toisis-
taan.
 Väitän, että viikon tais-
teluharjoitus lähentää joukkoa 
enemmän kuin puoli vuot-
ta kampusalueella. Siis-
pä nuorukaiset, ottakaa 
kaikki irti puolustushaa-
ravaiheesta. Opetelkaa 
tuntemaan toisenne, kasva-
kaa sotilaina sekä osoittakaa 
olevanne vastuullisia kadet-
teja aikaan ja paikkaan katso-
matta. 

Constantem
Decorat
Honor! 

Perinteiden isä 
Ville Meriläinen
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Vuosangan ampumaharjoitus 2015
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Nuorin kadettikurssi lähti per-
jantaina 16.2 kohti Kuhmoa ja 
Vuosangan harjoitusaluetta risti-
riitaisin tuntemuksin. Edessä olisi 
kahden viikon koettelemus kes-
kellä lumista erämaata kaukana 
sivistyksestä. Kadettien keskuu-
dessa kiersi myös huhuja Puolus-
tusvoimien säänhallintalaitteiden 
koekäytöstä Vuosangan harjoi-
tusalueella. Kuuleman mukaan 
harjoituksen vääpelillä olisi valta 
tilata harjoitukseen valitseman-
sa säätila - joka on tietenkin aina 
mahdollisimman kurja. Kuitenkin 
sisukkaat kadetit päättivät kohda-
ta Kuhmon koettelemukset, sillä 
eihän tarunhohtoista Vuosangan 
ampumaharjoitusta voinut väliin-
kään jättää.
 Kello neljä lauantaiaamu-
na purkautui kinosten keskelle 
parvi hämmentyneitä ja väsynei-
tä kadetteja, jotka joutuivat ensi 
töikseen lumitöihin, jotta telttojen 
pystytys saatiin käyntiin. Kuhmon 
maisemat herättivät innostusta 
nuorissa sotureissa pääkaupun-

kiseudun mustan ja jäisen talven 
jälkeen. 

Sekä ammuttiin, ja
oltiin ammuttamassa

Ensimmäisen vuosikurssin kadet-
tien näkökulmasta kahden viikon 
harjoitus jakautui kahteen vai-
heeseen. Ensimmäisellä viikolla 
allekirjoittanut toimi tulitoimin-
nan valvojana toisen vuosikurssin 
kadettien johtamissa taisteluam-
munnoissa ja toisella viikolla am-
muimme taisteluammuntoja 
osana kurssitoverieni kanssa muo-
dostettua ryhmää. Tulitoiminnan 
valvojina annettiin näyttösuori-
tuksia, ja mikäli näyttö meni läpi, 
niin kadeteille esitettiin pienika-
lipeeristen aseiden ja kevyen ker-
tasingon tulitoiminnan valvojan 
oikeuksia. Kevyen kertasingon 
näyttösuoritusten vuoksi niitä oli 
mukana jokaisessa ammunnassa.
 Ampumaviikolla liikut-
tiin suksilla ampumapaikoille ja 

siellä vietettiin koko päivä, kos-
ka ammunnat harjoiteltiin use-
aan kertaan ja kovapanosvaiheet 
ammuttiin valoisalla ja pimeällä. 
Yksi mieleenpainuvimmista am-
munnoista oli hyökkäysammunta 
nimeltään Sinkotie. Ammunta 
koostui neljästä eri tasasta, joissa 
ammuttiin kevyillä ja raskailla sin-
koaseilla sekä rynnäkkökivääreillä. 
Ammunnassa ammuttiin myös 
kaksi kevyttä ja kaksi raskasta 
kovaa kertasinkoa. Takasuihku-
jen leimahdukset ja osumien ki-
pinäsuihkut olivat näyttävä näky 
erityisesti pimeällä. Ruudinkat-
kuisessa harjoituksessa ammuttiin 
valtavia määriä rynnäkkökiväärin 
patruunoita ja sinkoja.
 Kova pakkanen ja lumi ai-
heuttivat omat haasteensa materi-
aalin kunnossapidolle ja ihmisten 
toimintakyvylle. Erityistä huomi-
ota täytyi kiinnittää aseiden puh-
distamiseen lumesta, jotta singot 
ja rynnäkkökiväärit eivät jäätyisi ja 
muutu toimintakyvyttömiksi.

Teksti: Kadetti Juuso Eskonmaa, 101. kadettikurssi    Kuvat: Pasi Väätäinen

Vuosangassa mennään,
eikä meinata
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tutustuminen. Teltassa vietetyt 
kaksi viikkoa ja pitkät ampuma-
päivät edistivät kurssihenkeä ja 
yhteenkuuluvuutta kadettien kes-

Kova ympäristö opettaa

Piippujen puhtauteen on kiinni-
tettävä erityistä huomiota, kun 
taistellaan syvässä lumihangessa, 
sillä lumessa piippu helposti kä-
väisee hangen puolella. Toinen 
huomioitava asia on välttää hen-
gittämistä aseiden optiikkaa kohti, 
koska suusta tuleva lämmin hen-
gitysilma huurustuu linssien pin-
noille, jonka jälkeen ase on lähes 
ampumakelvoton. Pitkä harjoitus 
opetti kiinnittämään huomiota 
yksityiskohtiin. Ihmisten toimin-
takyvyn ylläpidossa tärkeintä on 
oikeanlainen pukeutuminen, ja 
riittävän nesteen ja ravinnon naut-
timinen. Juomapullot jäätyvät hel-
posti ja energiaa kuluu pakkasessa 
hiihtäessä ja taistellessa.
 Kuudelta nautittu aamu-
puuro ei kanna iltapäivällä nautit-
tuun lounaaseen asti, jos välissä on 
hiihdetty puolitoista tuntia, har-
joiteltu tunnin mittainen taiste-
luammunta ja ammuttu tunnin 
kovapanosvaihe. Muutamat talvi-
toimintaan tottumattomat kadetit 
joutuivat myös paleltumien uhrik-
si. 

Hiihtäjät joutuivat
ääriolosuhteisiin

Toisen viikon suojakelit aiheut-
tivat omat ongelmansa suksilla 
liikkuville sotilaille. Lumen omi-
naisuudet alkoivat muistuttaa lä-
heisesti liisteriä, ja alamäissäkin 
joutui potkimaan suksilla rai-
vokkaasti eteenpäin päästäkseen. 
Hiihtoretket pimeässä metsässä 
kinosten keskellä olivat kuitenkin 
elämys vailla vertaa. Kadettien 
olosuhteet harjoituksessa olivat 
hyvällä tasolla, sillä majoitusalu-
eella palveli sotilaskoti, ja sauna oli 
lämmin iltaisin. Kuitenkin joiden-
kin ryhmien osalta sotilaskoti ja 
sauna jäivät pelkiksi huhuiksi am-
pumapäivien pitkittymisen vuoksi.
 Harjoituksen merkittävää 
antia olivat myös useisiin aiemmin 
tuntemattomiin kurssikavereihin 

Vuosangan ampumaharjoitus 2015

Vanhemman vuosikurssin kadetti antamassa palautetta ampujalle.

kuudessa. Vuosangan talvisen har-
joituksen jälkeen katseet siirtyvät 
pitkälle kevääseen kohti puolus-
tushaarakouluvaihetta. 

Ammuntojen palautetilaisuus käynnissä.

Taistelija tähystää maalialuetta.
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Yksi sadoista kuorokeikoista
Teksti: Joonas Ilomäki, 100. kadettikurssin kuorokadetti  Kuvat: Joona Haataja

Maanantai 16.2.2014, Hel-
sinki. Matteuksen kirkko. Itä-
Helsingin sotaveteraanien 
ystävänpäivän juhla. Oli taas 
aika laittaa m/58 päälle ja val-
mistautua esiintymään. Tulevaan 
esiintymiseen oli muodostunut 
oma porukkansa kuoron mo-
nista hyvistä laulajista. Harjoi-
tukset ennen esiintymistä olivat 
nopeat ja tehokkaat. Miesten 
hilpeät ilmeet osoittivat jälleen 
kerran hyvää keskittymistä tu-
levaa esiintymistä varten. Yh-
deksän kadetin osasto lähti taas 
tien päälle. Vaikkakin matka oli 
varteen otettavan lyhyt, ehdit-
tiin matkan ohella muutaman 
viisun porukalla laulaa. Mat-
ka päättyi Matteuksen kirkolle, 
jossa kaunis kevät päivä terveh-
ti joukkoamme, kun siirryimme 
sisätiloihin. Matkalla moni ih-
minen käänsikin katseitaan har-
maan ja särmän joukon siirtyessä 
pois näkyvistä.

Sali hiljenee..

Sisälle saavuttuamme meidät 
ohjataan omaan kabinettiin, 
missä suoritimme viimeiset vii-
laukset ja äänen avaukset kuo-
ronjohtajaa odotellessa. Evp. 
evl. Matti Orlamo saapuu pai-
kan päälle, ja toteaa kuoron 
olevan jälleen edustuskunnos-
sa valmiina esiintymään. Tovin 
odotettuamme siirrymme pa-
rijonoon käytävälle lähemmäs 
salia. Lähtömerkistä siirryimme 
sisälle. Otamme kuorolle vara-
tut paikat ja odotamme merkkiä 
siirtyä esiintymispaikalle. Orla-
mo antaa merkin ja siirrymme 
pääovien eteen katseet yleisöön 

päin. ”Yhteen kaareen” kävi ko-
mento. Yhdessä kaaressa pystyt-
tiin luomaan parempi akustiikka 
kappaleillemme.  Kuoronjohtaja 
antaa aloitusäänen. Kädet las-
kevat ja laulu raikaa niin kuin 
jo vuosikymmenet aikaisemmin 
kadettikuoron riveistä Ateena-
laisten laulun voimin. ”…kaunis 
on kuolossa myös”, mahtipon-
tiset viimeiset sanat saivat niille 
ansioituneen tervehdyksen ylei-
sön aplodien joukosta. 
 Tilaisuus jatkui vielä 
kahden perinteisen laulun voi-
min. Kadetin serenadi osoittautui 
jälleen kerran nimensä veroisesti 
kadettien ansiokkaaksi lauluksi. 
Viimeiseksi, mutta ei suinkaan 
vähäisimmäksi jäi laulu, joka rai-
kui ensimmäisten suomalaisten 
jääkäreiden huulilta 100 vuotta 

sitten. Jääkärien Marssi. Tietyt 
perinteet on tehty vaalittaviksi ja 
tämä laulu on yksi niistä . Kadet-
tikoulun 2. vuosikurssin kuoro 
aloitti toimintansa perinteisesti 
aikaisempien kadettikuorojen 
tapaan jo ensimmäisenä opiske-
luvuonna, ja toiminta on säilynyt 
aktiivisena ja esiintymisiä riittää. 

Kokemukset kehittävät

Harjoituksia on toki paljon, sillä 
kappaleita on runsaasti ja jot-
kut niistä ovat melko haastavia, 
mutta jokainen mahdollinen 
hetki, jolloin saamme kuoron 
kasaan on tärkeä. Harjoittelem-
me yhtenä joukkona. Kehitystä 
on tapahtunut valtavasti niin 
yksittäisissä laulajissa kuin koko 

Kadettikuoro tunnetaan lauluistaan erilaisissa piireissä. Kuoro laulaa opiskelijajär-
jestöjen tapahtumissa, seurakunnissa, konserteissa ja jopa ulkomailla asti.

Evp. everstiluutnantti Matti Orlamo johtaa kadettikuoroa.
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kuorossa. Kehitys on vaatinut 
paljon ja ilman vertaisten jat-
kuvaa tukemista ja palautteen 
antoa olisi kuorontoiminta vielä 
alkutekijöissään. Ammattitai-
toinen johtaja on, mikä sitoo 
joukon yhteen kokonaisuuteen, 
niin sotilaskuvioissa, mutta ko-
rostuneesti laulamisessa. Tämän 
roolin valmentajana ja kasvatta-
jana on kuulunut kuoronjohtajan 
tehtäviin perustamisajoista alka-
en.
 Kadettikuoro ollut osa 
kadettien koulutusta jo 1850-lu-
vusta lähtien. Ja tätä perinnet-
tä vaalitaan ansiokkaasti tähän 
päivään asti kuoronjohtajan an-
siokkaan toiminnan johdolla. 
Kiitokset kuuluvat myös 100. 
kadettikurssin osalta aktiivilau-
lajille, joiden epäitsekäs toiminta 
on mahdollistanut joukon ak-
tivoinnin omalla esimerkillään. 
Kadetit Valtteri Lipsanen ja 
Markus Lundmark  ovat tois-
tuvasti onnistuneet kehittämään 
kuoroa hyvällä toiminnallaan, 
johon vastaavaan ei yksittäinen 

kadetti pystyisi.  
 Aika rientää eteenpäin 
ja loppu häämöttää. ”Kaikki hyvä 
loppuu aikanaan”… Omaksi on-
nekseni voin vielä tähän sanoa, 
että ”ei vielä”.  Vuoden 2015 ke-
vätkausi osoittaa taas, että paljon 
on työtä edessä. Tarmokkaalla 

harjoittelulla ja aktiivisuudella 
nämä haasteet muuttuvat mah-
dollisuuksiksi. Ja loppujen lo-
pulta tämä työ musiikin ohella 
on nautinto ja kokemus, mitä jo-
kainen kantaa mukanaan loppu 
elämänsä. Laulun iloa! 

Yleisö nautti kadettien perinteisestä esityksestä.

Kadettikuoroon liitytään ensimmäisenä opiskelusyksynä ja tehtävä jatkuu 
mahdollisuuksien mukaan aina valmistumiseen asti.
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Lukijoiden kuvia: MAASOTALINJAn 3. vuosikurssi
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Lukijoiden kuvia: MAASOTALINJAn 3. vuosikurssi
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Kolumni

Firman vaatteet ja
lyhyet hiukset

eivät tee johtajaa
Kadettiylikersantti Nico Lingman, 99. kadettikurssi

Saatuani yhteydenoton tämän 
lehden päätoimittajalta olin 
hieman hämmästynyt. Minäkö 
kirjoittaisin kolumnin johtami-
sesta? Onhan panssarikaaderilla 
paljon sanottavaa, mutta asiaa on 
oikeasti tällä kokemuksella to-
della vähän. Olisin tietysti voinut 
mennä sieltä, mistä aita on mata-
lin ja kirjoittaa tästäkin tekstistä 
julistuksellisen CDH-manifes-
tin, jossa kerron siitä, miten Ka-
dettikoulu on muovannut meistä 
nuorista miehistä sekä naisista 
suoraselkäisiä ja moitteettomasti 
toimivia eliittijohtajia. Päädyin 
kuitenkin ratkaisuun, jossa en 
joudu häpeämään omaa peili-
kuvaani ja valehtelemaan ystä-
villeni olevani sotilasvaatteissa 
parempi ihminen.
 Hetken asiaa pohdittua-
ni mieleeni juolahti ajatus ko-
lumnin aiheesta, joka käsittelisi 
sotilasjohtajan persoonaa. Itse 
olen saanut muutaman vuoden 
ajan seurata vierestä jos jonkin-
laista sotapäällikköä. Kaikki joh-
tajat sotilasarvosta riippumatta 
on mielestäni helppo jaotella 
kahteen luokkaan. Ne, jotka jää-
vät mieleen ja ne, jotka eivät jää. 
Tieto siitä, että hallitset kaikki 
tekniset ominaisuudet tietystä 
ohjusjärjestelmästä tai ymmärrät 
mekanisoidun taisteluosaston 
kaikki taktiset käyttöperiaatteet, 
ei tee sinusta hyvää johtajaa. 
Millään tietotaidolla ei mieles-
täni ole juurikaan merkitystä, jos 
ketään ei kiinnosta.
 Sotilasyhteisössä tör-
mää usein ilmiöön, jossa nor-
maalista poikkeavaa toimintaa 
katsotaan pahalla. Tämä on toki 
joskus ymmärrettävää, sillä tämä 

kyseinen toiminta on ajoittain 
sitä kuuluisaa sekoilua, joka vai-
keuttaa kaikkien kanssaeläjien 
olemista. Se on mielestäni varsin 
ikävää, koska omien kokemuk-
sieni mukaan johtaja herättää 
alaistensa huomion juuri omalla 
persoonallisella käytöksellään. 
Persoonaton sotilasjohtaja, joka 
piiloutuu harmaaseen kauluk-
seen ja pitää jatkuvan ”minulle ei 
naureta” -ilmeen kasvoillaan, on 
helppo jaotella luokkaan: ei kiin-
nosta, eikä jää mieleen.

Yhtä oikeaa
johtamistapaa ei ole

On täysin luonnollista, että 
oman persoonan esille tuominen 
saattaa olla vaikeaa, kiusallista ja 
parhaimmillaan jopa noloa. Soti-
lasorganisaatiohan on lähtökoh-
taisesti toimintaympäristö, jossa 
palautetta saa heti, aina ja kai-
kesta. Jos johtamistapasi on löy-
sä, ankara, humoristinen, vakava 
tai mitä tahansa maan ja taivaan 
väliltä, niin se on aina jonkun 
mielestä väärin. Mielestäni tämä 
onkin pykälä, johon varsinkaan 
nuoren upseerin ei tulisi kum-
memmin kiinnittää huomiota 
silloin, jos kyseessä on tarpeeton 
nalkutus eikä asiallinen palaute. 
Mikä on määränpää, jos alusta 
lähtien yrittää oppia olemaan se 
väritön, hajuton ja mauton yksi-
lö, jota ei useinkaan kritisoida. 
Kyllä… ketään ei kiinnosta. Yritä 
siinä nostaa käsi ilmaan ja käs-
keä joukkoasi seuraamaan sinua 
kuoleman kentille.
 Tässähän vaiheessa joku 
on jo menettänyt malttinsa, kun 

on pystynyt samaistumaan äs-
ken kuvailemaani kivikasvoiseen 
tyyppiin. En toki ole missään 
vaiheessa tuonut ilmi, ettei myös 
ilmeetön henkilö voisi olla per-
soonallinen johtaja. Persoonal-
linen johtamiskäyttäytyminen 
on niin laaja käsite, ettei tähän 
tekstiin annettu määrämitta ku-
ten ei myöskään tietotaitoni riitä 
koko käsitteen avaamiseen. Itse 
ymmärrän kyseisen käsitteen 
tavallisesta poikkeavana ominai-
suutena tai toimintatapamallina, 
joka herättää ihmisten huomion.
 Kuka tahansa ei tieten-
kään pysty olemaan hauska, pe-
lottava, ärsyttävä, kuumottava, 
rohkea tai sekopää. Kuka tahan-
sa pystyy kuitenkin halutessaan 
ottamaan naamarin kasvoiltaan 
ja olemaan oma itsensä. En va-
litettavasti pysty lupaamaan, että 
se tekee kenestäkään millään 
tavalla kiinnostavaa henkilöä. 
Kehotan kuitenkin kokeilemaan 
elämää ilman turhaa pelkoa epä-
onnistumisesta omalla naamalla. 
Jos kolmas vuosi Panssarikou-
lulla on jotain minulle opet-
tanut niin sen, että paras oppi 
tulee kantapään kautta ja niin 
P****leen lujaa. Toki tämäkin 
mietelause perustuu sitä edeltä-
neen tekstin tavoin ainoastaan 
kirjoittajan omiin kokemuksiin 
ja sairaaseen mielikuvitukseen. 
Iske ja murra. 

Kirjoittaja opiskelee pääaineenaan 
johtamista.
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KANDIDAATIN TUTKINNON UUDISTAMINEN

SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINNON UUDISTAMINEN 2012-14

Aiempia kadettien koulutus-
ohjelmia ja nykyisiä sotatieteen 
kandidaatin (SK) opetussuun-
nitelmia on uudistettu tai muu-
tettu noin kymmenen vuoden 
välein. Pääsääntöisesti syynä on 
ollut ennakoitu muutos puolus-
tusjärjestelmässä, puolustusvoi-
mien organisaatiossa tai yleisessä 
koulutusjärjestelmässä.
 Kevättalvella 2012 val-
misteltiin puolustusvoimauu-
distusta 2015. Sen eräänä osana 
tarkasteltiin upseerikoulutuksen 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun 

(MPKK) roolia osana uudis-
tusta. Valmistelutyön tuloksena 
päädyttiin siihen, että puolus-
tusvoimauudistuksen myötä 
Maanpuolustuskorkeakoululle 
tulee johtovastuu tutkintoihin 
johtavasta upseerikoulutuksesta. 
Tämä oli lopullinen sysäys SK-
tutkinnon uudistamisprojektin 
käynnistämiselle.
 Edellinen uudistus oli 
tehty vuonna 2006. Tuolloin 
oli otettu käyttöön yhteiseu-
rooppalaista akateemista kou-
lutusjärjestelmää noudattava 

Eversti Harri Niskanen, Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opintojen rakenne vuonna 2015 alkavalla ja sitä seuraavilla kursseilla.
Grafiikka: Eero Hynninen ja Yu Qiao / Puolustusvoimat.

Harri Niskanen

Tutkinnon yhteiset
opinnot
(80 op)

Koulutusohjelma-
kohtaiset opinnot

(min 40 op)

Opintosuuntakohtaiset
opinnot

(max 90 op)

MAAV/MERIV/ILMAV/

LENTOUPS

koulutusohjelmat (80 op):

-Yleisopinnot (22 op)

- Tutkimuskoulutus-

opinnot (18 op)

- Sotataidon perusteet (17 op)
- Sotataidon perusteet (17 op)

- Taistelutekniikka ja

koulutus 1 (23 op)

MAAV KO:n opintosuunnat
(57 op)

MERIV KO:n opintosuunnat
(86-90 op)

(laiv + jojä 86 op, rann 90 op,
meriv 90 op)

ILMILMAV KO:n opintosunnat
(39 op)

LENTOUPS KO:n
opintosuunnat (19 op)

MAAV KO (73 op)MERIV KO (40-44 op)

(laiv + jojä 44 op, ran 40 op)
ILMAV KO (91 op)LENTOUPS KO (111 op)

SK-TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT(210 op)



kaksiportainen upseerin pe-
rustutkinto, joka muodostuu 
alemmasta (= SK) ja ylemmäs-
tä, sotatieteiden maisterin (SM) 
tutkinnosta.

Tuumasta toimeen

Aluksi lähdettiin liikkeelle sii-
tä, että tarkistetaan ja päivi-
tetään vuonna 2006 laadittu 
opetussuunnitelma ajan tasalle. 
MPKK:n rehtori päätti, että tut-
kinnon tarkistamistyö organi-
soidaan Kadettikoulun (KADK) 
johtovastuulle annettavaksi pro-
jektiksi. Tehtävänä oli yksinker-
taistaa SK-tutkinto, vähentää 
sirpaleisuutta ja tehostaa resurs-
sien käyttöä. Projektin aikatau-
lun määritti se, että tarkistetun 
opetussuunnitelman mukaisen 
kadettikurssin tulisi alkaa syk-

syllä 2015. 
 Projektin henkilöstö or-
ganisoitiin kolmeen tasoon: 1. 
valmisteluryhmä, joka muodos-
tettiin KADK:n henkilöstöstä, 2. 
projektiryhmä, jossa oli jäseninä 
MPKK:n ainelaitosten, puolus-
tushaara- ja aselajikoulujen sekä 
puolustushaarojen esikuntien 
sekä pääesikunnan henkilöstöä ja 
kolmantena tasona ohjausryhmä, 
jota johti MPKK:n vararehtori 
ja jäseninä oli puolustusvoimien 
sekä puolustushaarojen koulu-
tuspäälliköt. Kaikilla tasoilla oli 
edustus myös Rajavartiolaitok-
sesta. Varsinainen työ tehtiin 
pääosin projektiryhmässä.

Projekti jaettiin viiteen vaihee-
seen: 
1. Koulutuksen perustehtävän 
analysointi ja määrittäminen (si-

sälsi nykytilan arvioinnin)
2. Koulutuksen tuottaman osaa-
misen määrittely
3. Opetussuunnitelman mallin ja 
rakenteen valinta
4. Opintojen sisältöjen, kuormit-
tavuuden ja työtapojen määritte-
ly
5. Opetussuunnitelman arvioin-
nin, seurannan ja kehittämisen 
määrittely.

Projektin 1. vaiheen alussa, ar-
vioitaessa opetussuunnitelman 
nykytilaa, projektihenkilöstöl-
le selvisi se, että opetussuun-
nitelman tarkistaminen ja 
päivittäminen ei riitä vaan ope-
tussuunnitelma on uudistetta-
va kokonaan. Syynä oli se, että 
keinotekoinen jako SK-tutkin-
toon kuuluvien sotatieteellisten 
opintojen ja tutkinnon rinnalla 

Johtajuus
”Halu ja kyky johtaa 

ja ottaa vastuu”

Johtamisen perusteet
(taso 2)

Organisaatiokulttuuri 
(taso 2) 

Sotilasjohtamisen 
toimintaympäristöt 

(taso 2) 

Asioiden johtaminen ja 
organisaatiorakenteet 

(taso 2) 

Ihmisten johtaminen, 
johtajan roolit ja 

vuorovaikutusosaaminen
(taso 3) 

Kyky itsenäiseen 
johtamiseen

(taso 3)

Johtajana kehittyminen
(taso 6)

Sotataidollisuus  
”Halu ja kyky 

voittaa taistelu”

Sotataidon historia
(taso 2)

Informaatiosodankäynti
(taso 2)

Kybersodankäynti
(taso 2)

Suomen strateginen 
asema
(taso 2)

Sotavarustuksen tekninen 
suorituskyky 

(taso 2)

Suomalainen sotataito 
ja taktiikka (taso 2)

Poikkeusolojen tehtävän 
mukainen taistelutekninen ja

 taktinen osaaminen 
(taso 4)

Toimintakykyisyys
”Halu ja kyky

kehittyä”

Fyysinen kunto
(taso 3)

Henkinen kestävyys
(taso 2)

Sotilaan taidot
(taso 3)

Viestintä- ja kieliosaaminen
(taso 3) 

Työyhteisötaidot 
(taso 3)

Upseerin oikeudet ja 
velvollisuudet

(taso 3)

Upseerin arvot ja etiikka
(taso 5)

Kouluttajuus
”Halu ja kyky 

oppia ja opettaa”

Oppimis- ja 
opetusprosessit 

(taso 3)

Puolustusvoimien 
koulutusjärjestelmä

(taso 2)

Fyysinen kasvatus
(taso 2)

Riskienhallinta
(taso 2) 

Koulutustapahtuman 
suunnittelu ja toteutus

 (taso 3)

Koulutustapahtuman 
arviointi 

ja kehittäminen 
(taso 3)

Joukon suorituskyvyn 
rakentaminen 

(taso 4)

Tutkijuus
”Halu ja kyky 
ymmärtää”

Työskentelytavat ja 
tietojärjestelmät

(taso 3) 

Tiedonhankintataidot 
(taso 3)

Tieteen�loso�an 
tuntemus
(taso 2) 

Tutkimusetiikka 
(taso 2)

Tieteellisten menetelmien 
tuntemus 

(taso 2)

Tieteellisen tekstin 
ymmärtäminen ja 

tuottaminen (taso 3)

Tutkiva oppiminen
(taso 5)

SK-koulutuksen osaamisalueet ja 
keskeiset teemat

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon sisältö vuonna 2015 alkavalla ja sitä seuraavilla kursseilla.
Grafiikka: Eetu Rehmonen / Puolustusvoimat
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suoritettavien sotilasammatil-
listen opintojen välillä kannatti 
poistaa (= kaikki opinnot tuli 
sisällyttää tutkintoon). Lisäksi 
SK-tutkinnon tuli olla vertailu-
kelpoinen sekä kansallisesti että 
EU:n sisällä muissa (siviili)yli-
opistoissa suoritetun kandidaa-
tin tutkinnon kanssa. Tutkinnon 
ajalliseksi kestoksi Pääesikunta 
käski kolme vuotta. Projektiryh-
mä esitti tutkinnon laajuudeksi 
210 opintopistettä. Tähän pää-
dyttiin määrittämällä nykyisten 
sotilasammatillisten opintojen 
keskimääräiseksi laajuudeksi 30 
opintopistettä, johon lisättiin 
nykyisen tutkinnon 180 opinto-
pistettä. Esitys hyväksyttiin.
 Seuraavaksi määritettiin 
SK-tutkinnon perustehtävä: So-
tatieteiden kandidaatin koulu-
tuksen perustehtävänä on tuottaa 
puolustusvoimille ja Rajavartio-
laitokselle niiden päätehtävien 
edellyttämiä korkeakoulutettuja 
upseereita, jotka kykenevät laaja-
alaiseen teorian ja käytännön yh-
teensovittamiseen. Valmistuvilla 
upseereilla on valmiudet tieteel-
liseen ajatteluun ja sotatieteiden 
maisteriopintoihin. 

Päteviä ja toiminta-
kykyisiä upseereita

Sotatieteiden kandidaatin kou-
lutus tuottaa ammatillisesti 
pätevää ja toimintakykyistä up-
seeristoa, jolla on puolustushaa-
rojen ja toimialojen tehtävissä 
vaadittava erityisosaaminen.
 Perustehtävässä näkyy 
koko uudistetun opetussuunni-
telman kolmijakoinen johtoaja-
tus, jonka mukaan koulutuksen 
tulisi tuottaa tietoa (= tieteelliset 
opinnot) ja taitoa (= sotilasam-
matilliset opinnot sekä kehittää 
asennetta (= upseerikasvatus).
 Seuraavassa vaiheessa 
määritettiin osaamisvaatimuk-
set ja –alueet sekä keskeiset 

teemat (ml. osaamistasot 1-6) 
joiden kautta perustehtävä tu-
lisi täytetyksi. Tämä määrittely 
mahdollisti opetussuunnitelman 
rakenteen ja mallin valinnan. Ra-
kenteeksi valittiin koulutusoh-
jelmat ja malliksi moduulimalli 
(vrt. nykyinen opetussuunnitel-
ma, jonka on oppiainepohjainen).
 Koulutusohjelmat ovat: 
maa-, meri- ja ilmavoimien 
sekä lentoupseereiden koulu-
tusohjelmat. Ilmavoimien kou-
lutusohjelmassa koulutetaan 
muut ilmavoimaupseerit paitsi 
ohjaajaupseerit. Lentoupseerin 
koulutusohjelmassa koulutetaan 
ilma- ja maavoimien sekä Raja-
vartiolaitoksen ohjaajaupseerit. 
Koulutusohjelmat jakautuvat 
opintosuuntiin.
 Ajallisesti opinnot py-
rittiin jakamaan kahtia: kaikil-
le yhteisiin opintoihin, jotka 
suoritetaan pääosin MPKK:lla 
ja koulutusohjelma- ja opin-
tosuuntakohtaisiin opintoihin, 
jotka suoritetaan pääosin puo-
lustushaara- ja aselajikouluissa.
 Tätä kirjoitettaessa hel-
mikuun lopussa 2015, valmiste-
laan opetusohjelmia, moduulien 
sisältöjä ja ylipäätään hiotaan ja 
viimeistellään opetussuunnitel-
maa, jolla 102. Kadettikurssista 
alkaen upseerit koulutetaan.

Lopuksi

SK-tutkintoa uudistettaessa 
päätettiin, että ylimenokausi ei 
saa näkyä kadeteille. Näin ollen 
101. Kadettikurssi koulutetaan 
vanhan opetussuunnitelman 
mukaan ja uuteen siirrytään il-
man ylimenovaihetta 102. Ka-
dettikurssista alkaen. Opettajille, 
ainelaitoksille ja sotakouluille 
ylimenovaihe asettaa kuitenkin 
melkoisia haasteita.
 Uudistustyössä pyrittiin 
ottamaan huomioon myös sen 
vaikutus SM-tutkintoon ja eri-
tyisesti lentoupseereiden osalta, 
jotka jatkavat SM-opintoja vä-
littömästi SK-tutkinnon suori-
tettuaan.
 Projektin vetäminen oli 
hieno kokemus etenkin siksi, 
että oli mahdollista työskennel-
lä erittäin ammattitaitoisten ja 
tehtävälleen omistautuneiden 
ihmisten kanssa. Lisäksi on ollut 
mukavaa huomata, että projek-
ti on vaikuttanut osaltaan koko 
upseerikoulutuksen ja myös 
muuhun puolustusvoimien pal-
katun henkilöstön koulutuksen 
suunnitteluun.

KANDIDAATIN TUTKINNON UUDISTAMINEN
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Kirjoittaessani edellistä tarinaani 
olin vasta astunut tuntematto-
maan ja totuttelemassa uuteen, 
kiireisempään elämäntapaani. 
Nyt useita kuukausia, Kyykkää, 
vuosijuhlia, risteilyjä, approja, 
kokouksia, bileitä ja haalari-
keikkoja myöhemmin katselen 
kalenteria ja totean, että äsken 
kirjoittamani lista on käytävä 
näköjään uudelleen läpi ennen 
kesälomaa – muutamalla lisäyk-
sellä.  ”Sanoista tekoihin”, se oli 
lupaukseni neljä kuukautta sitten 
- missä olemme nyt, siirryinkö 
sanoista tekoihin?
 Ajattelin käyttää tämän 
ajan puhuakseni itsestäni, siis 
siitä toisesta Severistä, puheen-
johtajasta. Puhkuin syksyllä in-
toa; ”minä teen!!” ja teinhän minä 
– liiiiiiiiikaa. Lastasin itselleni 
äärimmäisen vastuun Kadetti-
toverikunnan onnistumisesta, 
yritin revetä joka suuntaan ja 
vaikuttaa kaikkeen itse. Mental 
breakdown, ainakin melkein. On 
jännittävää huomata itsessään 
miten tärkeäksi asiaksi nuija, jota 
puristan kädessäni, on muovau-
tunut.
 Kadett i tover ikunnan 
keulahahmon työ ei ole enää 
vain harrastus, mukava lisä 
kouluelämään tai oman egon 
pönkitystä – se on jo lähes elä-
mäntapa. En kanna enää stressiä 
siitä, että huonolla työlläni petän 
muun hallituksen tai jäsenistön. 
Kannan stressiä siitä, että petän 
itseni, omat oletukseni ja tavoit-
teeni. Joku voisi todeta, että olen 
hullu – imeytynyt tähän hom-
maan liikaa sisälle. Joku tykkää 
videopeleistä, toinen omistautuu 

harrastukselleen, Severi myy 
sielunsa järjestölleen. No eihän 
asia noin mustavalkoinen ole, 
hyvin usein heitän illalla pape-
rit lattialle ja painelen Kellaril-
le kaljalle. Toki nostan paperit 
myöhemmin, koska Kadettito-
verikunnan asiat pitää olla jär-
jestyksessä.

Kadettitoverikunnan
perusajatus mielessä

Pientä itseironiaa pitää olla ja 
samalla kykyä itsearvioon. Meil-
lä menee hyvin, todella hyvin ja 
se on lähtökohtaisesti ahkeran 
hallituksen ja toimeliaiden toi-
mihenkilöiden ansiosta – en ole 
ainoa, joka omistautuu asialle. 
Opimme tänään koulussa, että 
posterien pitää vastata esitet-
tyihin kysymyksiin: Kyllä, olen 
siirtynyt sanoista tekoihin ja tyy-
tyväinen itseeni. 
 Ajatusleikkieni lopuksi 
haluaisin jakaa teille vielä pienen 
pätkän tekstiä, jonka itse asiassa 
tänä päivänä kirjoitin sähköpos-
tiviestiin ja vasta pisteen lyötyäni 
aloin sitä ajattelemaan: ”Vaikka 
elämme modernisoinnin ja haa-
larimeren keskellä, tulee meidän 
silti muistaa yhdeksänkymmentä 
vuotta sitten Kadettitoverikun-
nan perustamiskokouksen pää-
määrät: kadettien yhteishengen 
säilyttäminen, sekä kadettien 
ja Kadettikoulun perinteiden 
oikeanlainen vaaliminen”. Äl-
käämme unohtako Kadettitove-
rikunnan alfaa ja omegaa.
 Olen tätä kirjoittaessani 
jo useita päiviä myöhässä aika-
taulusta.. ai miten niin omistau-

kadettitoverikunnan puheenjohtaja

Kadetti Severi Lepistö, 100. kadettikurssi, Kadettitoverikunnan puheenjohtaja

tunut? Nyt sanon teille hyvää 
yötä, nakkaan House of Cardsin 
tulille ja toimitan tämän Joonal-
le. Yksi asia vielä: käydään hom-
miin! 
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Oppilaskunta tulee kuluvan vuo-
den aikana viiden vuoden ikään. 
Laki Maanpuolustuskorkeakou-
lusta astui voimaan 1.1.2009 ja 
siinä velvoitettiin perustamaan 
korkeakoulun osaksi oppilaskun-
ta. Palvelin tuolloin kadettina 
ja pääsin olemaan mukana kun 
lakia tulkittiin oppilaskunnan 
säännöiksi. Vuonna 2010 pidim-
me perustavat kokoukset, ja nyt 
viisi vuotta myöhemmin löysin 
itseni uudelleen aiheen parista.
 Oppilaskunnan tar-
koitushan on toimia kaikkia 
MPKK:n opiskelijoita yhdistä-
vänä tekijänä, ja edustaa heitä eri 
tavoilla edunvalvonnassa ja kor-
keakoulun päivittäisessä toimin-
nassa. Tehtävä on lakisääteinen 
ja velvoittava, aivan kuten yli-
opistojen ylioppilaskunnillakin. 
Oppilaskunta ei siis siinä mie-
lessä ole vapaaehtoinen yhdistys, 
kuten Kadettitoverikunta ry. 

Toiminnalla suoraan
ytimeen

MPKK:n oppilaskunta menee 
toiminnallaan suoraan synk-
kyyden ytimeen, korkeakoulun 
hallintoon ja johtamiseen. Op-
pilaskunnan nimetyt edustajat 
eri kurssitasoilta lähetetään istu-
maan erilaisiin hallinnon työryh-
miin. He toimivat täysivaltaisina 
jäseninä ja vievät viestiä kentältä 
osallistuessaan erilaisten ohjei-
den, suunnitelmien ja päätösten 
valmisteluun. Tällaisia työryh-
miä ovat esimerkiksi rehtorin 
johtama johtoryhmä, vararehto-
rin opetusneuvosto, perustutkin-
to-osastojen opettajaneuvostot ja 
opetuksen kehittämisryhmä. 
 Tässä kohtaa käytännöl-
lisesti orientoitunut upseerinalku 
alkaa kokea hylkimisreaktioita. 
Hänen on kuitenkin syytä pa-
lauttaa hänen mieleensä muuta-

mia tosiasioita. Valtaosa upseerin 
työurasta tulee kulumaan erilai-
sissa hallinnollisissa tehtävissä. 
Virkatodistuksen rivejä täyttä-
vät opetusupseerin, opettajan, 
päällikön ja komentajan rinnalla 
sellaiset tehtävänimikkeet, kuten 
toimisto-upseeri, suunnittelija, 
osastoesiupseeri ja suunnittelu-
päällikkö. Kaikki työ on Puolus-
tusvoimissa arvokasta, varsinkin 
jos se annetaan tekijälleen tehtä-
vään määräyksellä eteen. 

Vilkaisu uraan
yli 10 vuoden päässä

MPKK:n hallintoon perehtymi-
nen on silmiä avaava kokemus. 
Korkeakoulu operoi puolustus-
haarojen tasolla ja lainaa vielä 
omat erikoisuutensa yleisestä 
yliopistomaailmasta. Valmistu-
valla upseerilla on edessään 10–
15 vuotta virkauraa, ennen kuin 
vastaavan tason toimintoihin 
pääsee osalliseksi. Prosessijoh-
taminen, TRSS-toiminta, laa-
dunvarmistusjärjestelmät, sekä 
riskienhallinnan ja turvallisuu-
den johtaminen ovat käsitteis-
töä, joka konkretisoituu vasta 
joukko-osastojen johdon tasolta 
ylöspäin. Oppilaskunnan tehtä-
vissä näihin on myös kadetilla ja 
nuorella upseerilla mahdollisuus 
perehtyä. Suurten organisaatioi-
den johtamista voi toki pohtia 
oppitunneillakin, mutta on ko-
konaan toinen asia osallistua sii-
hen käytännössä.
 Opiskelijoiden itsensä 
on myös kasvettava tarjottuun 
haasteeseen. Pelkästä purnaami-
sesta on siirryttävä palautteen 
antamiseen ja edelleen oikeaan 
vaikuttamiseen. Opintojaksoista 
annetuilla palautteilla on merki-
tystä, ja niiden käsittelyä ollaan-
kin tehostamassa ainelaitosten 
sisältä aina johdon tasolle asti.

 Todellinen valta asuu 
kuitenkin valmistelussa. Opis-
kelijoiden on vietävä asiansa ja 
ideansa niihin pöytiin, joissa 
opintoja suunnitellaan vuoden 
tai jopa kahden päähän. Nyt ol-
laan esimerkiksi loppusuoralla 
usean vuoden hankkeessa, jossa 
uudistetaan täysin koko kandi-
daatin tutkinnon rakenne ja si-
sältö.
 Tämänkaltaisissa asi-
oissa on myöhäistä viisastel-
la luentosalin takariveiltä, kun 
opinto-oppaat ovat painotalosta 
jo tulleet. Toisaalta olisi erikoista 
nykymaailmassa edes olettaa, että 
tällainen uudistus voisi onnistua 
ylhäältä käsin ilman asianosais-
ten opiskelijoiden osallistumista. 
MPKK:n hallinnossakaan ei ku-
vitella yksin tiedettävän, kuinka 
yksityiskohtaiset opinnot to-
dellisuudessa pitäisi järjestää tai 
mitä opiskelijan elämään oikeas-
ti kuuluu. Tähän tarvitaan opis-
kelijoiden omaa vastuunkantoa 
ja osallistumista.
 MPKK ei koostu pel-
kästään johdosta, hallinto-
himmelistä ja luentosaleissa 
jaarittelevista opettajista. Enem-
mistö MPKK:sta muodostuu 
opiskelijoista. Meillä kaikilla on 
siis juuri sellainen korkeakoulu, 
kuin minkä itse ansaitsemme.

Oppilaskunnan edustajisto kokoontuu 
11.3. klo 12.00.
Uudet nettisivut ovat työn alla osoit-
teessa mpkko.fi

Oppilaskunnan PÄÄSIHTEERI

Rakenteet rakentuvat, hallinto hallitsee
Yliluutnantti Timo Leppänen, MPKK:n Oppilaskunnan pääsihteeri, SM4-kurssi
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POHJOISMAISTEN NAISKADETTIEN TAPAAMINEN

Naiskadettien
tapaaminen Ruotsissa 

Aamu koitti vasten tahtoamme. He-
rätyskello pärähti soimaan aamu-
neljältä, mikä tuntui vielä keskiyöltä. 
Onneksi tavarat oli pakattu edellise-
nä iltana! Nyt oli aika syödä pikais-
ta aamiaista, pukeutua, sekä siirtyä 
kohti päärakennuksen tykkejä, josta 
kyyti tulee meidät noutamaan. Ajo-
neuvo lähti kohti Helsinki-Vantaan 
lentoasemaa. Ajomatkan olimme 
kaikki hyvin hiljaisia johtuen ai-
kaisesta aamuherätyksestä. Päästy-
ämme lentokentälle, jätettyämme 
laukut ja kuljettuamme turvatar-
kastuksen läpi oli vihdoinkin aa-
mukahvin aika - kahvi olikin tässä 
vaiheessa aamua paikallaan. Lyhyel-
lä lentomatkalla saimme vaihdettua 
näkemyksiä kahden eri vuosikurssin 
sekä koulutussuunnittelija kesken.
 Saavuttuamme Götebor-
giin oli aika löytää vuokra-auto, 
jolla matkaa jatkettaisiin Halmsta-
diin. Päästyämme perille söimme 
lounaan, jonka jälkeen siirryimme 
ensimmäiselle luennolle. Ensim-
mäisen luennon piti ammatiltaan 
poliisina toimiva Jeanette Larsson. 
Hänen luentonsa käsitteli homo-
seksuaalien asemaa poliisin amma-
tissa. Luennossaan hän otti esille 
myös homoseksuaalien aseman ar-
meijassa. Luennon seuraamista 
välillä vaikeutti luennoitsijan skåne-
lainen murre, mutta jokainen meistä 
ymmärsi pääkohdat.

Keskustelua naisten
asemasta

Luennon jälkeen siirryimme ma-
joitusalueelle Halmstadin kadetti-
koululle. Jokaiselle oli varattu oma 
huone, jossa oli myös keittiö. Syö-
tyämme päivällisen meillä oli hetki 
luppoaikaa ja päätimme suunnata 
Halmstadin keskustaan. Otimme 
myös hieman selvää mihin ja millai-

seen kaupunkiin olimme saapuneet. 
Halmstad on noin 60 000 ihmi-
sen asuttama kunta ja se sijaitsee 
Ruotsin lounaisrannikolla ja siellä 
on myös hyvin suosittu kesänviet-
topaikka Tylösandin merikylpylä, 
josta kuulimme myös monelta ruot-
salaiselta kadetilta. 
 Päästyämme takaisin ma-
joitukselle oli aika vaihtaa siviilit 
päälle ja siirtyä ohjelman mukaiseen 
ohjelmaan eli niin sanottuun ”ice 
breakeriin”, joka järjestettiin kysei-
sen alueen kadettien ”kerholla”. Ilta 
oli hyvä tutustumisen ja yhteyksien 
luomisen kannalta. Puhuimme nor-
jalaisten sekä ruotsalaisten kanssa 
heidän koulutusjärjestelmästään, 
naisten määrästä puolustusvoimis-
sa sekä naisten asemasta. Kävi ilmi, 
että heillä koulutetaan vuosittain 
paljon enemmän naisupseereita ja 
heidän oli vaikea ymmärtää, miksi 
meidän koulussamme oli niin vähän 
naisia.
 Opiskelujemme suhteen 
löysimme eroavaisuuksina Ruotsiin 
verrattuna sen, että heillä on kaksi eri 
kadettikoulua. Halmstadissa koulu-
tetaan ”special officerit”, jotka opis-
kelevat esimerkiksi lentoteknisellä 
linjalla ja Karlbergissä koulutetaan 

”taktiset” johtajat. Keskustelujen 
perusteella huomasimme, että Karl-
bergin koulussa on vastaavanlainen 
koulutusjärjestelmä kuin Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. Karlbergistä 
tilaisuudessa mukana ollut opettaja 
kertoi, että Karlberg on aloittanut 
toimintansa 1792 ja on näin pisim-
pään pohjoismaissa yhtäjaksoisesti 
toiminut sotakorkeakoulu.

Tutustumista
koulutukseen

Lauantaipäivän vietimme pääsään-
töisesti luennoilla. Aiheina olivat 
muun muassa kulttuurisesti tietoista 
käyttäytymistä sekä treenaaminen ja 
ruokavalio. Luentojen jälkeen alkoi 
valmistautuminen illalliselle, joissa 
oli taas mahdollisuus verkostoitua ja 
keskustella ulkomaalaisten kanssa.
 Sunnuntaina väsymys alkoi 
jo painaa. Viikonlopun päätteek-
si aivomme kävivät ylikierroksilla 
vieraan kielen ja luentojen vuoksi. 
Sunnuntain ohjelman päätteek-
si keskustelimme pohjoismaisten 
naiskadettien tapaamisen hyödyl-
lisyydestä ja tulimme siihen lop-
putulokseen, että pohjoismainen 
yhteistyö on todella tärkeää yh-
teistyön ja tulevaisuuden kannalta. 
Viikonloppu oli nuorelle kadetille 
erittäin opettavainen. Pienistä eriä-
vyyksistä huolimatta naiskadetin tai 
naisupseerin asema oman maansa 
puolustusvoimissa on melko saman-
lainen. 

Teksti: Kadetti Roosa Tuomi, Anne Salmi ja Roosa Lehtinen
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Upseerien ampumayhdistyksen Maanpuolustuskorkeakoulun alaosaston palvelusammuntakilpailut järjestettiin järjestyk-
sessään toista kertaa pistooliosakilpailun osalta 26.11.2014 ja rynnäkkökivääriosakilpailun osalta 26.2.2015. 

Pistooliosakilpailu ammut-
tiin talvisella pistooliradalla 
26.11.2014. Osakilpailun voitta-
jaksi selviytyi 100. kadettikurs-
silta kadetti Henri Hännikäinen 
tuloksella 96. Toiseksi sijoittui 
kadetti Jyri-Oskari Pätäri tu-
loksella 92 ja kolmanneksi ka-
dettialikersantti allekirjoittanut 
tuloksella 91. Osakilpailuun 
osallistui tasaisesti taistelijoita 
molemmilta vuosikursseilta ja 
taso oli hyvä.
 Rynnäkkökivääriosa-
kilpailu ammuttiin 26.2.2015. 
Kilpailusuoritus koostui 
Puolustusvoimien palvelus-
ammuntakokonaisuudesta (pal-
velusammunnat 1 ja 2) ja sijat 
muodostuivat kahden eri am-
munnan sijoituksista. Kilpailun 

voitti kadetti Juho Varjokallio 
83. merikadettikurssilta sijoituk-
silla PALV1: kolmas ja PALV2: 
ensimmäinen. Toiseksi kadetti 
Markus Skippari sijoin 4 ja 3, 
ja kolmanneksi kadetti Joonas 
Mustajoki sijoilla 9 ja 2. Rynnäk-
kökivääriosakilpailu oli vanhem-
man vuosikurssin voitonjuhlaa 
valloittaen kaikki palkintosijat, 
eli sijat 1-5. Osallistujamäärä oli 
hieman laskenut edellisvuodesta. 
Tänä vuonna ilmoittautuneita 
osakilpailuihin oli yhteensä noin 
80 kadettia.
 Pistooli- ja rynnäk-
kökivääriosakilpailuiden paras 
ampuja palkittiin kokonaiskil-
pailun voittajana. Voittajaksi 
vuoden 2015 palvelusammunta-
kilpailuissa selvisi kadetti Hen-

ri Hännikäinen. Hännikäinen 
voitti pistooliammuntaosan ja 
sijoittui rynnäkkökiväärikilpai-
lussa sijalle 8, pisteillä 87 ja 95. 
Hännikäisen nimi kaiverretaan 
jo perinteikkääseen Upseerien 
ampumayhdistyksen MPKK-
alajaoston pokaaliin merkiksi 
vuoden 2015 mestaruudesta. 
 Allekirjoittanut ja RK-
jaos kiittää osallistuneita taiste-
lijoita ja erityisesti avustaneita 
kadetteja kilpailuiden järjestä-
misessä, sekä toivottaa tulevalle 
hallitukselle ja myös tulevalle 
vanhemmalle kurssille onnea kil-
pailuiden järjestämiseen ja 100. 
kadettikurssin ja 83. merikadet-
tikurssin voittoputken rikkomi-
seen. 

Menestystä
Ampumakilpailuissa

Teksti: Kadettialikersantti Samuel Seppälä  Kuva: Joona Haataja

Kadetti Henri Hännikäinen (oik) voitti vuoden 2015 palvelusammuntakilpailun ja hänet palkittiin UAY:n MPKK- 
alaosaston pokaalilla. Pokaalin ojensi kadettialikersantti Samuel Seppälä.

Palvelusammuntakilpailut
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Olemme menettäneet nuoruu-
temme, aidoimman ja katoa-
vaisimman niistä inhimillisistä 
onnentiloista, joilla Luojamme 
on meitä ilahduttanut. Elämän 
laki on toteutunut meidänkin 
kohdallamme, mutta lohduttau-
tukaamme sillä, millaisen nuo-
ruuden olemme menettäneet; 
sen muistot saavat meidät yl-
peiksi.
 Olkaamme jälleen ka-
detteja, palauttaen mieliin ajat, 
jotka olemme yhdessä Haminas-
sa viettäneet.
 Sinä, vanhempi aliup-
seeri Waldemar N, kokoa riuska 
osastosi tänne tupamme pitkän 
pöydän ääreen. Tehtäväsi onkin 
helppo: yksi meistä on Tobolskis-
sa, toinen Stavropolissa, kolmas 
Preussin rajoilla, pari parveilee 
Pietarissa kantaen kunniak-
kaan henkivartioston asepukua. 
Varmaan Aleksis A:kin malttaa 
jättää hilpeän Varsovansa, Ha-
minan ja kadettitoverien odotta-
essa.
 Eräät eivät kuitenkaan 
noudata kutsuamme – he ovat 
saaneet jo nuorina siirtyä yli 
Tuntemattoman rajan.
 Veikot, muistatteko har-
millisen rumpumme, joka aa-
muisin rikkoi syvän unemme, 
ilmoittaen uuden päivän alka-
neeksi? Totuuden nimissä on 
kuitenkin mainittava, ettei en-
simmäinen aamurummutus he-
rättänyt tuvissamme muuta kuin 
kaijun, joka vihaisena kiiri läpi 
koko talon. Toinen rummutus 
sitä vastoin vei aina toivottuun 
tulokseen, rauhaisan unemme 
rikkomiseen.
 Joskus olimme kuiten-
kin valveilla ennen herätystä, 
lukiessamme aamuyöllä edessä 

olevia tutkintojamme varten. 
Tällaiset tenttiluvut olivat vä-
syttäviä kaikille, mutta erikoi-
sesti sinulle, veli B. Kerran kun 
meidän täytyi lukea koko yön, 
olimme keksineet hyvän kei-
non unen torjumiseksi – kaaka-
on. Olit ihastunut keksintöön 
ja olit varma, että nyt voit olla 
nukahtamatta. Esilukijaa päätit 
kuitenkin kuunnella vuoteessa 
loikoen, meidän muitten istuessa 
tämän pöytämme ääressä. Jak-
soit seurata lukua ensimmäiseen 
kaakaokupilliseen asti, mutta 
sen tyhjennettyäsi vaivuit uneen. 
Mutta me tunsimme velvollisuu-
temme ja herätimme sinut aina, 
kun nautimme ”lääkettämme” ja 
sinä tyhjensit kanssamme kuppi-
si. Niin vuoroin nukuit, vuoroin 
joit kaakaota koko yön ja aamul-
la olit tyytyväinen tuntiessasi, 
että olit ainakin yrittänyt tehdä 
velvollisuutesi.
 Raskaan päivän jälkeen 
rentouduimme tavanomaisella 
kävelyretkellämme kaupungin 
ulkopuolelle. Silloin keskuste-
limme usein tulevaisuudesta, 
ajasta jolloin olisimme ansain-
neet upseerin olkalaput. Toisena 
puheenaiheena esiintyi alinomaa 
sodan mahdollisuus. Miten kä-
visi koulumme, jos vihollinen 
tunkeutuisi maahan ja uhkaisi 
Haminaa? Tästä virisi aina vilkas 
keskustelu:
 Me selvittelimme toisil-
lemme, miten menettelisimme 
joutuessamme silloin osallistu-
maan piiritetyn kaupungin puo-
lustukseen. Suunnittelimme 
tykkien sijoituspaikkoja valleil-
le ja järjestelimme vartiot yl-
lätysten estämiseksi. Tuosta ja 
tuosta kohdasta tekisimme ra-
jut vastahyökkäykset vihollisen 

kimppuun ja keksimme ovelia 
suunnitelmia sen toimien häirit-
semiseksi niin, että sen into las-
kisi melko pian. Jospa Viipurin 
kaupunginosan asukkaat olisivat 
tienneet kohtalonsa suunnitel-
mista, olisi suosiomme kaupun-
gissa varmaan laskenut. Tämän 
kaupunginosan poltimme nimit-
täin säännöllisesti keskusteluis-
samme; olihan se kerran suojellut 
vihollista! Asukkaiden valitukset 
kotien palaessa ei järkyttänyt 
mieliämme, sillä mitä merkitsi se 
menestyksellisen puolustuksem-
me ja rajujen vastahyökkäyksem-
me kannalta!
 Kaikki mikä koski sotaa 
tai sotilaselämää yleensä viehät-
ti meitä tavattomasti. Suurin 
halumme oli joskus saada olla 
niiden suomalaisten sankarien 
veroisia, joista olimme lukeneet 
Kustaa Aadolfin sotien yhtey-
dessä. Aherrus koulussa tarjosi 
mielestämme kovin vähän tilai-
suuksia koetella voimiamme ja 
kykyjämme tässä mielessä, ja 
niinpä tartuimmekin jokaiseen 
pieneenkin mahdollisuuteen ko-
keilla, millaista sota on.
 Eräänä tällaisena oli 
”nälkäkuurimme”. Nyt se tun-
tuu lapselliselta, niin kuin monet 
muutkin harrastuksemme, mutta 
silloin suhtauduimme siihen täy-
dellä vakavuudella.
 Päivittäisessä palveluk-
sessa kulutetut voimat uusittiin 
syöden ja nukkuen. Nämä kum-
matkin olivat perusedellytyk-
set, jotta selviäisimme kunnolla 
päivittäisestä opiskelustamme. 
Mutta niissä piili myös tilaisuus 
voimankoetukseen, jota kaipai-
simme. Eikö sodassakin tingitty 
tällaisista vaatimuksista? Kuin-
ka selviäisimme, jos jättäisimme 

KALPA-lehdessä 66 vuotta sitten

MUISTIKUVIA
KADETTIAJOILTA

Teksti: Haminan kadetti, Otto Meurman. Nimim. 1846  Kuva: Joona Haataja
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toisen näistä pois. Yrittäisimme 
miten kauan selviäisimme pal-
veluksesta ilman ruokaa. Moni 
meistä on osallistunut tällaisiin 
kokeisiin, jotka kieltämättä aset-
tivat eräitä vaatimuksia meille. 
Täten saatettiin olla syömättä 
tavallisesti kaksi, joskus jopa kol-
mekin vuorokautta. Kokeen jäl-
keen olimme varmoja siitä, että 
joskus, johtaessamme piiritettyä 
linnakettamme, kestäisimme ai-
nakin yhtä monta vuorokautta 
senkin jälkeen, kun viimeinen 
muru varastoistamme olisi käy-
tetty.
 Muistatteko, kuinka il-
taisin usein painiskelimme jon-
kun toverimme kanssa tuvassa? 
Mikä temmellys siinä silloin 
syntyikään! Vaikka leikki oli 
kuumaa, tuli sen aika tapahtua 
urheiluhengessä, ilman riitaa 
tai vihaa. Katua sai se, joka kii-
vastui temmellyksessä. Olihan 
meillä keksijänsä mukaan ristitty 
Kalmbergin prässimme, - joka 
varmasti rauhoitti kiihtyneet 
mielet!

 Monet ovat muistom-
me noilta menneiltä ajoilta, 
emmekä mitään ole unohtaneet 
vähiten niitä, jotka liittyivät viat-
tomiin pikku seikkailuihimme 
meitä ympäröivän nuoren nais-
maailman kanssa! Muistatteko 
’Suomen neidot’, johon olimme 
sisällyttäneet kokoelman tie-
toja nuorista neitosista, joiden 
kanssa saatoimme seurustella? 
Millä huolella tätä ”käsikirjaa” 
vaalittiinkaan! Se oli kaikenlai-
sine pikku tietoineen erinomai-
nen opas meille, silmälläpitäen 
seurusteluamme siinä mainit-
tujen neitosten kanssa. Onko 
suomalaisilla kadeteilla vie-
lä tämä ”Suomen neidot”, vai 
onko vanha perinne jo kuollut? 
Sitä emme tiedä, mutta varmaa 
on, että suomalaisella kauneu-
della on edelleen vanha entinen 
henkivartionsa, reippaat ritarin-
sa. Epäilemättä, sillä ne jotka 
vuosittain lähtevät pois avaraan 
maailmaan kantaakseen neitonsa 
värejä ja jos tarvitaan kuollak-
seen heidän nimensä huulillaan, 

jättävät uskolliselle vartiolle tä-
män kallisarvoisen velvoituksen. 
Lohduttautukaa siis, Te nuoret 
konimaan neidot: jos vieraat 
ryöstävät Teiltä meidät; ne sydä-
met, jotka läksivät luotanne ovat 
kuitenkin uhranneet Teille ensi 
lempensä, tunteittensa jaloim-
mat ainekset!
 Kallis on meille Hami-
na ja siellä vietetyt ajat. Suome-
amme ja sen muistoja emme ole 
unohtaneet, emmekä koskaan 
ole unohtava. Täällä vieraitten 
tovereitten parissa on meidän 
pidettävä yllä esi-isiemme mai-
netta ja muistettava velvollisuu-
temme Suomeamme kohtaan. 
Pysyvästi ja kaikille todistakoon 
hyvää tahtoamme uskollinen ja 
innokas palveluksemme ja musta 
marmori Kadettikoulumme juh-
lasalissa! 

Kirjoitus laadittu kalenterin, ”Tinska 
Kadetten 1846” kirjoituksen ”Några 
hågkomster ifrån kadettkorpsen” ly-
hennelmänä ja suomennoksena.
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Olutkellari on tarkoitettu kaikil-
le Maanpuolustuskorkeakoulun 
opiskelijoille aina simpusta ken-
raaliin. 46 vuotta sitten perustettu 
Olutkellari on osa Kadettitove-
rikunta ry:tä. Olutkellari toimii 
erilaisten tapahtumien aktiivisena 
järjestäjänä, ja se on aina ollut tär-
keä osa kadettien kotitukikohtaa. 
Nykyään vierainamme ovat ka-
dettien lisäksi myös muut opis-
kelijat ja tutkintojen suorittajat. 
Olette kaikki lämpimästi tervetul-
leita viihtymään Olutkellarille.

AUKIOLOAJAT
MA 18.00-22.30
TI  18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30
Kellarikadetti Joni Lounasaho
Kellarikisälli Tommi Leirimaa
Kellarivasalli  Eetu Hänninen

Myydään
Hankintapäällikkö tiedottaa

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. Hankin-
talista on tarkoitettu kadeteille ja 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 soti-
laskodissa. Kaapista löydät esim. FP-hanskoja, Bolle- ja ESS-laseja 
sekä vihreitä, teknisiä brittiläisiä t-paitoja. Kaappi palvelee sotkun 
ollessa auki.

Myyntikaapissa (Audito-
riotalon Sotilaskoti):

kadettitoverikunta





HAKUAIKA
SOTATIETEELLISIIN

OPINTOIHIN

17.3.–9.4.2015

Maanpuolustuskorkeakoulu  kouluttaa kaikki
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
upseerit. Valmistuneet upseerit työskente-
levät monipuolisissa tehtävissä niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Tie Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen johtaviin tehtäviin kul-
kee Maanpuolustuskorkeakoulun kautta.

Suomen
ryhdikkäin

yliopisto


