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Kadetti on urapolullaan vielä niin alkuvaiheessa, 
että kansainvälisyys näkyy tavallisesti opiskeluis-
sa lähinnä ruotsin kielen tutkinnossa ja englannin 
opetuksessa. Tähän poikkeus saatiin kuitenkin 
keväällä, kun pohjoismaiset kadettipäivät järjes-
tettiin Maanpuolustuskorkeakoululla Helsingissä. 
Kadetteja tapahtumaan saapui Ruotsista, Norjas-
ta ja Tanskasta. Kadettipäivät ovat olleet jo vuosi-
kymmeniä vanha perinne, mikä kuvastaa pohjois-
maisen yhteistyön merkitystä ja historiaa meille 
suomalaisille. Kadettipäivistä voit lukea lisää tästä 
lehdestä.

Meille merikadeteille pohjoismaisen yhteistyön 
merkitys on itsestään selvää. Kun Maa- ja Ilmavoi-
mien kadetit pääsevät kadettipäiville vain kerran 
Kadettikoulun aikana, Merivoimien kadetit käyvät 
merikadettipäivillä peräti kolmesti. Lisäksi poh-
joismaalaisia kadetteja näkyy eri tapahtumissa 
kutsuvieraina, ja vastavuoroisesti suomalaiset 
pääsevät vierailemaan muiden maiden isännöi-
missä juhlissa.

Varsinaisesti palvelustehtävissä kadetit eivät juu-
ri ole tekemisissä ulkomaalaisten kanssa, paitsi 
joiltain osin Ilma- ja Merivoimissa. Opiskelut Suo-
messa kun painottuvat kansallisen puolustuksen 
näkökulmaan, eikä vaihto-opiskelumahdollisuutta 
ole.

Tälläkin hetkellä Maanpuolustuskorkeakoululla 
Santahaminassa on nähtävillä kansainvälistymi-
sen merkkejä. Santahamina-talon valmistuttua 
ja Puolustusvoimien Kansainvälisen keskuksen 
siirryttyä saarelle ovat useiden eri maiden liput 
alkaneet liehua kampukselle johtavan tien varres-
sa heijastamassa paikalla olevien opiskelijoiden 
kansallisuuksia. Itse ulkomaalaiset opiskelijat taas 
ovat vanhempaa ikäluokkaa, useimmat yli 40-vuo-
tiaita.

Tutustuminen muiden Pohjoismaiden kadetteihin 
voidaan nähdä pohjustuksena tulevia tehtäviä var-
ten. Kun tunnet toisen, on helpompi tehdä yhteis-
työtä keskenään. Kansainvälistyvässä maailmassa 
on Suomen mahdotonta sulkea silmät ja korvat ul-

Pohjoismaisen yhteistyön
merkitys kadeteille

komailta, vaikka olemmekin sotilaallisesti liittou-
tumattomia.

Pitelet käsissäsi hallituskautemme viimeisin-
tä Kalpa-lehteä. Lehti on myös viimeinen, jon-
ka päätoimittajana olen. Haluan kiittää kaikkia 
kirjoittajia ja tukijoita, jotka ovat olleet mukana 
rakentamassa Kalpa-lehteä ja tukemassa Kadet-
titoverikunnan toimintaa. Erityisen kiitoksen an-
saitsevat vakituiset kirjoittajat, Kadettikoulun 
johtaja, perinteiden isä, kadettitoverikunnan pu-
heenjohtaja ja MPKK:n oppilaskunta. Myös kaikki 
ilmoittajamme ovat tehneet tärkeää työtä tukies-
saan Kadettitoverikunnan toimintaa. Lopuksi ha-
luan antaa erityismaininnan Kadettitoverikunnan 
kuraattorille, kapteeni Riku Rostille.

Kiitos teille kaikille!

Päätoimittaja
Kadetti   Joona Haataja

pääkirjoitus
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Kadettikurssi 71 aloitti opintonsa 
syksyllä 1984. Kekkonen oli pre-
sidentti, YYA-sopimus voimassa 
ja berliininmunkki kadettiker-
holla maksoi 60 penniä. Kadetti-
kurssi 71 valmistui syksyllä 1987. 
Koivisto oli presidentti, murros 
itäisessä Euroopassa oli aluillaan 
ja luutnantin kuukausipalkka 
noin 4000 markkaa. Euroopassa 
oli rauha, mutta rautaesirippu 
jakoi idän ja lännen. Kylmä sota 
oli käynnissä.
 Vuonna 2015 syksyl-
lä kadettikurssin 99 ja merika-
dettikurssin 82 valmistuessa ja 
kadettikurssin 102 ja merikadet-
tikurssi 85 aloittaessa opintonsa 
Niinistö on presidentti, Suomi 
on EU:n jäsen ja NATO:n rau-
hankumppani, berliininmunkki 
maksaa 1,20 euroa ja luutnantin 
kuukausipalkka on noin 3000 
euroa ja Euroopassa soditaan. 
Näihin noin 30 vuoteen mah-
tuu paljon muutoksia, tapahtu-
mia, käänteitä ja hyvää kehitystä 
rauhan tiellä … kunnes Sotshin 
olympialaiset päättyivät. Pysy-
väksi luultu rauhantila Euroo-
passa mureni. Tämä on tarinaa 
yhden kadettikurssin sotilasuran 
ajalta. Nyt opintonsa päättävät ja 
aloittavat upseerit astuvat soti-

lasuralle muutoksen myllerryk-
sen keskelle ja muutos jatkuu 
taatusti koko uran ajan. Toivot-
tavasti se muutos on positiivista, 
eikä oppeja tarvita tositilantees-
sa.

Käytännönläheistä
koulutusta

Olen nyt puolen vuoden aikana 
kiertänyt kaikki puolustushaa-
ra- ja aselajikoulut tavaten pää-
osan valmistuvista kadeteista. 
Sotilasammatillisten opintojen 
osalta olen varsin tyytyväinen 
näkemääni. Vaikka teknologia 
ja menetelmät ovat kehittyneet 
omasta kadettiajastani huimas-
ti, samat tutut hyvät perusasiat 
näkyvät koulutuksessa. Koulu-
tus on käytännönläheistä, konk-
reettista ja perustuu siihen, että 
itse tekemällä oppii parhaiten. 
Maavoimien vaikuttamisharjoi-
tuksessa oli mukana kolmannes 
valmistuvasta kurssista raja-
miehet mukaan lukien. Meri-
kadetit ovat olleet puolitoista 
kuukautta merellä ja lentäjien 
lentokoulutus on tiiveimmillään. 
Toimitaan oikeiden joukkojen 
kanssa, oikeilla välineillä ja oi-
keassa toimintaympäristössä 
tulevia tehtäviä silmällä pitäen. 
Toki kehitettävääkin on muun 
muassa taktiikan ja taistelutek-

niikan osaamisen osalta, mutta 
hyvältä näyttää. Yleishavaintoni 
on kaikkien vuosikurssien osalta, 
että kun kadetilla on maastopu-
ku päällä ja mukana taisteluva-
rustus tai karttalaukku, tapahtuu 
yleensä hyviä asioita. Vähän niin 
kuin Jutin slogan, ”Kun toimite-
taan kiekkoa maalille, tapahtuu 
yleensä hyviä asioita”.
 Ammatillinen osaa-
minen on puolustusvoimien 
kannalta keskeisintä tuotosta up-
seerikoulutuksessa. Toinen puoli 
koulutusta on antaa riittävät 
perusteet koko upseerin uralle. 
Tieteellisten opintojen kautta 
annetaan opiskelijalle riittävä 
yleissivistys, tutkijavalmiudet ja 
kielitaito. Keskeisintä on synnyt-
tää ymmärrys siitä, miksi asioi-
ta tehdään tietyllä tavalla. Tämä 
toteutetaan lähestymällä sotilaan 
ammatissa tarvittavia käytännön 
taitoja eri tieteenalojen ja oppiai-
neiden näkökulmista. Tämä ym-
märrys luo perustan esimiehenä 
ja kouluttajana toimimiselle sekä 
toiminnan kehittämiselle. Se 
erottaa yliopistollisen koulutuk-
sen muusta sotilasammatillises-
ta koulutuksesta. Meidän tulee 
olla ylpeitä siitä mitä opetamme 
ja opiskelemme, koska kukaan 
muu ei sitä tee eikä siihen pys-
ty. Pelkistäen oma näkemykseni 
on, että ampumaan oppiminen 
ja sen opettaminen on yhtä tie-

OVET KÄYVÄT
KADETTIKOULUSSA JA 

KETJU PITENEE
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teellistä opiskelua kuin huma-
nistien filosofian opinnot, kun 
lähestymme sitä sotatekniikan, 
johtamistaidon, toimintakyvyn 
näkökulmista ja kiinnitämme 
sen sotataidossa joukkoon ja 
taktiikkaan. 

Upseerikoulutuksen
rakenne muuttuu

Tästä pääsen aasinsillan kautta 
opintonsa aloittavaan 102. ka-
dettikurssiin ja 85. merikadet-
tikurssiin, joiden sotatieteiden 
kandidaatin tutkinto suoritetaan 
uuden opetussuunnitelman mu-
kaisesti. Villakoiran ydin on esi-
tetty edellisen kappaleen lopussa. 
Tavoitteena on toteuttaa sellaisia 
opintokokonaisuuksia, joissa pu-
nainen lanka sotilaan ammatissa 
tarvittaviin tietoihin ja taitoihin 
syntyy, näkyy ja säilyy. Samalla 
on vapautettu lisää aikaa puo-
lustushaara- ja aselajikouluille 
sotilasammatillisten opintojen 
toteuttamiselle. Opintojen nou-
sujohteisuuteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota, pitkiä vain 
teoriaopintoja sisältäviä jakso-
ja on vähennetty ja opintojen 
kuormituksen tasoittamiseen lu-
kukausien ja opintosuuntien vä-
lillä on pyritty. Itse asiassa ollaan 
tultu hyvin lähelle sitä kurssin 
rakennetta, jolla kadettikurssin 
71 opinnot toteutettiin. Oppisi-
sällöt ovat toki jotain aivan muu-
ta. Koko upseerikoulutuskin on 
palaamassa rakenteensa osal-
ta paljolti 30 vuoden takaiseen 
muottiin. En tiedä onko se ollut 
tietoinen kehityskulku, mutta 
niin on yleismaailmallinen tur-
vallisuustilannekin palaamassa 
idän ja lännen väliseen vastak-
kain asetteluun.
 Yleinen palvelusohje-

sääntö uudistetaan, valmistuvat 
kurssit siirtyvät työelämään ja 
uudet opiskelijat astuvat palve-
lukseen. Jälleen kerran on syytä 
miettiä millainen upseerin tulisi 
mielestämme olla kokonaisuute-
na, henkisiltä ja fyysisiltä omi-
naisuuksiltaan sekä ulkoiselta 
olemukseltaan. Se kuva mielessä 
meidän kaikkien tulisi toteuttaa 
koko uran jatkuvaa upseerikas-
vatusta. Upseerien arvoperusta 
on vahva ja siihen on pääosan 
varmasti helppo kytkeytyä.
 Meillä vanhan liiton up-
seereilla on tietty mielikuva siitä 
miltä upseerin tulisi näyttää ja 
miten hänen tulisi käyttäytyä. Se 
ei varmaan vastaa ihan sitä, mitä 
nuori kadetti tai upseeri ajatte-
lee. Sukupolvien välillä on aina 
pientä kuilua ja ymmärrettäväs-
ti upseeriudenkin pitää seurata 
aikaansa. Olennaista onkin se, 
mitä kansalaiset ja erityisesti 
asevelvolliset odottavat turval-
lisuusorganisaationsa johdon 
käytökseltä ja ulkoiselta ole-
mukselta…myös vapaa-aikana. 

Haastankin lukijoita katsomaan 
peiliin ja toimimaan toistemme 
peileinä näissä asioissa. Erityi-
sesti vanhemmat upseerit nuo-
rille. Olen hieman huolissani 
myös siitä, että nuori upseeri 
vaikuttaa jopa epävarmalta siitä, 
miten pitäisi tilanteissa käyttäy-
tyä. Esiintyypä ajoittain hieman 
tilanteiden karttelumentaliteet-
tia: ”Enpä ole huomaavinani, 
niin ei tarvitse tervehtiä.” Jos 
tähän on tultu, on kyllä ryhti-
liikkeen paikka. Kampuksemme 
alkaa olemaan melko monipuo-
linen ja nykyään myös moni-
kulttuurinen, joten tietynlaisen 
tiukan kaavan asettaminen ja to-
teuttaminen on haastavaa. Kyse 
on vain sotilaille yhteisestä koh-
teliaasta ja toivottavasti luonte-
vasta tavasta käyttäytyä. Tavasta 
joka erottaa meidät positiivisella 
tavalla muista ammattikunnista. 
Meidän upseerien sisältä on läh-
dettävä se upseerikasvatuksen 
moottori, jolla tämäkin hoituu 
isommitta älämölöittä. 
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Monelle tulee mieleen intissä 
tapahtuvasta ammunnan har-
joittelusta otsikon kaltainen vä-
kinäinen ampuma-asento ja siitä 
ammutut 10 laukausta ”omaan 
rauhalliseen tahtiin”. Ampuma-
taidon perusta pitää tietenkin 
ensin rakentaa asennon, hengi-
tyksen ja laukaisun harjoittelul-
la. Ampumataitoa harjoitetaan 
edelleen perusammunnoissa ja 
sen taso todetaan ampumataito-

testeissä. Myöhemmin, koulutus-
haarasta riippuen, ampumataitoa 
voidaan kehittää edelleen eri-
koisammunnoilla, kuten tiedus-
telu- tai spol-ammunnoilla.
 Ammunnan harjoittelu 
ns. pakollisten ammuntojen li-
säksi on onneksi puraissut myös 
osaa kadeteista, niin  harrastuk-
sena kuin ammattitaidon yllä-
pitäjänäkin. Valitettava tosiasia 

nykyään on kuitenkin se, että 
erityisesti pistooliammunnan 
harjoittelu vapaa-ajalla on tehty 
nykyisillä laeilla melko vaikeak-
si aloittaa. Surullinen tosiasia 
taas on se, että kadettikoulun 
puolesta koulutukseen kuuluvia 
”pakollisia” ammuntakertoja on 
hyvin vähän. Näillä vähäisillä 
kerroilla ampumataitoa ei saa-
da edes ylläpidettyä, saati sitten 

Teksti: Kadetti Jyri Hattunen, 99. kadettikurssi  Kuvat: Karri Wihersaari

Ampumataitoa on pidetty perinteisesti sotilaan tärkeimpänä taitona. UAY:n toiminnallinen jaos tarjoaa vaih-
toehdon perinteiselle tavalle harjoittaa tuota taitoa esimerkiksi practicalin kautta.

Kevätmestaruuskisoissa 2014 ammuttiin muun muassa kivääriradalla.
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Teksti: Kadetti Jyri Hattunen, 99. kadettikurssi  Kuvat: Karri Wihersaari

Kevätmestaruuskisat 2014.

Shoot off -kisoissa 2014 ammuttiin pistoolilla.
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kehitettyä. Kadetin onneksi tu-
kena ammunnan harjoittelussa 
toimiikin UAY:n Santahaminan 
alajaosto, kadettien oma ampu-
makerho.

UAY:n toiminnallinen 
jaos

UAY:N toiminnallisen jaoksen 
tehtävänä on järjestää kadeteille 
vapaa-aikana nimensä mukaises-
ti toiminnallisempaa ammuntaa 
kuin perusammunnat. Toimin-
nallinen ammunta voi tarkoit-
taa esimerkiksi niin sanottuja 
asekäsittely- tai lähiammuntoja, 
joissa harjoitellaan mm. lippaan-
vaihtoja, asennonvaihtoja sekä 
liikkeestä ja esteen takaa am-
pumista. Toisin sanoen toimin-
nallinen jaos järjestää tilanteen 

mukaisen aseenkäsittelyn kehit-
tämiseen pyrkiviä ammuntoja.
 Toinen puoli toimin-
nallisen jaoksen tehtävistä on 
järjestää practical-ammuntahar-
joituksia sekä turvallinen ampu-
ja-kursseja. Practical-ammuntaa 
voi harjoitella pistoolilla, kivää-
rillä ja haulikolla. Practicalissa 
harjoitellaan niin perussuorittei-
ta kuin niin sanottuja stagejakin. 
Stage on yksinkertaistettuna jon-
kin pienen tehtävän ja tilanteen 
sisältävä ammuntasuorite, joka 
koostuu yleensä liikkumisesta, 
tietysti ampumisesta ja yksin-
kertaisen tehtävän suorittami-
sesta. Stagesta otetaan aika sekä 
pisteet ja näin ratkaistaan paras 
suoritus. Practicalissakin pyri-
tään tilanteen mukaiseen, tehok-
kaaseen, nopeaan ja turvalliseen 

aseenkäsittelyyn. Practical la-
jina onkin kehitetty aikoinaan 
Yhdysvalloissa asetta kantavien 
virkamiesten ampumataidon 
kehittämistä silmällä pitäen. 
Practicalin turvallinen ampuja-
kurssin käymällä avautuu mah-
dollisuus harrastaa monipuolista 
lajia, kilpailla siinä ja se toimii 
myös perusteena poliisille pis-
tooli tyyppistä asetta hankitta-
essa.
 Toiminnallinen jaos 
vastaa osaltaan myös kilpailu-
jen järjestämisestä. Kilpailuja 
on järjestetty niin practicalissa 
kuin myös ilman lajistatustakin. 
Practical-kilpailuista tärkein yk-
sittäinen on UAY:n kevätmesta-
ruuskisat, johon osallistuu niin 
kadetteja kuin jo valmistuneita 
upseereitakin. Toiminnallinen 

Shoot off -kisoissa ammuttiin vaihtelevissa sääolosuhteissa.
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jaos on osallistunut aktiivises-
ti kilpailujen käytännön jär-
jestelyiden toimintaan. Lisäksi 
on järjestetty pienempiä shoot 
off-kilpailuja. Välillä on pidetty 
myös practicalin henkeä jäljit-
televiä pienempiä toiminnallisia 
kisoja vain kadettiporukalla. Kil-
pailut ovat loistava tapa testata ja 
kehittää omaa käytännön ampu-
mataitoa, tutustua muihin kurs-
seihin ja henkilökuntaan sekä 
mitellä niin tosissaan tai pilke 
silmäkulmassa kuin haluaa. 
 Yksi tärkeä osa toimin-
nallisen jaoksen toimintaa on 
ampumaharrastuksessa alkuun 
auttaminen. Jaos järjestää jo 
mainittuja turvallinen ampuja-
kursseja, joilta saa perusteet har-
rastuksen aloittamiseen ja oman 
aseen hankkimiseen. Mikäli 
mielessä on oman aseen hank-

kiminen, kannattaa kurssille 
osallistua heti kun se on mah-
dollista. Tällöin täyttyy oman 
pistoolin hankkimisessa vaadittu 
kahden vuoden harrastuneisuus-
kin mahdollisimman nopeasti, 
ja sitä voi ruveta hakemaan vii-
meistään valmistumisen jälkeen.  
Jaokselta saa vinkkejä ja apua 
niin harrastamisessa kuin aseha-
kemusprosessin läpiviemisessä-
kin.

Miten mukaan?

UAY tiedottaa toiminnastaan il-
moitustauluilla, PVMoodlessa 
sekä oppituntien välisillä tauoil-
la. Näissä ilmoituksissa on yleen-
sä myös ohjeet tapahtumaan 
ilmoittautumisesta. Toinen hyvä 
tapa ottaa asioista selvää on olla 
itse aktiivinen ja kysellä tietoja 

UAY:n hallituksen jäseniltä ja 
toimihenkilöiltä. Kummassakin 
tapauksessa oma aktiivisuus ja 
hereillä olo ratkaisevat, kukaan 
ei tule hakemaan yksittäistä ka-
dettia tutkijankammiostaan am-
muntatreeneihin. 
 UAY:n ammuntoihin 
osallistuminen edellyttää jäse-
nyyttä UAY:ssä. Vain jäsenillä on 
oikeus osallistua ammuntoihin 
ja käyttää UAY:n patruunaosuut-
ta. Jäsenmaksukin on lähinnä ni-
mellinen. Mikäli et vielä jäsen ja 
haluaisit liittyä, kysy lisää UAY:n 
hallituksen jäseniltä tai toimi-
henkilöiltä. Yhteystiedot löyty-
vät ilmoitustauluilta.

Kun UAY järjestää, kadetti osal-
listuu! 
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Volkswagen Transporter.
Kuljetusammattilainen jo 65 vuotta.

T1 T2 T3 T4 T5

www.volkswagen-hyotyautot.fi

Huolehdimme asiakkaidemme kybertur-
vallisuudesta sisäisen tietohallinnon, säh-
köisen liiketoiminnan sekä teollisen inter-
netin ratkaisualueilla.

ORGANISAATIOSI 
KYBERKUMPPANI

Lue lisää palveluistamme: www.nixu.com



Kadetti Akseli Hirvonen, 101. kadettikurssin maasotalinja

101. kadettikurssin maasotalinja aloitti maaliskuun lopussa puolustushaaraopintonsa Lappeenrannassa. Muutto 
maasotakoululle käytännönläheisempään ympäristöön toisi opiskelijoille varmasti mukavaa vaihtelua alkuvuoden 

välillä raskaistakin akateemisista opinnoista. Odotukset kevättä kohden olivat korkealla! 
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Maasotakoululla kadetit pala-
sivat taas lähemmäksi sotilaan 
arkea. Viikko-ohjelma sisäl-
si matematiikan, fysiikan, sekä 
englannin teoriaopintojen li-
säksi käytäntöä auditorion si-
jaan huomattavasti enemmän. 
Sotilaspedagogiikan opinnot 
muovautuivat yhteen sotilasam-
matillisten opintoijen kanssa, ja 
syksyltäkin tutut kadettiharjoi-
tukset jatkuivat Lappeenran-
nassa heti opintojen alettua. 
Taktiikan opinnot polkaistiin 
käyntiin luokkaopetuksella, 
mutta päätöspiirroksia päästiin-
kin tekemään maastoon varmas-
ti kyllästymiseen asti. Nopea 
opintojen eteneminen toi myös 
ajoittain haasteita aikataulujen 
kanssa. Hyvät liikuntamahdol-
lisuudet ja liikuntasektorin jär-
jestämät liikuntakoulutukset 
piristivät kuitenkin välillä puu-
duttavalta tuntuvaa arkea kiirei-
sen aikataulun keskellä. Kurssi 
ehti myös nauttia opiskelijaelä-
mästä muiden opiskelijajärjes-
töjen kanssa,  ja onnistumisia 
Lappeenrannan yössä sattui niin 
hyvässä kuin pahassakin... 

Harjoituksia
teorian tueksi

Parasta antia maasotakoululla 
olivat harjoitukset Taipalsaa-
ressa. Taktiikan harjoitukset 
jakaantuivat kolmeen jalkavä-
kiharjoitukseen, joissa opittiin 
jääkärijoukkueen johtajan pää-
töksen tekeminen puolustuk-
sessa sekä hyökkäyksessä. Korpo 
ja maastolaatikko tulivat osalle 
kurssista ehkä liiankin tutuksi, 
mutta harjoituksissa koko kurs-
sille saatiin kuitenkin yhtenäinen 
pohja uudistetun taistelutavan 
mukaan taistelevasta jääkärij-

houkkueesta. Mielestäni tämä 
oli koko kevään tärkein tulevan 
uran kannalta opittu kokonai-
suus. Sotilasammatilliset opin-
not kiteytyivät ampumaharjoitus 
2:een, jossa maasotalinjan kade-
tit johtivat toisilleen ensimmistä 
kertaa itse suunnittelemansa ja 
toteuttamansa partion taistelu-
ammunnat. Harjoitus oli varsin 
onnistunut, ja kaikkien näytöt 
hyväksyttiin, mikä antaa hyvät 
asetelmat toisen opiskeluvuo-
den mukanaan tuomille ryhmän 
taisteluammunnoille. Harjoi-
tukseen oli varattu myös var-
sin kunnioitettava määrä mm. 

MAASOTALINJA

Nuorukaisten 
kuulumiset
Lappeenrannasta

Taistelija odottamassa vuoroaan.
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Ammunnat raskaalla kertasingolla käynnissä.

panssarintorjunta-aseita, ja alle-
kirjoittanutkin pääsi uusimman 
kertasingon lisäksi vihdoin am-
pumaan sen kovan apilaksenkin! 
 Viimeiseksi opiskeluvii-
koksi ennen lomaa kurssi saatiin 
rentouttavasti vietetystä juhan-
nuksesta huolimatta vielä kerran 
Taipalsaareen, jossa oli luvassa 
taisteluharjoitus kasi- simulaat-
toreilla. Kaaderien johtamassa 
harjoituksessa kurssi pääsi kun-
nolla mättämään toisiaan turpiin 
simulaattorisodan muodossa! 
Positiivisella ilmeellä vietetyssä 
harjoituksessa saatiin varsinkin 
iltaisin palautteenantotilaisuuk-
sissa selkeä kuva siitä, että vähän 
kokeneempikin joukko on ajoit-
tain haastava johdettava perus-
taistelumenetelmien käytöstä 
huolimatta. 

Kurssihengestä on mo-
neksi

Koko kevään ajan kurssia on 
vienyt eteenpäin sen hyvä kurs-
sihenki! Kavereita on tsempattu 

eteenpäin ja suurelle osalle haas-
teita tuottavaa sotatekniikkaa 
on opetettu toisille erilaisissa 
pienryhmissä. Opintojaksoilla 
on ollut ymmärrettävästikkin 
ajoittain erilaisia näkemyksiä 
ja tasoeroja johtuen kadettien 
erilaisista koulutustaustoista ja 
työkokemuksesta, mutta tietoa 
ja taitoja on jaettu eteenpäin, ja 
kurssiveljet ja -siskot ovat näh-
neet vertaisopetuksen yhteisenä 
etuna.
 Maasotakoululla kol-
matta opiskeluvuottaan viettävät 
Kaaderit näyttäytyivät nuoru-
kaisille kunnolla vasta Lappeen-
rantaan muuttamisen jälkeen. 
Kurssien väliset suhteet ovat 
olleet alusta asti hyvät,  kiitos 
Kadettivääpelin sekä muiden 
kaaderien, jotka ovat järestäneet 
yhteistä tekemistä myös koulun 
ulkopuolella. Opiskelijoiden ja 
henkilökunnan hyvää suhdetta 
on myös kehuttava. Suhtautumi-
nen kadetteihin on ollut reilua ja 
innostavaa. Maasotakoululla on 
selvä tekemisen meininki, ja yh-
teisen hengen luominen on ollut 

positiivista, sillä tulevia työkave-
reitahan tässä ollaan! 

Katse tulevaan

Aika maasotakoululla käy jo vä-
hiin. Kesäloman jälkeen luvassa 
on vielä tärkeitä ammatillisia 
opintoja mm. itkk- kurssin myö-
tä. Kurssi pääsee myös johtamaan 
taisteluammunnat Pahkajärvelle, 
jossa ampuvana joukkona olevat 
varusmiehet kasvattavat vas-
tuuta ja palvelusturvallisuuden 
merkitystä. En usko että 101. 
kadettikurssin maasotalinjalla 
on ongelmia puolustushaaravai-
heen loppupuolellakaan, sama 
”käydään hommiin” - asen-
ne jatkukoon tulevaisuudes-
sakin! Lopuksi kiitokset vielä 
kurssinjohtajalle sekä muulle 
henkilökunnalle tähänastisista 
opinnoista. Syyskuussa on hyvä 
palata hehkuvin mielin Santa-
haminaan ammatillisesti val-
miimpana ja yhtenäisempänä 
joukkona! 

13



14

Teksti: Kadetti Venla Tapper
101. kadettikurssi

Kadettikoulussa opiskelee useita naiskadetteja. Miksi he halusivat opiskelemaan upseeriksi? Mitä mieltä he ovat 
Puolustusvoimista työnantajana? Kaksi kadettia eri kursseilta kertoo oman tarinansa.

Naiset
Kadettikoulussa

Olen kadetti Venla Tapper 
ja opiskelen Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa 101. ka-
dettikurssin maasotalinjalla. 
Varusmiespalveluksen jälkeen 
työskentelin muutaman vuoden 
järjestelmäaliupseerin virassa 
Satakunnan lennostossa. Posi-
tiiviset kokemukset tuolta ajalta 
saivat minut hakeutumaan opis-
kelemaan Maanpuolustuskor-
keakouluun muutaman vuoden 
siviilissä olon jälkeen.   Ensim-
mäiseen vuosi on ollut haastava, 
tottakai.
 Opiskelutahti on ol-
lut kova ja uutta asiaa on tul-
lut paljon enemmän kun välillä 
on tuntunut mahdolliselta edes 
omaksua. Laajat kirjalliset työt 
heti opiskelujen alkuun herätti-
vät ymmärtämään, että helpolla 
opintomenestystä ei olisi saa-
vutettavissa. Mitä pidemmälle 
opiskelut ovat kuitenkin eden-
neet, sitä enemmän olen kokenut 
olevani oikeassa paikassa. Sivii-
lissä vietetyt vuodet, jotka alus-
sa tuntuivat rasitteelta, ovatkin 
antaneet perspektiiviä moniin 
asioihin.
 Varusmiespalveluksen 
ja opiskelun sekä tulevan työ-
elämän välille on helppo tehdä 
ero. Koulu ei näyttäydy vain jat-
kumona varusmiespalvelukselle.  
Opiskelu on ollut pääsääntöi-
sesti monipuolista ja mielenkiin-

toista. Päivät ovat vaihtelevia ja 
asioita pääsee tekemään laidas-
ta laitaan. Erilaiset harjoitukset 
rytmittävät viikko-ohjelmia ja 
katkaisevat mukavasti muuten 
ehkä puuduttavalta tuntuvia 
pitkiä teoriapainotteisia jakso-
ja. Koulun kautta olen päässyt 
myös mukaan mielenkiintoisiin 
projekteihin, joista esimerkkinä 
mainittakoon 102. kadettikurs-
sin valintakokeisiin liittynyt so-
siaalisen median kampanja.  
 Kurssihenki on ollut 
alusta asti minulle suurena kan-
tavana voimana opiskeluissa 
jaksamiseen. Kun syksyllä dead-
linet painoivat päälle tai tenttei-
hin luku takkuili löytyi vierestä 
aina joku, joka kannusti ja potki 
eteenpäin. Kurssikavereita aute-
taan aina kun vain pystytään. Sa-
manlaisen asenteen olen ilokseni 
saanut huomata myös koulutta-
jien ja henkilökunnan puolelta. 
Opiskelijoiden ongelmat, niin 
opiskelujen kuin siviilielämän-
kin suhteen, ratkotaan hyvässä 
hengessä yhteistuumin.  Per-
heeni ja ystäväni eivät alava-
lintaani ihmettele, mutta kun 
puolitutut kysyvät opiskeluis-
tani, saan helposti vastauksen 
kerrottuani kummastelua va-
linnastani.
 Toisin kuin kurssi-
veljiltäni, minulta keskity-
tään kyselemään enemmän 
alavalintaani liittyvistä syis-
tä kuin opiskelusta yleensä. 

Itse en koe opiskelevani naisena 
miesvaltaisessa oppilaitoksessa, 
koen opiskelevani mielenkiin-
toisessa korkeakoulussa, ammat-
titaitoisten ihmisten keskellä. 
Erästä kurssiveljeäni lainatak-
seni: Ei täällä ole naisia 
ja miehiä, on vain 
sotilaita. 

Venla Tapper

kadettikoulun toinen sukupuoli
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Naiset
Kadettikoulussa

Teksti: Kadetti Roosa Tuomi, 83. merikadettikurssi

Opiskelen toista vuotta 100. 
kadettikurssilla ja 83. me-
rikadettikurssilla merivar-
tio-opintosuunnalla. Hain 
ensimmäistä kertaa 2013 lai-
vastolinjalle ja pääsinkin sisälle 
ensi yrittämällä. Valitsin toisen 
vuoden alussa opintosuunnak-
seni merivartio-opintosuunnan. 
Hain kouluun monipuolisen 
työn takia, jonka opettamat asiat 
ovat käytännöllisiä ja tarpeelli-
sia myös siviilielämässä. Koulun 
opettamista käyttäytymistavois-
ta, siviilipätevyyksistä ja yleisestä 
yleissivistyksestä on ollut hyötyä 
siviilielämässäni.
 Kurssilla minun lisäk-
seni aloitti toinenkin nainen, 
mutta hän halusi vaihtaa opinto-
suuntaansa ja jatkoi seuraavalla 
kurssilla opintojaan. Olen ollut 
ainoa nainen kurssillamme siitä 
asti, mutta en ole kokenut sitä 
ongelmana. En ole kouluaika-
nani kohdannut minkäänlaista 
syrjintää tai kiusaamista suku-
puoleni takia vaan kaikki ovat 
kohdelleet minua täysin tasa-
vertaisena kurssikaverina kuin 
ketä tahansa muutakin. Minun 
mielestäni kurssillamme on hyvä 
kurssihenki ja olen siitä hyvin 
onnellinen. 
 On sanomattakin selvää, 
että minut huomataan ja tiede-
tään, koska olen ainoa nainen 
kurssillani. Kouluun tullessani 
olin kuullut muutamia huonoja 
kertomuksia naisista ja päätin, 
että en halua ottaa koskaan niin 

sanottua ”nais-korttia” esille, 
josta olin paljon kuullut. En ole 
sitä tähän asti tehnyt enkä aio 
tulevaisuudessakaan sitä käyt-
tää. Lisäksi kouluun päästessäni 
päätin, että 2600 metriä menee 
cooperissa aina vaikka huonona 
päivä. En halunnut, että minua 
arvosteltaisiin ainakaan siitä, että 
cooper ei menisi läpi – ja näin ei 
ole käynyt. Minun mielestäni 
on hyvä, että miehillä ja naisil-
la on samat rajat pääsykokeissa, 
koska koulussa kuitenkin kaikki 
ovat samalla viivalla sukupuo-
lesta riippumatta. Pääsykokeen 
cooper-rajan laskeminen naisten 
osalta olisi huono asia, koska raja 
tällä hetkellä ei ole ylitsepääse-
mätön ja täysin tasa-arvoinen. 
Olen aina yrittänyt parhaani 
joka asiassa ja se on kantanut 
tähän asti, enkä ole luovuttanut 
vaikka olenkin miehiä voimassa 
heikompi – se on usein saanut 
minua yrittämään enemmän ja 
asettamaan itselleni tavoitteita. 

 Kertoessani muille mitä 
opiskelen, niin seuraavana ky-
symyksenä usein toistuu ”Kuin-
ka monta naista teidän kurssilla 
on?”. Monet kysyvät millaista 
on olla ainut nainen kurssilla. 
Usein olen vain vastannut, että 
en tiedä. Tämän kirjoituksen 
myötä olen joutunut todella 
miettimään miten se vaikuttaa 
minuun, että olen ainoa nainen. 
En ole vieläkään löytänyt vasta-
usta kysymykseeni, koska minun 
mielestäni ei ole väliä kuinka 
monta naista tai miestä kurssilla 
on, koska olemme tasa-arvoisia 
sukupuolesta riippumatta. Ul-
komaalaisille naiskadeteilla oli 
vaikea ymmärtää, että olen ainoa 
nainen kurssillani, koska heidän 
kursseillaan on paljon naisia. 
Ulkopuolisten mielestä on ollut 
erikoista ja outoa, että olen ainoa 
nainen. Hyvänä puolena näen 
sen, että minulla on aina oma 
huone ja omat suihkutilat. Nämä 
ovat oikeastaan ainoat asiat, jois-
ta olen ”hyötynyt” asemallani. 

MIKKELI
JALKAVÄKIMUSEO

JALKAVÄEN  SÄÄTIÖ
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Koulutuspurjehduksella vallitsi 
erittäin hyvä yhteishenki ja tunnel-
ma. Tämä toteamus ei ole mitään 
kliseistä propagandaa, vaan nuo-
ren merisimpun rehellinen näke-
mys purjehduksesta. Miehistö otti 
meidät nuoremmat kadetit mitä 
parhaimmalla tavalla vastaan, eikä 
minkään henkilöstöryhmien vä-
lillä ollut havaittavissa hierarkisia 
kuiluja. Kaikki ymmärsivät, että 
pitkän operaation aikana on tär-
keintä puhaltaa yhteen hiileen.
Matkamme alkoi Upinniemestä 
eräänä sateisena huhtikuun aamu-
na satamajaksolla. Viikon aikana 
alus varustettiin ja nuoremmat 
kadetit tutustuivat sen tehtäviin. 
Kun jälkikäteen tarkastelen oppi-
miemme asioiden määrää tuosta 
hetkestä purjehduksen loppuun, 
voin todeta että kehitys on ollut 
päätä huimaavaa. Keltanokkainen 
joukkio joka huhtikuussa astui 
ensimmäistä kertaa sota-alukselle 
multaa korvan tauksissaan, on nyt 
tiivis ryhmä potentiaalisia meri-
miehen alkuja.
 Toukokuun ensimmäisel-
lä viikolla irrotimme Helsingistä ja 
miehistön silmät loivat kaihoisia 
katseita yhä kauemmaksi jääviin 
omaisiin ja matkamme oli alka-
nut. Ensimmäisen vuorokauden 
ja Hoburgin kasteen jäätyä taakse, 
otti Pohjanmeri meidät vankkaan 
syleilyynsä. Etenkin merenkäyn-
tiin tottumattomimmat, mutta 
myös vakituinen henkilöstö kär-
sivät ajoittain meripahoinvoinnis-
ta. Vasta-aallokko ryskytti vasten 
keulaamme, mutta ajan myötä niin 
pahoinvoivien olo kuin aallokko-
kin laantuivat. Ei kulunut mon-
taakaan päivää kun ratsastimme 
jo Atlantin pitkillä mainingeilla 

auringon hyväillessä lämpimästi 
vielä kalkinvalkeita kasvojamme.

Ruudinkäryä ja delfiinejä

Atlantin valtamerellä toteutet-
tiin lukuisia koulutuksellisia 
ammuntoja miltei kaikilla aluk-
sen aseilla. Useana päivänä sie-
raimiin tunkeutui pistävä ruudin 
katku kun nuoremmat kadetit 
tulittivat maalilauttaa laivakone-
kivääreillä ja aluksen 57mm:n 
keulatykki haukahteli vanhempi-
en kadettien käsittelyssä hylsyjen 
kolistessa kannelle. Myös syvyys-
raketinheittimet ja syvyyspommit 
antoivat oman panoksensa tähän 
ruudinkatkuiseen sinfoniaan. Il-
masto lämpeni nopeasti ja vah-
tien, sekä koulutuksen lomasta 
löytyvää vapaa-aikaa vietettiin 
aurinkoa ottaen kansilla. Lämmin 
vesi toi myös uteliaita seuraajia 
vanaveteemme, kun suuret del-
fiiniparvet hyppelivät leikkisästi 

laivan ympärillä. Jo ensimmäisen 
legin aikana oma kurssini oppi 
paljon yöllisten vahtiensa aikana 
merivahdin toiminnasta. Olimme 
tyytyväisiä päästessämme aluksen 
tehtäviin, sillä yli puoli vuotta kes-
täneen koulutaipaleemme olimme 
viettäneet koulun penkissä istuen. 
 Puolitoista viikkoa kes-
täneen merimatkan jälkeen 
saavuimme ensimmäiseen huol-
tosatamaamme, Teneriffan Santa 
Cruziin. Satamassa oli jokaisella 
hetki aikaa hengähtää ajoittain 
kovatempoisenkin ensimmäisen 
legin jälkeen ja ladata akkujaan 
ennen seuraava osuutta kohti Vä-
limerta. 
 Kun alus lipui Teneriffan 
aallonmurtajan suojasta takaisin 
Atlantille, kuljimme navakassa 
sivutuulessa, joka alkoi keinuttaa 
alustamme ikään kuin muistutuk-
sena siitä, että elimme taas meren 
ehdoilla.

Koulutuspurjehdus 2015 käsitti kuusi viikkoa koulutusta miinalaiva Hämeen-
maalla. Reittimme kulki Itämeren ja Atlantin kautta Välimerelle ja takaisin.

koulutuspurjehdus 2015

Teksti: Kadetti Niko Kivelä, 83. merikadettikurssi

Miinalaiva Hämeenmaa ennen irroitusta Helsingistä purjehduksen alussa.

YLIOPISTO-OPISKELUA
MIINALAIVA HÄMEENMAALLA

Kuva: A
apo Pihlajam

äki



www.pasilansaunatilat.fi

 

Saunatilat 

Pasilassa

kattojen yllä

Sotilaiden saunaillat

(arki-illat edullisesti)

kysy lisää!

myynti@pasilansaunatilat.fi
Puh 0400-582 106

Lisää tietoa saunatiloistamme

löydät kotisivuiltamme.

www.pasilansaunatilat.fi

S a u n a  &  T i l a u s r a v i n t o l a  

Pasilan Saunatilat OyPasilan Saunatilat Oy

qr koodi.indd   1 17.1.2014   8.48

Lauteille mahtuu 
25 henkilöä kerralla 
saunomaan

Tiloistamme löytyy:
- 60” TV
- biljardipöytä
- karaokelaitteet
- videotykki

Tarjoushinnat kadetit ja varusmiehet

kadettilehti_90x130.indd   1 28.7.2015   9.36

TRY A SNACK FULL OF
flavour  AND
protein

For more details on our delicious products visit our website FlodinsFood.com 
or follow us on Facebook and Instagram.



18

koulutuspurjehdus 2015

Laivakonekivääriammunnat käynnissä.

Välimeren lämmössä

Ei kulunut kauaakaan, kun saa-
vuimme Gibraltarin salmeen ja 
siitä edelleen Välimeren suolaisiin 
tyrskyihin. Toisella legillä nuo-
remmat kadetit pääsivät ohjailijan 
apulaisen, eli tutkamittaajan teh-
täviin merivahdeissaan. Yleisesti 
koulutuksen vaativuustaso kasvoi, 
mutta ilokseni huomasin, että teh-
tävistä suoriutuminen kunnialla 
johti siihen, että saimme nauttia 
astetta korkeampaa luottamusta 
henkilökunnan suunnasta. Vä-
limeren kuuman kostea ilmasto 
salli pakkastakkien jättämisen 
naulakkoon, ja jopa keskiyöllä ul-
kokannella saattoi tähystää short-
seissa ja t-paidassa.
 ”Kaikki köydet yli!” rai-
kui komento, kun kosketimme 
laituria Italian Livornossa. Olim-
me saapuneet matkamme toiseen 
huoltosatamaan ja taas oli pieni 
hetki irrottautua aluksen jo ru-
tiininomaisesta arjesta ja viettää 
vapaa-aikaa maissa. Kun irrotim-
me Livornosta, oli matkamme 
puolivälissä ja tätä juhlistava pe-
rinnetilaisuus oli toki pidetty jo. 
Satamissa huomasin ajoittain pie-
nen koti-ikävän nostavan päätään 
henkilöstön keskuudessa, kun 
miehistöllä oli aikaa miettiä lähei-
siään, ja puhelinverkko salli soitta-
misen kotiin.

Kohti kotia

Purjehduksen pisin legi alkoi 
aurinkoisessa säässä, eikä koti-
ikävästä ollut tietoakaan, kun jo-
kainen paneutui omiin tehtäviinsä 
matkan jatkuessa. Vaikka kaikki 
nauttivat purjehduksesta, oli piris-
tävää ajatella, että tästä eteenpäin 
kuljimme kotia kohti. Ensimmäi-
senä yönä Italiasta lähdön jälkeen 
heräsin siihen, että olin vähällä pu-
dota punkastani alas voimakkaan 
sivuaallokon vatkatessa teräksistä 
kotiamme puolelta toiselle. Otin 
vahtivarustukseni mukaan ja kii-
pesin skanssista ylös yöpalalle. 
Käveltyäni siksakkia miinakan-
nen läpi kadettien messiin laskin 
tarjottimeni pöydälle, jolloin aalto 
heilautti sen lattialle. Tuijotin sei-
nällä valuvaa mehua ja lattialla le-
pääviä leipiäni ja totesin, että tätä 
se merimiehen elämä kai on.
 Ylittäessämme jälleen 
Biskajanlahden, tarjosimme yölli-
sille merenkulkijoille valonäytök-
sen, kun laivakonekiväärit sylkivät 
kilvan valojuovasuihkujaan tai-
vaalle. Lahden ylitettyämme suun-
tasimme Puolan Gdyniaan.

BALTOPS

Viimeinen viikko alkoi Puolas-
ta kansainvälisen harjoituksen 
merkeissä. Etenkin nuorimmalle 

kadettikurssille harjoitus oli ar-
vokas kokemus, sillä näimme en-
simmäistä kertaa muiden maiden 
sota-aluksia ja saimme pienen 
välähdyksen heidän toimintata-
voistaan laajemmissa monikansal-
lisissa operaatioissa. Myös meidän 
kurssimme ajoi nyt merivahtia 
vuorokauden ympäri, ja kellonajat 
alkoivat hämärtyä. Merivahdin 
jälkeen oli hetki aikaa ummistaa 
silmät, mutta jo muutaman tun-
nin jälkeen oli koulutuksen vuo-
ro, josta siirryttiin jälleen vahtiin. 
Taisteluhälytykset lisäsivät oman 
mausteensa hektiseen sykliin, 
kun henkilöstö alkoi muurahais-
ten tavoin vilistää omille paikoil-
leen kiskoen sirpaleliivejä ylleen. 
Irrottauduimme harjoituksesta 
ensimmäisen harjoitusviikon 
jälkeen ja otimme kurssin kohti 
Suomea. Helsingin edustalla Me-
rivoimien komentaja suoritti kou-
lutustarkastuksen, jossa punnittiin 
purjehduksen tehokkuus ja koulu-
tuksen taso. Tarkastuksen jälkeen 
oli aika kiinnittää Suomenlinnan 
laituriin. Laivaston soittokunta 
siivitti kotiinpaluutamme, ja ran-
nalla meitä odotti suuri joukko 
omaisia. Simppukurssin ensim-
mäinen koulutuspurjehdus oli 
suoritettu onnistuneesti, ja kotiin 
palasi joukko merimiehen alkuja 
monta kokemusta ja muistoa rik-
kaampana. 

Kuva: Risto K
arppinen



Pihan tai roudan sulatustarpeita kaapeli- tai kivitöitä varten?

Varalämpöä ja lämmintä käyttövettä kaukolämpökatkoksiin?

Vuokraa ketterä 
HydroHeater-varalämpövaunu

Varalämpövaunu saapuu nopeasti paikalle pakettiauton 
vetämänä. Kytkeminen ja käytön valmistelu sujuvat jopa 
varttitunnissa. Omatoiminen HydroHeater ei tarvitse 
käyttäjää. Vuokrausaika vuorokaudesta kuukausiin.

Ota yhteyttä! 
Höyrytys Oy Mika Hartikainen 
Puh. 010 417 4624 tai 040 517 5233 
mika.hartikainen@hoyrytys.fi

PYYDÄ MEILTÄ
RAHOITUSTARJOUS! 

Suunnitteletko 
asunnonvaihtoa?

Teemme juuri sinulle sopivan lainatarjouksen 
elämäntilanteesi ja toiveittesi pohjalta.

Meiltä saat saman katon alta kaikki tarvitsemasi 
pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelut.

Tervetuloa Aktiaan!

Tervetuloa konttoriimme tai varaa aika, 
puh. 0800 0 2470.
www.aktia.fi 

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Aktia Pankki Oyj
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URHEILUPÄIVÄ

Urheilupäivänä otettiin
kursseista mittaa

Urheilupäällikkö, kadetti Jusa Nyman, 100. kadettikurssi   Kuvat: Kadetti Joonas Satta

Tätä päivää urheilupäällikkö ja 
keskoset ovat odottaneet, kuin 
kuuta nousevaa. Ainutlaatuinen 
tilaisuus ottaa selville kampuk-
sen kovimmat veljet urheilun 
parissa. Me keskoset olemmekin 
hikoilleet urheilun parissa läpi 
lukuvuoden, jottei viimevuoti-
nen niukka tappio toistuisi.
 Urheilupäivä koostui 
useasta eri lajista, jossa kadetti-
kurssit kilpailivat toisiaan vas-
taan. Lajeina oli tänä vuonna mm. 
jääkiekko, jalkapallo, lukkopaini, 
köydenveto, sotilaspenkkipun-
nerrus, uinti, salibandy, koripallo, 
lentopallo, marssi, ammunta ja 
sokerina pohjalla, mölkky. Ur-

heilupäivän voittajakurssi selvi-
tettiin saamalla pisteitä kustakin 
lajivoitosta. 
 Urheilupäivän suunnit-
telu ja valmistelu alkoi hyvissä 
ajoin. Yleisjärjestelyt kampuk-
sella eivät onneksi tuottaneet 
haasteita, sillä Kadettikoulussa 
on todella hyvät tilat harrastaa 
urheilua. Jopa jääkiekon har-
rastaminenkin onnistuu. Kam-
puksella ei nyt sentään ole omaa 
jäähallia, mutta Myllypuron 
jäähallin viileä ilma ja liukas jää 
tarjoaa kadeteille tämänkin lajin 
harrastamisen mahdollisuuden 
ja siellähän useat kadetit viet-
tävätkin maanantaisin lounas-

taukonsa. Sain ison avun päivän 
järjestämiseen omalta kurssil-
tani. Ilman heidän panostaan 
tämä päivä olisi tuonut vain yh-
den suuren pettymyksen, mutta 
onneksi kampuksella ja kadet-
tikursseilla vallitsee reilu sekä 
auttavainen ilmapiiri.

200 kadetin tapahtuma

Ehdottomasti yksi haastavim-
mista tapahtumista, joita olen 
päässyt järjestämään. Tapahtu-
maan osallistui yhteensä noin 
200 kadettia ja kaikille oli saata-
va ripaus liikunnan taikaa. 

Päivä alkoi perinteisellä köydenvedolla.
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Päivään kuului myös rennompaa urheilua mölkyn merkeissä.

Päivän kulku oli seuraavanlainen. 
Aamusta aloitimme auditoriossa 
jossa kerroimme päivän kulun, 
pelisäännöt, yleisjärjestelyt ja 
lääkintähuollon. Seuraavak-
si siirryimme sankoin joukoin 
Kadettikoulun urheilukentälle, 
jossa odotti päivän ainut kaik-
kien yhteinen kilpailu, köyden-
veto. Köydenvedossa me sotilaat 
olemme kovia, sillä esimerkiksi 
me keskoset olemme osa hake-
neet kansainvälistä kokemusta 
kyseiseen lajiin mm Ruotsista.
 Ruotsalaiset kadetit ei-
vät tietenkään mahtaneet mitään 
Suomalaiselle sisulle, vaan tai-
puivat edessämme. Näistä saa-
tu itsevarmuus ei silti riittänyt 
meille keskosille, vaan jouduim-
me nöyrtymään vahvoille nuo-
rukaisille. Köydenvedon niukan 
tappion jälkeen alkoivat päivän 
lajit. Ensin aamupäivästä jokai-
sen oli osallistuttava ainakin yh-
teen lajikilpailuun ja iltapäivästä 
sama toistui. 
 Urheilupäivä oli monien 
mielestä taatusti hyvää vaihtelua 
jälleen opiskelun parissa. Onhan 
se aina mukavaa ottaa mittaa 
toisistaan sekä katsoa, että mihin 
kukin henkilökohtaisesti pystyy. 
Päivän lajeista eniten voitto-
ja nappasivat keskoset ja tämän 
myötä meidät julistettiin Urhei-
lupäivän voittajaksi. Niukan voi-
ton saavutettuamme, pystyimme 
huokaisemaan helpotuksesta vii-
mevuotisen tappion kummitel-
lessa takaraivoissamme.
 Nuorukaiset! Jatkakaa 
tätä katkeamatonta perinnet-
tä! Koskaan eivät ole keskoset 
hävinneet urheilupäivää! Ur-
heilupäällikkö kiittää kaikkia 
lukijoita, kadetteja, FYKA-ryh-
mää ja muita auttavia toimijoita, 
jotka ovat auttaneet tämän luku-
vuoden aikana. Nauttikaa kesäs-
tä. Kiitos! 

Jalkapallo oli suosittu laji. Kokonaiskilpailussa keskoskurssi voitti.
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viranomaisolympialaiset

Urheilua,
saunomista, virvokkeita

Teksti: Kadetti Joona Lindqvist, 100. kadettikurssi Kadettitoverikunnan varapuheenjohtaja   Kuvat: Joona Haataja

Santahaminassa järjestettiin 
25.4.2015 – 26.4.2015 historian 
ensimmäiset viranomaisolym-
pialaiset. Viranomaisolympia-
laisiin osallistui kadettien lisäksi 
opiskelijoita Poliisiammattikor-
keakoulusta Tampereelta sekä 
Pelastusopistosta Kuopiosta. 
Idea sai alkunsa, jälleen kerran, 
kylmän oluen ja lämpimän sau-
nan merkeissä. Leikkimielisestä 
”v*ttuilusta” lähtenyt idea jäi mu-
himaan ajatuksiimme ja vihdoin 
päätimme tapahtuman toteuttaa. 
Suunnittelun aloitimme jo hy-
vissä ajoin marraskuussa 2014 
urheilupäällikkömme Jusa Ny-
manin kanssa. 
 Lauantaiaamu näytti 
erittäin lupaavalta, sillä sää oli 

erittäin kaunis ja lämmin, lois-
tava siis tulevaan urheilutapah-
tumaan. Aloitimme tapahtuman 
juhlallisin menoin pääauditori-
ossa klo. 12:00, jossa osanottajil-
le kerrottiin tapahtuman yleiset 
järjestelyt sekä ohjeet liikku-
misesta sotilassaarella. Aloitus-
tilaisuuden jälkeen osanottajat 
siirtyivät innosta puhkuen ur-
heilukentälle, jossa sijaitsi myös 
olutteltta, josta sai virvokkeita 
sekä purtavaa pyttipannun ja 
makkaran merkeissä. 

Kilpa- ja hupisarja
kaikissa lajeissa

Kaikissa lajeissamme oli erik-

seen kilpasarja sekä hupisarja. 
Kilpasarjassa jokainen opinahjo 
nimesi yhden joukkueen, jotka 
kilpailivat mestaruudesta kes-
kenään. Hupisarjaan osallistui 
lähtökohtaisesti kaikki loput se-
kajoukkuein. Urheilusuoritukset 
alkoivat sovelletulla esteradalla, 
joka oli pituudeltaan noin 6 kilo-
metriä, sekä piti sisällään muun 
muassa telamiinan kantoa, leu-
anvetoa, evakuoimista, puutukin 
kantoa sekä hieman pulikoimista 
viileässä merivedessä. Esteradas-
sa voittajaksi selviytyivät kadetit 
ajalla 57min 34s, toiseksi pelas-
tusopisto ajalla 1h 00min 20s ja 
kolmanneksi poliisiammattikor-
keakoulu ajalla 1h 05min 40s. 
 Esteradan jälkeen seu-

Kuplajalkapallo oli haasteellinen laji.
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Monipuoliset radat toivat kaikkien viranomaisten edustajille haastavia kokemuksia.

rasi 2x10min ottelut kuplajalka-
palloa. Kuplajalkapallo on uusi 
nouseva hupiharrastus, joka voi 
ensisilmäyksellä hämätä, mutta 
on erittäin rankkaa sillä jokainen 
pallo painaa noin 25kg. Kup-
lapallossa pelattiin normaalin 
jalkapallon säännöin, toki pie-
nin poikkeuksin. Kuplajalkapal-
lo pelattiin turnaussysteemillä 
”kaikki pelaavat kaikkia vastaan”. 
Kuplajalkapallon voittivat kade-
tit, toiseksi pelastusopisto sekä 
kolmanneksi poliisiammattikor-
keakoulu. 
 Urheilusuoritusten jäl-
keen urheilijat siirtyivät sauno-
maan päärakennuksen saunalle, 
jonka jälkeen kilpailut jatkuivat 
olutkellarilla. 

Kilpailut olutkellarilla

Olutkellarilla kilpailuja jatkettiin 
beerbongin sekä tietovisan mer-
keissä. Kadettien toiminta järjes-
tävänä tahona sekä kilpailevana 
joukkueena kyseenalaistettiin, 
joten tasavertaisuuden nimissä 
muodostimme sekajoukkueet, 
jotka kilpailivat keskenään. Ky-
symykset koskivat kaikkia tur-
vallisuuspuolen toimijoita, sekä 
hieman myös yleistietoa Suo-
mesta ja maailmasta. 
 Kilpailujen päätyttyä 
juhlakansa siirtyi sulassa sovussa 
Helsingin keskustaan jatkamaan 
turvallisuuspoliittisia keskuste-
lujaan. 

Tulokset & saatesanat

1. Kadettikoulu
2. Pelastusopisto
3. Poliisiammattikorkea-
koulu
Tapahtuman onnistumista voi-
daan mielestäni arvioida kolmel-
la tekijällä: ”kaikilla oli hauskaa”, 
”luotiin uusia ystävyyssuhteita” 
sekä ”kadetit voittivat”. Kos-
ka kaikkiin edellä mainittuihin 
kohtiin vastaan kyllä, voin to-
deta tapahtuman olleen erittäin 
onnistunut!
 Suuret kiitokset kaikil-
le ketkä osallistuitte sekä teille, 
ketkä mahdollistitte tämän toi-
vottavasti uuden perinnetapah-
tuman syntymisen! 
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Yksi opiskeluvuosi lähenee loppu-
aan, kasvatusvastuu vaihtuu nuo-
rempien harteille ja vastaavasti 
vanhimmat jättävät kadettiaikansa 
taakseen suunnaten kohti työelä-
mää. 
 Vuosi on ollut värikäs, 
opettavainen ja ainutlaatuinen. 
Jokainen päivä on pitänyt sisällään 
toinen toistaan erilaisempia tehtä-
viä ja sattumuksia niin opiskelun, 
kuin perinnekasvatuksen paris-
sa. Syksyllä me keskoset otimme 
merkittävän kasvatusvastuun 
harteillemme ja lähdimme kulke-
maan eteenpäin tavoite kirkkaana 
mielessä. Nuorin kurssi on am-
mentanut ensimmäisen opiskelu-
vuotensa aikana tärkeitä oppeja 

kadettiupseerin arvomaailmasta 
sekä asenteista, omasta opiskelus-
taan ja siitä, mitä elämä tämän päi-
vän Kadettikoulussa on. Herrat ja 
rouvat kaaderit ja vanhukset ovat 
matkanneet viimeisen vuotensa 
aselajikouluilla valmistaen itseään 
tulevaa työelämää varten. Yhtä 
kaikki, kulunut vuosi on opettanut 
jokaiselle kadetille varmasti hyvin 
paljon, eikä se ole vain rajoittunut 
oppilaitoksemme antamiin oppei-
hin, vaan se tärkein eli elämä, on 
opettanut myös.
 Haluan kirjoituksessani 
ottaa esille kaksi asiaa, jotka ovat 
korostuneet koko vuoden ajan 
niin perinnekasvatuksessa, kuin 
kaikessa muussakin toiminnassa 

kampuksella sekä sen ulkopuolel-
la.

”Koska aina ennenkin
on tehty niin…”

Sotilasympäristössä tuo lausah-
dus kuuluu ajoittain perusteluna 
väitteelle, käskylle tai toiminnal-
le. Mutta mielestäni se ei kelpaa 
perusteluksi, sillä myös meidän 
toimintaympäristömme muuttuu 
ja kehittyy koko ajan. Tekniikan 
kehittyminen mahdollistaa entis-
tä tehokkaamman avun johtami-
selle, uusi taistelutapa muokkaa 
taistelukentän toimintaa ja varus-
teet päivittyvät jatkuvasti.  Kaikki 

perinteiden isä

Perinteiden isä, kadettiylikersantti Ville Meriläinen, 100. kadettikurssi
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kehittyy.
 Toiminnan tulisikin aina 
kehittyä aikaisempien vuosien su-
denkuoppia välttäen. Tämä mah-
dollistuu vain siten, että kukin 
meistä on avoin uusille toiminta-
tavoille ja mahdollisuuksille sekä 
kykenee harmonisoimaan ajatuk-
siaan muiden kanssa. Ei sillä, ettei 
vanha hyväksi ja toimivaksi koet-
tu tapa tai toimintamalli tuottaisi 
toivottua tulosta, vaan siksi että 
se yksittäinen uusi näkökulma ja 
rohkeus muuttaa vanhoja kaavoja 
siivittävät yleensä vielä parempaan 
lopputuloksen. Suuressa osassa on 
myös se miten uusi näkökulma, 
tapa tai toimintamalli esitetään, 
kenenkään ei ole tarvetta keksiä 
pyörää uudestaan, vaan jokainen 
haluaa kehittää sitä.
 Perinteiden kohdalla 
asian kanssa tuleekin olla paljon 
varovaisempi. Sana perinne itses-
sään kertoo jonkin saman asian 
tai tapahtuman toistuvan samois-
sa raameissa samoilla henkilöil-
lä useaan kertaan. Tärkeintä on 
poimia selkeästi kunkin perinteen 
ydin ja tarkoitus, jonka jälkeen 
voidaan siirtyä vaiheeseen, jos-
sa kehitetään toimintaa. Vaikka 
kaikki ei tapahtuisikaan samalla 
tavalla, samoissa varustuksissa 
tai täysin samojen askelmerkki-
en mukaisesti kuin aikaisempina 
vuosina tai vuosikymmeninä se ei 
poista sitä, ettei asian ydin ja tar-
koitus välittyisi kohderyhmälle.

”Rehellisyys maan
perii…”

Niin nuoret kuin vanhemmatkin 
kadetit, muistakaa yksi tärkeistä 
asioista toimintanne johtotähte-
nä, rehellisyys. Suoraselkäinen 
mies tai nainen sanoo asiat niin 
kuin ne ovat, hyvässä ja pahassa. 
Virheen tullen myöntää erheensä 
kantaen sen seuraukset ja ottaa 
siitä opikseen. Kuitenkin tärkeintä 

on se, että kukin teistä on rehel-
linen itselleen. Kun on rehellinen 
itselleen, on helppo olla sitä myös 
muille.

Loppusanat

Nuorukaiset. Muistakaa, kasva-
essanne keskosiksi, että te otatte 
nyt harteillenne nuorimpien kas-
vatusvastuun. Pysähtykää aina 
miettimään hetkeksi toimissanne, 
teettekö sen samalla tavalla kuin 
aina ennenkin on tehty vai voi-
siko asiaa kehittää ja toteutusta 
parantaa. Mikäli kohtaatte teh-
tävässänne ylitsepääsemättömiä 
vaikeuksia tai pieniäkin murheita, 
älkää epäröikö kääntyä vanhempi-
en kadettien puoleen. 
 Keskoset. Yksi iso ja 
vastuullinen tehtävä osal-
tamme päättyy, kun siir-
rämme kasvatusvastuun 
101. kadetti- ja 84. meri-
kadettikurssille. Se ei silti 
tarkoita sitä, että voimme 
tuudittautua hyvänolon tun-
teeseen ja pudottaa viimei-
setkin rukkaset. Ottakoon 
jokainen meistä vastuun itse 
itsestämme ja ottakaamme kai-
ken opin sekä ilon irti 
viimeisestä opis-
keluvuodesta, 
jotta voim-

Perinteiden isä 
Ville Meriläinen

me levollisin mielin aikanaan 
siirtyä ammattitaitoisina sotilaina 
työelämään kehittämään niin itse-
ämme kuin kouluttamaan asiansa 
osaavia sotajoukkoja.
 Herrat ja rouvat kaaderit 
ja vanhukset. Teidän taipaleen-
ne kandidaattivaiheen opinnois-
sa päättyy ja siirrytte jakamaan 
ammattitaitoanne ja oppejanne 
työelämään. Toivotan teille hyvää 
jatkoa ja kiitän antamastanne pa-
noksesta niin meidän, kuin nuo-
rempien kasvattamiseen tänäkin 
vuonna.

Suuri kiitos jokaiselle minua ku-
luneen vuoden aikana auttaneelle 
ikään, vuosikurssiin tai sotilasar-
voon katsomatta! 
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ohjelmapäällikkö

Kadettiylikersantti Jussi Koivuranta on opintojensa ohessa toiminut Kadettitoverikunnan ohjelmapäällikkönä. 
Hänellä on ollut suuri vastuu erilaisten tapahtumien ja vapaa-ajantoiminnan järjestämisessä kadeteille.

Muistan, kuinka vuosi sitten jut-
telimme tuolloin vielä tulevan 
puheenjohtajamme Severi Lepis-
tön kanssa hallitustoiminnasta 
Tikkakoskella Ilmasotakoulul-
la, jossa vietimme ensimmäisen 
opiskeluvuotemme viimeisiä 
viikkoja. Toimin tuolloin Ilmaso-
talinjan nuorukaisten ”tapah-
tumavastaavana”. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että tiedotin 
kurssiamme erilaisista opiskeli-
jatapahtumista, joita opiskelija-
kaupunkina tunnettu Jyväskylä 
tarjosikin erittäin paljon. Tällöin 
Severi kannusti minua hakeutu-
maan Kadettitoverikunnan hal-
litukseen joko Yhteysupseeriksi, 
tai Ohjelmapäälliköksi.
 Kauaa en tarvinnut har-
kinta-aikaa, vaan päätin asettua 
ehdolle Kadettitoverikunnan 
Ohjelmapäälliköksi. Kadettito-
verikunnan syyskokous pidettiin 
syyskuussa 2014 ja tällöin minut 
valittiin kyseiseen tehtävään. 
Olin kylläkin ainoa ehdokas 
kyseiseen tehtävään, mutta olin 
silti erittäin tyytyväinen päästes-
säni Kadettitoverikunnan halli-
tukseen, olinhan sitä odottanut 
todella paljon.

Yhteistyön merkitys

Ohjelmapäällikkö ja Yhteys-
upseeri tekevät erittäin tiivistä 
yhteistyötä, Järjestelypäällikön 
tukea unohtamatta. Saimme 
Yhteysupseerin Juho Kurtin 
kanssa edeltäjiltämme erittäin 
paljon vinkkejä, yhteystietoja 
ja toimintatapoja tulevaa halli-
tuskautta varten. Ensimmäise-

nä tapahtumana oli luvassa 101. 
kadettikurssin ”fuksiaiset”, eli 
Simppurastit. Tätä ennen pää-
timme kuitenkin lähteä tutus-
tumaan kollegoihimme saaren 
ulkopuolelle.
 Helsingin yliopiston 
Käyttäytymistieteellinen tiede-
kunta Condus ry järjesti uusille 
opiskelijoilleen fuksiaiset Hel-
singin keskustassa. Tiesimme 
paikalle tulevan useiden eri ai-
nejärjestöjen hallitusten jäseniä, 
joten koimme sähköpostin vä-
lityksellä toteutettua esittäyty-
mistä hyödyllisemmäksi käydä 
paikan päällä tutustumassa mui-
hin ainejärjestöihin. Illan aikana 
luotiin paljon suhteita ja sovit-
tiin yhteistyöstä, joka jatkuu vie-
lä tänäkin päivänä.
 Kuluvan hallituskauden 
aikana yhteistyö on näkynyt mo-
nella eri tasolla. Yhteistyön mer-
kitys lähtee oman hallituksen 

sisältä ja rikkoo oman ainejär-
jestön rajat. Tapahtumia on ollut 
pienistä suuriin ja lähes kaikissa 
mukana on ollut Kadettitoveri-
kunnan lisäksi vähintään yksi 
ulkopuolinen järjestö. Kuten 
aikaisemmin mainitsin, Yhteys-
upseeri, Ohjelmapäällikkö ja Jär-
jestelypäällikkö tekevät tiivistä 
yhteistyötä. Jokaisen erillisen ta-
pahtuman kohdalla joku on ollut 
niin sanotusti vastaavana. Mi-
tään erityistä työnjakoa tapah-
tumien päävastuusta ei ole tehty 
missään vaiheessa, vaan jokaista 
tapahtumaan on lähtenyt järjes-
tämään joku meistä kolmesta. 
Yleensä vetovastuun on ottanut 
se, joka on kokenut tapahtuman 
järjestämisen mielekkäimmäksi. 
 Ulkopuolisten järjestö-
jen kanssa suunnitellut tapah-
tumat ovatkin olleet täysin oma 
lukunsa. Suurimpana erona mei-
dän ja muiden yliopistojen välil-

Nykyisellä kadettiylikersantti Jussi Koivurannalla on 
kokemusta mitä erilaisimpien tapahtumien järjestämisestä.

Simppurasteista
Toukotanssiaisiin

Kadettiylikersantti Jussi Koivuranta, 100. kadettikurssi, ohjelmapäällikkö

Kuva: A
ku Siukosaari / Puolustusvoim

at
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lä on se kuuluisa läsnäolopakko, 
joka koskee aivan jokaista oppi-
tuntia ja kadettia. Tästä syystä 
suurimmaksi ongelmaksi onkin 
muodostunut sopivan ajankoh-
dan löytäminen. Opiskelijata-
pahtumat järjestetäänkin yleensä 
arki-iltoina, joten seuraavana aa-
muna klo 08.00 alkavat luennot 
eivät valitettavasti ainakaan kas-
vata kadettien osallistujamääriä 
kyseisissä tapahtumissa. Kurs-
sinjohtajat sekä opintojaksojen 
johtajat ovat olleet kuitenkin 
joustavia, ja aamujen aloituksia 
on silloin tällöin siirretty paril-
la tunnilla. Tällöin kyseessä on 
ollut jokin kadeteille erityisen 
tärkeä tapahtuma, kuten Simp-
purastit tai keskosten puolikurs-
sijuhla.
 Kadettien aikaiset aamut 
eivät kuitenkaan ole estäneet yh-
teisten tapahtumien järjestämis-
tä, vaan lähes aina on löytynyt 
sopiva ajankohta ja kadetit ovat 
päässeet osallistumaan yhteisiin 
tapahtumiin. En tässä kirjoituk-
sessa listaa kaikkia kauden aika-

na koettuja tapahtumia, mutta 
haluan kuitenkin mainita kuusi 
erilaista ja erikokoista tapahtu-
maa, jotka koen omalta osaltani 
merkittävimmiksi: Simppuras-
tit, kaikki akateemiset vuosijuh-
lat, Ebe ry:n pikkujoulut, HSOY 
ry:n kanssa järjestetty Poikki-
aallokko, Akateemisen Kyykän 
mm-kilpailut ja Toukotanssiai-
set. Edellä mainituista tapahtu-
mista pienimpään osallistui noin 
50 henkeä ja suurimpaan yli 
3000, mutta kaikkien tapahtu-
mien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa näkyi järjestäjien työpanos 
ja motivaatio mahdollisimman 
miellyttävän tapahtuman järjes-
tämiseen. 

Eväitä
tulevaisuutta varten

Ohjelmapäällikkönä oleminen 
ei todellakaan ole ollut pelkkää 
”ruusuilla tanssimista”, vaan vä-
lillä on ollut erittäin puudutta-
viakin, jopa stressaavia päiviä. 

Koen kuitenkin, että tämä tehtä-
vä on ollut kaikin puolin erittäin 
opettavainen.
 Kaikkien tapahtumien 
järjestäminen on vaatinut aikaa 
ja organisointia, tästä syystä joh-
tamisenkin opinnoista tuttu ter-
mi ”management” on ollut usein 
mielessä. Lähes kaikkien tapah-
tumien valmistelussa on ollut 
vastoinkäymisiä, mutta tässäkin 
asiassa virheiden kautta oppimi-
nen on ollut erittäin tehokasta.
 Esimerkkinä organi-
soinnista haluan nostaa esille 
ainejärjestömme vuosijuhlat, 
eli Toukotanssiaiset. Kyseisiä 
juhlia aloimme suunnitella hel-
mikuussa, joten aikaa ainakin 
piti olla riittävästi. Otin tuolloin 
vetovastuun kyseisen juhlan jär-
jestämisestä ja suunnittelusta. 
Rehellisesti sanottuna kaduin 
tätä päätöstä muutaman kerran 
ja jälkeenpäin ajateltuna olisin 
tehnyt suunnittelussa useita asi-
oita eri tavalla. Toukotanssiaiset 
poikkeavat muista juhlista ko-
konsa, budjettinsa ja luonteensa 

Toukotanssiaiset ovat yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista Kadettitoverikunnalle.

Kuva: Sara H
uhtinen
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ohjelmapäällikkö
puolesta. Tapahtumassa oli erit-
täin paljon liikkuvia osia, kuten 
kuljetukset, aikataulut, tauotuk-
set, juomien myynti, työntekijät, 
kutsut, somisteet ja niin edel-
leen.
 Kyseinen lista on erittäin 
pitkä ja on sanomattakin selvää, 
että yhdelle ihmiselle vastaa-
van juhlan järjestäminen ilman 
apua on täysi mahdottomuus. 
Koenkin jakaneeni eri osa-alu-
eiden vastuut liian myöhäisessä 
vaiheessa, mutta kaikesta huo-
limatta juhlat saatiin kunnialla 
järjestettyä ja olin erittäin tyyty-
väinen aikaansaannokseemme. 
Juhlassa oli erittäin rento ja iloi-
nen tunnelma, kaikki tuntuivat 
nauttivan, ja mikä tärkeintä, us-
kon juhlan tiivistäneen kadettien 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Tästä onkin kiittäminen kaikkia 
jollain lailla järjestelyissä, suun-
nittelussa tai itse tapahtumassa 
mukana olleita henkilöitä ja ul-
kopuolisia yrityksiä.

Kesäloman kynnyksellä

Tässä vaiheessa vuotta muut 
opiskelijat ovat jo aloittaneet 
kesälomansa kadettien vielä 
opiskellessa pari viikkoa, jon-
ka jälkeen mekin siirrymme 
ansaitulle kesälomalle. Halli-
tuskauden aikana luomiamme 
suhteita pyrimme kuitenkin pi-
tämään yllä kesälomankin aika-
na.
 Viimeistään elokuussa 
aloitamme syksyn tapahtumien 
suunnittelun, jotta seuraavan 
hallituksen ei tarvitsisi aloit-
taa suunnittelua aivan tyhjästä. 
Olenkin jo aloitellut mielessäni 
testamenttini kirjoittamista seu-
raajaani varten, mutta haluan 
tässä jo mainita muutamia tär-
keitä vinkkejä tulevaa hallitus-
kautta varten.
 Tärkein näistä on suun-
nittelun merkitys. Minkään ta-
pahtuman suunnitteluun ei voi 
käyttää liikaa aikaa, joten suun-

nittelu kannattaa aloittaa hyvissä 
ajoin. Toisena on tehtävien ja-
kaminen. Kenenkään ei tarvitse 
pystyä yksin hoitamaan kaik-
kea, eikä milloinkaan kannata 
unohtaa yhteistyön ja vastuun-
jaon merkitystä. Viimeisimpänä, 
muttei ollenkaan vähäisimpänä 
haluan nostaa esille rehellisyy-
den. Uskalla sanoa, jos tehtäviä 
tuntuu kasaantuvan liikaa ja 
tuntuu siltä, ettet pysty suoriu-
tumaan niistä yksin. Muut hal-
lituksen jäsenet tukevat taatusti 
sinua, jos vain pyydät heiltä tu-
kea.
 Näiden vinkkien myötä 
haluan kiittää omasta puolesta-
ni kaikkia Kadettitoverikunnan 
hallituksen jäseniä, ystäviä ja 
kaikkia järjestöjä ja tahoja, jot-
ka ovat olleet mukana tekemässä 
tästä hallituskaudesta ikimuis-
toisen! 

Toukotanssiaiset ovat monipuolinen tapahtuma.

Kuva: Sara H
uhtinen
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TANSSIASENTO! LEPO!
TANSSIKAA!

Teksti: Kadetti Lauri Honkasilta, 100. kadettikurssin tanssikadetti  Kuvat: Joona Haataja

Maaliskuun 11. päivä Maan-
puolustuskorkeakoulun juhla-
salissa soi yökerhomusiikki ja 
kymmenkunta paria haki tuntu-
maa salin lattiaan. Pitbull, J-lo, 
Ricky Martin, Metallica, Leevi & 
Leavings, Teflon Brothers, vain 
muutamia mainitakseni, tarjo-
sivat paritanssiin illan rytmit. 
Kadettien aloitteesta alkunsa 
saanut tanssikurssi oli alkanut. 
Hetkinen? Paritanssia ja Metalli-
caa? Latinotähdet vielä ymmär-
tää, mutta että Leeviäkin? Miten 
näitä muka voi tanssia parina? 
Kyllä voi, helposti! On aika tans-
sia buggia!

”Pojat tanssimaan…”

”…Eivät tytöt sitä huomaa, jos 
vain sormilla vilkutellaan”. Suu-

rin piirtein tästä asetelmasta sai 
alkunsa tanssikurssi, joka yhdisti 
tanssista kiinnostuneita kadette-
ja sekä Pohjois- Pohjalaisen osa-
kunnan ihania daameja.
 Moni Kadettikoulussa 
oli ihmetellyt allekirjoittaneen 
hurahtaneisuutta tanssiin. Olen 
tanssinut 24 vuotta elämästäni. 
Vastauksen ihmettelyynsä he 
ovat saaneet, kun ovat päässeet 
seuraamaan parini ja minun 
tanssia sivusta. Seuraava kysy-
mys on ollut, ”voitko opettaa 
minullekin”. Ehdottomasti voin! 
Salainen agendani on ollut pu-
hua nuoria tanssilavoille ja uu-
distaa jo pitkään vallalla ollutta 
käsitystä, että tanssi on eläkeläis-
ten hommaa. Mutta mikä moti-
voi nuoria miehiä tanssimaan? 
Varmasti yhdessä jaettu liikun-

nan riemu, mutta nuorten sals-
keiden kadettien keskuudessa ei 
ollut jäänyt huomaamatta van-
han kaljuuntuvan ”setämiehen” 
tanssilla saavuttamaa huomio 
naisten parissa.  Vastaus on siis 
tytöt, totta kai. Koska kyselijöi-
tä oli kertynyt jo kohtuullisen 
monta, päätin ottaa riskin ja jär-
jestää tanssikurssin.
 Ensin piti valita, mitä 
opettaisin. Tanssilavamusiikki 
ja tanssilavakulttuuri ovat suh-
teellisen vierasta nuorisolle, 
joten tämä polku täytyi unoh-
taa. Tanssi lähtee musiikista, 
joten musiikin piti olla nuorille 
tuttua. Valinta kohdistui yö-
kerhomusiikkiin. Mitä yöker-
homusiikkiin voi tanssia, mikä 
on yhdistävä tekijä niin laajalle 
repertuaarille kappaleita? Miten 

Kadetti Lauri Honkasillan intohimona on ollut kannustaa muita opiskelutovereita tanssiharrastuksen pariin.

Tanssiminen on hauska ja rento harrastus.
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siis voit vetää yhtäläisyysmerkin 
Ricky Martinin ja Metallican 
välille? Anteeksi vain jos kiu-
saan vannoutuneita metalli- tai 
latinomusiikin ystäviä, mutta 
kyllä sen voi tehdä. Vastaus on 
rytmin nelijakoisuus. Tähän ne-
lijakoisuuteen sopivan helppo ja 
täysin sovellettavissa oleva tanssi 
on Ruotsin lahja maailmalle, eli 
bugg.

Tangoon tarvitaan kaksi

Jotta pojat saadaan tanssimaan, 
tarvitaan tanssipareja. Härkäpa-
rilla ei monikaan olisi kiinnos-
tunut lähtemään mukaan, joten 
mistä daamit? Onneksi Kadet-
titoverikunnan yhteistyö eri 
opiskelijajärjestöjen ja osakun-
tien välillä on mahdollistanut 
kontaktit Santahaminan saaren 
ulkopuolelle. Laitoin viestiä Poh-
jois- Pohjalaiseen osakuntaan ja 
kohta olikin enemmän kuin riit-
tävästi daameja ilmoittautunee-

na mukaan.  Jotain puuttui silti.
 Tarvitsin myös itse osaa-
van parin, jotta opettaminen 
hoituisi helpommin. Onneksi 
tanssiparini Petra maisterikurs-
silta lupautui mukaan. Myös 
ihastuttava tanssituttuni Maiju 
pääsi tulemaan paikalle. Hänellä 
oli meneillään oma tanssiprojek-
ti Pari tanssia NY ja sama agenda 
kuin minulla. Tanssijat valmiit, 
opettajat valmiit, musiikki val-
mis…, hetkinen! Tarvittiin tila 
missä tanssia.
 Liikuntasali ei tullut 
kyseeseen, sillä tarvittiin jotain 
elegantimpaa, olihan saarelle 
tulossa yliopistomaailmasta daa-
meja.  Hikinen halli ei siis ollut 
vaihtoehto, tarvittiin juhlasali. 
Sellainenhan meillä jo on omas-
ta takaa.  Päivämäärä piti asetel-
la vielä kohdilleen ja tilavaraus 
Juhlasalirakennuksesta hoitui 
helposti nuoremman kurssin 
kurssinjohtajan avustuksella. 
Itse tanssikurssin suunnittelin 
kestävän reilun kaksi tuntia, jo-

ten jano iskisi varmasti jossain 
vaiheessa. Onneksi jälleen hy-
vistä väleistä oli etua ja ravin-
tolapäällikkö itse kävi tuomassa 
paikanpäälle jäävettä tanssijoille.

Osaatteko kävellä?

Kyllähän kaikki osaavat kävellä, 
jos kadettikouluun ovat pääs-
seet, tyhmä kysymys. On kui-
tenkin  todella huvittavaa, miten 
elämän alkumetreillä opittu taito 
unohtuu välittömästi, kun eteen 
laitetaan ihastuttava vastakkai-
sen sukupuolen edustaja. Liik-
kumisesta tulee robottimaista 
tai johonkin suuntaan kaatuvaa 
tai kallistavaa, painopiste katoaa 
ja jalat talloo jalkoja. Lääke tä-
hän on sotilaskäskyin ilmaistuna 
ASENTO – LEPO. Hyvässä tans-
siasennossa kehon painopiste on 
koko ajan keskellä, tai ”hallussa”. 
Asento on ryhdikäs mutta rento.  
Hyvästä asennosta kumpuaa pa-
ritanssin tärkein tekijä, vienti.

Kadeteilta odotetaan jonkinasteista tanssitaitoa muun muassa virallisissa tapahtumissa.

31

Kuva: Sara H
uhtinen



32

Paritanssi on vuoropuhelu. Ke-
hon kontaktilla välitetään viesti 
toiselle: painopisteeni on täällä, 
haluaisin sinun menevän tuon-
ne, tule lähelleni, pidän sinusta, 
minua ujostuttaa, älä pelkää… 
Tämä on se seikka, mikä tekee 
tanssista niin ihanaa. Jokaisen 
parin kanssa on erilaista tanssia, 
jokaisella on oma kehonkieli, 
murre, jonka löytäminen ja ym-
märtäminen on todella palkitse-
vaa. Tästä on paritanssissa kyse: 
ei askeleista, vaan siitä, kuinka 
kävellä yhdessä. 
 Käsite spagettikäsi tuli 
tutuksi kurssilaisille. Ilmaisu on 
huvittava, mutta kertoo kaiken: 
Et voi välittää toiselle viestiä 
kehollasi, jos yhteys ei ole kun-

nossa. Käsien tulee olla jämäkät, 
mutta rennot ja joustaa kuin 
kuminauha. Tästä lähtee bugg. 
Yhteys on kohdillaan ja daami 
tietää mitä olet tekemässä. Tans-
siasento, rentous ja sitten tanssi-
taan.

Jännityksestä uuteen
ajatustapaan kävellä

Kurssilaiset oppivat kävelemään 
uudestaan. Seurasin riemulla, 
kuinka alun jännityksestä ja ha-
puilusta päästiin tulokseen, jossa 
jokainen oli löytänyt oman kie-
lensä tanssia. Ei ne askeleet, vaan 
se, kuinka kerrot toiselle, mitä 
olet tekemässä. Totta kai aske-
leet ovat tärkeä pohja tanssille. 

Ne ovat se teoria, jonka pohjal-
ta voidaan soveltaa. Mutta lop-
pujen lopuksi, tanssi on liikettä 
musiikkiin, tarkoitus on nauttia 
ja pitää hauskaa. Paritanssi on 
liikunnan riemua yhdistettynä 
sosiaaliseen kanssakäymiseen, 
mitä mainioimmalla tavalla. 
Tanssikurssin väki on ansain-
nut suuret aplodit ja kiitokseni 
palkitsevasta kaksituntisesta. 
Yhdessä teimme sen, ja se sujui 
kuin tanssi.  Myös Petra ja Mai-
ju olivat avain asemassa kurssin 
onnistumisen kannalta, nöyrin 
kiitokseni heille. Kadettiveljet! 
Tanssiasento! Lepo! Tanssikaa! 

Kadetti Lauri Honkasilta on harrastanut tanssimista 24 vuotta.

KADETTIEN TANSSIKURSSI
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Yhteistyötä yli kurssirajojen. Yliluutnantti Petra Koskensalo toimi kadetti Lauri Honkasillan apuopettajana.

KADETTIEN TANSSIKURSSI



Kadettien joukkue voi hymyillä voiton jälkeen tyytyväisenä.
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Salibandyturnaus

Kadetit voittoon Sotilasurheiluliiton
salibandyturnauksessa

Kadetti Markus Skippari, 100. kadettikurssi

Vuoden vaihtumisen jälkeen 
oli kahden nuoremman kurssin 
katseet suunnattuna vahvas-
ti Vuosangan ampumaharjoi-
tukseen. Lisämausteensa tuolle 
jonkun jopa rankaksi kutsuvalle 
harjoitukselle toi Sotilasurhei-
luliiton järjestämät Salibandyn 
SM-kilpailut Jyväskylässä 23. – 
24.1.2015. Edellisen kerran ka-
detit olivat päässeet mittamaan 
omia taitojaan lajin parissa viime 
vuoden pääsiäisenä opiskelijoi-
den SM-kilpailuissa. Näistä ki-
soista kotiin viemisiksi jäi vain 
pitkälista mitä kummallisimpia 
selityksiä siitä, miksi peli ei kul-
kenut. Närkästystä herättänyt 
menestys poiki sikariportaassa 
suuria mietteitä kuinka saada 
koulun joukkue uudenlaiseen 
lentoon tulevissa kisoissa.

Kisapassien
leimaaminen

98. kadettikurssin valmistumi-
sen ja 101. kadettikurssin koulun 
aloittamisen myötä pelaajalista 
oli kokenut suuria muutoksia 
aikaisempaan. Ennen vuoden-
vaihdetta oli aistittavissa, että 
tämän vuoden joukkue olisi kil-
pailukykyinen ja erittäin nälkäi-
nen. Sikariportaan pähkäillessä 
päissään kellarilla tulevan jouk-
kueen rakennetta. Kävi selväksi, 
että joukkueen tulee olla läpi-
leikkaus kaikilta vuosikursseil-
ta. Syyskuussa alkoi siis kiivas 
kamppailu paikoista kisabussiin, 
joka huipentui kisapassien lei-
maamiseen ennen joululomaa.

Alkupalat

Joukkue kokoontui Jyväskylässä 

turnauksen ensimmäisenä aamu-
na. Kukin kurssi saapui pelipai-
kalle omista opiskelukiireistään, 
jolloin oli aika lyödä viimei-
set hieroglyfit fläppitaululle ja 
kohdata ensimmäinen vastus-
taja. Lihakset kankeina vastaan 
asettui suuria tunteita herättävä 
Luonetjärven varuskunnan ur-
heilijoiden 2. joukkue. Alkumi-
nuuttien käynnistysvaikeuksista 
huolimatta, summerin soidessa 
taululla komeili helpottavat 5-0 
voittolukemat kadettien hyväksi. 
Onnistumisten ja voittojen myö-
tä itseluottamus kasvoi. Kadet-
tien peli alkoi kulkea aina vaan 
paremmin ja paremmin. Tämän 
saivat kokea myös muut alku-
lohkon joukkueet. Ensimmäisen 
turnauspäivän 4 ottelun jälkeen 
lopputuloksena oli murskaava 
maaliero 17-0.

Tosipelit sekä
ansaittu lopputulos

Turnauksen toisena päivänä 
edessä oli ensimmäisenä välierä-
kamppailu Hämeenlinnan va-
ruskunnan urheilijoita vastaan. 

Laajasta pelaajamateriaalista 
johtuen välieräkamppailussa 
hämeenlinnalaiset jäivät kirjai-
mellisesti jalkoihin lukemin 5-0. 
Valmistautuminen finaaliin alkoi 
välittömästi välierävoiton jälkeen 
ja turha hyvänolontunne huk-
kui muistikuviin henkilökunnan 
naureskelusta joukkueemme 
onnistumisedellytyksistä turna-
uksessa. Vastassa oli toisesta väli-
erästä itsensä finaaliin selvittänyt 
kivenkova Kajaanin varuskunnan 
urheilijoiden joukkue. Kajaanin 
joukkue pisti kampoihin finaalin 
alkuminuuteista lähtien karaten 
ottelun alussa 2-0 johtoon. Usko 
omaan tekemiseen kuitenkin 
säilyi ja Kajaani nujertui loppu-
jenlopuksi numeroin 5-3. Tämä 
tarkoitti pojan palaamista ta-
kaisin Santahaminaan. Tulevan 
vuoden joukkueella on edessään 
siis kunniakas ja haastava teh-
tävä: Lyö kohtaamasi vastustaja 
ja estä pojan pakkosiirto toiselle 
paikkakunnalle.  .
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IN
THE END

Kolmentoista tai neljäntoista 
vanhana olin kovin kiinnostu-
nut muutamasta videopelistä ja 
pyöritin, ainakin Suomen mit-
tapuulla, menestyksekästä ”klaa-
nia”. Tuli hetki, jolloin pelit oli 
pelattu ja siirryin eteenpäin. 
Kirjoitin tuolloin muulle klaa-
nin väelle tekstin, jossa käytin 
samaa otsikkoa. Olihan meitä 
iso posse, satakunta kaverusta ja 
paljon hauskoja muistoja takana. 
Linkin Park oli kova sana ja teki 
tiukkaa kirjoitella – olin mieles-
täni saavuttanut paljon ja oma 
”menestys” johdossa oli silloin 
iso asia. Tuo kaikki on nyt nos-
talgiaa ja harmittaa, ettei kirjoi-
tusta ole missään tallella.

Sanoista tekoihin,
teoista sanoihin

Lupasin ensimmäisessä kirjoi-
tuksessani siirtyä sanoista te-
koihin ja vannoin itselleni, että 
olisin viimeistä kirjoitusta nyher-
täessäni tyytyväinen. Kiistämä-
tön fakta on se, että tein virheitä 
– isojakin ja välillä tekemisessä 
oli kovia ontumisen merkkejä. 
Aina ei tullut ajateltua loppuun 
asti ja oman koheltamisen kes-
kellä meinasi vauhti kasvaa lii-
aksi. Omalle urakoinnilleen on 
välillä kovin sokea, mutta onnek-
si lauma pitää huolen omastaan 
ja meri muistuttaa. Suurimmat 
kiitokseni tovereilleni, teidän 
urakointinne minun eteeni ei 
tule menemään hukkaan. Oma 
polkuni on ollut kovaa opin-
tietä ja kuten aikanaan ounas-
telinkin, minä sain enemmän 
irti Kadettitoverikunnasta, kuin 

se minusta. Väitän kuitenkin 
pää pystyssä, että vuosi on ollut 
menestys. Ajaisin itseni syvään 
suohon, jos en tässä kohtaa toisi 
esille uskomatonta hallitusta ja 
toimihenkilöstöä. On naurettu, 
kohdattu traagisia tapahtumia ja 
painettu pitkää päivää – jokainen 
on tehnyt osansa yhteisen hyvän 
puolesta. Me ollaan kaikki pirun 
tyytyväisiä, me tehtiin parhaam-
me ja ajettiin Kadettitoverikunta 
ry:tä uuteen suuntaan 110 lasis-
sa.

Vakavaa sanaa

Kadettitoverikunta ry ei ole 
ihan nappikauppa ja se voi hy-
vinkin tulevaisuudessa olla jopa 
hieman liian iso pyöritettäväksi 
koulun ohella. 100 % läsnäolo-
pakko ja omat, tärkeät opinnot 
luovat hankalan toimintaym-
päristön yhdistystoiminnalle. 
Tulevaisuudessa voi olla edes-
sä jopa väliaikaisen työntekijän 
palkkaaminen, jotta kuormitus 
saadaan laskemaan. Väitän näes 
ihan pokkana, että Kadettito-
verikunta ry:n toimet söivät 
kuluneen vuoden aikana oman 
vapaa-aikani (ja välillä vähän 

kadettitoverikunnan puheenjohtaja

Kadetti Severi Lepistö, 100. kadettikurssi, Kadettitoverikunnan puheenjohtaja

kouluaikaakin) lähes kokonaan 
ja kerryttivät paikoittaen äärim-
mäisen stressin. Osaltaan vika 
oli itsessä ja kokemattomuudes-
sa, sillä toiminnan laajuus yllätti 
pahanpäiväisesti. Iso kiitos me-
nee kurssinjohtajan, opettajien 
ja muun henkilökunnan puolelle. 
Tukea on saanut ja etenkin oma 
kuraattorimme, kapteeni Ros-
ti on ollut ehtymätön resurssi. 
Mies paikallaan, vaikka jättikin 
syksyllä salibandyjoukkueemme 
maalivahdittomaksi.

The Curtain Call

Syksyn hämärtyessä tulee aika 
luovuttaa nuija eteenpäin. Fiilis 
ei ainakaan toistaiseksi ole hai-
kea, se on tyytyväinen ja jopa 
kaipaa taakan siirtämistä eteen-
päin. Kadettitoverikunta kaipaa 
taas uutta verta, uutta näkemystä 
ja energiaa. Se on voimavarois-
tamme suurin. Toivon suures-
ti, että pystyn tulevan vuoden 
olemaan uudelle hallituksella ja 
toimihenkilöstölle ja ohjaamaan 
heidät välttämään niitä meidän 
sudenkuoppia. Löytäköön omat 
monttunsa. Harmillisesti merk-
kimääräni on kovin rajattu, joten 
puheenjohtajan viimeinen tilitys 
jää kovin karsituksi. On risteyk-
sen aika ja suuntaan taas uudelle 
polulle - mahtavin asia ihmiselä-
mässä. .
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näinen vastakkainasettelu saatiin 
kokonaan pois tapahtumasta. 
Päätöksellä vietiin yhä enem-
män eteenpäin NOKA:n perus-
tajien ajatusta luoda yhteistyötä 
Pohjoismaisten Kadettikoulujen 
välille ja antaa nuorille upseerin-
aluille mahdollisuus luoda suh-
teita tulevaisuuttaan varten.

Urheilua – ja
vähän muutakin

Vaikka NOKA:n tärkein tavoite 
on tuoda yhteen urheilemaan ja 
pitämään hauskaa eri pohjois-
maiden kadetit, on silti tärkeä 
osa tapahtumassa pidettävät se-
minaarit. Vuoden 2014 ja kevään 
2015 tapahtumat ovat varmasti 

POHJOISMAISET KADETIT
KOKOONTUIVAT HELSINKIIN

Toisen maailmansodan jälkeen 
monissa pohjoismaissa nähtiin 
tarpeelliseksi kehittää ja lisätä 
maiden välistä yhteistyötä, var-
sinkin sotilaallista yhteistyötä. 
1950-luvun alussa toimiin ryh-
dyttiin yhteistyön lisäämisek-
si ja yksi muoto tähän olivat 
Pohjoismaiset Kadettipäivät, 
NOKA. Ensimmäisen kerran 
ne pidettiin ainoastaan Ruotsin 
ja Norjan välisenä vuonna 1950. 
Myöhemmin myös Suomi ja 
Tanska liittyivät mukaan ja en-
simmäisen kerran kaikki neljä 
maata osallistuivat vuonna 1962. 
 Vaikka monilta osin 
NOKA noudattaakin perin-
teitään ja vanhoja tapoja, ovat 
vuosien saatossa monet asiat 

muuttuneet. Esimerkiksi alku-
peräiset urheilulajit olivat yleis-
urheilu, suunnistus, jalkapallo, 
uinti ja pistooliammunta. Vuon-
na 2004 taloudellisista syistä 
päätettiin osallistuvien kadet-
tien määrää jokaisesta maasta 
rajoittaa 40 ja nykyiset viisi lajia 
vakiinnuttivat paikkansa. Sa-
mana vuonna tapahtumassa pi-
dettävien seminaarien määrää 
nostettiin, mutta tapahtuma säi-
lytti pääpainonsa urheilutapah-
tumana.
 Vuonna 2004 myös 
päätettiin aloittaa joukkuiden 
muodostaminen NOKA:aan 
monikansallisesti. Tällä tavoin 
korostettiin yhdessä olemista ja 
tekemistä sekä maiden keske-

Kadetti Samuli Könönen, 100. kadettikurssi   Kuvat: Kadetti Joona Haataja

Pohjoismaiset kadettipäivät kokosivat kadetteja Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Kuva puistoviestijuok-
sukilpailusta.
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Jalkapallokisat kiinnosti yleisöä

Sotilasjoukkueottelussa kannettiin telamiinoja haastavien esteiden läpi.
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osaltaan syynä, miksi tämän vuo-
den seminaareissa keskityttiin 
hyvin paljon Venäjään. Seminaa-
rit olivat ammattitaitoisesti pi-
dettyjä ja mielenkiintoisia, tästä 
erittäin suuri kiitos seminaarien 
pitäjille!
 Seminaarien ja urhei-
lun lisäksi osallistujille tarjottiin 
tietenkin mahdollisuus viettää 
vapaa-aikaa ja tutustua toisiinsa 
iltaisin, missäpäs muuallakaan 
kuin Kadettitoverikunnan iki-
omalla Kadettikellarilla! Tun-
nelma kellarilla oli jokaisena 

iltana erittäin hyvä ja ympäris-
tönä todella sopiva ulkomaalai-
siin kadetteihin tutustumiseen. 
Pääsivät suomalaiset kadetit 
tutustuttamaan vieraitaan myös 
Helsingin viihdetarjontaan.

Katse tulevaan

NOKA 2015 oli täynnä sattu-
muksia ja hauskanpitoa, aina 
Malmin sairaalassa tikattavana 
käynnistä kokonaisen porsaan 
grillaamiseen! Olen varma että 
kaikille osallistujille on jäänyt 

todella monipuolisia ja lämpi-
miä muistoja! Varmasti monet 
kadeteista tutustuivat ja loivat 
ystävyyssuhteita jotka vielä tu-
levaisuudessa tulevat työuralla 
vastaan, tavalla tai toisella.
 Ja teille nuorukaiset, 
jotka osallistutte pohjoismaisiin 
kadettipäiviin ensi vuonna, naut-
tikaa ja ottakaa kaikki ilo irti! Ne 
päivät ja illat tulevat olemaan 
teille erittäin hyvä tilaisuus tu-
tustua muiden pohjoismaiden 
kadetteihin ja upseereihin sekä 
heidän kadettikulttuureihinsa. 

Esteratakilpailu laittoi osallistujat ryömimään, hyppimään ja juoksemaan.
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Totuttuun tapaan aloin tehdä 
tätäkin kirjoitusta varsin lähellä 
määräaikaa. Tästä johtuen ajau-
duin jälleen tilanteeseen, jossa 
piti nopeasti päättää, mitä halu-
an tällä tekstillä tuoda ilmi. Pää-
dyin perinteiseen kolmijakoon: 
mitä on saatu aikaan, mitä on 
tapahtumassa, ja mitä väistyvänä 
puheenjohtajana tästä kaikesta 
ajattelen. 
 Maanpuolustuskorkea-
koulun oppilaskunta tai lyhyem-
min MPKKO kuten edustajiston 
hyväksymien ja rehtorin vahvis-
tamien uusien sääntöjen mu-
kaisesti voidaan käyttää, on 
viimeisen puolentoista vuoden 
aikana nostanut toimintansa 
sille tasolle, jolla yliopiston yh-
teisen opiskelijajärjestön tulee 
olla. MPKKO on aktiivinen ja 
luotettu osa Maanpuolustuskor-
keakoulun organisaatiota ja sen 
näkemyksiä kuunnellaan. Kor-
keakoulun johdon silmissä oppi-
laskunta nähdään asiantuntijana 
opiskelijoiden asioista keskustel-
taessa. 

Aktiivinen toimija ja 
asiantuntijaorganisaatio 
MPKK:n sisällä

Oppilaskunnan lakisääteinen 
asema osana korkeakoulun hal-
lintoa ja siten sen vaikuttavuus 
kaikessa toiminnassa asettaa 
MPKKO:n iältään vanhempi-
en veljiensä Sotakorkeakoulun 
oppilaskunnan ja Kadettitoveri-
kunnan isoveljeksi.

”Eläkeläisten viisivuoti-
as isoveli”

Viimeisen vuoden aikana on 
otettu myös harppauksia yhteis-
kunnallisen aseman ja näkyvyy-

den parantamiseksi. Yhteistyö 
Suomen ylioppilaskuntien liiton 
(SYL) kanssa on syventynyt lii-
ton hallituksen käytyä vierai-
lulla MPKK:lla syksyllä 2014. 
Lehden ilmestyessä olemme 
toteuttaneet yhdessä Svenska 
handelshögkolans studentkårin 
kanssa työpajan kansallisessa 
PEDA-forumissa. Olemme siis 
ottaneet paikkamme muiden yli-
oppilaskuntien rinnalla.
 Tulevaisuus näyttää op-
pilaskunnan osalta valoisalta. 
Lukuvuoden alussa, 18.9.2015 
oppilaskunta juhlii viisivuotista 
taivaltaan järjestämällä ensim-
mäisen vuosijuhlansa. Toiveis-
samme on saada samaan juhlaan 
edustajia kaikista oppilaskun-
nan jäsenryhmistä. Jatkossa tar-
koituksena on, että lukuvuosi 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 
avataan aina oppilaskunnan vuo-
sijuhlalla. 
 Kuluneen kesän aikana 
istuva oppilaskunnan hallitus 
on valmistellut nyt toimeenpan-
tavan organisaatiouudistuksen, 
jossa oppilaskunnan toiminnas-
ta tehdään dynaamisempaa ja 
joustavampaa. Toimijoiden mää-
rää karsitaan ja vastuita lisätään. 
Joukosta tehdään paremmin joh-
dettava ja samalla vastataan nii-
hin tarpeisiin, joita korkeakoulu 
meille asettaa.

Vain yhteistoiminnalla 
saadaan vaikutusta ai-
kaan

Oppilaskunta on tehnyt paljon, 
mutta mitä minä tästä kaikes-
ta lopulta ajattelen? Oma aika-
ni MPKKO:n parissa alkoi jo 
vuonna 2007, jolloin kaikkea 
tätä ei vielä ollut. Oppilaskunta 
oli vain esitys lisättäväksi lakiin 
Maanpuolustuskorkeakoulusta. 
Nyt oppilaskunta on olemassa 
toimijana, jolla on kyky vaikut-
taa. Tuon kyvyn ylläpitäminen 
kauaskantoiseksi vaikuttamiseksi 
vaatii ihmisiä, jotka ovat valmiita 
tekoihin yhteisen hyvän puolesta. 
Ne näkemykset, ideat ja teot joita 
me teemme nyt, vaikuttavat tule-
vaisuudessa. Ne muutokset, joita 
saamme aikaan MPKK:lla, ovat 
meitä vastassa tulevina vuosina 
urallamme. Jotta vaikuttamme 
oikeisiin asioihin ja oikealla ta-
valla, tarvitsemme kaikkien opis-
kelijaryhmien sitoutumista ja 
näkemystä.  Kehotankin teitä 
kaikki miettimään, miten voin 
kantaa korteni yhteiseen kekoon, 
sillä vain yhteistoiminnalla saa-
daan vaikutusta aikaan.

MPKKO:n hallituksen puolesta 
toivotan kaikille hyvää ja menes-
tyksekästä opiskeluvuotta. 

Oppilaskunnan PUHEENJOHTAJA

PAIKKA MUIDEN RINNALLA
Yliluutnantti Ilkka Soininen, MPKK:n Oppilaskunnan puheenjohtaja
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Kadetti Niko Pyykkö
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kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kadetteja ovat tukeneet myös:
Apuisäntä Oy

Asianajajatoimiato Marja Pelli

Eino Oksanen

Heikki Hurme

Jokilaaksojen Turvapalvelut Oy
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Merja Seinelä

Mestart Oy
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Rauta-Otra Nekala

Vuorilehdot
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Kadettitoverikunta kiittää kaikkia tukijoita!
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Arvostus rakentuu yhteistyöllä
Ilmavoimien kadettivääpeli Olli Saarinen, 99. kadettikurssi

Verkostoituminen ja yhteistyö 
kansallisesti ja kansainvälisesti 
on yksi Maanpuolustuskorkea-
koulun päätavoitteista lähivuosi-
na. Varsinkin tutkimuksen osalta 
tämä on välttämätöntä yliopis-
ton arvostuksen lisäämiseksi ja 
aseman vakiinnuttamiseksi sekä 
puolustushallinnon sisällä että 
kansallisen ja kansainvälisen tie-
deyhteisön silmissä.
 Puolustusvoimissa vuo-
sittain tutkimukseen käytet-
tävistä henkilöstöresursseista 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
osuus on suhteellisen pieni, noin 
5 %. Luku ei tietenkään kerro 
kaikkea, ja välillisesti osallistu-
minen on varmasti suurempaa, 
mutta Puolustusvoimien si-
sälläkin olisi varmasti tapoja 
tuoda esimerkiksi opiskelijoita 
aikaisemmassa vaiheessa mukaan 
puolustushaaroissa ja laitoksissa 
tehtyyn tutkimustyöhön.

Huippututkimusta
ja käytäntöä

Vuosi sitten pääsin EUAFA-
ohjelman (European Air Force 
Academies) kautta tutustumaan 
Belgian RMA:n (Royal Mili-
tary Academy), jossa aloitettiin 
1970-luvulla määrätietoinen tut-
kimustyön kehittäminen. Tänä 
päivänä koulu on arvostettu yh-
teistyökumppani maan viran-
omaisten, siviilikorkeakoulujen 
sekä yritysten keskuudessa. Syitä 
siihen ovat meidän perspektii-
vistä katsottuna huikeat tila- ja 
laiteresurssit (koulun yhteydessä 
Brysselin keskustassa oli mm. 
ballistiikkalaboratorio ja ma-
teriaalilaboratorio pyyhkäisy-
elektronimikroskooppeineen 
ja massaspektrometreineen), 
pitkäjänteinen suunnittelu ja 
opiskelijoiden sitouttaminen 

tutkimustyöhön haastavilla ja 
konkreettisilla tutkimusaiheilla. 
Maisteriopiskelijat osallistuivat 
esimerkiksi Belgian asevoimien 
uuden rynnäkkökiväärin valin-
taan tekemällä mittauksia eri 
mallien käyttäytymisestä sarja-
tuliammunnassa suurnopeuska-
merojen avulla.
 Eräät opiskelijat taas 
tutkivat eri käsirautamallien kes-
tävyyttä osana tutkimusta, jonka 
oli tilannut Belgian poliisi. Myös 
yritykset tilaavat koululta tutki-
muksia esimerkiksi seinämateri-
aalien räjähdekestävyydestä.

Yhteistyötä
siviilien kanssa

Vastaavaan tilanteeseen ei pääs-
tä nopeasti, mutta suuntauksena 
opiskeluaikana tehdyn tutkimus-
työn tuominen lähemmäksi käy-
tännön toimijoita vähentäisi 
ennakkoluuloja akateemisia 
opintoja kohtaan sekä tulevil-
la upseereilla että työnantajilla, 
jotka lähettävät työntekijöitään 
kursseille. Tätä toki tapahtuu jo 
nyt esimerkiksi maisterikurssin 

pitkän sivuaineen harjoitustyön 
muodossa, mutta silti akatee-
misuus ja tutkimus koetaan 
monessa kohtaa työelämästä ir-
ralliseksi osaksi. Aika- ja henki-
löstöresurssien ollessa rajalliset 
yhteistyön käynnistäminen on 
haastavaa, mutta jo pääaineit-
tain tehtävillä vierailuilla opis-
keltavan tieteenalan tutkimusta 
tekeviin laitoksiin ja siviiliyli-
opistoihin saataisiin opiskelijoil-
le kattavampi kuva käytännön 
tutkimustyöstä ja kontakteja yh-
teistyön kehittämiseksi.
 Fyysisen kasvatuksen 
pääaineopintojen toteutus Jyväs-
kylän yliopiston kanssa on hyvä 
esimerkki koulutus- ja tutkimus-
yhteistyöstä, jolla saadaan käyt-
töön tietoa ja resursseja, jotka 
olisivat mahdottomia järjestää 
pelkästään Maanpuolustuskor-
keakoulun voimin. Vastaavaa 
toteutusta kaivattaisiin mm. so-
tatekniikan opintoihin, joihin 
yhteistyökumppani voisi löytyä 
pääkaupunkiseudulta, jolloin lo-
gistiikkakaan ei olisi ylivoimai-
nen haaste. 

Ilmavoimien kadettivääpeli Olli Saarinen
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Suomen Kadettikoulun ensim-
mäinen kadettikurssi järjestettiin 
Helsingin Arkadiassa nykyisen 
Luonnon- tieteellisen Museon 
tiloissa vuonna 1919-20. Kurssil-
ta valmistui 56 kadettiupseeria. 
Kadettikoulun vuosipäivän juh-
laan kokoontuneet ensimmäisen 
kadettikurssin upseerit perus-
tivat Kadettikunnan 27.1.1921 
tavoitteenaan kadettiveljeyden 
elinikäinen ylläpitäminen ja vah-
vistaminen. Kadettikunnassa on 
nykyään runsaat 5 400 jäsentä, 
joista 3 000 on aktiivipalveluk-
sessa tai kadetteina ja 2 400 on 
evp-upseereina. Kadettikunnassa 
on jäseniä kadetista kenraaliin.

Kadettitoverikunta on 
kadetin ensimmäinen 
kadettipiiri

Kadettikunnan toiminta jakau-
tuu jäsenkunnan sisäiseen pii-
ritoimintaan ja ulkopuoliseen 
yhteiskuntaan suuntautuvaan 
turvallisuuspoliittisen ja maan-
puolustustietouden jakamiseen. 
Suomen alue on jaettu kunnit-
tain 22 kadettipiiriin, jotka vas-
taavat paikallisesta toiminnasta. 
Kadetit kuuluvat opiskeluaika-
naan Santahaminassa toimivaan 
Kadettitoverikuntaan. Valmis-
tumisen yhteydessä luutnantit 
siirtyvät Kadettitoverikunnasta 
oman asuinpaikkansa kadetti-
piiriin, jossa upseerikunta ottaa 
heidät vastaan juhlavin menoin. 
Tuolloin Kadettipiiri tarjoaa 
nuorelle upseerille erään verkos-
toitumismahdollisuuden. 

Ajankohtaisia seminaa-
reja

Kadettikunta tekee maanpuo-

Mitä lisäarvoa Kadettikunta
voi minulle tarjota

Kadettikunnan pääsihteeri Juha Tammikivi, 65. kadettikurssi ja kadetti nro. 6584

lustusaatteellista työtä järjes-
tämällä arvo-, johtamisen- ja 
turvallisuuspolitiikan seminaare-
ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja Reserviupseeriliiton sekä mui-
den maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa. Vastaavasti kadettipiirit 
järjestävät alueellisia seminaa-
reja. Kadetit ovat tervetulleita 
Kadettikunnan ja kadettipiirien 
tapahtumiin. Tietoa tapahtumis-
ta löytyy osoitteessa kadettikun-
ta.fi.

Tietopankkeja

Kadettikunta on valmistanut 
useita historian ja turvallisuus-
politiikan internetpohjaisia tie-
topankkeja, joita kadetit voivat 
käyttää hyödyksi opinnoissaan 
ja erilaisia esitelmiä laatiessaan. 
Tietopankkeihin voi tutustua 
osoitteissa: veteraanienperinto.fi, 
kylmasota.fi, maailmanmuutos.
fi, kadettikunta.fi/turvallisuus. 
Turvallisuuspolitiikan tietopan-
kin sisältö on juuri päivitetty ja 
siellä on uutta tietoa mm. Venä-
jän asevoimista. Tietopankkei-
hin kohdistui viime vuonna yli 7 

miljoonaa tietohakua.

Kylkirauta-lehti

Kylkirauta-lehti on Kadetti-
kunnan järjestölehti, joka on 
ilmestynyt vuodesta 1935 lähti-
en. Lehti julkaistaan neljänä nu-
merona vuosittain ja se jaetaan 
kaikille kadeteille ilmaiseksi.  
Se on maanpuolustusaatteelli-
nen lehti, jonka tarkoituksena 
on upseerikunnan ammattitai-
don kehittäminen ja tuoda esille 
maamme turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikan keskeisiä ja ajan-
kohtaisia asioita unohtamatta 
sotahistoriaa ja upseeriperintei-
tä. Kylkirauta-lehti julkaistaan 
myös näköislehtenä verkkosi-
vulla kylkirauta.fi. Kadetit voivat 
käyttää lehden artikkeleita tut-
kimustöidensä lähteinä. Lehdet 
löytyvät Kylkiraudan sähköisestä 
arkistosta. Verkkolehden eräänä 
tavoitteena on kannustaa nuo-
rempia upseereita julkaisemaan 
blogeja ja artikkeleita. 

Kadettikunnan lippu
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Kesäkuun 7. päivänä nousee San-
tahaminassa täysin samanlaisena 
kuin muillekin pääkaupunkilai-
sille, mutta Maasotakoulussa ka-
detiksi hyväksytyn nuorukaisen 
tunteet ovat varmaan hyvin se-
kaiset hänen astuessaan koulun 
pääovesta uuteen elämänvaihee-
seen. Mutta ensimmäiset ha-
puilevat askeleet tämän koulun 
sisäpuolella antavat hänelle viit-
teitä, että tullakseen kunnon up-
seeriksi ja täydelliseksi sotilaaksi, 
täytyy antautua asialle koko ole-
muksellaan, täytyy syventyä teh-
tävään.
 I l m o i t t a u t u m i s e n s a 
jälkeen hän on sulkenut oven 
siviilielämään, jossa voimien vai-
kutussuunnat ovat hyvin erilaiset 
ja toisilleen usein vastakkaiset. 
Täällä kaikki avut ja taidot suun-
nataan samaan päämäärään, 

isänmaan puolustukseen. Ope-
tuksen tehokkuutta lisää ope-
tettavien olemukseen juurtunut 
kurikäsite. Esim. kello soi samal-
la sekunnilla koko laajan koulu-
rakennuksen joka kolkassa kello 
06.30 ja samalla sekunnilla on 
jokainen vuoteensa ulkopuolella 
valmistautumassa aamulenkille.
 Voimistelu, ratsastus ja 
marssit sekä jatkuvat taistelu-
harjoitukset ovat tehneet kadetit 
tunteettomiksi muutaman päi-
vän rasituksille. Maasotakoulus-
sa on vapaahetkensäkin. Kello 
18.00-20.00, jos kotityöt eivät 
estä, voi antautua harrastuksil-
leen. Pallopelit, uinti, voimistelu, 
ratsastus, miekkailu, ampuminen 
sekä musiikki ja kirjallisuus vir-
kistävät raskasta työtä suoritta-
vaa ruumista ja sielua.
 Kolme kertaa viikossa 

KALPA-lehdessä 66 vuotta sitten

KAPPALE MAASOTAKOULUA
Teksti: Kadetti Kaarto, Kalpa-lehti v. 1949

on mahdollisuus nähdä pääkau-
punkia, jonne linja-auto tai lai-
va kiidättää kadetit muutamaksi 
nopeasti kuluviksi tunneiksi, 
jos synnit painavat, tyytyy vika-
pää tarkastamaan koulun pitkiä 
käytäviä. Vapaa-aikojen toimin-
nasta on ennen kaikkea mainit-
tava oppilaskunnan toiminta. Se 
pitää yllä tiivistä kosketusta eri 
ylioppilasjärjestöihin ja lähettää 
kadetteja sekä toisiinsa että yli-
oppilasnuorisoon.
 Salaa olemme näin luo-
neet silmäyksen Santahaminan 
ritarien elämään. Tämä silmäys 
lienee tarpeen osoittamaan työn 
laajuutta heidän valmistautu-
essaan puolustuslaitoksen pal-
velukseen. Kaikessa työssään ja 
edesottamuksissaan kadetit ovat 
ihmisiä iloineen ja suruineen. 
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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

Taskumatti

T-paita

Useita eri 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 mm. hanskoja, hellepaitoja, Sourcen ja 
ESS:n tuotteita sekä uutuutena Kadettikoulun tunnuksella varus-
tettuja taskumatteja, t-paitoja ja solmioneuloja. Kaappi on auki so-
tilaskodin aukioloajan mukaan.

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

KEVÄT 2016


