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- Kalpassa ilmoittaneet yritykset
- Maakunnalliset kirjastot
- PAT-koulut
- Pohjoismaiset kadettikoulut
- Lisäksi muun muassa Tasavallan Presidentin
Kanslia ja monia muita...

pääkirjoitus

Kadetti muuttuvassa
maailmassa
Kehitys kehittyy ja niin tekevät kadetitkin. 99./82.
kurssi koki yhden yön ihmeen ja he valmistuivat
ulos koulusta, 100./83. kurssi sai kolmannet raitansa ja he lähtivät evakkoon odottamaan vauhtiviikkoja aselajikouluille. 101./84. kurssi löysi
tiensä takaisin Santahaminaan toisen raidan kanssa ja taloon on tullut uusi kurssi, 102./85., ja sen
mukana uusien kasvojen lisäksi uudenlainen tutkintorakenne.

Muistetaan kuitenkin wanhan kansan sanonta että
maltti on valttia. Tässä numerossa tutustutaankin
perinteisiin ja kurkistetaan vähän ajassa taaksepäin.
Päätoimittaja
Kadetti 		

Henri Rauhala

Elämmekin täällä eräänlaista sukupolvien välistä aikaa, kun keskoskurssi on vanhaan malliin
nyt vuoden Santahaminassa ja simppukurssi on
Santahaminassa sen puolitoista vuotta yhtäjaksoisesti eli vuoden päästä tähän aikaan 102./85.
kurssi pakkailee tavaroitaan ja valmistautuu
muuttamaan puolustushaarakouluille. Veikkaan,
ettei nykyistä Perinteiden Isää haittaa tämä puolen vuoden ylimääräinen mahdollisuus kasvattaa
nuorinta kurssia, mutta asiat menevät mielenkiintoiseksi ensi vuonna kun 103./86. tulee taloon ja
nykyisellä kurssilla on silloin noin puoli vuotta
aikaa kasvattaa ja kouluttaa heistä tulevia kaaderiupseereita.

Vaikka tämä on haaste, ei se saa estää muutosta.
Välillä ehkä siellä hermeettisessä luentosalissa
saattaa tuntua siltä, että aika on pysähtynyt täysin,
koska katsot samaa kissavideota kannettavalta
tietokoneelta kolmatta kertaa putkeen, mutta oikeasti se juoksee meidän ympärillämme. Pariisissa neuvotellaan meidän lastenlasten kohtaloista
päästörajoina, Syyriassa kapinallisryhmiä syntyy
ja häviää joka päivä ja Yhdysvalloissa on juuri allekirjoitettu laki, joka mahdollistaa kaivostoiminnan avaruudessa yksityisille toimijoille. Muutosta
tapahtuu koko ajan, halusimme tai emme.
Siksi onkin tärkeää että meistä jokainen muistaa
velvollisuutensa pysyä ajan hermolla ja seurata
maailman muutosta, sillä se on ainoa keinoa pysyä
siinä mukana. Siksi myöskin Kadettitoverikunta kehittyy koko ajan ja seuraavassa numerossa
päästäänkin tutustumaan muun muassa uusiin
verkkosivuihin ja perehdytään lisäksi uuteen tutkintorakenteeseen.

P.S Jos kiinnostaa ottaa miehestä mittaa tiedon
saralla, niin lehteen on lisätty pieni visa, jossa kysellään sotataidollisia asioita niin historiasta kuin
nykypäivästäkin. Lähettäkää siitä palautetta, risuja ja ruusuja, osoitteeseen
kalpa@kadettitoverikunta.fi.
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Perinteiden isän terveiset.
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Erilaisia vastuu tehtäviä Kadettikoulussa.

Kadettien elämää
Aikamatka menneiden kurssien aikoihin.

Kadetit voittoon sotilasurheiluliiton jääkiekkoturnauksessa
Jääkiekkojoukkueen jälkipeli turnauksesta.

Arjen sankarit
Kadettitoverikunnan puheenjohtajan puheenvuoro
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TULIJAOS

TUL-TA!
Tulijaoksesta kajahtaa
Teksti: Kadetti Victor Naville, 101. kadettikurssi Kuvat: SA-kuva

Kun opiskelija saapuu Kadettikouluun, odottaa häntä lukuisat maakunta, joukko-osasto ja aselaji kokoontumiset.
Harva näistä kuitenkaan yhtä perinteikäs kuin Tulijaos, jonka perinteet odottavat täällä epäsuoran tulen
ammattilaisia.

Tykkimiehiä ovat aikojen halki muiden aselajien edustajat
pitäneet kenties hivenen kummallisina. Astuessani palvelukseen kunniakkaaseen Karjalan
Tykistörykmenttiin en tainnut
ehtiä kuin kuulla perusyksikköjen isojaossa sanat ”toinen kenttätykistöpatteri” ennen kuin
joku, luultavasti kateellinen
viestimies tai pioneeri, huikkasi sanat ”tyhmä saa olla, muttei
tykkimies”. Aikani mietiskelin,
piileekö näissä sanoissa jokin
vinha perä. Nyt, muutamaa
vuotta myöhemmin, voin käsi
sydämellä todeta, ettei todellakaan piile.
Onhan se niinkin, että tykkimiehet erottuvat joukosta. Istuvat yleensä takarivissä, pitävät
kovaa ääntä, harrastavat lähinnä hyvin syömistä ja juomista,
sekä tarjoavat kellarilla hylsyä
(oikeasti se on kyllä kartussi,
kirj.huom.) soittaessaan kierroksen vain toisille tykkimiehille. Esimerkiksi Ranskan keisari
Napoléon I Bonaparte, vanhana
tykkimiehenä, tykkäsi tehdä asiat vähän isommin ja löi lopulta
latasimensa Venäjän talveen.
Kunniattoman sotilasurani aikana en ole kuitenkaan nähnyt
tai kuullut minkään toisen aselajin edustajien pitävän toisistaan samalla tavalla huolta läpi
sotilaan elämän. Tykkimiehillä
on myös Kadettikoulun ainoa
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Tykistönkenraali Vilho Nenonen

virallinen aselajin perinnejoukko, Tulijaos.
Tulijaos ylläpitää kenttätykistön perinteitä, huoltaa Kadettikoulun
perinnetykkejä
ja istuttaa ballistisen kuusen.
Keskeisin tehtävä on kuitenkin hyvän tykkimieshengen
välittäminen kurssilta toiselle
ja nuorempien tykkijullien perehdyttäminen koulun tavoille toverillisessa hengessä. Juuri
tykkimiesten välinen yhteishenki ja yhteenkuuluvuuden tunne
saivat allekirjoittaneelle liki kyyneleen silmäkulmaan ilmoitta-

essani toisena opiskeluvuonna
suoritettavissa aselajivalinnoissa
vaihtavani punaisen laatan vihreään. Mutta tykkiveljilleni ja
-siskoilleni muistutuksena, voi
niillä sileillä putkillakin ampua.
Tulijaokseen kuuluvat 102.
kadettikurssista lähtien tykistörykmenteissä
palvelleet, tulenjohtajat, sekä kaikki
muut halukkaat ja sydämeltään punaiset. Koko Tulijaosta
johtaa toiselta vuosikurssilta
valittava Ballistakadetti. Ensimmäisen vuosikurssin tulijaosta
johtaa Patteriupseeri apunaan
Aarnikotka. Patteriupseeri on
lähtökohtaisesti iältään jaoksen
vanhin ja Aarnikotka iältään
nuorin. Patteriupseerista tulee
myöhemmin toisena opiskeluvuonna Ballistakadetti, mikäli
hän on tehtävään halukas ja kyvykäs.
Näkyvin tehtävä Tulijaoksella on
koulun perinnetykkien, Petterin
ja Barbaran, huoltaminen. Tykkien jalustat on puhdistettava
lumesta, lehdistä ynnä muusta,
sekä tykit suunnattava käskettyyn pisteeseen jokaisen palveluspäivän aamuna kello 08:00:00
mennessä.
Perinnetykkien
huoltaminen
asianmukaisesti
on jokaisen tykkimiehen kunniatehtävä, josta tulee suoriutua
metrin, piirun ja sekunnin tarkkuudella.

Tulijaos järjestää myös kolme
virallista
perinnetilaisuutta:
ballistisen kuusen istutuksen
nuoremman kurssien aloittaessa opintonsa, kenttätykistön suojelupyhimyksen Pyhän
Barbaran päivän joulukuussa,
jossa myös kastetaan nuorempi tulijaos tehtäväänsä, sekä
tykistökenraali Vilho Petter
Nenosen syntymäpäivän maaliskuussa. Näihin tilaisuuksiin
ovat tervetulleita kaikki nykyiset ja entiset tykkimiehet, sekä
istuva Perinteiden Isä. Luonnollisesti myös vierailu Hotelli
Tornin Ateljee Bariin ja siellä
suuntauksen
tarkastaminen
kuuluvat uuden Tulijaoksen
perustamiseen.
Tulijaoksen merkitystä kurssien välisen yhteishengen luomisessa ei voi vähätellä. Varsinkin
nuorimman kurssin aloittaessa opintonsa on tärkeää, että
tuoreet simput tutustuvat

tävästi kenttätykistön yhteishenkeä.

Sotamarsalkka C.G.E Mannerheim
tarkastaa tykistön tulenjohtopaikkaa

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toisiinsa yli joukkuerajojen, sekä vanhemman kurssin
samankaltaisen palvelushistorian omaaviin kadetteihin. Myös
opettajakunnassa olevat tykistön edustajat ovat silloin tällöin
tykistöllisissä tekemisissä Tulijaoksen kanssa, mikä tietenkin
omalta osaltaan kehittää merkit-

Kaiken kaikkiaan, vaikka tykkimiehenä saa varmasti tottua
muiden aselajien edustajien
enemmän tai vähemmän toverilliseen huomautteluun raskaista ammuslaatikoista (joissa ei
muuten armon vuonna 2015 ole
vielä kunnollisia kantokahvoja),
moottoriajoneuvoilla kulkemisesta, takalinjassa kuolemisesta
ja kuudennesta oluesta kellarilla
maanantai-iltana, sanon kaikille
entisille ja nykyisille tykkimiehille: Kiitos kaikesta. Soikoon
Tykkipojan laulu, tärisköön
tanner ja säilyköön tykistönkenraali Nenosen muisto, kun
Tulijaos kokoontuu. Ja muistakaa Napoléonin sanat: ”jumala
on sen puolella, jolla on paras tykistö”. Päivääkään Tulijaoksessa
en vaihtaisi pois.
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MIETINTÖJÄ

Teksti: Luutnantti Antti Pajuranta, 96. kadettikurssi

Minä ja työtoverimme olimme
kuin laivueellinen höyryjunia.
Kyllä, niitä isoja ja puhisevia, jotka
pusersivat peruskoulutuskauden
viimeisiä koulutuksia pakettiin.
”Luppoaika” tuntui sanana suorastaan tarunhohtoiselta eikä tekemistä tarvinnut etsiä. Tekeminen
kyllä löysi sinut. Jos ei muuten,
niin napakan käskyn muodossa.
Ylhäinen norsunluutorni on näet
alati valpas. Kaiken P-kauden sorvaamisesta syntyneiden lastujen
seassa pitäisi myös suunnitella
tuleva erikoiskoulutuskausi ja sen
lukuisat kurssit. Muuten käy taikurille vanhanaikaiset, eikä hatusta tule sitä valkoista kania, vaikka
piti. Toisin sanoen, upseerin on
elettävä aina toinen silmä tulevassa, jotta toiminta pysyy suunnitelmallisena ja johdonmukaisena.
Jonkinlaista huomiota tosin kannattaa luoda myös omiin ”jalanjälkiinsä”. Opastaessani edellä
mainitun ilmapiirin keskellä nuorempaa luutnanttia erään kurssin
kanssa, josta olin itse aikaisemmin ollut vastuussa, pääsin taas
välittämään eteenpäin eräänlaista
perinnetietoutta. Olin tyytyväinen siihen ajatusmaailman, johon
olin kadettikoulun aikana tottunut.
Tärkeä tieto pitää taltioida ja välittää eteenpäin nuoremmille, jotta
aikaisemmin tehty työ eivät valu
maahan, kuin hiekka sormien välistä. Pyörää ei tarvitse joka vuosi
keksiä uudestaan.
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Kadettikoulun perinteissä on paljon numeraalista ja suorastaan
triviaalia tietoutta, jotka eivät toki
auta suoranaisesti työelämässä.
Note to self: Lievästä klaustrofobiakohtauksesta kärsivää alokasta
ei muuten kiinnostanut tarina itkumuurista tai ojaan ajaneen panssarivaunun
ajajaa
simpun
määritelmä. Voi olla että näille
kavereille upposi kadettikoulun
perinteitä paremmin raitis ulkoilma ja hinausapu. Kuitenkin hyöty,
jonka itse olen aidosti perinnekasvatuksesta saanut on mielestäni
moninainen. Osa perinteistä on
luonteeltaan kevyempiä ja ne lisäävät yhteenkuuluvuutta huumorin ja yhdessä tekemisen kautta,
kuten puurojuhla, NOCA -päivät
ja upseerihäät perinnemenoineen.
(Puurojuhlastakin saa tosin rankan, jos seuraavana aamuna on
tiedossa strategian tentti). Tulipa
saunajunaankin kerran hypättyä
oman kurssin kanssa. Muutamia
suoranaisia käytännön hyötyjäkin on ollut. Perinteiden opettelu
kouluaikana piti päivittäin aivot
virkeinä ja avoinna oppimiselle
sekä paransi etenkin havainnointikykyä ja numeraalista muistiani,
joka on aina ollut varsin kehno.
(Auttoi ainakin kaikissa varomääräystenteissä.) Nämä saattoivat
tosin kehittyä muutenkin, niin en
saivartele niistä enempää. Tulipa
mainittua tämäkin näkökulma.
Yksi asia on kuitenkin auringon
selvä. ”En tiedä, mutta otan sel-

vää” -lause on puuduttanut kadettien kitarisoja jo vuosikymmenet,
mutta hyvät naiset ja herrat (*rumpujen pärinää*) – se on täysin arkipäivää töissä! Työskentelemme
suuressa tiedon valtameressä, joka
suurimmaksi osaksi koostuu sähköisten tietokantojen asiakirjoista sekä oppaista ja ohjekirjoista.
Töitä ei voi tehdä arvauksilla tai
mututuntumalla. On osattava sukeltaa oikeasta kohdasta sisään ja
löytää ajan tasalla olevat faktat.
Jos perustat virallisen väitteesi
kaverin kaverilta kuultuihin tornareihin, niin siitä on seurauksena
vain punaiset korvat.
Toiset perinteet ovat taas hieman
astetta syvällisempiä ja puhuttelevampia, jotka pyrkivät herättelemään oikeanlaista asennetta ja
suhtautumista työelämään. Monella yhteisöllä on perinteitä, mutta harva niistä koskettelee niin
vakavia aiheita, kuin meillä itsenäisen Suomen kadettiupseereilla.
Ehkä tietynlainen kurin läsnäolo
ja vakavuus osana perinnekasvatusta juontaa siihen tosiasiaan,
että jokaisella meistä on sodanajan tehtävä. Paikka, jota ei jätetä,
ja johon tulee suhtautua – ei välttämättä vakavasti – mutta kunnioittavasti. Jos sotilaan ajatukset
erkaantuvat jo uran alkuvaiheessa
niistä ”oikeista hommista”, saattaa se lyödä kasvoille jokin päivä
kuin paikkatietotekniikan kurssi
konsanaan. Mielestäni on hyvä,

että osa perinteistä antaa tietynlaisen ”johtotähden” ja palauttaa tarvittaessa villihevosina laukkaavat
ajatukset realistisille raiteille.
Kadettien
perinnekasvatuksen
haasteellisuus kumpuaa osittain
siitä, että perinteet sisältävät aina
tietyn määrän kuria ja sen ylläpitäminen satapäiselle upseeritaimikolle on vaikeaa. Jokaisella
kurssilla tuntuu olevan niin monta erilaista mielipidettä kadettien
koulutuksesta ja kasvatuksesta,
kuin on kadettejakin. Mielipiteitä tuleekin olla, koska emme saa
muuttua harmaaksi massaksi, joka
ajattelee aina samalla tavalla, mutta asiat on pidettävä tasapainossa.
Tasapainottelu isällisen opastuksen ja kurinpidon välillä on ehkä
perinnehenkilöstön ja kadettiesimiesten vaikein tehtävä ja ainainen ”kuuma peruna”. Kaikilla on
kivaa, jos tehdään ainoastaan kivoja asioita, mutta kadetti on sotakoulussa tilannetta varten, joka
ei varmasti aiheuta riemunkiljahduksia kenenkään suusta. Siksi
teille tarjoillaan aika-ajoin pieni
annos myös sitä vakavuutta.
Armeijan harmaissahan kuuluu
aina tehdä, niin kuin käsketään.
Tämän varmaan kaikki allekirjoittavat ainakin periaatteen muodossa. Tavoitteena on muodostaa
yksilöistä yhtenäinen joukko, joka
toimii yhdessä saman tavoitteen
saavuttamiseksi, millä haluttuun
lopputulokseen päästään mahdollisimman tehokkaasti. Sama pätee
myös kadettien kasvatuksessa.
Aina on kuitenkin yksilöitä, jotka
haluavat aktiivisesti kyseenalaistaa organisaatiotaan, tai osia siitä,
ja aiheuttavat ainakin hetkellisesti
pientä ryhmäkoheesion rikkoutumista, vaikka tarkoitus olisikin
hyvä. Mikäli onnistut tuomaan
mielipiteesi ja ideasi oikealla forumilla rakentavassa ja joukon
edun mukaisessa valossa, olet
hyvällä tiellä, mutta jos sanainen
arkku aukeaa vain oman egon

pönkittämistä tai jonkun mustamaalaamista varten, kannattaa
harkita sanansa tarkkaan. Palautteelle ja muutokselle on oma aikansa ja paikkansa ja toivoisinkin,
että tulevaisuuden upseerit ymmärtäisivät, että mikä tahansa tehtävä täytetään siinä hetkessä ilman
vastalauseita. Vai haluaisitko sinä
johtaa komppaniaa, jossa kaikki
alaisesi purnaavat naama rutussa
käskyn jälkeen? Tiedän vastauksen: et. Älä siis ryhdy tuputtajaksi. Kukaan ei pidä niistä. Kukaan
ei halua tällaista alaista. Olemme
jokainen yksilöitä, mutta sotilaina yhteistyö on ainoa oikea tie.
Kannustan antamaan rakentavaa
palautetta. Se otetaan huomioon.
Kadettikasvatukseen ei ole valmista ratkaisua varsinkaan, kun
kadettien opetussuunnitelma elää
jatkuvassa muutoksessa.
Kadetti. Mikäli pystyt perinteiden
kautta luomaan edes hiuksenhienon ja suorastaan kosketusherkän
yhteenkuuluvaisuuden
tunteen
itsesi ja muiden kadettiupseerien
kanssa, olet samalla luonut pohjan
yhteistyölle. Töihin mennessäsi
sinun työpisteesi ei ole kauhtuneen vihreä hermeettinen kontti
yksikön takapihalla. Sinä olet osa
työyhteisöäsi, joka toimii päällikkösi luotsaamana, kuin hypnoottisesti samaan tahtiin uiva silliparvi.
Saatoin yhdellä lauseella murskata muutaman johtamisjärjestelmälinjan kadetin unelmat. Anteeksi.
Deal with it.

taitoa töissäkin? Sotatieteiden
kandidaatti on samojen tehtävien
parissa keskimäärin neljä vuotta. Se on pitkä aika. Vanhemmat
upseerit tuntuvat vaihtamaan tehtäviään joskus jopa 1-2 vuoden
välein. Jättääkö päällikkökin seuraajalleen vain tyhjän työpisteen
ja keltaisen Post-it -lapun, jossa
lukee: ”PÄÄLLIKKÖ-TJ 0, AAMUJA...”. En usko tätä. Tiedän,
ettei se ole totta. Kyllä kokeneet
sedät aina edes muutamat vinkit
vaihtaa keskenään. Moni upseeri saa paljon ideoita ja kehittää
paljon uutta, mutta vain kokeneimmat ymmärtävät tiedon välittämisen tärkeyden. Korttitaloa
ei voi rakentaa suureksi, jos tekijä
vaihtuu minuutin välein, ja uusi
kaveri joutuu aina aloittamaan
alusta.
Tarkoitukseni ei ollut saada ketään
vakuuttuneeksi mistään tai kenestäkään. Halusin antaa näkökulmia
Kadettikerhon aselajipöydissä ja
saunan lauteilla kimpoilevien ajatusten ja pohdintojen tueksi. Näin
minä ajattelen. Entä sinä?
Kadeteille jaksamista toivottaen!
Luutnantti Antti Pajuranta.

Järki käteen ja loput pohdinnat
eetteriin. Palatakseni tiedon välittämiseen ja perinteiden ydinolemukseen, voisiko yksi näkökulma
olla se, että kadettikoulun perinnekasvatus kaikkine hersyvine
kaskuineenkin valmistaa meitä
omaksumaan montaa eri muotoista tietoa aivolohkojemme
kääröihin lyhyessäkin ajassa, jotta voisimme soveltaa tätä (ehkä
hieman takavasemmalta) opittua
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Kadetit Tanskassa

Teksti: Kadetti Henri Rauhala, 101. kadettikurssi Kuvat: Kadetti Henri Rauhala
Tanskan maavoimien upseerikoulussa järjestettiin perinteikkäät puolivuosittaiset kadettitanssiaiset marraskuun lopussa ja
sinne kutsuttiin vieraiksi neljä kadettia ja yksi henkilökunnan jäsen Kadettikoulusta. Pääsimmekin tutkimaan pitivätkö Hamletin väitteet siitä että Tanskanmaalla olisi jotain mätää vai saako se sittenkin puhtaat paperit?

Kadettilinnaan tutustuminen
Lentokentältä meidät kuljetettiin
majoitukseen, missä vaihdoimme pikaisesti siviilit maastopukuihin, ja kävelimme Tanskan
kadettikoululle, joka oli aivan
majoituksen vieressä. Koulu on
kuitenkin väärä sana kuvaamaan
rakennusta, sillä he opiskelevat
Fredriksbergin linnassa, joka on
kuninkaallisen perheen entinen
’kesäasunto’. Ensiksi söimme
perinteikkäät lounasvoileivät ruokalassa ja pääsimme tutustumaan
vielä Norjan delegaatioon, jotka
olivat saapuneet meitä ennen koululle.
Lounaalta meidät sitten ohjattiin
luentosaliin, jossa oli tarkoituk-

Iskuosasto minus allekirjoittanut
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sena esitellä meille tanskalaista
tutkintorakennetta, mutta kaikkien sotilaiden vihollinen eli esitystekniikka aiheutti ongelmia, sillä
joku oli käynyt nappaamassa videotykin. Se ei kuitenkaan aiheuttanut ongelmia, vaan tanskalaiset
hallitsivat tilannejohtamisen ja
linnankierrostamme aikaistettiin.
Meitä opastettiin ympäri linnan
ja pääsimme näkemään kuinka
erilainen oppimisympäristö Tanskan kadeteilla on. Mitään erillisiä suojeltuja perinnehuoneita ei
ollut, lukuun ottamatta henkilökunnan toimistoja, joten kadetti
pystyi opiskelemaan esimerkiksi
kuninkaan entisessä neuvotteluhuoneessa tai kuningattaren salaisessa kylpyhuoneessa, missä
kokikaan saavansa parhaan inspiraation. Meidät ympäröi kaikkialla linnan rikas historia, sillä
jokainen kuningas ja kuningatar
oli aina lisännyt jotain omaa linnaan, oli se sitten maalaus, huone tai jopa uusi siipi. Taitaa olla
paikallisilla simpuilla pari perinnettä opittavaksi, sillä esimerkiksi
kuningattaren keittiö oli peitetty
laatoilla, joista yksikään ei ollut
identtinen toisen kanssa. Kierros
päättyi linnan katolle, josta avautuivat huikeat näköalat ympärillä
olevaan Kööpenhaminaan.
Kierroksesta hypnotisoituneina
palasimme takaisin luentosaliin,
jossa tekninen ’häiriö’ oli saatu
korjattua ja meille päästiin esittelemään tanskalainen kadetin

Näkymät koulun katolta

tutkintorakenne. Suurimmat erot
meidän tutkintoomme on se että
sisäänpääsyehtona on joko siviilikandidaatintutkinto ja vuoden
mittaisen ’joukkueenjohtajakurssin’ läpikäyminen tai usean vuoden työskentely aliupseerina.
Tanskassa ei myöskään ole kadetin palvelusarvoa, vaan aloitetaan kersantteina, josta ylennetään
pikkuhiljaa kohti luutnantin arvoa eikä puolustushaaroille ole
yhteisiä opintoja, vaan ilma- ja
merivoimilla on omat koulunsa.
Tutkinnon esittelyn jälkeen kävimme nopeasti majoituksessa
sulattelemassa informaatiotulvaa
jonka olimme saaneet ja vaihdoimme siviilit päälle, sillä meitä odotti illalliseksi perinteinen
tanskalainen joululounas. Hyvän
ruoan äärellä tutustuimme lähemmin muihin vierasdelegaatiohin ja
tanskalaisiin isäntäkadetteihin.

Hevosia ja tanssia –
herrasmiesten hommia

Seuraavana aamuna oli liikkeellelähtö kahdeksalta, sillä luvassa oli
toiminnantäyteinen päivä. Aluksi
matkasimme kylmän sodan museoon Stevnsfortin rannikkolinnakkeeseen. Kierroksen alkuun
meille esiteltiin vanhaa ilmapuolustuskalustoa, kuten HAWK
ilmatorjuntajärjestelmää.
Siitä
matkamme jatkui rannikkotykeille. Ne olivat 150mm laivatykkejä
saksalaisesta taistelulaiva Gneisenausta. Se oli uponnut toisessa
maailmansodassa Iso-Britannian
ilmahyökkäyksen seurauksena,
ja Saksan laivasto oli sitten käynyt irroittamassa tornit laivasta
ja pisti ne miehitetyn Tanskan
rannikolle, sillä tykkien kantama oli 23km ja Tanskan ja Ruotsin välissä on noin 20 km merta

Kylmän sodan aikaisia arvioita
tulevaisuuden sotakoneista

Stevnshortin kohdalla. Tykkien
jälkeen pääsimme tutustumaan
niiden alla olleeseen tunneliverkostoon, jotka sijaitsivat 18 metriä maan alla. Sieltä löytyi vanha
komentokeskus, jossa olivat vielä
vanhat tutkapäätteet ja majoitustilat linnakkeen henkilöstölle. Tunneliverkoston esittelyn jälkeen oli
aika taas nousta ajoneuvoihin ja
matkata seuraavaan kohteeseen
Antvorskovin varuskuntaan, jossa
on Toinen Prikaati ja Kaartinhusaarirykmentti.
Ensitöiksemme siellä nautimme
voileipiä lounaaksi (Tanskassa ei
muuta kuulemma lounaaksi syödä
kuin voileipiä) ja meille esiteltiin niin varuskunnan kuin myös
joukko-osaston historiaa. Lou-

Eskadroonan maskotti Aramis

naan jälkeen pääsimme tutustumaan Kaartin husaarirykmentin
ratsuväkieskadroonaan eli joukkoyksikköön, joka vastaa kaikista
kuninkaallisista edustustehtävistä.
Yksikkö koostui henkilökunnasta,
kahdesta joukkueesta varusmiehiä ja 75:stä hevosesta. Heidän
tehtävänään onkin hoitaa kaikki
edustustehtävät Tanskassa, mikä
vaatii tiukkaa harjoittelua niin
varusmiehiltä kuin hevosiltakin.
Ensimmäisen neljän kuukauden
peruskoulutuskauden
jälkeen
varusmiehillä alkaa tallipalvelus, johon kuuluu hevostenhoitoa, siivouspalvelusta talleilla,
ratsastustusta, ratsusulkeisia ja
musiikkioppitunteja. Puitteet toiminnalle olivat kyllä kunnossa,
sillä yksikköön kuuluu muun muassa oma satulamestari, kengittä-

jä ja eläinlääkäri. Valitettavasti
emme kylläkään päässeet seuraamaan harjoittelua, koska yksikkö
oli maastoharjoituksessa samaan
aikaan.
Eskadroonan esittelyn jälkeen
matkamme jatkui taas, seuraavana pysäkkinä majoitus. Siellä
kävimme vaihtamassa puvut päälle sillä seuraavaksi oli vuorossa
tanssikurssi. Meidät opastettiin
koululla isoon saliin, jonka ovella saimme lapun jossa oli nimi ja
sotilastehtävä: meidän piti etsiä
avec:imme tanssiaisia varten. Salissa meitä odottikin naisia, ja ujojen suomalaisten piti ottaa itseään
niskasta kiinni ja lähteä esittäytymään. Parin erehdyksen jälkeen
sitten oikea pari löytyikin, ja sitten alkoi sosialisoiminen
kunhan nimet oli vaihdettu
ja alkujännityksestä päästy
yli. Juuri kun puheensorina
alkoi kaikua salin seinistä,
keskeytettiin jutustelu ja
käytiin itse asiaan eli tanssiin saloihin. Ohjelmassa
oli foxtrot ja bugg, kadettien vanhat ystävät vuoden
takaiselta tanssikurssilta.
Täytyy muistaa käydä kiittämässä Clara Blomqvistia
opeistaan, sillä askeleet olivat sen
verran vielä hyvin tallessa, että
suomalaiset loistivat parketilla ja
saimme osaksemme kiitosta taidoistamme. Puolentoista tunnin
intensiivikurssin jälkeen siirryimme ruokasaliin. Siellä meitä odotti illallinen pullollaan tanskalaisia
perinneruokia, joita nautiskelimme seurustelun ohessa. Aveceiksi
oli valikoitunut myös pari ruotsalaista ja pääsimme myös vähän käyttämään ruotsin kurssilla
todennettuja ’täydellisiä taitoja’
ja opettelemaan ruotsalaisia juomalauluja. Illallisen jälkeen oli
vielä mahdollista jatkaa keskustelua tanskalaisten kadettikellarilla.
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KADETIT TANSKASSA
Pääpäivä ja poistuminen
Lauantaiaamuna saimme nukkua
pitkään, sillä lähtö oli vasta puoliltapäivin.
Meillä olikin vain
yksi kohde varattuna iltapäiväksi,
Tøjhusmuseet eli Kuninkaallinen
asevarastomuseo. Lounasleivät
siellä nautittuamme meitä odotti
opastettu kierros heidän Afganistan-näyttelyssään, joka oli raken-

nettu tanskalaisten Afganistanin
veteraanien avustuksella toimien
heille kuntoutuksena ja he vastavuoroisesti toimivat museon
henkilökunnalle asiantuntija- ja
käytännönapuna. Näyttely olikin rakennettu kuvaamaan keskivertorotaatiota Afganistanissa.
Alkuun oli rakennettu normaalin
nuoren aikuisen miehen huone
pelikonsoleineen päivineen, ainoana merkkinä tulevasta rotaatiosta
pöydällä ollut testamentti, jonka
jokainen kansainväliseen operaa-

tioon lähtevä joutuu tekemään.
Siitä sitten matkattiin lentokoneen
rungon palasen läpi itse ’Afganistaniin’. Tunnelma oli haluttu luoda mahdollisimman autenttiseksi,
joten näyttelyyn oli asennettu valot, jotka vaihtuivat kuvaten päivää ja yötä, ja jopa lattialla ollut
sora oli Afganistanista asti tuotu
näyttelyä varten. Näyttelyn kohokohtia oli Afganistanissa tienvarsipommiin ajanut panssaroitu
henkilöajoneuvo. Siitä sitten käveltiin Afganistanilaisen torin
läpi lentoaseman portille, joka
kuvasi paluuta rotaatiosta, mihin
myös näyttely päättyi. Oppaiden
kiittämisen jälkeen saimme vielä
vapaata aikaa pyöriä museossa ja
tarkastella sieltä löytyneitä varusteita, joita löytyi 1400-luvulta nykypäivään. Sattumoisin museossa
oli myös käynnissä Taru sormusten herrasta –näyttely ja pääsimme ihmettelemään Keskimaankin
aseistusta.
Museon jälkeen meidät kyyditettiin takaisin majoitukseen, missä
aloitimme valmistautumisen matkan kohokohtaa eli Kadettitanssiaisia varten. Siinä meinasi käydä
huonosti, kun yhdeltä liikaa salilla
aikaa viettäneeltä kadetilta irtosi
m/22:n takista nappi. Pienen etsintäoperaation jälkeen kuitenkin
löydettiin neulaa ja lankaa, ja tilanne saatiin pelastettua viime
tingassa. Viimeiset särmäykset
tehtyämme lähdimme viimeiseen
koitokseen. Linnalle saavuttuamme otimme avecit kainaloon ja
juhlat lähtivät käyntiin. Aluksi oli
pöytäjuhla, jossa saimme maistaa
uudenlaisen version aikaisemminkin kohtaamasta joululounaasta.
Siinä sitten aika matkasi siivillä keskustellessa, varsinkin kun
tanska ja ruotsi alkoivat sujumaan
paremmin, ainakin omasta mielestäni. Pöytäjuhlan jälkeen sitten seurasi vapaata seurustelua ja
tanssia, ja pääsimme näyttämään
taas kyntemme tanssilattialla.
Valitettavasti kaikki hauska lop-
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puu aikanaan ja kellon alkaessa
näyttämään aamuyötä saatoimme
daamimme ja poistuimme itse
majoitukseen. Seuraavana aamuna olikin sitten enää luvassa
myöhäinen herätys, raivokasta
pakkaamista, yhteystietojen vaihtaminen muiden delegaatioiden
ja isäntäkadettien kanssa, ja lento
Helsinkiin. En ainakaan omissa
tutkimuksissani löytänyt mitään
mätää Tanskasta, joten kai se on
pakko tulevaisuudessa toteuttaa
lisää tutkimuksia ja käydä siellä
joskus uudestaankin.

Opaskadetti näyttää meille salaisen reitin kuningattaren
kylpyhuoneeseen

perinteiden isä

Perinteiden isä, kadettialikersantti Ville Koivikko, 101. kadettikurssi

Aluksi

Muistan itse lukeneeni Perinteiden Isän palstaa vähän yli vuosi
sitten Auditoriotalon sotilaskodissa. Silloinen Perinteiden Isä tuijotti
lehdestä takaisin tuimana ja kaukaisena. Kuvaa oli kuitenkin joku
oman elämänsä Picasso koristellut
kovin tutulla viiksimallilla, mikä
tavallaan kevensi tunnelmaa.
Nyt, kun itse kirjoitan samaista
palstaa, lueskelen tuota vuoden
takaista aukeamaa ja mietin mitä
itse haluan sanoa lukijoille. Päätän jatkaa edeltäjäni perinteitä ja
omistaa jokaiselle opiskelevalle
kurssille oman väliotsikon. Kirjoitukseni käsittelee ymmärrettävistä
syistä perinteitä ja upseerikasvatusta, mikä tekee siitä hyvinkin
vakavamielistä luettavaa. Pyrin
kuitenkin tuomaan sanomani esille mahdollisimman vähin korulausein.
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102. ja 85

Aluksi haluan onnitella teitä nuorimmaisia onnistuneesta uravalinnasta. Osalla teistä on jo
kokemuksia palveluksesta puolustusvoimissa, muutakin kuin
asepalvelus. Te, joilla vuosia on
enemmän, tarjotkaa kokemuksenne koko kurssin voimavaraksi.
Olen kuullut sanottavan että kuka
tahansa oppii omista virheistään,
mutta vain fiksut muiden virheistä. Helpottakaa muiden tietä ja jakakaa ammattitaitoanne. Te, jotka
olette olleet mukana vasta hetken,
hyödyntäkää sitä näkemystä jonka
vanhemmat sotilaat teille jakavat.
Vetäkää yhtä köyttä ja tarjotkaa
apua toisillenne. Ketju on yhtä
vahva kuin sen heikoin lenkki.
Kadettiketju on metafora, joka
kuvaa teidänkin kurssianne. Tulette jatkamaan omalla ketjun lenkillänne satoja vuosia kestänyttä
kadettiketjua. Teidän velvollisuu-

tenne on hoitaa päivittäiset tehtävänne parhaan kykynne mukaan,
eikä vähempään pidä tyytyä. Johtajana oleminen on esimerkkinä
olemista. Suomalainen sotilas
tunnustaa varauksettomasti johtajakseen vain esimiehen, jota hän
voi jokaisessa tilanteessa katsoa
ylöspäin.
Perinne- ja upseerikasvatus tähtää
suomalaiseen upseeriin, joka ymmärtää perinteiden arvon ja mitä
esimerkkinä oleminen on. Olen
useasti kuullut puhuttavan esimerkillä johtamisesta, useimmiten silloin kun varusmiesjohtajat
ovat johtaneet taistelukoulutusta
alokkaille, lippis päässä kypärän
sijasta. Kaikki varmasti tiedätte
tilanteen. Tämä ei mielestäni kuitenkaan ole se esimerkkinä olemisen kovin ydin. Mikäli joukko
kiinnittää huomiota tällaiseen

asiaan johtajassa, on hänen toimintansa mennyt vikaan jo ennen
päähineen valintaa. Esimerkillisyyden ydin on mielestäni sitä että
antaa kaikkensa, joka tilanteessa.
Vähempään ei voi tyytyä silloin
kun on kyse ihmishengistä tai valmistauduttaessa sellaisiin tilanteisiin.
Esimerkillisyyden lisäksi teidän
tulee oppia ymmärtämään perinteiden syvempi merkitys. ”Syvempi merkitys” on sanapari,
jonka ymmärtämiseen itseltäni
meni näin jälkeenpäin mietittynä
turhan paljon aikaa. Osa perinteistä on lähinnä henkeä luovia ja
kurssia yhdistäviä, mutta suurin ja
tärkein osa niistä on luonteeltaan
syviä, vakavia ja merkityksellisiä.
Miten se, että Suomen ensimmäinen kadettikoulu perustettiin 1779
Haapaniemeen, liittyy asiaan? Tai
muut asiat joista mm. perinnelounailla keskustellaan?
Perinnekasvatuksen perimmäinen päämäärä on luoda kadeteista ja kadettikurssista yksi
erottamaton ja järkähtämättömästi yhteenkuuluva kokonaisuus.
Yhteenkuuluvuus syntyy kadettien ymmärtäessä osansa tässä
satojen vuosien merkityksellisessä
jatkumossa, joka on suomalainen
upseerikoulutus ja sen perinteet.
Samanlaisten arvojen ja ihanteiden luominen kurssille on elintärkeää tämän saavuttamiseksi. Tätä
on perinnekasvatus. Vanhempien
kadettien, erityisesti perinnehenkilöstön ja keskosten, tehtävänä
on viitoittaa teidät nuorimmaiset
kohti tätä päämäärää.

vastuuta itsestämme vaan sen lisäksi vastuu nuoremmasta kurssista, joille meidän tulee näyttää
esimerkkiä. Meillä on kasvatusvastuu, jonka vaikutukset näkyvät
tulevissa kadetti- ja upseeripolvissa. Mikäli tämä sarka hoidetaan
hyvin, kantaa se satoa kauas tulevaisuuteen. Kasvatus vaatii kuitenkin itsekuria.
Itsekuri, kurin korkein muoto,
on ollut ylpeyden ja ihannoinnin
aihe soturikulttuureissa jo tuhansia vuosia, eikä syyttä. Itsekuri
on hyvän henkisen ja fyysisen
toimintakyvyn kehittämisen perusedellytys, kumpikin pakollisia
avuja hyvälle sotilaalle. Spartalaisten ylistämisestä nykypäivään:
itsekuri on voimaa tehdä oikeita
valintoja arjessa ja käsketyissä
tehtävissä. Se että jaksaa tehdä
asiat jatkuvasti hartaudella ja hyvin, väsymyksestä ja vaikeuksista huolimatta, on mielestäni yksi
suurimmista upseerin ja sotilaan
hyveistä. Tähän meidän kaikkien tulisi pyrkiä, eikä pelkästään
meidän keskosten vaan kaikkien,
jotka tätä kirjoitusta lukevat.

100. ja 83

Herrat kaaderit ja vanhukset sekä
rouva vanhus. Muistatte varmasti hyvin oman aikanne keskosina.
Haluankin kiittää teitä antamastanne esimerkistä ja suomalaisen
upseerin mallista. Pyrimme näyttämään sitä samaa mallia nuoremmillemme ja toivon että jatkatte
samaa hyvää linjaa, jonka olette
tähänkin asti meille näyttäneet.
Työelämä lähestyy ja tuo mukanaan uudet haasteet, mutta esimerkillisyys on perusyksikössäkin
valttia.
Lopuksi kaikille kursseille: yhteistyö luo kokonaisuuden, joka on
enemmän kuin osiensa summa
ja esimerkki on voimaa. Jos tästä
kirjoituksesta jotain pitää jäädä
mieleen, se on tämä. Muistakaa
opiskella, mutta pitäkää myös
hauskaa.
Perinteiden isä
Ville Koivikko

Haluan kiittää teitä kaikkia, erityisesti perinnehenkilöstöä siitä
tuesta ja avusta, jonka olette antaneet tänä ensimmäisenä puolena
vuotenani tässä tehtävässä. Tekemistä on ollut paljon, mutta olette
helpottaneet toimintaani merkittävästi.

101. ja 84

Terve vaan kaikille, niin kuin minulla on tapana sanoa. Mennään
suoraan asiaan: meillä on tällä
hetkellä paljon vastuuta, joka on
pidettävä mielessä omien opintojen painaessa päälle. Ei pelkästään
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KADETTIKOULUN ARKEA

Ain laulain työtäs tee…
Kirjoittaja:Kadetti Joona Haataja, 83. merikadettikurssi
Kadettikoulussa on paljon erilaisia tehtäviä, joita kadetit tekevät opiskelujen ohella. Tuskin kukaan pystyy koulun aikana
välttymään ylimääräisiltä tehtäviltä, vaan osa opiskeluhenkeä on ottaa osaa yhteisien asioiden hoitoon.

Kaikilla kursseilla
Arjen pyörittäjät

Kadettikurssien päivittäisiä asioita hoitavat muun muassa…
Muonakadetti – vastaa kurssin
muonatilauksien
tekemisestä
kampuksen ravintolaan ja valvoo, että oikea määrä ihmisiä
käy syömässä.
Postikadetti – hakee aamuisin
postin kampuksen kirjaamosta
ja toimittaa ne eteenpäin kurssilaisille.
ATK-kadetti – vastaa luentosalien ATK-laitteiden kuntoonlaitosta esimerkiksi vierailevan
luennoitsijan saapuessa paikalle.
Asekadetti – vastaa asevarastosta ja avaa tarvittaessa sen ovet
muun muassa ammuntojen ja
taisteluharjoituksien yhteydessä.
Kellokadetti – pitää huolen siitä,
että oppituntien tauot ja lopetukset tapahtuvat minuutilleen
ajallaan.
Rekrytointikadetti – koordinoi
kadettien erilaisia rekrytointitilaisuuksia eri puolilla Suomea
yhteistyössä Opintoasiainosaston kanssa.

Toinen vuosikurssi
Kadettitoverikunta

Kadettitoverikunnan hallitus ja
toimihenkilöt ovat 2. vuosikurssin kadeteista. Tässä esittelemme
vain osan heistä.
Puheenjohtaja – johtaa Kadettitoverikuntaa ja vastaa isosta kuvasta.
Yhteysupseeri – pitää yhteyttä
muun muassa muihin opiskelijajärjestöihin.
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Kellarikadetti – vastaa kadettikellarista, joka on Maanpuolustuskorkeakoulussa
toimiva
virallinen anniskeluravintola.
Hankintapäällikkö – järjestää
kadeteille erilaisia hankintoja
ja joukkotilauksia, esimerkiksi
kenkiä tai muuta vaatetusta.
Urheilupäällikkö – järjestää kadettikursseille muun muassa
vapaa-ajan urheilua ja urheilukisoja.
Kalpan päätoimittaja – vastaa
Kalpa-lehden toimittamisesta.

Muita pieniä tehtäviä

Tulijaos koostetaan varusmiesaikana tykistössä palvelleista
ensimmäisen vuosikurssin kadeteista. He muun muassa vaalivat
tykistöperinteitä Kadettikoulussa ja siivoavat koulun perinnetykkejä.
Pioneereina varusmiehinä palvelleet muun muassa raivaavat
”kaaderiportin” lumesta talvisin.

Perinnehenkilöstö

Kadettikoulun perinnehenkilöstö vastaa kadettikoulun vuosikymmeniä ja –satoja vanhojen
perinteiden säilyttämisestä.
Perinteiden isä – johtaa perinnehenkilöstöä. Tehtävä on myös
vaativin perinnehenkilöstöstä.
Lisäksi
perinnehenkilöstöön
kuuluu muun muassa vanhempi ja nuorempi adjutantti, ikäpresidentti, wanha kaaderi ja
Haminan kadetti, jotka valitaan
kurssin keskuudesta.

Ensimmäinen
vuosikurssi
Sarkajuhlatoimikunta

Kustakin ensimmäisen vuosikurssin kadeteista koostetaan
toimikunta, joka järjestää jokavuotisen sarkajuhlan. Juhla on
kadettiajan yksi hienoimmista
tapahtumista.
Toimikuntaan
kuuluu muun muassa taloudenhoitaja, seremoniamestari, tiedotussihteeri, kuljetuspäällikkö,
konemestari ja kellarihiiva.

Sotataitovisa
Mitä Ardennien taistelussa piiritetyksi joutuneen 101. Laskuvarjodivisioonan toimiva komentaja prikaatikenraali Anthony McAucliffe
vastasi saksalaisten antautumisvaatimuksiin?
a)
NO!
b)
NUTS!
c)
Absolutely.
d)
Pyysi miettimisaikaa
Mikä näistä EI ole KOTO 2008 mukainen yleinen taktinen periaate?
a)Aktiivisuus
b)Yksinkertaisuus
c)Taistelukyvyn ylläpitäminen
d)Vaikutuksen keskittäminen
Minkä valtion kanssa Intia tekee yhteistyötä
uuden hävittäjän kehittämisessä?
a) Ruotsi
b) Saksa
c) Venäjä
d) Yhdysvallat
Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 23

HISTORIAN HAVINAA

KADETTIEN ELÄMÄÄ
Teksti: Kadetti Henri Rauhala Kuvat Kalpa-lehden arkistoista

Vanhin tunnettu valokuva on 1820-luvulta ja ensimmäiset selfietkin ovat 1840-luvun alusta, vaikka ne ovat
tulleet muotiin vasta 2000-luvulla somepalveluiden läpimurron kautta. Näin ollen on myös kadeteilla ollut
mahdollisuus dokumentoida elämäänsä jo Haminan kadettikoulun ajoilta. Toimitus onkin löytänyt kaappien
kätköistä valokuvia, joskaan ne eivät ole ihan tsaarin vallan ajalta, elämästä kadettikoulusta. Niistä onkin hyvä
mahdollisuus kurkistaa menneisyyden menojen saloihin.

Opiskelun riemua niin sisällä...

Sotilaan juhlaa sotilaan säässä

...kuin ulkonakin

17

Historian Havinaa

Vapaa-ajan viettoa Päärakennukseessa

Urheilun riemua

Parkettien partaveitset työssään

Ennenkin on osattu hauskaa pitää

18

Jossain vaiheessa valmistuminenkin koittaa, jopa simpuillekkin!

Löytyykö sinulta menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta kuvia, jotka saavat sinut purskahtamaan nauruun tai muistelemaan
menneitä? Nyt tarjoutuu mahdollisuus jakaa
näitä hetkiä lähettämällä kuva osoitteeseen
kalpa@kadettitoverikunta.fi, jolloin sillä on
mahdollisuus päästä Kalpa-lehteen.
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Urheilun huumaa

Teksti: Kadetti Jesse Paalanen, 101. kadettikurssi, kuvat:Kadetti Jesse Paalanen
Elokuussa kesälaitumilta paluun jälkeen 101. Kadettikurssilla jatkuivat opinnot Santahaminassa. Syyskuussa sisään
astui myös tuorein 102. Kadettikurssi josta olisi valittava nopeasti oikeat pelimiehet kauden avaavaan jääkiekkoturnaukseen Kuopioon 18. – 19.9.2015.Viime keväänä Jyväskylän turnauksessa karsiutuminen pois finaalista oli kova isku
joukkueelle, eikä lohdutus pronssi mieltä lämmittänyt.

Valmistautuminen
turnaukseen

Ensimmäisissä
harjoituksissa
huomattiin välittömästi laiskan
kesätreenin tulos, kadettien liike
jäällä oli erittäin tahmeaa. Ylempijohtoporras otti välittömästi yhteyttä paikallisvastustajan Kaartin
jääkärirykmentin jääkiekkojoukkueen johtoon. Yhteisymmärryksessä voimat yhdistettiin ja jaettiin
jäävuorot saaden molemmille
joukkueille kaksinkertainen määrä jääaikaa.Viimeisenä tehtävänä
ennen turnausta oli pelaajien valinta joukkueeseen. Viime vuoden
kovia tekijöitä puuttui 99. Kadettikurssin valmistumisen myötä,
eikä nuorinta kurssia ollut päästy
testaamaan vielä tosipeleissä. Lopullinen joukkue koostui kaikista
kursseista, pääpainona kuitenkin
oli jo kerran turnauksessa edustanut keskimmäinen kadettikurssi.

lähes välittömästi edellisen perään. Peli oli alusta asti tiukkaa
vääntämistä, eikä kadettien kone
enää käynnistynyt samalla tavalla kuin ensimmäisessä pelissä.
Päätössummerin soidessa taululla paistoi 2-2 lukemat. Lukemat
olisivat olleet kadeteille vieläkin
epäedullisemmat, ellei maalissa
urakoinut Petteri Blomqvist olisi
pitänyt joukkuetta pystyssä huipputorjunnoillaan. Ensimmäisen
päivän viimeinen peli oli Kuopion
varuskunnan urheilijoita vastaan.
Maalivahdin jatkaessa huippuvirettään, ei kouvolalaiset saaneet
hyvistä paikoistaan huolimatta
ratkaistua peliä edukseen. Kadettien tuhriessa omat paikkansa
tyydyttiin vaisuun 1-1 tasapeliin.
Ensimmäisen pelipäivän jälkeen
tappioitta pelanneet kadetit olivat
saalistaneet 5 pistettä, joka ei kuitenkaan taannut vielä jatkopaik-

kaa. Muiden pelien mennessä vielä
epäedullisesti ristiin, olivat kadetit pakkovoiton edessä seuraavan
päivän viimeisessä lohkopelissä.

Ei kahta ilman kolmatta

Ensimmäisen pelipäivän räpiköinnin
jälkeen
kadetit
kokoontuivat perinteiselle joukkueillalliselle Kuopion keskustaan
reflektoimaan päivän suorituksia.
Ruokailun jälkeen yksi asia oli
kuitenkin selvä, nälkä oli edelleen
kova.
Aamun
sarastaessa
kadetit
suuntasivat kohti jäähallia takaraivoissaan
kurssinjohtajan
vaatimukset, vain kulta kelpaa.
Ennen peliä raavittiin fläppitaululle vielä viimeiset muutokset ratkaisevaan lohkopeliin.
Hämeenlinnan varuskunnan urheilijat olivat ratkaisseet jo aamun ensimmäisessä ottelussa

Ensipuraisu

Taktisena vetona joukkue saapui
Kuopioon päivää ennen turnauksen alkamista karistamaan aina
pahat ”bussijalat” pois kropasta.
Marius Foudilan johtama edellisen illan verryttely tuotti tulosta
kun paikallisvastustaja Helsingin
varuskunnan urheilijat kaatui
avauspelissä lukemin 7-1. Alkulohkon toinen peli Rajavartiolaitoksen urheilijoita vastaan alkoi
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Kadettien joukkue
mestaruuden ratkettua

itselleen finaalipaikan. Nyt turnauksen goljatti oli siis voitettava
kahdesti. Kiekon tiputtua jäähän
oli selvää, että hämeenlinnalaiset
eivät ilmaista voittoa anna. Tunteiden kuumetessa jopa tuomareilla oli vaikeuksia pysyä pelin
tempossa mukana. Kiivaiden vaiheiden jälkeen helpotus oli suuri,
hämeenlinnalaiset kaatuivat 2-1.
Voiton jälkeen hyvänolontunteelle
ei kuitenkaan puserossa ollut ti-

laa, loppuottelu samaa joukkuetta
vastaan alkoi parin tunnin kuluttua. Viimeisessä ottelussa nähtiin kadettien parasta osaamista,
kiekko liikkui pelaajalta toiselle
ja jalka liikkui paremmin kuin
aiemmin. Ottelun edetessä kadetit karkasivat jo kahden maalin
johtoon kun ottelu sai lopullisen
niittinsä. Harjavallan oma ylpeys Juho Saarinen katkaisi upealla
yksilösuorituksellaan vastustajan

viimeisenkin vastarinnan. Ottelu
päättyi lopulta lukemiin 4-0 kadettien hyväksi.
Kotiin viemisenä mukaan lähti
liuta irtohampaita, kultamitalit
ja kunniaa. Katseet ovat kuitenkin
suunnattava nopeasti kohti kevään turnausta, josta vain voitto
kelpaa.

Ainoat tappiot koettiin purukalustoissa
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K

Sotataitovisan oikeat vastaukset:1b,2c,3c

Kadetteja ovat tukeneet myös:
Jokilaaksojen Turvapalvelut Oy
Lentosotakoulun Kilta
Taiteilijakoti Villa Kokkonen
Tmi Janne J. Jutila
Vuorilehdot

Kadettitoverikunta kiittää kaikkia tukijoita!
Koko:				 Hinnat:

Koko sivu

1/2 sivu

2/1

420 x 297		

2100 / 3900 / 4700

1/1

210 x 297		

1200 / 2000 / 2400

1/2

190 x 133		

600

/ 1000 / 1200

1/4

90 x 133 tai 190 x 61

300

/ 500

/ 600

1/8

90 x 61			

150

/ 250

/ 300

Rivi

12 pt			

50

/ 90

/ 120

30

/ 60

/ 90

Tuki-ilmoitus (yksityiset,
12 pt)

Julkaisut vuonna 2015:
Nro.

Julkaistaan

Dig.Aineisto

3/15

4.12.2015

6.11.2015

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä
Kalpa-lehden myyntipäällikköön:
Kadetti Pyry Pulkkinen
P. +358 40 052 5121:
kalpa@kadettitoverikunta.fi

1/4 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu

kadettitoverikunnan puheenjohtaja

ARJEN
SANKARIT
Kadetti Konsta Harinen, 84. merikadettikurssi,
Kadettitoverikunnan puheenjohtaja

Ajoittain käy siten, että vastuutehtäviin pyrkivät tai niihin valitut yksilöt lupaavat paljon suuria
ja kauniita asioita, korostavat
omaa erinomaisuuttaan muihin
verrattuna, asettavat itsensä jalustalle. Minusta ei ole moiseen.
Lehden päätoimittaja ei katsonut asiakseen rajoittaa puheenvuoroni merkkimäärää, mutta
pidättäydyn tästä huolimatta
maalaamasta sen suurempia tulevaisuuden kuvia tai julistamasta Kadettitoverikunnan uusia
tuulia, vaikkakin ne - ainakin
allekirjoittaneen
näkemyksen
mukaan - puhaltavat varsin navakasti ja oikeaan suuntaan. Sen
sijaan käytän muutaman sanasen
kertoakseni siitä, mitä lokakuun
ensimmäisen päivän ja tämän
tekstin kirjoittamisen välisenä
aikana on ehtinyt tapahtua, mitä
lähitulevaisuudessa on suunniteltu tapahtuvan ja kuka tai ketkä ovat näiden asioiden taustalla
vaikuttaneet.
Vajaassa kahdessa kuukaudessa
on ehtinyt tapahtua valtavasti
asioita. Kadettitoverikunnan istuva hallitus toimihenkilöineen
on tehnyt lokakuun alusta töitä
rahvaanomaisesti ilmaisten sata
lasissa muun muassa erilaisten
tapahtumien ja vapaa-ajan aktiviteettien järjestämisen sekä
Kadettikoulun
ulkopuolisten
tahojen kanssa yhteistoiminnan
ylläpitämisen saralla. Virallisuudeltaan merkittävästi vaihtelevia edustusmahdollisuuksia on
syksyn mittaan tarjoutunut itse
kullekin kadetille niin Santaha-
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minassa kuin muuallakin, mikä
on mielestäni positiivista. Pyrimme osallistumaan muiden
ainejärjestöjen ja tahojen tilaisuuksiin
opetussuunnitelman
tarjoamien
mahdollisuuksien
mukaan, ja kasvavissa määrin
myös tarjoamaan elämyksiä ja
yhteistoimintamahdollisuuksia
koulun ulkopuolisille instansseille. Näin luomme itsestämme
hyvää kuvaa meillä ja muualla.
Kadettitoverikunnan
yhdistyskokouksessa syyskuun loppupuolella hyväksytty muutos
yhdistyksen sääntöihin mahdollisti nuorimman kurssin hyväksymisen
Kadettitoverikunnan
jäseniksi käytännössä välittömästi opintojen alkamisen jälkeen. Väistyneen hallituksen
vireille paneman sääntömuutoksen myötä nuorimman kurssin
saati tulevien kurssien ei tarvitse odottaa oikeutta yhdistyksen
jäsenyyteen perinnepäivään asti,
minkä katson osaltaan tiivistävän kadettien yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kadettikurssien
- erityisesti simppu- ja keskoskurssin - välisen yhteishengen
luominen onkin toimintamme
keskiössä. Tahdon ajatella, että
Kadettitoverikunnan
hallitus,
toimihenkilöt ja jok’ikinen jäsen
ovat aidosti toisiansa varten. Joukossa on tunnetusti voimaa, ja
tiiviissä joukossa sitä on paljon.
Hain puheenjohtajan tehtävään
rakkaudesta lajiin. En tee tätä
itseäni, vaan muita kadetteja veljiäni ja sisariani - varten. Työtunnit venyvät varsin mittaviksi
päivittäin, sähköposti paukkuu

parhaimmillaan (vai pahimmillaan?) kaksinumeroisia kertoja
päivässä, pikatilanteita syntyy
tämän tästä. Joka paikkaan pitää
ehtiä; kaikkeen on oltava ratkaisu. En kuitenkaan - onneksi
- tee tätä yksin, vaan joukoissani
seisoo äärimmäisen motivoituneita ja palvelusalttiita miehiä ja
naisia, joiden työpanos yhteisten
asioiden hoitamisessa saattaa
ajoittain unohtua itse kultakin.
Kadettitoverikunnan hallitus ja
toimihenkilöstö - nuo arjen sankarit - käsittävät itseni pois lukien 15 henkilöä, joiden tekemän
työn arvo on moninkertainen
verrattuna siihen, mitä itse tulen
kuluvalla hallituskaudella yhdistyksen eteen tekemään.
Puheenvuoroni päätteeksi haluan osoittaa kiitokseni niille, jotka
ovat suoneet minulle mahdollisuuden johtaa puhetta ainejärjestössämme. Ja vielä palatakseni
niihin arjen sankareihin: yhdistyksemme jäsenistö kattaa kolme kadettikomppaniaa. Olkoon
tämä kutsu kaikille tulla tekemään töitä yhteisömme eteen,
ja olkaamme ainejärjestömme
nimen hengessä tovereita toinen
toisellemme.
Vahvaa loppuvuotta toivottaen,
Kadettitoverikunta ry:n puheenjohtaja
Konsta Harinen

kadettitoverikunta

Olutkellari
Olutkellari on tarkoitettu kaikille Maanpuolustuskorkeakoulun
opiskelijoille aina simpusta kenraaliin. 46 vuotta sitten perustettu
Olutkellari on osa Kadettitoverikunta ry:tä. Olutkellari toimii
erilaisten tapahtumien aktiivisena
järjestäjänä, ja se on aina ollut tärkeä osa kadettien kotitukikohtaa.
Nykyään vierainamme ovat kadettien lisäksi myös muut opiskelijat ja tutkintojen suorittajat.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita viihtymään Olutkellarille.

AUKIOLOAJAT
MA 18.00-22.30
TI 18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30
Kellarikadetti Pekka Siikaluoma
Kellarikisälli Matti Hietala
Kellarivasalli Heikki Vuorinen

Myydään
Hankintapäällikkö tiedottaa

Myyntikaapissa (Auditoriotalon Sotilaskoti):
T-paita

Useita eri kokoja!

Taskumatti

Liittymällä hankintalistalle pääset mukaan Kadettitoverikunnan
kimppatilauksiin. Kimppatilauksia tehdään edullisin hinnoin mm.
urheilu- ja retkeilytarvikkeista sekä taktisista varusteista. Hankintalista on tarkoitettu kadeteille ja valmistuneille kadettiupseereille.
Mikäli upseeriksi valmistunut haluaa pysyä hankintojen piirissä, hänen tulee liittyä ns. hankintalistalle, joka on sähköpostilista
valmistuneille upseereille. Kyseistä listaa ei kerätä automaattisesti
kurssin valmistuessa, vaan sinne tulee liittyä erikseen. Listalle liitytään lähettämällä Konemestarille (mestari@kadettitoverikunta.fi)
sähköposti, josta ilmenevät seuraavat tiedot:
•
•
•
•

Koko nimi
Kurssi / joukkoyksikkö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite, joka liitetään listalle

Myyntikaappi
Kadettitoverikunnan myyntikaappi sijaitsee Auditoriotalon sotilaskodissa. Kaapista löydät mm. hanskoja, hellepaitoja, Sourcen ja
ESS:n tuotteita sekä uutuutena Kadettikoulun tunnuksella varustettuja taskumatteja, t-paitoja ja solmioneuloja. Kaappi on auki so25
tilaskodin aukioloajan mukaan.

Suomen
ryhdikkäin
yliopisto

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

A
HAKIEUTEAELIK
LISIIN
SOTAT
IN
OPINTOIH

15

.3.–9.4.20

6

1167.3-6.4.201

Kadettien lehti vuodesta 1930

UPSEERIEN
AMPUMA-
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