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- Puolustusvoimien joukko-osastot kaikissa
puolustushaaroissa
- Kadetit, palkattu henkilökunta ja varusmiehet
- Sotilaskodit
- Varusmiestoimikunnat
- Upseeri- ja varuskuntakerhot
- Opiskelijajärjestöt (myös siviilissä)
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- Kalpassa ilmoittaneet yritykset
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- PAT-koulut
- Pohjoismaiset kadettikoulut
- Lisäksi muun muassa Tasavallan Presidentin
Kanslia ja monia muita...

Eikö m
kiinnos

pääkirjoitus

Hopeinen
pilvenreunus

K

alpa-lehden lukijat ovat varmasti olleet yllättyneitä kuluvan vuoden hiljaisuudesta lehden toimittamisen osalta.
Huolestuneet yhteydenotot ovat osoittaneet, että Kalpa-lehdellä on sitoutunut lukijakunta, jonka olemassaolosta Kadettitoverikunta
on hyvin kiitollinen. Odotus on nyt päättynyt
eikä teitä olla kaikessa hiljaisuudessa hylätty.
Ei todellakaan ole. Pyydämme nöyrästi anteeksi
lehden viivästymistä.
Tämä lehti on harvinainen kaksoisnumero
(ehkä ainoa laatuaan lehtemme historiassa) ja se
kantaa nimeä 1-2/2016. Tarkkasilmäinen lukija
ehkä huomasi, että tämän lehden toimitukseen ei
ole eritelty kenenkään nimiä. Tämän lehden toi-

mittaminen vaati ponnistuksen koko 101. kadettikurssilta, joten lehden toimitus on yksinkertaisesti koko kurssimme. Kurssimme jäsenet eivät
toki ole ainoita lehden lukuisista kirjoittajista.
Jokainen kadetti ja kadettiupseeri on taatusti
ollut tilanteessa, jossa annetut tehtävät voivat
vaikuttaa erittäin haastavilta toteuttaa. Kadettitoverikunnan tehtävät vievät toisinaan huomattaviakin määriä aikaa muulta opiskelulta. Aikataulun sovittaminen opintojen kanssa yhteen on
vain yksi monista haasteista. Lehden toimittaminen kaikkine vaikeuksineen oli tärkeä oppimiskokemus.
Kunnia kestävän palkka.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Arktinen hiihtovaellus
Kouluttajan toimintakykyä,
osaamista ja elämyksiä
Teksti ja kuvat: Tommi Sutela
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O

len
osallistunut
majuri evp. Kari
Vainion luotsaamille talvivaelluksille
kahdesti vuosina 2015 ja 2016.
Kiinnostukseni arktiseen talvivaellukseen on melko uutta,
enkä aiempien aktiivivuosieni
aikana juurikaan kiinnittänyt
huomiota tähän mainioon talviseen liikunta- ja retkeilymuotoon.
Olen aiemmin majoittunut
talvisessa maastossa sotaharjoituksissa sekä vapaa-ajan
matkoilla tilapäismajoituksessa lämmitettyjen telttojen
ulkopuolella
satunnaisesti.
En muista tarkkaan miten
sain ajatuksen hakeutua talvivaellustoiminnan
piiriin
mutta ratkaisuani en ole katunut missään vaiheessa.

Ankarat avotunturit
koulutusohjelma
Ankarat avotunturit on majuri evp. Kari ”Vaiska” Vainion ja hänen kanssaan toimivien kokeneiden erä- ja
luonto-oppaiden perustama
yritys. Vaiska on valmistunut
kadettikurssilta 63 vuonna
1979. Työtehtävissään hän
on toiminut Laskuvarjojää-

kärikoulussa useissa eri tehtävissä 1980 ja 1990 luvuilla.
Vaiskalla on vuosikymmenien
kokemus liikkumisesta avotunturialueilla. Vaiska on johtanut Laskuvarjojääkärikillan
vuoristo- ja kiipeilytoimintaa
sekä arktisia retkikuntia.
Yrityksen oppaat johtavat
itsenäisesti yhteisen opetussuunnitelman mukaisia talvivaelluksia. Tällä hetkellä
ohjelmistossa on vaelluksia
Suomessa ja Ruotsissa avotunturialueella sekä arktisia
vaelluksia Huippuvuorilla ja
Grönlannissa. Toiminta ajoittuu maaliskuusta aina toukokuulle asti. Pohjoismaiden
suurtunturialueen vaellukset
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat kestoltaan noin 7
vuorokautta. Ennen avotunturialueen hiihtovaelluksia
osallistujan tulee suorittaa
viikonlopun mittainen johdatuskurssi. Johdatuskursseja
järjestetään Etelä-Suomessa
sekä joillain Pohjois-Suomen
paikkakunnilla. Itse osallistuin johdatukseen Taipalsaarella
Etelä-Karjalassa.
Pääkaupunkiseudulla toiminnasta kiinnostunut uusi harrastaja voi osallistua johdatukseen joko Nuuksion
kansallispuistossa tai Lahden
seudulla.
Jatkuu ►
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ
● Jatkoa edelliseltä sivulta

Johdatus avotuntureille – käytännön
osaamista tiivistetyssä muodossa

Fine dining, jossain Kilpisjärven erämaa-alueella

Peruskurssina
pidettävä
viikonlopun mittainen johdatus alkaa aamupäivällä
pidettävällä oppituntikokonaisuudella, jossa opetetaan
ja selvitetään tunturialueella
liikkumiseen, varusteisiin ravintoon sekä hätätilanteisiin
liittyviä kokonaisuuksia oppilaille.
Oppitunnit ovat mielenkiintoisia ja täydentävät hyvin
upseeriksi opiskelevan aiempaa talvista olosuhdekoulutusta. Toki näkökulma on
vapaa-ajan toimintaan liittyvä mutta annettavaa opetusta sekä aiempia kokemuksia
yhdistelemällä saa arvokasta
osaamista tulevaa työelämää
varten.
Oppituntien päätteeksi jaetaan kurssimaksuun kuuluvat
varusteet: ahkio, tunneliteltta, monipolttoainekeittimet

ja keitinlaatikot sekä pakataan ahkiot liikkeellelähtöä
varten. Useimmilla lukijoilla
lienee ahkiosta huonoja tai
vielä huonompia kokemuksia
kuten artikkelin kirjoittajallakin. Käsitys on osin virheellinen.
Nykyaikainen
vaellusahkio, joka on ominaisuuksiltaan partioahkion kaltainen,
on miellyttävä vetää ja nousukarvat, eli suksen pohjaan
kiinnitettävät pitokarvat, takaavat hyvän pidon kaikissa
olosuhteissa.
Peruskurssin
käytännön
osuudella kurssi etenee suksin, yleensä järven jäällä 4 - 5
legiä, eli 50 minuutin etenemisen sekä 10 minuutin tauon
mittaista kokonaisuutta. Tauoilla oikeanlainen toiminta on
tärkeää energian täydentämisen ja sitä kautta toimintaky-
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vyn ylläpitämisen kannalta.
Vaiska opettaa taukotoiminnan aikautuksineen ja sitä
noudatetaan ensimmäisestä
tauosta alkaen. Tauon aikana
vaeltaja ehtii hyvin hengähtää hetken, nauttia energiaa
ja lämmintä nestettä.
Oikein rytmitetyn tauon
aikana tarkenee hyvin taukotakissa ja liikkeellelähdön
tapahtuessa sovittuna aikana
kaikilla osallistujilla on yhteinen aikataulu, mikä puolestaan estää hikisen vaeltajan
palelun muiden ”säätämistä”
odotellessa.

Mukavaa ja turvallista majoittumista
tunneliteltassa
Suksilla etenemistä merkittävämpi opetuskohde itselleni
oli tunnelitelttaan majoittumisen opettaminen. Mielikuva lämmittämättömään telttaan majoittumisesta ei ole
houkutteleva. Kylmään telttaan majoittuminen ja kylmästä jäähileisestä teltasta
herääminen ei ole mieltäylentävä kokemus.
Majoittumisen voi tehdä
kuitenkin kohtuullisen mukavasti Vaiskan ja Laskuvarjojääkärikillan kehittämällä
arktisen majoittumisen menetelmällä. Majoittumismetodiin kuuluu laadukkaan arktiseen ympäristöön soveltuva

tunneliteltan (Halti / Hilleberg) käyttö majoitteena sekä
teltan lämmittäminen monipolttoainekeittimillä.
Teltan lämmöneristävyyttä
lisätään solumuovisella eristeellä makuualustojen lisäksi.
Lämpö telttaan saadaan alumiinista valmistetussa laatikossa käytettävistä kahdesta
monipolttoainekeittimestä.
Keitin tuottaa runsaasti hukkalämpöä, jolla telttaan saadaan miellyttävä lämpötila
kovallakin pakkasella. Ulkovaatteiden ja monojen kuivaamiseen lämpö ei tahdo oikein
riittää mutta ohuet paidat, sukat ja käsineet kuivuvat hyvin

teltan kuivausnauruilla iltaaskareiden aikana.
Paloturvallisuus
teltassa
vaatii erityistä huomiota, samoin väärin käytöstä aiheutuva häkävaara. Tästä johtuen keittimien käyttö on syytä
harjoitella asiantuntijan johdolla.
Johdatuskurssilla majoitutaan yön yli teltoissa sekä palataan kurssin aloituspaikalle
sunnuntaina kurssipalautetta
ja huoltoa varten. Peruskurssin jälkeen osallistujalla on
tarvittavat tiedot ja valmiudet
ohjatulle tunturivaellukselle
Suomen, Ruotsin ja Norjan
suurtunturialueella.
Jatkuu ►

Tauolla huiputusyrityksen jälkeen, Kebnekaise 2015
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● Jatkoa edelliseltä sivulta

Osaamisen testausta, uusia taitoja sekä
unohtumattomia
kokemuksia suurtuntureilla
Osallistuin Vaiskan johtamille
tunturivaelluksille
Ruotsin Kebnekaisella ja Haltilla. Molemmat matkat olivat
pitkälti samankaltaisia. Osallistujia vaelluksilla oli Vaiskan lisäksi noin kymmenen
vaeltajaa. Vaellukset kestivät
7-8 vuorokautta jota edelsi
siirtyminen alueelle Vaiskan Levillä sijaitsevan Sissin
Kammi -mökin kautta.
Suurtunturivaelluksien
parhaimpina puolina pidän
unohtumattomien maisemien
ja elämysten lisäksi vaelluksen aikana kehittyvää rutiinia
ja taitoa ylläpitää toimintakykyä raskaissa olosuhteissa.
Sinänsä Vaiskan vaelluksille osallistuakseen ei tarvitse
olla huippukunnossa. Normaali fyysinen toimintakyky
ja hiihtotaito riittävät. Vaelluksilla tulee satunnaisesti
raskaita tai erittäin raskaita
osuuksia tunturiharjanteita
ylitettäessä tai jyrkkien nousujen muodossa. Toimintakyvyn ylläpitäminen energian
ja nesteen saannin muodossa
on kuitenkin tärkeää, ja siihen pitkäkestoinen vaellus
tarjoaa hyvät mahdollisuudet.
Legieväiden, eli energiatiheiden välipalojen ja nesteen
nauttimisesta
muodostuu
rutiini, jota lyhyellä tauolla
nautittava lounas sekä päivän
päätteeksi majoittumisen jälkeen nautittava päivällinen
täydentävät. Energiankulutus
vaihtelee luonnollisesti henkilöstä riippuen mutta oma
energiankulutukseni oli 4000
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Artikkelin kirjoittaja kadettikersantti Tommi Sutela on suorittanut sotatieteen kandidaatin opinnot jalkaväkilinjan tiedusteluopintosuunnalla
100. KadK:lla. Sutela täydentää aiempaa opistoupseerin tutkintoa ja
siirtyy syyskuussa sotatieteiden maisterikurssille 7.

- 5000 kcal luokkaa, joten
huomiotta ei ravinnon riittävää nauttimista voi jättää.
Unohtumattomia kokemuksia suurtunturialueella tarjoavat huiputukset, joissa pyritään nousemaan tunturien
korkeimmille huipuille. Kebnekaisella pääsimme hyvään
alkuun mutta Vaiska katsoin
viisaimmaksi keskeyttää nousun vaativan reitin ja lumiturvallisuuden johdosta. Haltin
huipulle hiihdimme sankassa
lumisateessa merkittyä reittiä
pitkin ja huipulle saavuimme
sopivasti sään parantuessa.
Molempien suurtuntureiden
rinteiltä leiriin laskettelu oli
miellyttävän leppoisa kokemus kevyessä varustuksessa. Ulkoilun turvallisuutta ja
miksei sotilaallista ammattitaito lisäävä kokemus puolestaan oli lumiluolan sekä iglun
rakentaminen
molemmilla

vaelluksilla.
Avotunturissa
lumiluola on aikaa vievä mutta turvallinen keino majoittua
varusterikon sattuessa.
Suosittelen Ankarien avotunturien koulutusohjelmaan
tutustumista kaikille talvisesta ulkoliikunnasta kiinnostuneille sekä erityisesti
Pohjois-Suomen varuskuntiin
palvelukseen päätyville nuorille kouluttajille. Opetusohjelma lisää valmiuksia toimia vaativissa olosuhteissa.
Koulutusohjelma sopii hyvin
esimerkiksi tiedusteluopintosuunnalla palveleville kadeteille täydentäen annettavaa
opetusta ja lisäten olosuhdevalmiuksia haastavassa toimintaympäristössä. Vaiskan
kokemuksista jokainen nuorempi kadetti ja upseeri voi
ammentaa työssään tarvittavia valmiuksia ja kokemuksia
reippaassa kadettihengessä.
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Puheenjohtaja

Miten menee?

Kuolla menee, muttei onneksi vielä
aikoihin. No, leikki sikseen.
Teksti: Kadetti Konsta Harinen, Kadettitoverikunta ry:n väistyvä puheenjohtaja

A

joittain muun muassa opintojen, yhdistystoiminnan ja
perinneruokailujen
sekä muun oheispuuhastelun
vesissä luoviminen on melko
raskasta. Kun otetaan vielä
huomioon, että silloin tällöin
pitäisi käydä myös kyykkäämässä akateemisesti Tampereella ja vähemmän akateemisesti salilla alkaa kalenteri
itse kullakin olla melko täynnä. Toisaalta on äärimmäisen
hyvä asia, että tekemistä on
paljon. Kun jotain on jatkuvasti prosessissa, pysyy valppaana ja valmiina enemmän
tai vähemmän kaikkeen. Ja
kuten Kadettikoulun johtajana tammikuussa aloittanut
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everstiluutnantti Jukka Jokinen minulle kahdenkeskisessä keskustelussa totesi: ei ole
olemassa ongelmia, on vain
haasteita. Motivaation ja kykyjen kohdatessa haasteet
kyetään kääntämään mahdollisuuksiksi ja mahdollisuudet
edelleen onnistumisiksi.
Se siitä. Mitä Kadettitoverikunnassa tällä hetkellä tapahtuu? Keskusteluyhteyksiä
lukuisiin eri tahoihin on avattu ja yhteistoimintaa on onnistuttu järjestämään uusien
ainejärjestöjen sekä muiden
instanssien kanssa. Kevään
tapahtumakalenterikin alkaa
vähä vähältä olla mukavan
paksussa kunnossa. Erityisesti tahdon nostaa tapetille

yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan
kanssa järjestettävän amerikkalaisen jalkapallon ottelun
sunnuntaina 3.4., jolloin NDU
Black Knights iskee yhteen
Aalto Predatorsin kanssa. Reipashenkinen urheilutapahtuma, jonka toteuttamiseksi
tehdään yhteistyötä niin korkeakoulumme sisäisten kuin
ulkoisten tahojen kanssa on
ensiluokkainen
esimerkki
toiminnasta, joka on linjassa sekä Kadettitoverikunnan
että MPKKO:n tehtävien ja tavoitteiden kanssa: tähän tulee
pontevasti pyrkiä tulevaisuudessakin. Saattaakseni kappaleen ansaitsemaansa päätökseen: toivotan kaikki MPKK:n

Kotimaista puusepäntyötä vuodesta 1955
www.sht-tukku.fi

ONKO PAIKKAKUNNAN
VAIHTO AJANKOHTAISTA?
OLETKO ETSIMÄSSÄ UUTTA KOTIA?
Kruunuasunnot tarjoaa monipuolisia
asumisratkaisuja Dragsvikista Sodankylään ja
Turusta Lappeenrantaan.

Kruunuasuntojen
työsuhdeasuntoa voit hakea
puolustusvoimien
palvelukeskuksesta.
VUOKRAAMME ASUNTOJA MYÖS
SUORAAN PUOLUSTUVOIMIEN
HENKILÖKUNNALLE.
Tutustu monipuoliseen
valikoimaamme.
www.kruunuasunnot.fi

opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi kannustamaan mustat ritarimme voittoon!
Tämän numeron teemaan
viitaten päällimmäisenä yhdistyksen hallintoon liittyvistä kysymyksistä on toimikauden rakenteen muutos
kandidaattiopiskelijoiden
uuden opetussuunnitelman
aiheuttaman murrosvaiheen
takia. Vastaus kysymykseen
on edelleen auki, mutta kehityskelpoisia vaihtoehtoja on
olemassa. Se, millaiseksi ratkaisu lopulta muotoutuu, on
koko kadettiyhteisön hyvinvoinnin ja yhdistystoiminnan
toimivuuden kannalta erittäin merkittävä seikka, joten
hätiköityihin päätöksiin ei ole

varaa. Uskon vakaasti, että tämäkin haaste on ratkaistavissa kaikkien etua palvelevalla
tavalla.
Yhdistyksemme elää mielenkiintoisia aikoja. Kuljemme kohti kevättä, ja
päivänpaisteen
syleilyssä
mielenkiintoiset ajat haasteineen ja mahdollisuuksineen
on mukavampi kohdata. Näillä sanoilla toivotan itse kullekin aurinkoista ja menestyksekästä kevättä!

Hymy tarttuu!
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Aalloilla

Kurssi tulevaisuuteen
Merikadetit kertovat ajatuksiaan
kuluneista vuosista ja suuntaavat
katseensa tulevaan
Tekstit: 84. merikadettikurssin kadetit

Kolmas ja viimeinen
vuosi Maanpuolustuskorkeakoulussa

Teksti: Kadettiylikersantti
Janne Ruuskanen

Ensimmäinen ja toinen vuosi
Maanpuolustuskorkeakoulussa ovat menneet todella
nopeasti, ja kolmannen eli
vanhusvuoden alkaminen on
jo ihan nurkan takana. Osana
merisotalinjaa opiskeleva merivartio-opintosuunta aloittaa
opintonsa Raja- ja merivartiokoululla Imatralla. Kolmas
vuosi tulee olemaan edellisiä
käytännönläheisempi
sekä
pääsemme tutustumaan lähemmin valitsemaamme aselajiin. Itse odotan innolla rajaopintoja Immolassa.
Helsingissä asuvalle muutos on kuitenkin suuri. Opiskelujen oltua pääsäätöisesti
Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa tai Merisotakoululla Suomenlinnassa,
on koulupäivän päätyttyä voinut lähteä kotiin. Sitä ei enää
Raja- ja merivartiokoululla
tehdä. Ehkä tänä vuonna tu-

leekin käytettyä viime vuosia
aktiivisemmin koulun tarjoamia liikuntatiloja. Kolmantena vuonna opintoja tulee olemaan RMVK:n lisäksi myös
Merisotakoululla, Porkkalan
merivartioasemalla sekä Turussa ja laivoilla harjoitteluiden muodossa, joten reppureissaaminen eri paikkojen
välillä tulee varmasti tutuksi.
Kolmannen vuoden tärkeimpiä etappeja tulevat olemaan kandidaatin tutkielman
kirjoittaminen ja palauttaminen sekä keväällä koittava kuuden viikon mittainen
koulutuspurjehdus. Samaan
aikaan kun meistä tulee vanhuksia ja kaadereita, astuu
uusi nuorin kurssi koulutielleen. Koulun vanhimpina
kadetteina meillä on vastuu
nuorimpien kadettien kasvatuksesta kohti upseeriutta.
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Teksti: Kadetti Tino Helvamo

Odotuksia vanhusvuodelle
Niin vain kävi, että tämäkin päivä eteen tuli. Edelliset vanhukset on ammuttu
ulos Merisotakoulusta ja on
meidän aikamme aloittaa viimeinen vuotemme ”vanhuksina.”
Viimeisenä vuotena
opinnoissa odotan käytännön
harjoitusten
lisääntymistä.
Laivaston väyläajoissa siirrytään pimeäharjoitteluun ja
teoriapuolella syvennetään
laivastotaktiikan oppeja. Oppitunneilla meille opetettuja asioita päästään viimein

soveltamaan
käytännössä.
Syksyn odotetuin tapahtuma
lienee kuitenkin lähestyvä
laivueharjoittelu, jossa pääsemme toimimaan vastuullisissa tehtävissä eri alusluokilla. Tämä on otollinen hetki
meille tutustua tuleviin työpaikkoihimme.
Käytännön
harjoittelun
ohessa ei tule kuitenkaan
unohtaa kandidaatin työn
valmistumista
aikataulun
mukaisesti. Alkusyksystä pidetyn toisen seminaarin pohjalta on muistettava kirjoittaa
työtään aina kun sille aikaa
löytyy.
Laivasto-opintosuunnan
kadettina henkilökohtaisesti
odotan kuitenkin eniten ensi

kevään koulutuspurjehdusta. Ensimmäisenä vuotena
pääpaino oli vielä aluspalvelukseen ja asejärjestelmiin
tutustumisessa sekä niissä
harjaantumisessa. Vanhusvuoden koulutuspurjehduksella on kadettien asema jo
täysin toisen tyyppinen. Vaativia tehtäviä riittää jokaiselle, niin ennen purjehdusta
kuin itse purjehduksen aikana.
Kaikin puolin viimeisenä
vuotena ajatukset alkavat vähitellen siirtyä kohti lähestyvää työelämää. Vanhusvuotena tavoitteena kaikilla on
saada omat tiedot ja taidot
sille tasolle, että siirtyminen
työelämään sujuisi sujuvasti.

Teksti: Kadetti Petra Paloniemi

Merikadetin elämää
Ensimmäinen vuosi oli odotetun kiireinen pitkien koulupäivien ja perinteiden opettelun kanssa. Paljon oli uutta
opittavaa, minkä vuoksi myös
aika kului nopeasti. Itsellä oli
kokemusta vain maa- ja ilmavoimista, joten merivoimien
erityispiirteet,
esimerkiksi
käskynjaot ja perinteet olivat aivan uusia asioita. Välillä
tuntui, että on kaksinkertainen määrä opittavaa suhteessa muihin puolustusharoihin,
sillä Kadettikoulun perinteiden opettelun lisäksi piti
hallita myös Merisotakoulun
vastaavat. Perinnekasvatus
teki kuitenkin tehtävänsä ja
muovasi kurssistamme yhtenäisen, vaikka koulun alussa
emme juuri tunteneet toisiamme. Ensimmäinen vuosi ei kuitenkaan ollut vain
perinnekasvatusta, vaan piti
myös tottua koulunkäyntiin,

joka oli sekoitus akateemista
opiskelua ja sotilaskoulutusta.
Toinen vuosi sisälsi merisotalinjan näkökulmasta paljon
reissun päällä olemista. Koulutusta oli Santahaminassa,
Suomenlinnassa ja aina välillä jopa Turussa. Toisen vuoden mielenkiintoisinta antia
olivat merenkulun opinnot,
jotka liittyvät suoraan työelämän tehtäviin. Ensimmäisen
ja toisen vuoden taitteessa
suoritimme myös ensimmäisen väyläajojaksomme, ja
saimme veneenkuljettajan lupakirjan.
Kolmantena vuotena sotilasammatillisten
opintojen
osuus kasvaa, ja opiskelu vastaa enemmän ensimmäisten
työtehtävien tarpeisiin. Tämän vuoksi kolmas vuosi tulee todennäköisesti olemaan
mielenkiintoisin tähän asti, ja
onhan se myös viimeinen tällä opintotasolla.
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Pilvissä

Taivaan
vartijat
Tekstit: 101. kadettikurssin ilmasotalinja

Ohjaaja
opintosuunta
Ilmavoimien kadettien työjärjestys on ollut selkeä jo
koulun alusta asti. Aselaji on
valittu ja palveluspaikatkin
rajallisia, joten suurimmilta
yllätyksiltä on vältytty. Olemme kulkeneet sotilasuraamme
yhdessä jo pidempään kuin
erillään ja se alkaa näkyä yhteishengessämme. Kaikilla on
jo mielessä tuleva syksy sekä
sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Pääsemme vihdoin pureutumaan syvemmin
ilmavoimien saloihin ja tutustumaan aidosti aselajeihimme.
Vielä tähän asti kosketus ilmavoimiin on ollut rajallinen,
joten unelmat ja mietteet tu-
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Tiesitkö tätä?

levasta eivät ole turhan rajoittuneita.
Ilmasotalinjalla aloittaa vuosittain
Tulevalta
toivomme ohjaajaopintosuunta, joka sisältää hähaastavia hetkiä valit- vittäjälentäjät sekä helikopterilentäjät.
semillamme
poluilla. Tämän lisäksi linjalla on joko johtamisToivomme
saavamme järjestelmäopintosuunan tai lentotekmahdollisuuden
oppia,
nisen opintosuunnan opiskelijoita
ymmärtää ja kasvaa osakvuorovuosina.
si sitä kokonaisuutta, jonka miellämme ilmavoimiksi.
upseeriksi.fi
Haluamme haastaa itsemme
ja tiedämmekin, että seuraava askel on suurempi sekä
haastavampi harppaus kohti
tulevaa kuin tähän asti kokemamme. Olemme kuitenkin
optimistisia siitä, että yhdessä tekemällä ja yhteen hiileen
puhaltamalla pystymme voittamaan haasteet ja ottamaan

Elso
opintosuunta
Ilmavoimien
elektronisen
sodankäynnin
opintosuunta aloittaa kolmannen vuoden opinnot kahden henkilön
määrävahvuudella Ilmasotakoululla Tikkakoskella.
Viimeinen
opiskeluvuosi
tähtää ELSO-opintosuunnan
osalta ilmavoimien johtokeskusympäristössä
toimimiseen, samaan tapaan kuin

ilmavoimien taistelunjohtajillakin. Oman erityispiirteensä viimeiseen vuoteen tuovat
kuitenkin varsinaiset eriytyvät elektronisen sodankäynnin opinnot, joita käydään
läpi vuoden sekä Tikkakoskella että Riihimäellä.
Viimeisen maisemanvaihdoksen ennen valmistumista
ELSO-kadetit kokevat vielä

keväällä 2017 kun vuoden aikana kerätty oppi pannaan
käytännön testiin tulevassa
palveluspaikassa
suoritettavan työharjoittelun muodossa.
Kaiken
kaikkiaan
odotettavissa on haastava
ja vaiherikas, mutta tulevaisuutta ajatellen myös todella
antoisa vuosi.

VIESTI
opintosuunta
Opiskelu on ollut tähän asti
hyvin vaihtelevaa ja laajaalaista.
Olemme
saaneet
maanpuolustuskorkeakoululla sekä maanläheistä että korkealentoista koulutusta aiheiden vaihdellessa ammuntojen
johtotehtävistä strategiaan.
Nämä taidot jäävät kolmannen opiskeluvuoden alkaessa
takaraivoihimme muhimaan,
kun siirrymme Ilmasotakou-

lulle aselajiopintoihin. Luvassa on lennonvarmistustoimintaa, viestikomppanian
taktiikkaa ja ilmavoimien johtamisjärjestelmiin
liittyviä
opintokokonaisuuksia.
Odotamme jo innolla, että
opintoihin viimein pääsisi
käsiksi, mutta samalla täytyy
muistaa kursia kandidaatintutkielmaa kasaan...

on tiedossa varmasti kiinnostavia ja kehittäviä opintojaksoja, joskaan ulos ei todennäköisesti juuri päästä.
Itseasiassa uskomme lähes
kaiken opetuksen tapahtuvan
näyttöpäätteen välittömässä
läheisyydessä, joten täytynee
alkaa varailemaan optikkoaikoja. Toisaalta kukapa ei tykkäisi siisteistä sisähommista.
Kolmannelta vuodelta odotamme myös täysin uudenlai-

sia haasteita. Huhupuheiden
mukaan hyvä taistelunjohtaja on sellainen, joka kykenee
ajamaan autoa samaan aikaan
kun keskustelee tyttöystävän
kanssa ja kirjoittaa tekstiviestiä.
Kaiken tämän hän kykenee
vielä tekemään ilman riitoja
tai kolareita, ja viestistäkin
saa vielä selvää. Tällaisia supervoimia kannatti odottaa
kaksi vuotta!

JOKE
opintosuunta
Nyt alkavat juuri ne opinnot, joiden vuoksi tähän kouluun on tultu. Ensimmäiset
pari vuotta ovat olleet yleishyödyllistä upseerin uralla
tarvittavien valmiuksien ja
pätevyyksien
hankkimista,
mutta kolmas vuosi tarjoaa
tulevassa tehtävässä vaadittavan ydinosaamisen.
Vaikka kolmannen vuoden opintojen sisältö on vielä hieman hämärän peitossa,
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Metsän siimeksessä

Tanner tömisee ja
aitaa kaatuu

Odotuksia ja ajatuksia jalkaväestä
Teksti: Kadettialikersantti Juuso Eskonmaa

K

un 101. kadettikurssi valmistautuu jättämään hyvästejä
Santahaminan saarelle ja Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksen monille
auditorioille, ovat tunnelmat
enemmän innokkaat kuin
haikeat. Sain eräänä tiistaina
iltakahdeksan aikaan puhelun lievästi päihtyneeltä Kadettitoverikunnan
puheenjohtajalta, joka pyysi minua
kirjoittamaan Kalpa-lehden
seuraavaan painokseen ajatuksistani Jalkaväkilinjan tulevan vuoden osalta. Käärin
hihani ja tartuin toimeen.
Jalkaväen upseereista koulutetaan sotaväen yleisjohtajia. Tavoitteena on tasapaino
vahvan käytännöllisen ja teoreettisen osaamisen välillä.
Sodanajan olosuhteissa jokai-
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sen tason johtajalta vaaditaan
päätöksentekokykyä epäselvissä ja monimutkaisissa tilanteissa, joissa on mahdollista valita ainoastaan huonojen
vaihtoehtojen välillä. Ihailtuja ovat vahvat ammattilaiset,
jotka ovat soveltamiskykyisiä
ja aktiivisia myös kurjuuden
keskellä.
Maasotakoululla
odotan saavani valmiudet siihen, että kykenen kasvamaan
nuoren upseerin saappaisiin
joukkueen kouluttajana ja sodan ajan komppanian päällikkönä.
Minulle suurin kysymys
on se, että kykeneekö Maasotakoulu lunastamaan kaikki
jalkaväen upseeria koskevat
odotukset? Taktiikan perusopinnoissa olemme saaneet
valmiudet arvioida metsäsaarekkeiden rikkomien peltoau-

keiden ylle A2-harjoitusvastustajaa kuvaavia punaisia
nuolia ja suunnitella komppanian ryhmitys vastaamaan
arvion mukaiseen uhkaan.
Myös meille nuorina kadetteina on edellisten sotien ja
menneiden vuosikymmenien
kulttuurisen kuvaston myötä
piirtynyt mielikuva kaavamaisesta ja suoraviivaisesta
vastustajasta, joka hyökkää
tappioista välittämättä. Perusopinnoissa olemme opetelleet perusteita ja saaneet vahvan perusmallin vastustajan
toiminnasta ja komppanian
päällikön päätöksistä. Kaavamaisuutta on ehkä mahdoton
välttää, kun tavoitteena on
antaa rajallisin resurssein lähes sadalle kadetille perusteet
päällikön taktisesta päätöksenteosta. Toivon kuitenkin,

että kun siirrymme Santahaminan
perusopinnoista
taktiikan soveltamiseen Jalkaväkikoululla,
vastustajakuva muuttuu enemmän
joustavaksi,
aloitteelliseksi
ja yllättäväksi, jotta saamme
parhaan mahdollisen opin
kehittääksemme päätöksentekokykyämme epäselvissä
tilanteissa.
Tämänlainen oppi edustaa
tehtävätaktiikan ideaalia, joka
pyrkii vastaamaan sodankäynnin nopeasti muuttuviin
olosuhteisiin,
odottamattomaan kitkaan, epäjärjestykseen ja monimutkaisuuteen.
Se antaa johtajille jokaisella
tasolla toiminnanvapauden
toteuttaa esimiehensä taisteluajatusta parhaan tietonsa
ja kykynsä mukaan, jopa esimiehen ohjeiden vastaisesti.

Esimiehen tiukka kontrolli ja
kaavamaisuus eivät sovi tehtävätaktiikan kuvaan. Tämän
ajatuksen toivoisin näkyvän
tulevissa taktiikan opinnoissa, sillä perusopintojen tilanteet kehittyivät monesti
komentajan arvion ja käsikirjoituksen mukaisesti. Johtamisen opintojaksolla esitettiin mieleenpainuva kysymys:
”Onko tehtäväjohtaminen ainoastaan jotakin, jota toteutetaan johtamisyhteyksien katketessa?”.
Toiveeni saattavat olla liian
idealistisia tai näkökulmani
liian pessimistinen. Suomalainen upseerikoulutus on
kansainvälisesti hyvässä maineessa ja menestyksekästä
sotaa on käyty paljon vähemmälläkin koulutuksella - tai
kokonaan ilman koulutusta.

Kadettikoulu tarjoaa hyvät
eväät upseerin tehtäviin ja
opetus kestää kansainvälisen
vertailun. Maailma on mitoitettu keskiverrolle ja sillä
pärjää useimmissa tilanteissa
tällä planeetalla. Sitä parempia tuloksia pidetään yleisesti
onnistuneina ja ne kantavat
todennäköisemmin kohti menestystä. Kuvitelmani saattavat olla liian korkealentoisia
sillä loppujen lopuksi, sodan
kivisellä tiellä vievät eteenpäin itseäni huomattavasti
vanhemmat periaatteet: yksinkertaisuus,
aktiivisuus,
painopiste, taloudellisuus ja
yllätyksellisyys, joiden sisäistämisellä pärjää jo pitkälle.

19

Metsän siimeksessä

Maavoimien
kadetin keskosvuosi
Teksti: Kadettialikersantti Petteri Blomqvist

V

iiden
kuukauden
vaihderikkaan puolustushaarakouluvaiheen jälkeen
101. Kadettikurssi oli jälleen
koossa tuttuakin tutumassa
ja turvallisessa Santahaminan pääauditoriossa. Edessä
tulisi olemaan toinen vuosikurssi, jonka opinnot suoritettiin pääasiassa Santahaminassa. Odotuksissa olivat
leppoisat auditorio päivät
ja kandidaatin tutkielman
aloittaminen. Keskosvuoteen
mahtui kuitenkin myös paljon
muuta. Etenkin syksyn taktiikan opinnoissa pääsimme
tutustumaan myös erilaisiin
oppimisympäristöihin. Lisäksi Vuosangan harjoitus tammikuussa tarjosi virkistävää
vaihtelua muuten niin teoria
painotteisiin opintoihin.
Keskoskurssin aikana suoritettiin lähes kaikki kadettikoulun aikana tehtävät valinnat. Ensimmäisenä oli edessä
marraskuussa toteutetut aselaji ja pää- sekä pitkänsivuaineen valinnat. Koko kurssi oli
koolla valintatilaisuudessa ja
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odotettavissa oli suuria tunteita. Suurimmilta pettymyksiltä kuitenkin onneksi vältyttiin, vaikka tuttuun tapaan
viimeisten kadettien kohdalla
valintamahdollisuudet olivat
supistuneet suhteellisen kapeiksi. Seuraava kenties kadetin sielunelämän kannalta
vielä merkittävämpi valinta
suoritettiin ennen kesälomille lähtöä kun edessä oli ensimmäisen
palveluspaikan
valinta. Ainakin omalla linjallani tämä sujui suunnitellusti
ilman sen suurempaa dramatiikkaa, mihin auttoi merkittävästi Lapin paikkojen jopa
poikkeuksellinen suosio.
Kun verrataan toista opiskeluvuotta ensimmäiseen, ero
on huomattava. Ensimmäiseen vuoteen verrattuna omatoimisen opiskelun määrä on
käytännössä räjähtänyt käsiin. Etenkin kesäloman molemmin puolin olleet yhteensä
neljän viikon tutkimusvapaat
ovat antaneet kadeteille mahdollisuuden maistaa akateemisen vapauden herkkua.
Toisaalta taas omatoimisen

opiskelun suuri määrä on
vaatinut suurempaa vastuun
ottamista omista opiskeluista. Kun ensimmäisenä vuonna riitti kärjistetysti, että olet
oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeassa varustuksessa on toinen vuosi vaatinut
oman opiskelun aikatauluttamista huomattavasti tarkemmin. Uskonkin, että jokainen
kadetti on toisen vuoden aikana oppinut olemaan vastuussa omasta tekemisestään
entistä paremmin.
Vaikka kurssi oli ollut jakautuneena useamman kuukauden, ei se näkynyt kurssihengessä mitenkään. Toisen
vuoden aikana kurssihenki on
vain parantunut ja kurssista
on tullut hyvin yhtenäinen.
Uskonkin, vaikka kurssi hajoaa nyt kolmanneksi vuodeksi
aselajikouluille, niin kurssin
henki tulee säilymään hyvänä
ja kantamaan pitkälle tulevaisuuteen. Puurojuhlaa, kevään
seminaareja ja vauhtiviikkoja
odotellessa, jolloin koko kurssi jälleen kokoontuu satujen
saarelle.

Kuorokadetin
tervehdys

H

iljaista
kuiskailua. Satunnaisia
hermostuneita
naurahduksia.
Ympyrää yhä uudelleen ja
uudelleen tallaavia askeleita.
Hiljaista hyräilyä huoneen
nurkassa yksin tai kaksin, välillä kolminkin. Jännityksen
voi aistia ilmassa kuin ukkosen helteisenä hautovana kesäpäivänä.
”Vitonen vielä ja sitten sisään.”
Loputkin nousevat istumapaikoiltaan, pyörittelevät olkapäitään ja verryttelevät jäseniään. Pari yskäisyä kurkun
avaamiseksi. Lasi porevettä
päälle ja pari syvää hengenvetoa.
Viereisestä salista alkaa
kuulua aplodien ääntä.
”Ja sitten mennään!”
Yhtäkkiä tuntuu siltä kuin
kaikki huoneessa olijat heräisivät yhtä aikaa jonkinlaisesta horroksesta. Leuka nousee, ruoto suoristuu. Kaikkien
silmiin syttyy päättäväinen,
keskittynyt, itsevarma katse. Jonon ensimmäinen lähtee johtamaan joukkoa läpi
oven ja sen takaisen taputtavan ihmispaljouden kohti salin avointa etuosaa. Katseet
kääntyvät. Joku osoittaa sormellaan ja kuiskaa vieressään
istuvalle. Osa alkaa taputtaa entistä voimakkaammin.

Joukko asettuu riviin katseet
yleisöön ja jää lepoon seisomaan. Aplodien pauhu muuttuu hetkessä kunnioittavaksi,
odottavaksi hiljaisuudeksi.

Kadettikuoro on
saapunut paikalle
Tervehdys kaikille lukijoille.
Olen kadetti Jouni Nuorgam
ja olen saanut toimia 101. kadettikurssin kuorokadettina
nyt kaksi vuotta. Näiden kahden vuoden aikana olen saanut laulaa, sovittaa, johtaa ja
hallinnoida kurssimme laulavaa PR-nyrkkiä. Yllä oleva
kuvaelma on eräältä esiintymismatkaltamme Jyväskylässä viime kesältä, täysin tositapahtumiin perustunut.
Kuoromme on esiintynyt
kahden viime vuoden aikana
varsin runsaasti erilaisissa
tilaisuuksissa ja juhlissa niin
Puolustusvoimien kuin ”firman” ulkopuolisten tahojen
järjestämillä kinkereillä. Nopeasti arvioituna kuoromme,
tai osia siitä esiintyy noin 5070 kertaa vuodessa. Näistä
esiintymisistä parhaillaan ennakkotilaus saadaan kuukausia, pahimmillaan tunteja ennen ensimmäistä kappaletta.
Kuorokadettina toimiminen
on antanut minulle sanomattoman paljon. Olen oppinut

Tirehtööri herra Nuorgam
hurskastelee

kuuntelemaan aiemmin laulamiani kappaleita uudessa
valossa. Olen oppinut nauttimaan erilaisten lauluäänien omasta persoonallisesta
lisästään. Luonnollisesti olen
myös saanut paljon johtamiskokemusta paimentaessani
laulajia ja oppinut tuntemaan
monta uutta ihmistä. Olen
viettänyt pitkiä iltoja ja muutaman unettoman yönkin sovittaessani kappaleita, opettaessani stemmoja tai pohtien
kompromisseja
haastaviin
keikkapyyntöihin, jotka välillä ovat tuntuneet lähes mahdottomilta toteuttaa. Erityisesti olen ylpeä siitä, kuinka
kuoromme on muodostunut
tiiviiksi joukoksi, joka on löytänyt yhdessä sisältään voiman mykistää ja ottaa valtaan
yleisönsä niin saleissa kuin
konserttitaloissa.
Tulevaisuuden
tavoitteena kuorollamme on edelleen
esiintyä niin yksin kuin myös
nuorempien kurssien kuorojen kanssa PV:n sisäisissä
kuin myös yhteiskunnan julkisissa tapahtumissa. Mikäli
siis kadettikuoro on tulossa
esiintymään alueellanne, suosittelen lämpimästi teitä ottamaan itsellenne aikaa ja saapuvanne hetkeksi nauttimaan
musiikin voimasta.
Kadetti Jouni Nuorgam
101. kadettikussin kuorokadetti
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Kadettitoverikunta

Hallituksen ja
toimihenkilöiden
kertomuksia
Hallituskausi on saatu päätökseen ja uusi Kadettitoverikunta ry:n hallitus toimihenkilöineen on astunut
tehtäviinsä.
Tämä juttusarja valottaa
väistyvän Kadettitoverikunnan tekijöitä ja toimia.

22

Vielä kerran, pojat!
Ja sitten vielä pari kertaa...

V

iimeistä
viedään,
aikansa
kutakin,
ja mitä näitä nyt
on. Tätä lukiessasi
olen jo jättänyt vastuullisen
ja haastavan - myös todella
antoisan ja palkitsevan - viran Kadettitoverikunnan puheenjohtajana. Yhdistyksen
puikoissa ovat uudet päälliköt uusine ideoineen, ajatuksineen ja toimintasuunnitelmineen. Aika näyttää, miten
opiskelijajärjestömme
arki
jatkaa käyntiään tuoreiden,
intoa puhkuvien tekijöiden
komennossa. Uskon kuitenkin vakaasti, että olemme oikealla tiellä. Tästä lisää tuonnempana.
Kuluneella
toimikaudella Kadettitoverikunta on
mennyt suurin harppauksin
eteenpäin monin eri tavoin.
Johtamani hallituksen toiminnan kantavana teemana,
pääteesinä, on alkunuoteista
viime tahteihin ollut yhteyksien luominen, uusien, hedelmällisten yhteistyömuotojen
kehittäminen eri instanssien
kanssa sekä yleisesti ottaen
kadettien ja Kadettitoverikunnan tunnettuuden lisääminen niin Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksella
kuin Santahaminan ulkopuolella, siviiliopiskelijajärjestöjen laajassa kentässä. Mikäli
sosiaalisen median kanaviemme seuraajamäärän kaksin-

kertaistumista on uskominen,
olemme ainakin tietyllä mittarilla mitaten päässeet tavoitteisiimme. Toivon mukaan
suurin osa herättämästämme
huomiosta on positiivista…
Edelliseen viitaten, uskon
näin tosiaan olevan. Olemme
osallistuneet aktiivisesti erilaisten opiskelija-, urheilu- ja
yhteistoimintatilaisuuksien
järjestämiseen lukuisten eri
tahojen, joista moni on ollut
täysin uusia tuttavuuksia,
kanssa, ja mielestäni tämä on
äärimmäisen ilahduttavaa. Lisäksi edellä mainittu osaltaan
osoittaa, että Kadettitoverikuntaan ja sen toimintaan
kohdistuu kiinnostusta muualtakin kuin sumujen saarelta: haluan ajatella, että meidät on vähä vähältä ryhdytty
noteeraamaan opiskelijoina
muiden joukossa. Pysyköön

asia jatkossakin tällä tolalla.
Ei niin hyvää, ettei jotain
huonoakin.
Luonnollisesti vaativa pesti yhdistettynä
ajoittain suuriakin ponnisteluja vaativiin opintoihin
on verottanut itse kunkin
yhdistyksen tehtävissä vaikuttaneen henkilön jaksamista, eikä vähiten allekirjoittaneen. Kaikki ei aina ole
mennyt niin sanotusti kuin
telkkä pönttöön. Mielessäni
ovat kuitenkin alati kaikuneet
erään viisaan miehen sanat,
joiden mukaan ei ole olemassa ongelmia; on ainoastaan
haasteita. Kun motivaatio ja
kyvyt paiskaavat kättä, kyetään haasteet kääntämään
mahdollisuuksiksi ja mahdollisuudet edelleen onnistumisiksi. Uskallan myös väittää,
ettei kehitystä tapahdu, mikäli jäädään jumiin mukavuusalueelle; kasvu vaatii kipua.
Kolmas ja samalla viimeinen opintovuosi Kadettikoulussa uusine haasteineen,
mahdollisuuksineen ja onnistumisineen odottaa. Näihin
kuviin ja tunnelmiin, toivotan
itse kullekin antoisaa ja menestyksekästä syksyä! Laitan
kannen kiinni ja jätän säveleni soimaan.
Täysin palvelleena,
Kadettitoverikunta ry:n puheenjohtaja emeritus Konsta Harinen
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Viestinviejä

K

adettitoverikunta
ry:n viestintäpäällikkönä tehtäviini
kuului sosiaalisen
median tilien hallinnointi,
sekä vastuu toverikunnan
internet-sivujen
sisällöstä.
Viestintä on vastuu alueena
mielenkiintoinen ja haastava
ala.
Kadettitoverikunnan ulosanti vaikuttaa moneen asiaan. Ensimmäisenä ja merkittävimpänä on luonnollisesti
toverikunnan itsensä mainostaminen, kävijämäärien lisääminen sen järjestämiin
opiskelijatapahtumiin
sekä
esimerkiksi yhden Kadettitoverikunnan
merkittän
tulonlähteen,
Olutkellarin,
asiakkaiden
tavoittaminen.
Isommassa kuvassa viestinnän vaikutus ulottuu moneen
muuhun tekijään. Se millaista
toverikunnan tuottama media
on, antaa suoraa kuvaa kadeteista Kadettikoulun ulkopuoliseen maailmaan. Lukuisat
siviilit seuraavat toimintaamme sosiaalisessa mediassa.
Tämän vuoksi viestintä vai-
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kuttaa esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun toteuttamaan rekrytointiin. Meidän
kaudellamme kyseessä oli
”Upseeriksi 2016” rekrytointikampanja.
2015-2016 hallituskauden
viestinnästä nousi esiin kehittämiskohteita.
Kadetin

opinnot on raskaita ja aikaa
vieviä ja ne on luonnollisesti
laitettava ensimmäiselle prioriteettisijalle. Tämä näkyy
suoraan esimerkiksi Instagram-tilimme hiljaiselon muodossa. Kehittämisajatuksena

tähän on parantaa suunnittelua ja valmistautumista opintojen sekä yhdistystoiminnan
yhteensovittamisessa, jotta
riittävä aktiivisuuden taso sosiaalisessa mediassa saavutetaan.
Internet-sivujen osalta on
tapahtunut suurta kehitystä. Isoin kiitos tästä kuuluu
konemestarillemme,
jonka
aktiivisuus ja taidot mahdollistivat, että saatoimme tehdä
sivuista juuri sellaiset, kuin
halusimmekin ja vielä enemmänkin.
Kokonaisuutena valintani
liittyä osaksi toverikunnan
toimihenkilöstöä vei minut
tielle, joka antoi todella paljon. Uutta oppia tehtävässä
tuli paljon ja koen tästä olevan selkeää hyötyä tulevalle
uralleni. Olen tyytyväinen
siitä, että olen saanut kantaa
korteni kekoon kadettitovereideni hyväksi.

Kadettialikersantti Antti Ravelin
Viestintäpäällikkö

Kirjanpidon selkäranka

S

ihteerin tärkeimpänä
tehtävänä on kokousten pöytäkirjojen
laatiminen ja arkistointi. Sihteeri vastaa myös
kokouskutsujen
lähettämisestä. Suurimpana yksittäisenä haasteena tehtävässä onkin yrittää olla unohtamatta
liitetiedostoa lähetettävistä
kutsuista.
Tehtävä ei ole niin aikaa
vievä kuin monella muulla
hallituksen jäsenellä ja toimi-

henkilöllä, joten aikaa muiden
toimijoiden tukemiseen ja
juoksevien asioiden hoitoon
jää. Sihteeri ei kokouksissa
vain piiloudu kannettavan
tietokoneensa taakse, vaan on
yhtälailla päättämässä asioista yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Kadetti Venla Tapper
Sihteeri

Kirstunvartija

M

itä kuuluu toverikunnan taloudenhoitajan
tehtäviin? Taloudenhoitaja, jota monet kutsuvat rahastonhoitajaksi, vastaa
lähinnä laskujen maksamisesta. Rahastonhoitajan titteli herättää mielikuvan The Wolf of
Wall Street -tyylisestä rahan
tahkomisesta ja yläfemmojen
heittelystä.
Todellisuus on kuitenkin
tarua ihmeellisempää, kun

kellarikadetti ja puheenjohtaja kasvattavat kilvan metrin
korkuista laskupinoa. Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu
myös kertoa eri henkilöille,
miksi juuri heidän maailman
tärkeimpään hankkeeseensa
ei ole varaa.

Kadettialikersantti Olli Heiskanen
Taloudenhoitaja

Jatkuu ►
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Huviretki
tienpientareella

T

ervehdys kaikille tasapuolisesti! Tiirolan
Antti, kotoisin Suomen Tsernobylistä,
Raahesta, ja toimin kadettitoverikunnan hankintapäällikkönä toimikaudella 20152016. Tämän kirjoitukseni
aihetta voisi luonnehtia vaihtelevaksi. Voisin toki kirjoittaa kuinka hauskaa hankintapäällikön tehtävässä on, tai
mitä tänä vuonna on tilattu
sekä jätetty tilaamatta. Kuitenkin tiukan pohdinnan lopputuloksena, päätän kirjoittaa nyt jostain muusta. Ketä
nyt kiinnostaisi tietää, kuinka
monta paria taktisia hanskoja
on vuoden aikana myyty tai
mikä reppu nyt olisi ”paras”,
kenenkin tarkoitukseen.
Ajattelin kommentoida tällä kirjoituksellani lyhyesti, (ja sangen vapaasti), ns.
”geardoilu-kulttuuria”. Tämä
mystinen nimihirvitys sisällyttävät sellaiset henkilöt, joiden varustukseen kuuluu jos
jonkinlaista taktista ja optista
hilavitkutinta. Osa arvoisista
lukijoista varmasti tunnistaa
itsensä jo tästä kuvauksesta,
toiset taas kaiholla muistelevat vanhoja sarkapukuja sekä
jalkarättejä.
Onko geardoilussa jotain vi-
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kaa? Toki se rikkoo ajatuksen
yhtenäisestä joukosta, joilla
on yhteenkuuluva varustus.
Jotkut varmasti näkevät tämänlaisen
välineurheilun
myös henkilön oman paremmuuden tai ”erikoisuuden”
tavoitteluna.
Ammattikunnallemme
veronmaksajien
oravannahoista hankitut varusteet ovat kuitenkin laadukkaita ja käyttöön sopivia,
ainakin useimmat.
Kuitenkin monille tälläisen
välineurheilun lähtökohta on
tarve. Tarve kenties parempaan, kenties sopivampaan?
Mikäli valtion meille jakamat nahkavarsikengät eivät
istu oman jalkaansa, moni voi
miettiä omien kenkien hankkimista. Joillakin tämäntyyp-

pinen ajattelu lähtee myös
muista varusteista, olipa kyseessä sitten taisteluhansikkaat tai komposiittikypärä.
Osa lukijoista varmasti pohtinee tässä kohtaa, mikä on
tämän kirjoitukseni tarkoitus.
Onko tämä kenties jonkinnäköinen pro-geardo henkilön
kannanotto siihen, miten jakotavara on riittämätöntä? Ei
suinkaan. Toivon että tekstini
leikkasi edes auttavasti yhden
henkilön näkemystä geardoilun ihmeelliseen maailmaan.
Kuitenkin voimakkaana loppukaneettina ehkä tämän kirjoituksen tärkein asia. Varusteet eivät tee miestä, olivatpa
ne kuinka hyvät tai huonot.
Älkää siis tuomitko tämänkään asian tiimoilta ketään.
Jokainen todistaa kyllä omat
taitonsa ja kykynsä ja loppujen lopuksi varusteiden merkitys tähän on sangen pieni.
Toivotan hyvää loppusyksyä ja voimia opiskeluun, itse
kullekkin säädylle. Ja opintosuuntani perinteisiin kuuluen lopetan kirjoitukseni:
Iske ja murra!

Kadetti Antti Tiirola
Hankintapäällikkö

Kuri ja järjestys

J

Järjestelypäällikkönä
sain vastata erilaisten
tapahtumien ja juhlien
käytännön järjestelyistä, joita kadeteilla tunnetusti mahtuu useampia yhden
vuoden ajalle. Tein vuoden
aikana yhteistyötä ohjelmapäällikön, ja yhteysupseerin
kanssa, mutta erityisesti kellarikadetin kanssa, sillä kaljakellarin käyttö oli luonnollisesti useaan kertaan osana
juhliamme. Vuoden aikana
tehtäviini kuului suunnittelutyötä juhlien kulkuun, sisältöön ja henkilöstön käyttöön
liittyen. Johdin myös juhlatilojen järjestelyitä tilaisuuden
vaatimalla tavalla, joten materiaalin haaliminen ympäri
Santahaminaa ja sitä kautta
kuittauslistat tulivat vuoden
aikana tutuiksi. Olin siis Kadettitoverikunnan eräänlainen joka paikan puuhamies.
Jokavuotisen ja perinteikkään puurojuhlan osalta sain
esimerkiksi vastata kutsuvie-

raiden kutsumisesta tilaisuuteen, juhlasalin muuttamisesta jouluiseen tunnelmaan
koristeiden, valojen ja kuusen
osalta sekä vastata vieraiden saapumista ja joulupuuron tarjoilun järjestämisestä.
Toisena esimerkkinä voidaan
pitää vastuuta puolikurssijuhlan järjestämisestä. Puolikurssijuhlaa juhlitaan nimen mukaisesti opiskelujen
puolivälissä, toisen vuoden
keväällä. Juhla on joka vuosi
erilainen ja meneillään olevan kurssin näköinen. Tänä
vuonna järjestimme juhlaamme erilaisia puolisotilaallisia
ja hieman fyysisiä rasteja,
jossa kisailimme toisiamme
vastaan joukkueittain. Rästien jälkeen ilta jatkui tyypilliseen tapaan kellarilla.
Vuoden aikana vastaan tulleet tehtävät eivät kuitenkaan
olleet erityisen haastavia,
vaikka toivatkin pientä lisätyötä päivittäisen koulunkäynnin rinnalle. Ajoittain

tehtävän suorittaminen oli
kuitenkin hankalaa, sillä osa
merivoimien
opinnoistani
suoritettiin toisella paikkakunnalla. Näinä hetkinä kurssitoverit pystyivät kuitenkin
auttamaan, eikä mikään tapahtuma jäänyt järjestämättä.
Kadetti Aapo Pihlajamäki
Järjestelypäällikkö

Jatkuu ►
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Hyvä kunto on
kadetin oikeus

U

rheilupäällikkönä tehtäväni on
edistää kadettien
urheilumahdollisuuksia, kannustaa kurssitovereitani liikkumaan, sekä
järjestää erinäisiä urheilutapahtumia yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaakin huikeat
puitteet fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Erinomaisten
tilojen lisäksi, myös osaava
FYKA-ryhmä tarjoaa tukeaan
urheiluun liittyvissä asioissa.
Kadettitoverikunta
pyrkii yhdistämään urheilun
ja huvin. Mikään ei motivoi
paremmin liikkumaan, kuin
liikkumisen ilo. Vaikka urheilutapahtumat sijoittuvat
pääsääntöisesti vapaa-ajalle,
on tapahtumista ikonisin varmasti nuorimman kurssin ja
keskosten välinen urheilupäivä. Urheilupäivän ideana on
kisailla kurssien välillä erinäisissä lajeissa. Kurssit ottavat toisistaan mittaa urheilun
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parissa ja tutustuvat toisiinsa. Urheilupäivä tarjoaakin
loistavan mahdollisuuden tutustua vanhempiin kadetteihin epävirallisissa merkeissä.
Urheilupäivä päättyykin tärkeään kehonhuoltoon kadettikellarilla.
Hyvä fyysinen kunto on
tärkeää myös kadetin tulevan
työtehtävän kannalta. Työ on
fyysisesti ja henkisesti raskasta. Hyvä fyysinen kunto
auttaa jaksamaan paremmin niin kotona kuin töissä.
Kouluttaja toimii kuitenkin
tulevassa
työtehtävässään
esimerkkinä suurelle joukolle suomalaisia nuoria. Parhaimmillaan kouluttaja saa
jalkautettua liikkumisen ilon
varusmiehiin, sekä motivoi
nuoria taistelijoita kokeilemaan rohkeasti uusia lajeja.
Fyysisen kunnon kehitys auttaa varusmiehiäkin suorittamaan palveluksensa loppuun,
sekä toimii alkusysäyksenä
terveelliselle elämäntavalle.
Urheilupäällikkönä toivon

että olen kyennyt antamaan
kurssitovereilleni työkaluja
tuleviin työtehtäviin, sekä jalkauttamaan liikkumisen ilon
omaan kurssiini. Olen luottavainen että seuraajani kykenee jatkamaan tehtävässä
samalla antaumuksella ja on
sitoutunut kurssihengen ja
fyysisen kunnon kehittämiseen.

Kadetti Frans Hietanen
Urheilupäällikkö

Rajapinta ulkomaailmaan

T

ämä kyseinen työtehtävä pitää sisällään
niin yhteydenpidon
muihin
opiskelijajärjestöihin, kuin myös yhteydenottoihin vastaamisen.
Yhteysupseeri ja ohjelmapäällikkö ovat tutkapari, jotka hoitavat yhdessä lähes
kaiken. Heidän välinen hyvä
yhteistyökyky on kaiken A ja
O.
Yhteysupseerin on syytä
olla sosiaalinen, aktiivinen ja

kiinnostunut erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. Työtehtävä avaa ovia ulkomaailman
suuntaan ja auttaa uusiin ihmisiin tutustumisessa ja suhteiden luomisessa. Työtaakka
on sopiva, mutta haasteitakin
löytyy. Suosittelen!

Kadetti Marius Foudila
Yhteysupseeri

Exceljumppaa

M

yyntipäällikön
tehtäviin
kuuluu johtaa
ja
organisoida myyntiä, sekä seurata ja
valvoa myyntiä raporttien
avulla. Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu siis lukemattomia tunteja kalpa-tuvassa
istumista
Excel-taulukon,
useiden yritystietolomakkeiden ja kirjekuorien keskellä.
Tehtävä on kuitenkin tärkeä,
koska esimerkiksi nuorin ka-

dettikurssi rahoittaa melkein
täysin omat sarkajuhlansa Kalpa-lehteen myytävien
mainosten avulla. Palkkioksi myyntipäällikkö saa vain
lämmintä kättä, mutta mainosmyynnillä rahoitetut ja
onnistuneet juhlatilaisuudet
nostavat käytetyt työtunnit
täysin omaan arvoonsa.

Kadetti Pyry Pulkkinen
Myyntipäällikkö
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Olutkellari

Syksy 2015–Kevät 2016

K

ellarin vastuu vaihdettiin
1.10.2015
juhlallisin menoin.
Vanhempi kurssi oli
saattanut päätökseen valtavan urakkansa remontoidessaan Kellarin tilat uuteen uskoon ja tältä pohjalta meidän
oli hyvä alkaa kehittää itse
toimintaa Kellarilla oman näköiseksemme. Otin haasteen
vastaan innolla, joskin kokemattomuuteni tuomalla alkujännityksellä.
Kellarikadettina ensimmäinen tehtäväni oli valita itselleni vasen ja oikea käsi; kellarin kisälli ja vasalli. Kurssin
suurella myötävaikutuksella
otin tehtävään kadetit Hietala ja Vuorinen. Tiesin heidän
olevan alan miehiä ja luotettavia, mutta myös innovatiivisia ja sitä tarvittiin, jotta
Kellarin vapaa-ajan virikkeitä
voitaisiin suunnitella. Miehet
eivät aikailleet, vaan eräänä
iltana kolpakoiden ääressä
laitoimme aivoriihen pystyyn,
sovimme pelisäännöt ja vastuunjaon.
Syksyn mittaan alkoi uu-
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sia ajanvietteitä hiljalleen
syntyä. Kanavapaketin päivityksen yhteydessä uusimme
myös Kellarin ruoanlaittovälineistöä, ruokalistan ja päivitimme oluttarjontaa. Teimme
kirjanpidosta
systemaattisempaa ja aloimme markkinoida Kellarin tapahtumia ja
aikataulullisia asioita tehokkaasti sosiaalisessa mediassa, johon kadettialikersantti
Ravelin tarjosi osaamisensa.
Eräs merkittävä kehityskohde oli myös ns. hiljaisten iltojen kävijämäärien kasvatta-

minen.
Tässä vaiheessa olin kuullut
vihiä kurssillamme opintojaan suorittavasta opiskelijasta, kadetti Sallisesta, joka
taisi tietokilpailut. Hänen johdollaan kehitimme maanantain ratoksi Kellarivisan, joka
toteutetaan joka toinen viikko
itse visaministerin pitämänä.
Se kaksin- ja jopa kolminkertaisti maanantain tuoton.
Toinen merkittävä kehitys
on Kellarin bändi. Mietimme
pitkään live-esiintyjien palkkaamista tiloihimme, kunnes
tajusimme kasata orkesterin
kampuksen
opiskelijoista.
Tiedustelin koululta tilat bändille, jonne sain Oppilaskunnalta äänentoiston. Sen jälkeen kokosin kadettikoulun
soitinmiehiä ja –naisia sotilaskotiin ja kadetti Hirvosen
musiikillisella lahjakkuudella
ja rautaisella luotsaamisella
alkoi suomipopin treenaus
opiskelun lomassa iltaisin.
Bändi vetää ensimmäisen
keikkansa 2.3.2016 Kellarin
tiloissa.
Kellari palvelee paitsi kam-

kin mielestäni vasta alussa.
Odottelen tällä hetkellä Kellarin uusia haalarimerkkejä postista ja visaministerin
lanseeraaman bingon valmistelut ovat myös loppusuoralla.
Suunnittelemme

Miehet eivät aikailleet, vaan eräänä
iltana kolpakoiden
ääressä laitoimme
aivoriihen pystyyn,
sovimme pelisäännöt
ja vastuunjaon.

puksen opiskelijoita, myös
muita
Puolustusvoimiin
kuuluvia henkilöitä ja heidän seurueitaan. Syksyn ja
alkukevään mittaan olemme
järjestäneet monet onnistuneet tapahtumat ja erikoisillat tiloissamme. Panostamme
erityisesti Kellarin historian
ja perinteiden vaalimiseen
ja raotamme niitä myös vieraillemme illanvieton aikana.
Markkinointi siis siihenkin
suuntaan on ollut kasvussa.
Niin myös eri opiskelijajärjestöihin, joiden joukossa edustaessamme
hyödynnämme
Kellarin tiloja yhä aktiivisemmin kokouksiin, suunnittelu-

työlle ja tapahtumiin. Myös
virkistystoiminta henkilöstöllemme on ollut eräs asia,
johon pyrimme osaltamme
vaikuttamaan yhä enemmän.
Toiminnan ylläpitävä voima
tulee kuitenkin kellarin työntekijöistä, joiden sinnikäs ja
huolellinen baarinpitäminen
ja ehdotukset, sekä toteutukset palvelun laadun parantamiseksi ovat merkittävä
panos. Iso kiitos heille siitä.
Tämän osoittaakseni aloitin
Kellarin kuukauden työntekijä –kampanjan ja hallituskautemme lopussa paras myyjä
palkitaan.
Kehitystyö
on
kuiten-

tällä hetkellä mahdollista karaoketoimintaa tiloihimme ja
hiljattain tekemämme suursiivous antoi ajatuksen myös
sisustuksen päivittämiselle.
Lisäksi
maksuliikenteessä
etämaksaminen ja uudet nopeammat langattomat yhteydet ovat jo pitkään olleet
markkinoilla ja vastasimme
haasteeseen tilaamalla ajanmukaisen
maksupäätteen.
Teemaillat ovat myös tulossa
vielä kevään korvilla ja niihin
annan kaiken innovaation ja
energiani, kunhan kalenteri
sen sallii. Paljon on huhuttu
myös erilaisista turnauksista
esimerkiksi pelikonsolien ja
pöytätenniksen saralla, josta
meillä on oma versiomme…
Mielenkiintoinen loppurutistus siis edessä ennen kuin
päästämme nuoremmat vastuunvaihdossa puikkoihin.
Kadetti Pekka Siikaluoma
Kellarikadetti
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Verkkonäkyvyys

Pari sanaa uusista nettisivuista
https://kadettitoverikunta.fi
Kadettitoverikunnan varsinaisen pitkän osoitteen kadettitoverikunta.fi
lisäksi
nykyään on käytössä myös
lyhenentty osoite kad.to.

Lyhennetty osoite toimii
myös sähköpostiosoitteissa,
esimerkiksi pj@kad.to

Jokaisen sivun alalaidassa
on pysyvä linkki sivuille. Pysyvät linkit ovat esimerkiksi
muotoa kadettitoverikunta.fi/
olutkellari. Käytä näitä linkkejä sosiaalisessa mediassa ja
aina kun ohjaat sivuille!

Kalpa-lehti on luettavissa
verkkosivuilla sekä sisäänrakennetulla lukijaohjelmalla
että ladattavassa PDF-muodossa.

Kalpa-lehden arkistossa on
lehtiä vuosien varrelta.

Olutkellarin aukioloajat ja tapahtumakalenteri on nopeasti nähtävillä etusivuilla.
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Hanslankari

N

ettisivut ovat tämänkin lehden toimittaneen ja taittaneen konemestarin

käsialaa.
Konemestari vastaa Kadettitoverikunnan verkkosivujen, sähköpostilistojen ja muiden yhdistyksen tarvitsemien
teknisten laitteiden ja järjes-

telmien hallinnoimisesta ja
ylläpidosta.
Kadettitoverikunta ei ole
ainoa asia johon tämä konemestari on sotkeutunut. Käy
joutaessasi
vilkaisemassa
https://juvonen.eu
Kadetti Artturi Juvonen
Konemestari
artturi@juvonen.eu

SSL/TLS-salatut yhteydet takaavat, ettei verkkoliikenteesi
ole ulkopuolisten luettavissa.

Palautelomake
osoitteessa
kad.to/palaute mahdollistaa
nopean palautteenannon toimialoittain.

Tapahtumakalenterissa
on
menneet ja tulevat tapahtumat, joiden järjestämisessä
Kadettitoverikunta on jollain
tapaa osallisena.

Pidä tätä osiota silmällä, ettet jää mistään paitsi!

Virheetön koodi takaa sen,
että nettisivut näkyvät oikein
kaikilla laitteilla ja selaimilla.
Sivut ovat muuten myös
responsiiviset, eli näkymä
muuttuu näytön koon huomioiden.
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Julkaisuun osallistuneita

VUONNA 2015 SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT PALKITSI
VALTRA N163D -MALLIN OTTAMMALLA SEN OMAKSEEN.

UUSI N-SARJA

ON JO PALKITTU.
KAHDESTI.
> VALTRA-MYYJÄSI, AGCO SUOMI OY
Lähimmän myyjän yhteystiedot saat
numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi
Valtra is a worldwide brand of AGCO. ®

YOUR
WORKING
MACHINE

Henkilökohtaista
pankkipalvelua!

TULE JA
TESTAA!

CPU Oy:n Ceepos-kassajärjestelmä
tukee monipuolisesti erilaisia
maksutapoja sekä niiden yhdistelmiä.

Kun käytössäsi on Ceeposjärjestelmä, käytössäsi on myös
moderni verkkokaupparatkaisu.

Ceepos-järjestelmään on yhdistettävissä myös kulunvalvonta erilaisten
maksullisten kulkujen veloittamiseen
ja valvontaan.

Nopea - Palveleva - Joustava - Luotettava
Tavoitat meidät soittamalla 010 255 1701 tai vehmersalmen@op.fi

* Puhelut 010-numeroihin maksavat lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/ min. ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu
+ 0,17 €/min. (hinnat sis. alv).

www.cpu.fi
Yhdessä hyvä tulee.
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Vehmersalmi

Isänmaa tarvitsee
puolustajansa
– upseerin,
Upseeri tarvitsee
puolustajansa
– Upseeriliiton.

CTS Engtec on kansainvälinen
suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitoyhtiö.
Työskentelemme DATACENTER-, ENERGIA- ja
metsäteollisuuden BIOTUOTEHANKKEISSA sekä
KAIVOSTEOLLISUUDEN projekteissa.
www.ctse.fi

Knowledge leader
in security
Puhelin 020 4911
E-mail info@securitas.fi

securitas.fi

Laatumerkkejä
Lauttasaaressa
Veneentekijäntie 7, Helsinki
puh. 020 718 1760

www.navyblue.fi
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LOAC-kurssi

Joskus on mentävä kauas,
jotta näkee lähelle
Opinto- ja kulttuurimatka
Italiaan kesällä 2016
Teksti: Kadettikersantti Victor Naville, 101. kadettikurssi
Matkassa mukana: Kadetti Pyry Pulkkinen, 101. kadettikurssi

M

aanpuolustuskorkeakoululle
saapui
kutsu
Italiasta keväällä 2016. Kutsussa esitettiin
kahden nuoren upseerin tai
kadetin komentamista kurssille Vicenzaan, Carabinierien,
Italian
maanpuolustuskorkeakoulun, Rooman yliopiston ja Pisan yliopiston JOINT
-operaationa
järjestämälle
LOAC (Law of armed conflict)
kurssille, jonka keskeinen
sisältö tulisi käsittelemään
kansainvälistä humanitääristä oikeutta, aiemmalta nimeltään sodan oikeussääntöjä,
ihmisoikeuksia, ja nykyajan
kriisinhallintaoperaatioiden
haasteita.
Kurssin kesto olisi 9 päivää,
joista viisi olisi varsinaista
opetusta ja viikonloput molemmissa päissä kulttuuriin
ja vieraan maan tapoihin ja
ihmisiin keskittyvää toimin-
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taa. Kurssin ajankohta oli
hieman kiusallinen, koska se
sijoittuisi keskoskurssin (101.
KADK) kesäloman päälle ja
veisi mahdollisuuden perisuomalaisen
juhannuksen
viettoon kotimaassa.
Pääasiallinen
järjestävä
taho, Carabinierit, ovat Italian
poliisin rinnalla toimiva puolisotilaallinen organisaatio,
jota voidaan kuvailla myös nimityksellä santarmit. Carabinierit toimivat kuitenkin puolustuslaitoksen osana, yhtenä
puolustushaarana. Kyseessä
ei kuitenkaan ole armeija sotilaspoliisi, vaan yleistä järjestystä valvova erillinen taho.
Carabinierien historia ulottuu syvälle menneisyyteen,
perustuspäivä on 13. heinäkuuta 1814. Carabinierit ovat
myös toimineet esikuvana,
yhdessä Ranskan Gendarmerien kanssa, monien maiden
santarmeille.

Kurssin opetus järjestettiin
Vicenzan kaupungissa, noin
110 000 asukkaan ”kylässä”
kuten italialaiset asiaa kuvasivat, 60 km Venetsiasta
länteen ja 200 km Milanosta
itään. Olimme siis keskellä
Pohjois-Italiaa, viljelyksien
ja kukkuloiden keskellä. Kaupungissa oli viihtyisä keskusta, mutta muuten kaupunki
oli melko hiljainen ja mitäänsanomaton.
Väkivaltaosastoa kaupungissa edusti NATO:n poliisivoimien koulutus- ja
suunnittelukeskus, sekä Carabinierien
upseerikoulun
etäpesäkkeen
(varsinainen
Carabinierin
upseerikoulu
sijaitsee Roomassa) muodostama sotilasalue. Kaupungin
laitamilta löytyi myös NATO:n
varsinainen sotilastukikohta,
johon emme kuitenkaan ottaneet kosketusta yhtä yöllistä
taksimatkaa enempää.

Matkan järjestelyt
Ilmoittauduin kurssille ensimmäisenä ja ainoana vapaaehtoisena, koska ranskalais-suomalaisena taistelijana
minua kiinnosti kovasti päästä tutustumaan Etelä-Eurooppalaiseen sotilaskulttuuriin ja
kurssin aihekin oli piilevälle
humanistille lähellä sydäntä.
Koska paikkoja oli varattu
kaksi, rohkaisi kurssinjohtaja voimakkaasti suostuttelemaan toisenkin miehen matkaan mukaan. Päätin tukeutua
monivuotiseen
suomalaiskeravalaiseen taistelijapariini, kadetti Pyry Pulkkiseen,
jonka kanssa vanhasta kokemuksesta tiesin selvittävän
kaikista odotettavista, ja eteläisen organisointikyvyn aiheuttamista odottamattomista haasteista ja kitkasta.
Alku oli lupaava, kun paikallinen yhteyshenkilö ei vastannut sähköposteihin tai puhelimeen kahteen viikkoon,
mistä syystä hallinnolliset
järjestelyt kotimaassa jäivät
hieman kalkkiviivoille, ja kun
se vastaus sieltä lopulta pamahti, aiheutti se enemmän
uusia kysymyksiä kuin antoi
vastauksia vanhoihin.
Vielä siinä vaiheessa, kun
lentoja varattiin oli vähän
tähystämätöntä miten kauan
kurssi esimerkiksi tarkalleen

Kohti tuntematonta
kestäisi. Päätimme vetää varman päälle ja ottaa menolennon lauantaina 18.6 ja paluulennon maanantaina 27.6.
Päättelimme, että näin emme
ainakaan jäisi mistään paitsi.
Kun heikompi aines siirtyi kesäloman viettoon, me
aloimme
valmistautumaan
lähtöön ja mietimme mitä tuleman pitäisi. Suunnittelupalaveri pidettiin luonnollisesti
kadettikellarilla, johtopäätöksinä lähteä reissuun rinta
rottingilla ja kovat kaulassa,
tosissaan muttei missään nimessä vakavissaan.
Aamuyön tunteina kun
vuorokausi oli vaihtunut
lauantaiksi
starttasimme
hyökkäysajoneuvomme Kadettitalon edestä ja ajoimme
Tikkurilaan, mistä olimme
sopineet saavamme kuskin
heittokyydittämään meidät
lentokentälle ja ajamaan auton sieltä pois.
”Lyödäänkö vetoa, että se
(kuski) on eilen ratkennu
eikä oo ajokunnossa, ois pitäny mennä taksilla.” Luotto
jo matkan alussa kotimaan
organisointiin oli siis kohdillaan. Lentokentälle kuitenkin
päästiin ilman suurempia liikennerikkomuksia.

Lentokentällä minua mietitytti eniten se, miten saan panikoivan keravalaisen lentokoneeseen ilman sähköiskuja
ja väkivaltaa, raasu kun kärsii
lentopelosta.
Vauhtia haettiin yhden (ihan
oikeasti, vain yhden) oluttuopin pohjalta Oak Barrelista ja
mies saatiin suht kivuttomasti
”kuolemanloukkuun”. Ensimmäinen lentoetappi HelsinkiTukholma meni sukkelasti ja
stockiksen parin tunnin vaihto meni ruokaillessa ja niitä
näitä jutellessa.
Tukholmasta matka jatkui
kohti Venetsiaa ja oma matkani meni paremmin kuin hyvin, ikkunapaikka mukavan
tytön vieressä. Ilokseni Pulkkinen päätyi kahden hiusverkkokansan
naisihmisen
väliin puhumaan ruotsia ja
panikoimaan turbulenssissa.
Täytyy kyllä sanoa, että Venetsian täytyy olla maailman
siisteimpiä paikkoja saapua
lentäen. Veti enemmänkin
reissanneen vähän hiljaiseksi, kun viime metreille asti
näyttää siltä että kone menee
mereen kuin tössinyt kadetti
ikään, ja lopulta pyörät osuvat maahan ennen kuin matkustaja on edes tajunnut maata olevan näkyvissä.
Jatkuu ►
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Venetsian lentokentällä havaitsimme ensimmäisen kerran Clausewitziläistä sodan
kitkaa, kun toinen pukukassi
ei päätynyt hihnalle asti millään ilveellä.
No eihän siinä, huonoa englantia puhuvan, italialaisen
asiakaspalvelumentaliteetin
omaavan leidin kanssa vääntämään kättä ja jo kolmannella yrityksellä kaikki liput ja
laput saatiin rouvan käteen.
Tästä alkoi loputon arpominen ja setviminen, jolle ei
tuntunut loppua näkyvän. Lopulta tajusin, puolittain epähuomiossa, sanoa olevani menossa Carabinierien kurssille
ja olevani sotilas. Tästä meni
aivan uudenlainen vaihde silmään.
Valtion virkamiehillä on
etelässä vielä arvonsa. Hymy
tuli naisen suulle kuin valo
raamatussa ja yht’äkkiä mitään ongelmaa ei tuntunut
olevan olemassa.
”Your luggage will arrive
directly to your destination
in Vicenza to the Carabinieri
quarters if only it is convinient for you managing without it until Tuesday, Sir.”
Vakuutin selviäväni ilman
harmaita pukuja pari päivää,
tai mielellään koko reissun,
onneksi olin pakannut maastopuvun toiseen säkkiin.

Kohteella
Venetsiassa meitä oli vastassa nuori Carabinierien ”kadetti”, arvoltaan vänrikki, joka oli
ilmoittanut odottavansa meitä kyltin kanssa jossa lukee
nimemme.
Jostain tämä sankari oli
kuitenkin saanut päähänsä
kääntää kylttinsä toisinpäin,
siten että siinä luki jonkun
muun nimi, ja hetken pyörim-
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Kirjoittaja (kolmas vasemmalta) näyttää suomalaisittain onnelliselta.

me lentokentän noutopaikalla
satojen ihmisten keskellä etsimässä oikeaa miestä.
Onneksi tajusimme lukea
kyltistä kohteenamme olevan koulun nimen ja otimme
aloitteen käydä kysymässä,
josko hän olisi hakemamme
yhteysupseeri. Näin olikin ja
asiat näyttivät vihdoin onnistuvan.
Allekirjoittaneelle tuli jopa
matkan mukavimpiin kuuluva yllätys, kun selvisi että
henkilö jota hän lisäksemme
oli hakemassa, tulisi Ranskan
Gendarmeriesta. Pääsisin siis
käyttämään toista äidinkieltäni matkan aikana.
Siirryimme
minibussilla
Venetsiasta Vicenzaan ja jo
matkan alussa kävi selväksi
Italian viranomaisten ajokulttuuri. Kun on logot kyljissä ja
sopiva auto alla, niin esimerkiksi kaistaviivat, liikennemerkit ja nopeusrajoitukset

ovat lähinnä suuntaa-antavia.
Itse en kuitenkaan ehtinyt
puristaa penkkiä rystyset
valkoisina, kun oli liian kiire parler en francais uuden
ystävämme Florinen kanssa.
Päästyämme Vicenzaan oletimme olevamme hyvässä
ajassa paikalla, olihan kurssi
merkitty alkavaksi saapumisella ja majoittumisella lauantain aikana.
Everstiluutnantti SOMASCA, joka toimi Carabinierien kansainvälisen sektorin
päällikkönä ja yhteyshenkilönämme kurssilla, ilmoitti kuitenkin että päivän epistola,
”Ice Breaking” kurssilaisten
kesken, oli jo ohi. Hyvä juttu,
ajattelin, kannattaa ilmoittaa
että lauantaina tulee saapua
paikalle jos klo 1400 kaikki
ohjelma on jo ohi.
Myöhemmin kuitenkin selvisi, että tapahtuma oli ollut
kokonaisuudessaan
italian

kielellä, joten suurta vahinkoa ei tapahtunut huomioiden, että itse puhun jotain 10
sanaa italiaa huonosti ja keravalla sitä ei nuorille miehille
opetettu senkään vertaa.

Verona
Sunnuntaina oli ohjelmassa
kulttuurillinen visiitti Veronaan, Romeon ja Julian kaupunkiin.
Lähtö linja-autoilla aamulla, EVL Somasca kertoi että
linja-autot lähtisivät takaisin
samalta torilta mihin meidät
jättivätkin klo 1600, vahvisti vielä saman mikrofoniin,
saamme kierrellä oman päämme mukaan kaupungissa,
mikään ei voi mennä vikaan
paitsi sateinen sää, ja sehän
vain piristää kun ei aurinko
paista silmiin ja ilma kiertää
mukavasti.

Hyvä päivä tulossa. Otimme
vahvennettuun partioomme
jo edellisenä päivänä tutustumamme Florinen Ranskasta,
sekä Kreikan vahvennukset
Giorgios ykkösen ja Giorgios
kakkosen. Suunnistimme lounaalle ravintolaan, jossa pizza
oli vähintään lupaukset lunastavaa, menee elämän top 5
pizzoihin ihan heittämällä.
Lounaalta siirryimme ihmettelemään Veronan nähtävyyksiä, kävimme kaupungin
korkeimmassa tornissa josta
avautui maisema koko kylään,
Julian perheen talon pihalla
jossa Romeo tiettävästi piti
eskaloituneet seuraukset aiheuttaneen puheenvuoronsa
ja Veronan linnalla, jossa on
käsittääkseni joskus vedetty
muutakin kuin vain pulkkaa.
Hyvä ja onnistunut päivä tähän asti.
Kunnes herra Murphy, tai
oikeastaan EVL Somasca, pis-

ti lusikkansa soppaan. Kuten
sanottu, elimme kaikessa käsityksessä että paluukuljetus
lähtisi klo 1600 samalta torilta mihin olimme aamulla
saapuneet. Täsmällisinä epäreiluntulen miehinä pidimme
huolen, että olimme paikalla
noin 1530.
Ketään ei näy missään, ei
kahta ja puoltasataa ihmistä, ei linja-autoja. Kello tulee
varttia vaille, vieläkään ei mitään. Kymmentä vaille neljä
sanoin, että nyt jossain vuotaa, edes Italiassa ei voi 250
ihmistä ja neljä linja-autoa
olla kaikki myöhässä, ja soitin
Somascalle.
”Oh my god, we totally forgot you guys, we already left
at 1500 since it was such a
bad weather.” Ensimmäisenä oli pakko katsoa vielä
varmuuden vuoksi taivaalle,
näky vahvisti tunteen jaloissa että sade oli lakannut ehkä
neljä tuntia sitten ja aurinko
paistaa.
Huono sää? Erään loistavan SPEDA:n opettajan taistelustressitilanteeseen
kuvaama ”mitä vittua -fiilis” oli
tosiasia, miten voi olla että
yhdeksästä ulkomaalaisesta
unohdetaan viisi vieraaseen
kaupunkiin? Ja miten niin
lähditte kolmelta, kun kahdesti oli sanottu että neljältä
tela liikahtaa.
No, hetken selvittelyn jälkeen meidät luvattiin noutaa
tunnin päästä. Lähes raitis
päivä, ei nyt ehkä ihan THL:n
suositusten mukaan mutta
kuitenkin, oli vaarassa. Selvisimme kuitenkin pienin
vahingoin, pari verenpainetta tasaavaa olutta läheisellä
terassilla ja puoli askia tupakkaa myöhemmin koimme
olevamme valmiit siirtymään
takaisin Vicenzaan. Ja se minibussikin saapui sitten ihan
tuloajalla.
Jatkuu ►

39

Loac-kurssi
● Jatkoa edelliseltä sivulta

Kurssin opetus
Maanantai-aamuna alkoivat
luennot,
taistelusuunnitelmana kurssilla oli luentoja
maanantaista
keskiviikon
aamupäivään ja keskiviikon
iltapäivästä perjantai-iltaan
maastossa käytännön harjoittelua.
Tentti olisi joko perjantaina
tai lauantaina (se on hyvä, kun
ei vielä ”opintojakson” alussa
olla päätetty, koska on tentti...kirj huom). Italialaisesta
aikakäsityksestä saimme heti
havainnon, kun maanantaiaamuna 0800 alkavaksi merkitty lipunnosto alkoi tosiasiallisesti noin 0830. No, puoli
tuntia sinne tänne, iso joukko,
paljon korkeita upseereita,
sattuuhan näitä sadepäiviä,
ajattelin. Loppuviikko kuitenkin osoitti, että jos aikamääreissä pysymistä mita-

taan, niin Italiassa joka päivä
on sadepäivä. Tai oikeastaan
monsuuni.
Luennot olivat pääsääntöisesti erittäin hyviä, asiantuntevia opettajia jotka puhuivat
omasta erikoisalastaan ja sitten puhuja vaihtui. Opettajien
ja professoreiden käyttämä
englanninkieli oli erinomaisella tasolla eikä ymmärtämisessä ollut mitään haasteita. Asia kuitenkin oli melko
korkealla tasolla, ja vaati ehdottomasti etukäteen tietoja
käsiteltävien aiheiden perusteista. Suurimpana vihollisena pohjoiseen ilmastoon tottuneille oli se, että joka päivä
oli todella kuuma ja johtuen
jokaisen tauon (oikeasti jokaisen) venymisestä päivät
olivat pitkiä, mikä auditorioolosuhteissa alkaa väkisinkin
puuduttamaan. Kahden vuoden
kadettikouluopintojen
jälkeen meillä oli kuitenkin
tietynlaista rutiinia oppitun-

neilla istumiseen, joten siitäkin selvittiin.
Loppuviikko oli siis ”käytännön harjoittelua” läheisellä harjoitusalueella. Alue olisi
soveltunut ehkä joukkueen
harjoitusalueeksi, nyt sinne oli tuupattu 150 sotilasta,
50 carabinieriä, 50 siviiliä ja
muutama ulkomaalainen. Eli
sellainen komppania plus.
Harjoitus alkoi varusteiden
kuittaamisella. Meille oltiin
luvattu liivit, aseet, kilut ja kalut järjestävän tahon puolesta, joten emme olleet ottaneet
mitään Suomesta mukaan.
Totuus paljastui kun menimme asevarastolle, josta meille annettiin kypärät. Hetken
miettimisen jälkeen kävimme
nykimään EVL Somascaa hihasta, että mitä me tehdään
näillä kypärillä, kun ei meillä
ole aseita tai muitakaan varusteita. Somasca lähti marssimaan kiivasta tahtia kohti
varastoa, meinasin kuolla

li i ke e i pysäh dy koskaan
Vuonna 1965 kauppaneuvos Väinö H. Broman avasi Joensuun Suvantokadulle
autoja ja varaosia myyneen Pielisensuun Auto Oy:n. Tänään yritys
tunnetaan nimellä Broman Group. Useaan otteeseen meillä ja maailmalla
palkittu perheyhtiö on kasvanut käsittämään kaksi valtakunnallista
kauppaketjua, modernin logistiikkakeskuksen sekä kiinteistöyhtiöitä.
50-vuotispäivänä henkilökunnan määrä oli kivunnut jo yli tuhannen. Mihin
tahdolla, rohkeudella ja ahkeralla työllä mahtaakaan ehtiä vuosisadassa.
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tylsyyteen sillä matkalla hitauden takia, ja vaati meille
aseet jotka osoittautuivat M4
muovisiksi käsittelyaseiksi.
No mikäs siinä, tuntui ihan
autenttiselta ja kivahan se
oli vähän jenkki-ihmettä käpistellä. Niitä liivejä ei sitten
koskaan tullut, ja kyllähän
se nyt vähän tyhmältä tuntui kannella pelkkää reppua
ja asetta, mutta maassa maan
tavalla
Aivan järkyttävä harjoitus,
ei mitään järkeä missään.
Pääsääntöisesti ensin tehtiin
puoli tuntia jotakin, sitten
odotettiin kaksi tuntia etsien
varjoa +33 asteen lämmössä,
syötiin lounaaksi kaksi kuivaa sämpylää ja pullo vettä, ja
jatkettiin odottamista.
Kyseenalaistan
voimakkaasti tarpeen moiselle ”harjoittelulle” kun se ei selkeästi
liittynyt kurssin varsinaiseen
aiheeseen muulla tavalla,
kuin ”joukkohaudan” löytämisellä joka oli kaksi muoviluuta ristissä maassa. Tästä sitten pidettiin tunnin kestänyt
puistoluento. Luennot olivat
korkealentoisuudestaan huolimatta niin ammattitaitoisten ihmisten pitämiä, että niitä olisi mielellään kuunnellut
vielä toiset pari päivää, vaikken uskonut koskaan sanovani
että olisin mielummin luennolla kuin maastossa.
Positiivisin asia käytännön
vaiheessa oli italialaisiin sotilaisiin tutustuminen. Meidät
oli jaettu heidän ryhmiinsä
mukaan, mikä mahdollisti
kontaktin ottamisen tehokkaammin kuin kahvitauot
varsinaisella koululla. Toki
kaksi kolmasosaa ei puhunut englantia sen vertaa että
olisivat osanneet esittäytyä,
joten useat jäivät tähystämättömiksi, mutta ne keihin tutustuimme olivat kyllä hyviä
miehiä. Ja olivat samaa mieltä kanssamme, tämän täytyy

olla karmein sotaharjoitus johon ovat viiden vuoden aikana osallistuneet.
Lauantaina oli kurssin päätöstilaisuus, jossa jaettiin
diplomit tentin läpäisseille ja
pidettiin loppupuheet. Tätä
seurasi kurssin valokuvaus ja yllättävänkin haikeat
jäähyväiset italialaisille, he
olivat lähdössä omiin kouluihinsa heti päätöstilaisuuden
jälkeen. Kurssi oli hyvä esimerkki siitä, miten sotilasympäristössä siteet ihmisiin
muodostuvat
nopeammin
kuin siviilimaailmassa. Olimme tunteneet heidät vain
muutaman päivän, mutta silti
tuntui siltä kuin hyvät ystävät
lähtisivät eikä tulevaisuuden
tapaamisista ole varmuutta.

Venetsia
Sunnuntaina siirryimme heti
heräämisen jälkeen Venetsiaan, josta olimme ottaneet
viimeiseksi yöksi huoneen
ystävämme Florinen kanssa,
ennen lentoamme kotisuomeen maanantai-iltana. Mukana Venetsiassa sunnuntain
ajan olivat myös Hollannin
vahvennukset Michael ja Lennart, joista oli tullut hyviä ystäviämme kurssin aikana.
Valitettavasti taistelijapari Giorgios 1&2 oli jo poistunut Kreikkaan (jossa heillä
oli alkamassa neljän viikon
mittainen sotaharjoitus 40
asteen lämmössä, siitä perspektiiviä Vuosankaan). Tästä
muodostui epäilemättä yksi
koko matkan kohokohdista.
EVL Somasca näytti voimaa
varaamalla meille yli tunnin
kestäneen veneajelun Carabinierien veneellä Venetsian kanavissa ja pääsimme
(tai jouduimme, riippuu miten Merivoimiin suhtautuu)
käymään jopa Italian laivaston tukikohdassa Venetsian

edustalla. Huikea kokemus,
ei pääse mihinkään. Kävimme
lounastamassa ja siirryimme
kierrokselle Dogen palatsiin,
tietenkin takaoven kautta jonojen ohi. Turisteilun jälkeen
oli aika hyvästellä Michael
ja Lennart, jotka olivat lähdössä takaisin Vicenzaan ja
sieltä Veronan lentokentälle,
ja mennä ottamaan vastaan
kämppä Arsenalin kaupunginosasta. Tästä tuli sotilaallisen ripeä toimitus, koska
Ranskan jalkapallomaajoukkueella oli euroopanmestaruuuskilpailuiden puolivälieräottelu, jonka missaaminen
ei millään tavalla tullut kysymykseen. Pääsimme paikalle
ottelun näyttävälle terassille
5min pelin alun jälkeen ja 1-0
Irlannille, helvetin hyvä alku.
No Les Bleus kuitenkin hoiti
homman kotiin, tyylikkäästi
kuten muuan sotatekniikanlaitoksen tirehtööri sanoisi.
Loppuilta meni kierrellessä
kaupunkia. Otimme tavoitteeksemme eksymisen, jotta
näkisimme mahdollisimman
paljon muutakin kuin turisteja, ja tavoitteeseen päästiin
lopulta ihan hienosti. Venetsiasta jäi erityisesti mieleen
puolituntinen kanaalin rannassa oluen ja pulujen seurassa ja kippola jonka katto
oli täynnä reppureissutyttöjen signeerattuja rintaliivejä.
Kyllä ne maailmalla kaikkea
keksii.

Takaisin Isänmaahan
Maanantai-aamun hämärissä
Florine poistui lentokentälle,
me luovutimme kämpän pois
ja siirryimme läheiselle terassille odottelemaan lennon
lähtöä.
Tässä vaiheessa kummallakaan ei ollut enää halua tai
tahtoa lähteä kiertelemään
Jatkuu ►
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Loac-kurssi

● Jatkoa edelliseltä sivulta
kaupunkia, vaan lounastimme italialaiseen tyyliin kaikessa rauhassa ja katselimme
rannan menoa. Lähdimme hyvissä ajoin ensin vesibussilla
ja sitten ihan tavanomaisella
versiolla kohti lentokenttää,
missä piti vielä ratkoa viimeinen sodan sumun aiheuttama
haaste, kun meille varatuissa paluulipuissa oli vain yksi
matkalaukku per taistelija ja
molemmilla tietysti kaksi kassia ruumaan ja yksi matkustamoon. No, jo menomatkalla
hyväksi havaittu sotilaskortti
pelasti tälläkin kertaa ja kysymyksen ”so you are military?”
saattelemana yhden laukun
liput muuttuivat possunnotkeasti kahden laukun lipuiksi.
Kiitos vain Italian viranomaisille, kun pidätte suhteet yhteiskuntaan kunnossa, jotta
muidenkin maiden sotilaat
voivat niistä nauttia.
Paluumatka sujui itselläni
muuten rennosti, mutta perinteinen paluuahdistus iski
vaihtokentällä Riiassa. Ulkomailla on kivaa. Pyryllä taas
kädet tärisivät melko keravalaisella tavalla jo Venetsian kentällä ja Riiassa mietin
jo tosissani nuijanukutusta,
että ukko saadaan koneeseen.
Kyllä se sieltä kuitenkin ihan
omin jaloin käveli sisään. Kun
koneen pyörät osuivat Isänmaahan, Pyry tiivisti tuntonsa sanoin ”Tää on paras maa
maailmassa.” Vajaat pari viikkoa Italiaa, ja en voi olla var-
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sinaisesti eri mieltä, vaikka
siellä Riiassa mietinkin hetken miten Helsingin boarding
passin saisi vaihdettua sukkelasti vaikka Ateenaan meneväksi.

Johtopäätökset
Kokonaisuudessaan matkasta
ja kurssista jäi käteen paljon,
vaikka varsinkin siellä surullisen kuuluisassa sotaharjoituksessa vähän muuta olikin
mielessä.
Lopultakaan tarkoituksena
ei ehkä ollut ammatillisen valaistumisen kokeminen, vaan
toisenlaiseen kulttuuriin ja
mahtaviin ihmisiin tutustuminen. Erityisesti mieleen
jäi Luigi Italian maavoimista, jalkaväkimies josta tuli
heti ensimmäisten hetkien
aikana aseveljeen rinnastettava hahmo vaikka asepuvut
eri värisiä ovatkin. Kapteeni Milad Libanonin armeijasta, mies joka on ollut 13
vuotta Libanonin armeijassa
ja käynyt muunmuassa Kiinan erikoisjoukkojen komppanianpäällikkökurssin tiesi
sotahommista vähän alusta
ja oli muutenkin huikea jätkä. Ja ehkä ne läheisimmiksi
muodostuneet muista maista
tulleet veljet ja sisko, Florine
Ranskasta, Michael ja Lennart Hollannista ja Giorgiokset Kreikasta, joiden kanssa
toivottavasti pysytään kaikel-

la tavalla yhteyksissä jatkossakin.
Perspektiiviä toi myös Italialainen tapa toimia sotilasympäristössä. Sanotaanko
näin, että maassa maan tavalla, mutta joskus ei näe
metsää puilta ja kauas on
mentävä jotta näkee lähelle.
Viikko, jolloin uskoni Suomen
maanpuolustukseen ei ollut
kovin suurella koetuksella, ja
enää ei ahdista yhtään meidän talonpoikaisarmeijamme
toimintatavat tai varusmieskoulutuksen
aiheuttamat
haasteet. Suomi on Euroopan
Sparta, kotimaastamme sai
toistuvasti olla ylpeä.
Kiitos Maanpuolustuskorkeakoululle, erityisesti kurssinjohtajalle ja Johtamisen- ja
sotilaspedagogiikan laitokselle tästä mahdollisuudesta,
varmasti loppuelämäksi mieleen jäävä kokemus. Kaiken
kaikkiaan matkasta jäi käteen
paljon lämpimiä muistoja,
uutta näkemystä ja jokunen
uusi temppu taisteluliiviinkin,
erityisesti monikansalliseenja JOINT/CIMIC-toimintaan
liittyen. Suosittelemme lämpimästi kaikille tilaisuuden
tullen ottamaan härkää sarvista ja hyppäämään hetkeksi kohti tuntematonta ottaen
osaa ulkomailla järjestettäville kursseille, riskit ovat
pienet, kadetin näkökulmasta
korkeintaan menetettyä aikaa
ja vaivaa, ja palkinto suuri.

UPSEEREILLE
JA HERRASMIEHILLE
CHANEL ACCESSORIES
MONCLER • SAINT LAURENT PARIS
DOLCE&GABBANA • VALENTINO
GIORGIO ARMANI • EMPORIO ARMANI

POHJ. ESPLANADI 2, HKI • 09 2600 265 • DELLAMARGA.COM
TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA! FACEBOOK.COM/DELLAMARGA

KASVUA
METSÄSTÄ
Make the most of Metsä

Metsä Group valmistaa maailman parhaasta uusiutuvasta
raaka-aineesta, pohjoisesta puusta, kierrätettäviä tuotteita
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metsagroup.fi
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Antropologi Henry Mountainer

Katkelma retkikunnan päiväkirjasta
23. Toukokuuta
Parahin päiväkirja,
Halleluja! Olemme saapuneet uuteen kotiimme, aamuvarhaisella kun
retkikuntamme silmiään haroen ja mallasjuomien tuottaman uupumuksen saattelemana rantautui tähän mystiseen maahan. Heti maailman pisimmältä tuntuvan matkan terminaalin läpi oli meitä vastassa
paikallinen oppaamme ”Björn”, mies joka nimensä mukaisesti oli karhunkokoinen. Olimme todella saapuneet viikinkien maahan. Opas kuljetti meidät viikinkilaivallaan, joka tosin oletuksista huolimatta kulki
pyörillä kohti linnaansa jota villit kutsuvat nimellä ”Karlberg”. Karlberg
on suuri valkoinen linna Tukholma-nimisen kaupungin sydämessä.
Aamupäivällä meidät otettiin vastaan fanfaarien siivittämässä paraatissa ja iloksemme huomasimme, että myös Tanskan- sekä Norjan-maan
veljesheimot olivat saapuneet kunnioittamaan tätä jo pyhäksi muodostunutta tapaa ”NOKA”:a. Pian fanfaarien jälkeen alkoi kuitenkin viikinkien pitämät luennot aiheesta: Combat rediness. Antropologi Milko Von
Gurig ei kyennyt pitämään keskittymistään kasassa ja päättikin ylläpitää edellä mainittua taisteluvalmiutta ja ottaa pienet nokkaunet oppituntien ohessa.
Oppituntien päättymisen jälkeen jakautui retkikuntamme villien
kanssa ryhmiin ja alkoi tutustuttaminen Tukholman kylään. Paikalliset oppaamme kuljettivat meidät pitkin varsin hienoa rantapromenadia
kohti uutta laivaa. Promenaadilla Biologit Albert Aanthos sekä Mauritius Foudell meinasivat joutua joukosta erilleen ihailtuaan paikallisten
sosiaalista kulttuuria sekä auringonottopaikkoja. Kuitenkin pääsimme
täysivahvuisena jatkamaan laivalla, jossa viikingit olivat valmistaneet
meille herkullisen aterian ja nautimme muutamia mallasjuomia hyvässä seurassa, tämän mystisen maan auringon porottaessa taustalla.
Laivamatkamme kuitenkin keskeytyi kun villit halusivat näyttää meille
ruhtinaansa palatsia. Hetken olimme jo varmoja, että kohtalomme on
sinetöity kun meidät lukittiin kellarin tyrmiin tunneiksi paikallisten oppaidemme toimesta. Kuitenkin pääsimme pois ilman suurempaa taistelua ja pääsimme palaamaan takaisin kotilinnaamme.
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Illalla pääsimme tutustumaan paikalliseen messikulttuuriin ja nauttimaan mallasjuomia rennossa tunnelmassa. Minä ja muutama kantajistamme päätimme ottaa ensiaskeleet Tukholman kaduilla
ja tutustua paikalliseen ravitsemusliikkeeseen paikallisoppaidemme kanssa. Yö oli pitkä ja kielitaitomme puute asetti haasteita linnalle palaamiseen, mutta aamulla olimme täysivahvuisia
24. Toukokuuta
Aloitimme päivämme oppitunneilla ja Tukholman katupölyä yskivät veljeni eivät kyenneet yrityksistä huolimatta pitämään keskittyneisyyttään yllä vaan nukahtivat professorien lempeän äänen
saattelemana. Kävimme hetken ryhmässämme keskustelua aihetta reflektoiden ja totesimme olevamme paikallisten sekä tanskalaisten ja norjalaisten kanssa hyvin saman mielistä kansaa.
Oppituntien jälkeen oli vuorossa se miksi retkikuntamme oli lähtenyt tälle seikkailulle nimittäin
”NOKA”-lajit, ensimmäistä kertaa olimme multinationaalisissa joukkueissa ja allekirjoittaneen urheiluna oli ”Military Team Sport” joka koostui Jobin postimaisista tehtävistä, niihin liittyi raskaiden
asioiden vetämistä, kantamista ja kuljettamista pitkin linnan aluetta. Onneksi toimin nuorena poikana rakennustyömailla raskaita taakkoja kantaen, joten katupölyjen makuinen hiki otsalla virraten jaksoin tarmoa täynnä suorittaa tehtävät kunnialla taistelutovereiden kanssa. Iltasella paikalliset näyttävät meille jälleen uuden kohteen johon tutustua Tukholman mukulakivisillä kaduilla.
25. Toukokuuta
Aamu alkoi jälleen akateemisten luentojen siivittämänä ja yölliset seikkailut tuntuivat painavan
erityisesti tanskalaisia veljiä, koska he loistivat poissaolollaan ja saapuivat kun näkivät itse parhaaksi eli ryhmäkeskustelujen aikaan. Ryhmäkeskustelujen aiheena oli eettinen toimintakyky joka
oli jo entuudestaan tuttu aihe sotilaspedagogiikan opinnoistani kotimaassa. Keskustelujen hedelmä
varmasti kantaa vielä pitkälle, mutta erityisesti pidin siitä että ryhmämme kiinteys alkoi muodostua erityisesti keskusteluissa ja turha jännittäminen unhoittui.
Kiinteys auttoi ryhmääni suoriutumaan hyvin tämän päivän lajeissa joissa oli mm. RG-32M panssariajoneuvon vetoa sekä miehen evakuointia itämeren hyisessä syleilyssä. Voittoon kuitenkaan
emme päässeet, mutta emme antaneet sen lannistaa meitä vaan kuin Fenix-lintu nousimme tuhkasta ja paikalliset ryhmässämme olivat niin ystävällisiä, että kutsuivat koko ryhmän saunomaan
ennen suurta iltajuhlaa ja samalla päätöstilaisuutta. Paikallinen saunakulttuuri yllätti paatuneenkin löytöretkeilijän, sillä miehet olivat pukeneet ylleen pyyhkeet ja saunassa ei ollut kovin lämmin.
Kuitenkin saunoimme ja pohdimme viikon tapahtumia kun kiukaan mustat urut soivat.
Iltajuhlassa oli erittäin sivistynyt tunnelma ja palkintojakin jaettiin, mutta ryhmälläni ei aivan
rahkeet riittäneet palkintosijoille. Palkintojen jako tilaisuuden jälkeen oli vuorossa juhlaillallinen,
jossa pääsimme syömään, juomaan ja nauttimaan hyvästä seurasta. Paikallisten sekä sukulaiskansojen juomalaulu kulttuuri oli erittäin lystikästä seurattavaa, vaikken itse välttämättä kieltä puhunutkaan saatoin hetken hurmiossa liittyä lauluun mukaan. Erityisesti norjalaisten juomalaulu jäi
retkikuntamme mieleen ja omaksuimme sen omaksi tunnuslauluksemme.
Juhlaillallisen jälkeen ohjelma vapautui ja matkamuistoja hankittiin, itseltäni eräs viheliäinen
paikallinen vei asepuvustani nimikylttini ja antoi vastineeksi omansa. Kuin salamaniskusta kuhisi
linnan käytävät kauniita paikallisneitoja, jotka olivat kuulleet suurten löytöretkeilijöiden saapumisesta maahansa ja halusivat nähdä näitä suurmiehiä. Ilta jatkui aina aamun pikkutunneille asti ja
aamulla tiedossa olisi päätöstilaisuus sekä paluupurjehdus kotimaahan.
26.-27. Elokuuta
Retkikunta on palannut kotimaahan ja suorittaa huoltotoimenpiteitä, koska viikko oli fyysisesti
raskas mutta tappioilta kuitenkin vältyttiin.
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Pohjoismaiset merikadettipäivät 10.–14.8.2016
Teksti: Kadetti Eemeli Sajaniemi

P

ohjoismaiset merikadettipäivät (NOCA)
pidettiin Bergenissä, Norjassa 1014.8.2016. Suomalaisten osalta kokoontumiseen osallistui
kadetteja kaikilta kursseilta,
sekä Merisotakoulun korkeakouluosaston henkilökuntaa.
NOCA 2016 avattiin virallisesti kesiviikkona 10.8.
Osallistujat kaikista maista
kokoontuivat Bergenin Festplassenille, josta marssittiin
näyttävästi kaupungin keskustan läpi NOCA teltalle
Bergenin satamaan. Teltan
edustalla nostettiin juhlallisesti Pohjoismaiden liput
rinta rinnan puheiden ja kansallislaulujen saattelemana.
Lippujen väliin nostettiin
myös virallinen NOCA lippu
symboloimaan tapahtuman
keskeisintä tarkoitusta – Pohjoismaiden merivoimien läheisten suhteiden ylläpitoa ja
kehittämistä.
Torstai 11.8 oli kaikkien yllätykseksi aurinkoinen päivä.
Sateistaan tunnettu Bergen
tuntui toivottavan kadetit
tervetulleeksi omalla tavallaan. Olihan esimerkiksi heinäkuussa ollut 27 sadepäivää.
Päivä alkoi integrointi aktiviteeteilla. Kadetit jaettiin
sekaryhmiin katsomatta kansallisuuksia. Ryhmät lähtivät
suorittamaan erilaisia rasteja
ympäri Bergeniä. Puolet kadeteista vierailivat Bergenin
merisotakoululla, jossa haastettiin kadetteja tekemään

tehtäviä alus simulaattoreilla.
Tavoitteena oli saada kadetit
tutustumaan toisiinsa ja tämä
onnistuikin erittäin hyvin.
Päivä jatkui maastojuoksukilpailulla ja lentopalloturnauksella. Vaikka suomalaiset
merikadetit juoksivat sisukkaasti ja löivät palloa upeasti, oli isäntämaa Norja tänä
vuonna kova pala purtavaksi. Lentopallossa jäimme viimeisiksi ja maastojuoksussa
ylsimme kolmanteen sijaan.
Tämä ei kuitenkaan haitannut
NOCA tunnelmaa. Toisiimme
tutustuminen jatkui illanvietolla NOCA teltalla.
Perjantaina alkoi taas tuttu
ja turvallinen sadesää. Seuraavaksi oli vuorossa uinti,
sekä perinteinen viikinkikilpailu. Uinnissa isäntämaa
Norja dominoi taas, mutta
nopeat uimarimme ylsivät
toiselle sijalle. Viikinkikilpailussa muut maat joutuivat
taipumaan Tanskalle, jonka
viikingit julistettiin tämän
vuoden hurjimmiksi.
Lauantaina pääsimme tutustumaan
Haakonsvernin
laivastotukikohtaan. Mielenkiintoisen seminaarin ja aluskierrosten jälkeen kadetit ottivat toisistaan mittaa Naval
Combat Coursen (NCC) ja jalkapallon avulla. Kovakuntoiset taistelijamme ottivat katkeran makuisen toisen sijan
NCC:stä, saaden kuitenkin erityismaininnan todella hyvistä
yksilösuorituksista. Jalkapallossa jouduimme taipumaan

rangaistuslaukauskilpailun
jälkeen Tanskalle ottaen viimeisen sijan. Isäntämaa Norja dominoi jalkapalloa, mutta
tanskalaiset voittivat NCC
kilpailun. Kilpailuiden jälkeen isäntämaa Norja järjesti
upean iltajuhlan paikallisessa
merisotakoulussa viimeisen
illan kunniaksi. Juhlassa julistettiin NOCA 2016 tulokset: isäntämaa Norja voitti 22
pisteellä, Tanska voitti toisen
sijan 15 pisteellä, kolmantena Suomi 13 pisteellä ja viimeiselle sijalle jäi Ruotsi 10
pisteellä. Pelit olivat siis tiukkoja, mutta Norja osoitti paremmuutensa tänä vuonna.
Sunnuntaina oli aika päättää merikadettipäivät. Kadetit
kokoontuivat jälleen Festplassenille, josta marssittiin
keskustan läpi NOCA teltalle. Liput laskettiin haikein,
mutta tyytyväisin mielin ja
NOCA 2016 julistettiin päättyneeksi. Virallinen NOCA
lippu luovutettiin ensi vuoden isäntämaalle eli Tanskalle. Päätöstilaisuuden jälkeen
kadetit osallistuivat kaatuneiden
muistotilaisuuteen,
jossa kunnioitettiin kaikkia
pohjoismaalaisia
henkensä
antaneita, jotka omalla hengellään ovat mahdollistaneet
nykyisen vapauden ja elintason maissamme.
Viimeisenä oli aika hyvästellä pohjoismaalaiset kadettiveljet ja –siskot. Tunnelma
oli haikea, mutta kisailut jatkuvat taas vuonna 2017.
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Mitä arvoja sinä vaalit?
Teksti: Kadettialikersantti Ville Koivikko

Aliupseeri vs. upseeri

S

umujen
saarella
merkki keväästä ei
ole Nuuskamuikkusen paluu, vaan sadat
uudet upseerin aluksi halajavat pääsykokelaat. Kävin
tutkimusvapaillani katsomassa pääsykokelaiden Cooperin
testiä, mikä sai minut muistelemaan ”vanhoja” aikoja ja
omia kokemuksia vuodenparin takaa, ihan kuin olisin
iäkäskin jyyrä.
Jyyräytyminen on mielestäni pääosin harmiton ilmiö
ja sitä on varmasti ollut olemassa yhtä kauan kuin on
ollut pystysuoria käskyorganisaatioitakin.
Jyyräytymisellä tarkoitan prosessia,
jossa sotilas muuttuu kohti
sitä tietyn tyyppistä, vuosia
töissä ollutta aliupseeria, jolla on tietynlainen vähemmän
hohdokas suhtautuminen upseereihin. Kaikki tiedämme
sen arkkityypin. Useimmiten
heidän juttunsa ovat hauskoja ja koko työporukan henkeä
nostattavia.
Kohtuus tietysti kaikessa,
sillä joskus leikkisä upseeriviha voi lähteä käsistä ja
vaikuttaa työilmapiiriin nega-
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tiivisesti. Työkavereiden lokerointi koulutuksen perusteella ei tietysti ole ainoastaan
aliupseerien etuoikeus. Aina
silloin tällöin olen huomannut että upseerilta lipsahtaa
ei niin hyväntahtoinen kommentti ”yksinkertaisesta” aliupseerista.
Miettiessäni päällystön ja
alaisten ikiaikaista skismaa,
aloin muistella oman SA-INT
-urani alkua ja kulkua tähän
päivään asti.

Lyhyt selostus lyhyestä sotilasurasta
Palvelukseen
astumisestani saapumiserässä 2/10 aina
syksyyn 2014, ovat kouluttajani ja työtoverini olleet
pääosin aliupseereita. Ennen
Kadettikoulua ehdin palvella sopimussotilaana Kainuun
Prikaatissa ja Jääkäriprikaatissa, sekä jälkimmäisessä
myös aliupseerina. Koko tuon
ajan olen kuullut huhuja siitä
kuinka RUK:ssa ja Kadettikoulussa kelpo sotilaat pilataan upseerihuuhaalla ja valmistuttuaan he ovat toinen
toistaan
vieraantuneempia
todellisuudesta sekä täyn-

nä itseään. Suurimman osan
ajasta tarinat olivat tietysti
täyttä vitsiä ja propagandaa,
joilla meille silloisille ei-upseereille kehitettiin yhteinen
vihollinen. Yhteiset viholliset
tunnetusti yhdistävät ihmisiä.
Varusmiesaikainen joukkoni koostui yksinomaan aliupseereista. Kun aliupseerikurssin aikana tuli mahdollisuus
hakea RUK:uun, valinta oli
omalla kohdallani vaikea.
Koulutus oli usein fyysisesti
ja henkisesti rankkaa, mikä
toisaalta oli palkitsevaa ja
toisaalta, noh, rankkaa. Sen
aikaisella ymmärrykselläni
tuntui luovuttamiselta jättää
radistin pesti ja lähteä viestirukkiin. Päätin jatkaa radistina silloin ja tekisin saman
uudestaan.
Aliupseerihenki vahvistui
radistijoukkueessa ja kokelaiden silloin tällöin mokaillessa, laitoimme kämmit upseeriuden piikkiin. Koulutuksen
lähestyessä loppuaan sai ajatus siviilimaailman valinnanvapaudesta minut hakemaan
sekä Kadettikouluun että sopimussotilaaksi. Saatuani tiedon sopimussotilaan pestistä,
jätin mahdollisen paikan Kadettikoulussa sikseen ja päätin jo toistamiseen jatkaa ali-
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upseerina.
Kaikki tämä omaelämäkerrallinen vuodatus johtaa vielä
jonnekin, jaksa vielä hetki.
Palvellessani sopimussotilaana ja aliupseerin virassa,
kuten jo mainitsin, oli suurin
osa työtovereistani aliupseereita. Sama upseerivastainen
vitsailu ja propaganda jatkui,
mikä jossain määrin vaikutti
ainakin omaan asenteeseeni
upseereita kohta. Olin kovaa
vauhtia jyyräytymässä.
Miksi vakituisessa virassa
oleva aliupseeri menee Kadettikouluun? Syvällisemmät
kannustimet ovat tietysti yksilöllisiä. Aliupseerina koin
edessä siintävän urapolun
jokseenkin yksitoikkoisena.
Olen ihminen, joka kaipaa
elämässään vaihtelua. Erästä nykyisin jo eläköitynyttä
opistoupseeria lainatakseni:
”Aliupseerin urapolku on pitkä ja kapea ja se johtaa Mellankankaalle.” (Mellankangas
on yksi JPR:n lähiharjoitusalueista.) Hieman kärjistävä
sanonta, mutta siinä on vinha
perä. Pääosin aliupseerit ovat
ammattilaisia tietyssä asiassa,
jonka he osaavat läpikotaisin.
En pystynyt kuvittelemaan itseäni tekemässä samaa asiaa
kymmentä vuotta putkeen.

Tämän valjettua itselleni
päätin hakea Kadettikouluun.
Syyskuussa 2014, kun astelin
kohti Auditoriorakennusta,
mietin jo valmistumista. Mietin luutnantti Koivikkoa ja
sitä millainen hän olisi ihmisenä ja työkaverina. Olisinko
todellisuudesta vieraantunut
sulkahattu, joka esittäisi tietävänsä asian kuin asian? Tämänhetkinen arvaukseni on,
että tuskinpa sen pahemmin
kuin ennen Kadettikouluakaan.

Onnistunut aivopesu?
Vaikka
Puolustusvoimissa
vallitsee ajoittainen upseerin ja aliupseerin stereotypioiden vastakkainasettelu,
olen ilokseni huomannut että
kaikki puhaltavat silti yhteen hiileen. Nokittelu pitää
kummankin ammattiryhmän
varpaillaan ja piristää työilmapiiriä. Uskon että tämä
asetelma on jopa tarpeen.
Miten paatuneesta aliupseerista sitten tulee Perinteiden
Isä? Jaan tässä nyt salaisuuden: en ole äärimmäinen perinnefanaatikko. En ole kokenut valaistumista mustien ja
valkoisten laattojen määrän

tärkeydestä. Sen sijaan olen
ymmärtänyt veljeyden ja toveruuden merkityksen kadeteille ja ihmisille yleisesti.
Perinteet luovat yhtenäisyyden joukkoon. Yhtenäisyys
luo voimaa, sillä tieto siitä
että viereinen kaveri tekee
parhaansa auttaakseen sinua
tilanteessa kuin tilanteessa
antaa rohkeutta ja vahvistaa
luottamusta. Muun muassa
tästä syystä perinteet ovat
tärkeitä. ”Aliupseerimaisuus”
ei siis sulje pois perinteiden
ymmärrystä tai tarkoita niistä piittaamattomuutta.
Hain Perinteiden Isäksi, sillä uskoin ja uskon edelleen
että pystyn luomaan ja vahvistamaan oman ja nuoremman kurssin kurssihenkeä.
Samalla pystyn tutustumaan
mahdollisimman
moneen
nuoremman kurssin kadettiin
eli mahdollisiin tuleviin työkavereihin. Perinteet yhdistävät monella tavalla, eivät pelkästään arvojen ja aatteiden
kautta. Tässä ainakin muutama syy miksi aliupseerista
tuli Perinteiden Isä.
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Pohjoinen yhteisö

Matkakertomus RNAF
Luftkrigsskolenin
valmistujaisista
Teksti: Kadetti Topi Majaniemi

Hyvät lukijat,

T

ämä on kertomus allekirjoittaneen, kadetti Juvosen sekä
majuri Pullin matkasta Norjaan Trondheimiin
16.-19.6. nyt syksyksi vaihtuvalta kesältä. Olimme perinteen mukaan kutsuttuina
Norjan ilmavoimien vanhimman kadettikurssin valmistujaisjuhlaan, johon saapui
delegaatioita Suomen lisäksi
Hollannista, Saksasta, IsostaBritanniasta sekä Ruotsista.
Vieraat koostuivat lähtökohtaisesti kadeteista, joiden
mukana oli yhdestä kolmeen
vanhempaa upseeria ”valvomassa” nuorukaisten käytöstä. Meidät majoitettiin ilmasotakoulun kurssimajoitukseen,
jossa suomalainen kadetti
tunsi olevansa kuin standardilaatuisessa hotellihuoneessa pienine shampoo- sekä
suihkugeelipulloineen.
Paikallisista kadeteista suurin osa taisi olla kesälomalla,
sillä koululla ei pyörinyt kuin
satunnaisia kadetteja valmis-
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telemassa juhlaa.
Tulopäivänä eli torstaina
tutustuimme muihin kutsuvieraisiin ja onneksemme
huomasimme, että käynnissä
oleva EM-jalkapallo yhdisti
jälleen kansakunnat keskenään mainiosti. Englantilaiset
tuntuivat olevan samaa mieltä joukkueestaan kuin useimmat muut, ja voitto Walesista
piristi tunnelmaa mukavasti.
Jalkapallon jälkeen siirryimme norjalaisten tarjoamalle maittavalle illalliselle
kaupungin korkeimpaan näköalatorniin ja jatkoimme jutustelua pihvien äärellä. Illan
isäntänä ja muutenkin ”matkanjohtajana” toimi norjalaisten nimeämä POC:na toimiva
kadetti.
Perjantain ohjelmassa oli
upea kanoottireissu kaupungin halki menevää jokea pitkin. Kanootteihin mentiin
pareittain ja seuralaisiin oli
mukava tutustua hienojen
näkymien yhteydessä. Trondheim on kaunis, jo 900-luvulla viikinkiaikana perustettu
noin 190 000 ihmisen opiske-

lijakaupunki, jossa vanhanaikaiset rakennukset toivat
hienoa tunnelmaa kaupunkikuvaan.
Virallinen tervetuliaistilaisuus järjestettiin myös perjantai-iltana ilmasotakoululla. Koulunjohtajan pitämässä
tilaisuudessa jaettiin tuliaislahjat sekä kokoonnuttiin yhdessä kaikkien muiden juhlavieraiden kanssa auditorioon,
jossa kadettien bändi soitti
menevää musiikkia ja fiilisteltiin yhdessä heidän valmistumistaan.
Kadetit olivat myös tehneet
ilmeisesti hauskan valmistumisvideon kurssinsa kesken,
mutta norjan kielitaidon puute esti hauskimpien vitsien
ymmärtämisen. Tilaisuus oli
kaiken kaikkiaan todella mukava ja rento, ja ilta jatkuikin
yön pikkutunteihin asti eräässä keskustan yökerhossa.
Lauantaina
valmistuvat
kadetit kokoontuivat Trondheimin keskustaan arkkipiispan palatsille, jonka pihalla koulunjohtaja otti heidät
erään kenraalin kanssa vas-

taan. RNAF oli myös järjestänyt tyylikkään ylilennon
kahdella F-16 –hävittäjällä
aukion yli. Varsinainen valmistuminen tapahtui sisätiloissa, minne vieraita ei kutsuttu. Tapahtuman jälkeen
meillä oli useita tunteja aikaa
tutustua kaupungin keskustaan omin toimin.
Kuudelta illalla alkoi juhlan
virallinen osuus, eli illallinen
ja tanssiaiset. Vedimme päällemme juhlavaatteet, m/22, ja
lähdimme nauttimaan Trondheimin kuulemma suosituimman keittiömestarin luomuksista. Ruoka oli erinomaista ja
norjalaiset kadetit loistavaa
juttuseuraa koko illallisen
ajan. Oli todella mielenkiintoista kuunnella vieressä istuvan lentokadetin näkemyksiä
paikallisesta lentokoulutuksesta ja hänen tulevasta ajastaan Yhdysvalloissa.
Illallisen jälkeen alkoivat
tanssiaiset, jonka jälkeen
koulun baarin lattiasta tehtiin pelikenttä erittäin kovalle
diskolle. Oli mukava huomata,
että täällä kotosuomessa pelattavat juomapelit eivät eroa
oikeastaan mitenkään muual-

la päin maailmaa pelattavista.
Oma kapteenimme poistui pelipaikoilta noin kello 6.30, jonka jälkeen jäimme vielä itse
joksikin aikaa ylläpitämään
suomalaiskadettien mainetta
tanssilattialle. Koulunjohtaja ei ollut valehdellut – bileet
olivat todella erittäin kovat!
Matkan aikana oli hienoa
huomata, että sotilashenkilöt
muualta päin maailmaa olivat
todella kiinnostuneita muiden
koulutusjärjestelyistä ja yleisesti armeijoiden toiminnasta. Kävimme pitkiä keskusteluja eri maiden edustajien
kanssa ja kaikkien vieraiden
hyvät käytöstavat olivat hienosti esillä.
Loppusanoiksi
mainittakoon, että vaikka eroja eri
maiden
puolustusvoimien
välillä onkin, ei meidän suomalaisten järjestelmä vaikuttanut missään nimessä jälkeenjääneeltä isoihin maihin
nähden.

Kadetti Topi Majaniemi
101. Kadk
Ilmasotalinja
Ohjaajaopintosuunta

2018
PALOKUNTANUORTEN SUURLEIRI

NikkelijalostukseN
maailmaNluokaN
asiaNtuNtija
www.norilsknickel.fi

LOHTAJA 2.-7.7.2018
LAPIN PELASTUSLIITTO
SUOMEN PELASTUSALAN
KESKUSJÄRJESTÖ

53

Ajatuksia

Suomen marsalkan patsas Lahdessa. Kuva: Petri Saarinen

Mies, joka kohtasi kaksi
Mannerheimia
Kohtasin kaksi Mannerheimia
Teksti: Pertti Huhtanen, ex-kadettialikersantti, ex-mentori, nyk-ruutiukko

O

lin
pikkupoikana
vanhempieni
kanssa Helsingissä
vuonna 1945. Pohjoisella Esplanadilla, suunnilleen Runebergin patsaan
kohdalla isäni sanoi, että
katso Mannerheim.
Siinähän tuo käveli. Suuri, komea
mies. Ruskeahko puku. Poplari. Lierihattu. Tein asennon
ja vein käteni lippaan. Mannerheimin kasvoille levisi hymyntapainen ja kävelykeppi
heilahti vastaukseksi. Seurasin katseella sankarini poistumista.
Temppuni alkoi naurattaa
isää. Niin on naurattanut minuakin, kun olen katsellut
tuon aikaisia valokuvia. Yhdessä kuvassa olen tervehtimisasennossa. Kysyin sitten
isältäni, kumpi olisit mieluummin, Mannerheim vai
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presidentti? Isä sanoi, että
Mannerheim on presidentti.
Sitä minun oli vaikea ymmärtää. Mannerheimhan oli Mannerheim. Mielikuvissani hän
oli sotilasunivormussa.
Tämä oli rauhan aikaa. Sotaajan kuvaan kuului seuraava
tapahtuma. Ehkä vuonna 1943
olin Turussa äitini kanssa
katsomassa Lumikkia ja seitsemää kääpiötä. Kun Lumikin äitipuoli muuttui rumaksi
noidaksi, pomppasin pystyyn
ja huusin että paha ryssä. Äidilläni oli pitelemistä, etten
rynnännyt tappelemaan tuon
pahan vihollisen kanssa. Se
oli sotaa se.
Istuin Kotkassa Pasaatin
kahvilassa vuonna 2007. Puhelimeni soi. Ääni sanoi, että
täällä Gustaf Mannerheim,
hyvää huomenta. Hurja mielleyhtymä! Hyvä, että istuin

tukevasti. Minulta lipsahti,
että hyvää huomenta, herra
kreivi, vaikka tiesin ettei kreivi halunnut kreivittelyä. Kreivin asia oli yksinkertainen,
mutta kertoi herrasmiehestä.
Kreivi valitti, ettei terveyssyistä voinut osallistua Mannerheim-matkalleni Pietariin.
Tämän kreivi Carl Gustaf
Mannerheimin olin tavannut
useaan kertaan Champion of
Libertyn kokouksissa. Sen
matkasta oli kyse ja siellä olin
esitelmöinyt hänen setänsä ja
kumminsa, vapaaherra Carl
Gustaf Emil Mannerheimin
palveluksesta Venäjän keisarillisessa armeijassa. Juuri
kuollut Gustaf Mannerheim
oli eri henkilö kuin kertomukseni kreivi. Tämä Mannerheim kuoli vuonna 2012.

Konttaisenrannan avantouintilaiturin ryhdikäs runkorakenne sivuilta

laituri-laiturit.fi

Kuva: Mikko Oikarainen

HAIX Black Eagle Tactical 20 High
Vaativaan ammatti- ja harrastuskäyttöön. Ultrakeveä, vedenpitävä ja
hengittävä Gore-Tex –jalkine.
Erinomainen pito myös pakkasessa.
Antistaattinen ja metalliton.
Koot: UK 3-12 ja ylikoot 13-15
Sh.229€

LUOTTAMUKSELLA
www.protocol.fi

FI – EN – SV – DE (Perustettu v. 2006) _83._k

SÄKYLÄ
www.sotku.fi

Sotilasalan käännökset ja tekstintarkistukset.
www.protocol.fi

KIRJALLISET KIINTEISTÖARVIOT
Ammattitaitoiset arvioijamme
palveluksessanne

Harri Kivistö
LKV, AKA, KHK
Arviointiasiantuntija
p. 040-714 6693
harri.kivisto@kotijoukkue.fi

Hannu Juutti
LKV, AKA, KHK
Arviointipäällikkö
p. 040-714 6683
hannu.juutti@kotijoukkue.fi

Laadimme teille kiinteistöarvion luotettavasti ja puolueettomasti
tuottoarvomenetelmällä, kauppa-arvomenetelmällä ja kustannusarvomenetelmällä.
Moneen tarkoitukseen:
- kauppa, omistajavaihdokset, ositus, perinnönjako, vakuus,
kirjanpitoarviot, myös kiinteistörahastoarviot, joiden suorittajalta
vaaditaan keskuskauppakamarin KHK hyväksyntä.
Seinäjoen Kotijoukkue Oy, Koulukatu 5, 60100 Seinäjoki
seinajoki@kotijoukkue.fi p. 040 714 6684
www.kotijoukkue.fi/arvio
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Terveys

Lopeta nyt!
Se kannattaa!
Teksti: Suomen Syöpäyhdistys
Kuva: Chris Vaughan

P

uolustusvoimat antoi helmikuussa Tupakoimattomuuden
edistäminen
Puolustusvoimissa –suosituksen.
Suosituksen mukaisesti Puolustusvoimat tarjoaa henkilökunnalleen tukea tupakka- ja
nikotiinituotteista irti pääsemiseen.
Henkilökunta saa ilmaisen
aloituspakkauksen
nikotiinikorvaustuotteita tai lopettamisen tukeen käytettyä
lääkettä. Nyt on oikea hetki
lopettaa ja satsata terveyteen!

Rahat...
Poltatko askin päivässä? Mitä
jos et polttaisi? Säästäisit
vuodessa rahaa 2300 euroa!
Mitä mukavaa tällä summalla
voisi tehdä? (Stumppi.fi 2014).

...ja henki
Lopettaminen kannattaa! Kun
lopetat tupakoinnin, hiilimonoksidi häviää elimistöstäsi
vuorokaudessa ja nikotiini kahdessa vuorokaudessa.
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Haju- ja makuaisti korjaantuvat parissa päivässä. Keuhkojen toiminta paranee merkittävästi parissa kuukaudessa.
Unen laatu ja kesto paranevat
selvästi. Hyvän kolesterolin
pitoisuus suurenee nopeasti tupakoinnin lopettamisen
jälkeen. Sepelvaltimotaudin
riski vähenee selvästi. Tupakka heikentää mieskuntoasi.
Mahdolliset
erektiohäiriöt
paranevat 25 % lopettaneista.

(Käypä hoito 2012.)
Oletko ajatellut, että tupakointi heikentää suorituskykyäsi? Häkä heikentää hapen
kulkua eli lihakset eivät saa
tarpeeksi happea ja ne väsyvät nopeammin. Terva taas
vaikeuttaa hapensaantia ja
heikentää keuhkojen toimintakykyä. Nikotiini vaikuttaa
suoraan lihaksiin vähentämällä viiden verenkieroa.
(Terve.fi.) Myös sähkösavu-

ke sisältää yleensä nikotiinia eli aiheuttaa elimistöllesi
haittoja ja jopa suurempaa
riippuvuutta kuin tavallinen
tupakka. (Ruokolainen & al
2016.) Olethan tietoinen, että
nuuska on myös tupakkatuote ja sisältää nikotiinin lisäksi
yli 2500 erilaista kemikaalia?
Nuuskatessa nämä kemikaalit
eli myrkkyaineet kulkeutuvat
kaikkialle elimistöösi ja heikentävät terveyttäsi. Nuuska heikentää suorituskykyä
vaikka moni urheilija toisin
luulee. (Stumppi 2016.)
Nikotiinikorvaustuotteista
tukea ja helpotusta vieroitusoireisiin
Nikotiinikorvaustuotteita
on saatavilla laastareina, purukumina, tabletteina, suusumutteena ja inhalaattorina.
Ideana on korvata tupakasta
saatava nikotiini ja vähentää
vieroitusoireita, joita jotkut
saavat kun lopettavat tupakoinnin. (Duodecim Terveyskirjasto 2014.) Nämä tuotteet
eivät kuitenkaan ylläpidä
nikotiiniriippuvuutta,
sillä
niiden
nikotiinipitoisuudet

ovat pieniä ja tarkoitus on
vain lievittää vieroitusoireita. Valmisteet tehoavat hyvin ja lisäävät onnistumisen
mahdollisuudet jopa kaksinkertaisiksi. Ne sopivat myös
nuuskasta eroon pyrkiville.
Hoito kannattaa aloittaa jo
ennen suunniteltua lopettamispäivää. Hoitoa jatketaan
tavallisesti noin kolme kuukautta, mutta sitä voi turvallisesti jatkaa myös pidempään.
On tärkeää käyttää riittävän
suurta annosta riittävän pitkään. Pitkävaikutteisen laastarin etu on, että se antaa nikotiinia elimistöön tasaisesti.
Sen kanssa voi olla hyvä käyttää samanaikaisesti lyhytvaikutteisia tuotteita kuten
esimerkiksi
suusumutetta,
joka on nopea apu vieroitusoireisiin. Samalla suusumute
on huomaamaton ja imeytyy
nopeasti suun limakalvoilta verenkiertoon. Sitä voikin
suositella purukumin sijaan,
sillä jotkut jäävät kiinni nikotiinipurukumiin, lähinnä puremistapaan. (Stumppi 2015,
Käypä hoito 2014.)

Lääkehoitovaihtoehtojakin
on. Nikotiinilla on suuri merkitys
tupakointiriippuvuuden synnyssä. Tällä hetkellä
eniten käytetty lääkehoito
on varenikliini, joka estää nikotiinin vaikutuksia aivoissa, lievittää vieroitusoireita,
vähentää tupakanhimoa ja
tupakoinnin tuottamaa mielihyvää.
Varenikliiinin käyttö ei
kuitenkaan yksistään takaa
tupakoinnin
lopetuksessa
onnistumista, mutta se lisää
merkittävästi onnistumisen
mahdollisuutta. Varenikliini
niellään tabletteina ja hoito
aloitetaan 1-2 viikkoa ennen
tupakoinnin lopettamispäivää. Hoito kestää yleensä 12
viikkoa, ja tarvittaessa sitä
voidaan jatkaa toiset 12 viikkoa. Lääkityksen aikana ei saa
käyttää nikotiinivalmisteita,
sillä ne lisäävät mahdollisia
haittavaikutuksia. (Duodecim
Terveyskirjasto.) Varenikliini
voi auttaa myös nuuskasta
vieroittumisessa (Käypä hoito
2012).

Tukea tupakoinnin lopettamiseen saa työterveyshuollosta ja muusta terveydenhuollosta sekä näistä linkeistä
http://www.stumppi.fi/portal/etusivu
http://28paivaailman.fi/
http://www.fressis.fi/
Lähteet
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kunto! kova!

Sotilas-5-ottelun
harjoitusleiri
Teneriffalla
Teksti ja kuvat: Kadetti Juho Ylipekkala

10.2.2016 kello 03:00 soi herätyskello, käännyin katsomaan
pakattua matkalaukkuani ja
ajattelin: ”vihdoin”. Koko alkuviikon tekniikan luennoilla
pieni lähdön kipinä poltteli
jatkuvasti vatsanpohjassa samalla jalkojen kaapiessa yhä
vain syvempiä lähtökuoppia.
Lento lähti aamulla 06:00 ja
olimme perillä noin yhdentoista aikaan kohteessa enemmän kuin valmiina.
Teneriffan lämpö helli kesälajin harrastajaa saman
tien laskeuduttuamme Norten lentokentälle ja sää jatkui
tasaisen lämpimänä koko viikon. Olo oli uskomaton, olimmehan vain kuuden tunnin
matkan päässä rakkaasta kotisaarestamme. Ensimmäinen
päivä kului tutustuessa paikalliseen alueeseen ja juoksumaastoja metsästäessä.
Loppujoukkue saapui iltamyöhään alueelle ja olimme
ensimmäisen kerran koossa
torstaiaamuna
aamupalan
yhteydessä. Neljä kadettia ja
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neljä henkilökuntaan kuuluvaa urheilijaa tankkasivat
vatsansa täyteen ja täysi fokus oli jo päivän ensimmäisessä harjoituksessa. Teemana oli pitkä peruskestävyys
lenkki ja suunnaksi valitsimme vallitsevat maastonkohdat
mannerlaatan reunalta. Kaksi
tuntia, 400 metriä nousua ja
15 kilometriä myöhemmin
pääsimme takaisin majoitukseen, josta siirryimme lounastamaan.
Ruoan laskeuduttua iltapäivällä oli ohjelmassa liikkuvuusharjoite, jossa pääpaino
oli rintarangan ja lantion liikkuvuudessa. Fysioterapeutti oli kehittänyt meille myös
juoksutekniikkaharjoitteen,
mikä kohdistui tällä kertaa
jalkapohjan lihaksiin. Illan
hämärtyessä ja aikaeron sekä
fyysisen rasituksen saattelemana uni tuli silmään paikallista aikaa jo ennen yhdeksää.
Jatkuu ►
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Kunto! Kova!
● Jatkoa edelliseltä sivulta

Nesteytyksen
merkitys
Toisen aamun valjetessa pieni
pahan olon aavistus alkoi jo
kutkutella aamupalan yhteydessä. Päivän teemana olivat
mäkivedot, ja ajatus edellisen
päivän jyrkkien nousujen ja
laskujen myötä ei helpottanut. Tunteita aamupäivän
harjoitus herätti varmasti jokaiseen mahdolliseen suuntaan, mutta urheilun luoma
euforia harjoituksen päätteeksi oli enemmän kuin mahtava. Maitohappomaksimit oli
ylitetty ja hien vuodatuksen
ennätyksiä rikottiin varmasti jokaisen osalta +25 asteen
lämmössä.
Iltapäivällä ohjelmassa oli
yhdistelmäharjoitus
mikä
sisälsi juoksun harjoituspaikalle, kuntosali- ja uintiharjoitteen sekä juoksun takaisin
majoitukseen. Puitteet harjoituspaikassa olivat viimeisen
päälle. 2000 – luvun paremmalla puolella rakennettu
harjoituskeskus ”Tenerife Top
Training” loi puitteet jokaisen
mahdollisen lajin harrastajalle. Uintiolosuhteet kuudellatoista eri ulkoilmaradalla,
jalkapallokenttä, kuntosalit
ja tenniskentät kokosivat urheilun ystävät tuon samaisen
mäen huipulle, jossa myös me
harjoittelimme
muutaman
kerran koko viikon aikana.
Koitti neljäs harjoituspäivä ja edessä oli jälleen pitkä
peruskestävyyslenkki.
Päivän herkkupala kuitenkin oli
mielekkään aamuisen punnerruksen jälkeen lounaan
yhteydessä käydyt keskustelut valmentajan kanssa tulevaisuudesta,
tavoitteista
ja ylipäätään harjoittelusta
kohti sotilas-5-otteluhuippua.
Oman keskusteluvuoron käy-
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tyäni oli hetki aikaa levätä ja
pohtia mitä tosissaan on tapahtunut viimeisen vuoden
aikana.

Pieni askel kadetille
Helmikuussa 2015 eräs kurssitoverini mainitsi ääneen
sanan sotilas-5-ottelu sekä
harjoittelurinki. Kaikki ympärillä oleva hälinä hävisi mielestä, ja siinä nuorena simpun
alkuna aloin pohtimaan että
minkälainen homma. Lajista
en tiennyt yhtään mitään, ja
edelleen tuntuu että joka ikisessä harjoitteessa, varsinkin
valmennuksen mukana ollessa oppii joka kerta jotain
uutta. Omalta osaltani lajin
viehättävyys löytyy kahdesta
tekijästä: monipuolisuus sekä
uuden oppiminen joka ikinen
harjoituskerta.
Aikalailla tasan vuosi myöhemmin havahduin Teneriffalta omista ajatuksistani. Tajuan että päivän harjoitukset
ovat ohi ja päivällinen kolkuttelee jo kulman takana. Illan
päätteeksi
suunnittelimme
seuraavan päivän ohjelmaa,
sillä urheilun osalta tiedossa
oli lepopäivä. Päädyimme sivistämään itseämme kulttuurillisesti ja suuntasimme yhteen Euroopan suurimmista
vesipuistoista. Siellä sai mieli
levätä ja kroppa latautua kohti seuraavan päivän haasteita.
Mainittakoon vielä että eräs
nimeltä mainitsematon kadetti kellotti päivän ennätyksen liukumäessä: 60,8 km/h.
Jos ei aiemmin, niin vähintäänkin kuudentena päivänä
leirin teema oli entistä selvempi. Harjoitteena olivat
kovavauhtiset
juoksuvedot
radalla. Mieli oli saanut levätä edellisen päivän ja kehityskeskustelujen myötä kaikki
olivat erittäin motivoituneita
ja latautuneita harjoitteeseen.

Aamupäivän
harjoittelusta
selvittiin kunnialla ja iltapäivällä kisailtiin lentopallon
merkeissä: kadetit vs. henkilökunta. Epäselvää ei liene
kumpi joukkue voitti.
Viimeinen harjoittelupäivä
sisälsi jälleen pidemmän lenkin, joka toteutettiin puhtaana
vaelluksena noin kilometrin
korkeuteen. Loppupäivä sujui
huollon merkeissä ja korvaavien koulutehtävien parissa.
Matka takaisin Suomeen kadettien osalta alkoi paikallista
aikaa 08:00 aamulla ja perillä
Santahaminassa olimme lopulta vasta yhdeksän aikaan
illalla.

Mietteitä matkasta
Pääseminen harjoitusleirille oli ehdottoman hieno kokemus. Sieltä saadun opin ja
tiedon arvoa oli vaikea alkaa
miettiä heti seuraavana päivänä kurssitovereiden kysellessä reissusta. Säännöllinen
urheilu tavoitteellisesti on
luonut ainakin itselleni myös
rutiineja paljon enemmän
opiskeluun ja ylipäätään elämään, näin jälkeenpäin ajateltuna. Kun nykyään suunnittelen elämistäni, harjoittelua ja
koulutöiden tekemistä joudun
karsimaan paljon sellaisesta
mihin en edes aiemmin tajun-

nut menevän paljon aikaa.
Sotilas-5-ottelu vie paljon
aikaa, mutta se antaa samalla
paljon takaisin. En ole ikinä
ennen harrastanut mitään yksilölajia tai saanut yksilöllistä
ohjausta urheilun suhteen.
Nyt valmennuksen alla yksityiskohtia korjatessa huomaa
suuren vaikutuksen lopputulokseen ja tuntuu uskomattomalta miten monet pienet
asiat ovat jääneet itseltäkin
huomaamatta
esimerkiksi
juoksu- tai uintiasennon suhteen. Miksi piti lähteä Teneriffalle asti harjoittelemaan
pääsääntöisesti juoksua? En
ole välttämättä paras henkilö

vastaamaan tähän kysymykseen, mutta sen minkä opin
harjoituksen aikana juoksusta, uinnista ja ylipäätään
sotilas-5-ottelusta on itselleni
täysin korvaamatonta.
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Viestintä

SOME
thoughts

Teksti: Kadettialikersantti Jenni Nummela
Kuva: Onni Kalin
#upseeriksi2016 #mpkkfi

“Noniin, hyviä rekryhommia tarjolla! Some-kadeteiksi
pitäis saada pari innokasta
taistelijaa, anyone?” Hiljaista
on. Mitä se edes tarkoittaa?
Kyllä kai siinä joutuu julkisesti laittamaan kuvia itsestään sotilasvaatteissa kaiken
kansan nähtäville? Eletään
aikaa ennen joulua 2015. En-

62

simmäinen kyselytuokio ei
tuota toivottua tulosta, mutta
heti muutaman viikon päästä
ilmaantuu asiasta kiinnostuneita kadetteja sopiva määrä.
Itse ainakin tykkään ottaa
kuvia matkan varrelta, joten
miksikäs ei!
Lisää infoa olisi kuitenkin
kiva saada. Mitä, missä, milloin, miksi? Selviää, että some-kadettien tarkoituksena
on edellisten vuosien tapaan
lisätä erityisesti korkeakoulujen yhteishaun aikaan Maanpuolustuskorkeakoulun näkyvyyttä sosiaalisen median
kautta, kertoa ulkomaailmaan
kadetin arjesta mahdollisimman realistisesti, jotta kouluun hakeville tulisi selkeämpi kuva kadetin opinnoista,
sekä olla tukena hakuprosessin aikana kaikille kiinnos-

tuneille. Lopulta projektiin
valikoituu kuusi iloista ja motivoitunutta kadettia.
Heti alkuun viestinnän
asiantuntevat ammattihenkilöt ohjeistavat meille käytössä
olevien some-väylien käyttöä
ja hieman sitä, mitä ja miten
kannattaa milläkin kanavalla
julkaista. Edellisistä vuosista
saadaan myös ennakkovaroituksia somen ihmeellisessä
maailmassa liikkuvista trolleista ja toisaalta sitä kautta
saapuvista lukuisista(?!) treffipyynnöistä.
Helmikuun lopulla alkaa
vihdoin tapahtua. Kadettiprofiilit luodaan kaikille
projektilaisille
Twitteriin,
Instagramiin ja Facebookiin.
Ensimmäistä julkaisua tulee
mietittyä todella pitkään, sillä siitä pitää tarkistaa ainakin

oikeinkirjoitus, oikeat hashtagit, kuvanlaatu, oikeinkirjoitus, hashtagit ja vielä kerran
oikeinkirjoitus.
Ja sitten: JAA. Huh, muutama seuraaja ilmestyy heti
MPKK:n tilien kautta tehtyjen
repostauksien jälkeen. Mitä
enemmän julkaisuja eri tileille saa, sitä helpommaksi uusien julkaisujen keksiminen ja
tekeminen muuttuu. Mitään
julkaisurajoitteita meille ei
missään vaiheessa anneta,
kyllähän me tiedetään hyvän
maun rajat ja tavoite on kaikilla kirkkaana mielessä. Some-porukalla on tietysti myös
moderni johtamisjärjestelmä
(whatsapp) käytössään, jonka
kautta saa 24/7 tukea mihin
tahansa ongelmaan ideoiden
Jatkuu ►
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Viestintä
● Jatkoa edelliseltä sivulta
puutteesta jonkun provosoijan aiheuttaman aggression
purkamiseen. Tästä todella
suuri kiitos asianosaisille!
Vaikka seuraajamäärät kasvavat jatkuvasti, ei keskosen
arki kuitenkaan päivittäin (tai
edes viikoittain) tunnu julkaisemisen arvoiselta: Vuosangan ampumaharjoituksen
jälkeen meitä vanhan opintosuunnitelman mukaan kouluaan käyviä kadetteja odottaa
muutaman kuukauden verran tekniikkaa, johtamista ja
strategiaa (=luentoja) sekä
loppukeväästä tutkimusmenetelmäopinnot ja –vapaat
(=luentoja ja omatoimista
opiskelua).
Eli mitä me kaikki kuusi
saman kadettikurssin opiskelijaa voimme julkaista?
Kuvan kahvikupista luennolla? Entä tutkimussuunnitelmasta tai tekniikan kirjasta?
No, ehkä kerran, mutta ei
kuudelta henkilöltä montaa
kertaa viikossa! Mietimme jo
ensimmäisten some-viikkojen
jälkeen, että paljon monipuolisempaa tietoa kadetin arjesta saisi hakijoita ajatellen, jos
jokaiselta vuosikurssilta tulisi päivityksiä.
Kurssitoveri keksiikin, että
upseeriksi.fi -sivustolta löytyvät opintosuuntaesittelyt ovat
melko mitäänsanomattomia,
joten päätämme pyytää virka-apua kurssitovereiltamme
ja vanhemman kurssin edustajilta saadaksemme julki parempaa tietoa eri opintosuuntien opinnoista.
Meidän onneksemme kaaderit ja vanhukset ottavat
pyyntömme vastaan todella
hyvällä asenteella ja saamme
lopulta julkaistua monia hienoja esittelyjä. Myös nuoremman kurssin arkea pyritään
valottamaan omista arkistoista löytyvillä kuvilla, mutta
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opintosuunnitelman muutoksen myötä meillä ei ole tarjota
eetteriin ajantasaista tietoa.
Tukipyyntöjä tämän vuoksi
lähetetään myös nuorimman
kurssin suuntaan, tuloksetta.
Melko lyhyeltä tuntuvan kevään jälkeen pääsykokeet alkavat ja niiden myötä meidän
toimintamme hiipuu: Tehtävä
on täytetty, tämän vuoden
hakijat ovat saaneet tukea
ja tarvitsemaansa tietoa! Vai
onko sittenkään? Olisiko tämänkaltaisen toiminnan kuitenkin oltava jatkuvaa, eikä
kausittaista?
Ennakkopuheista
huolimatta
kadettiprofiilimme
välttyivät suuremmalta trollaukselta, eikä niitä treffipyyntöjäkään kukaan saanut
muutaman kadetin (suureksi)
harmiksi. Sen sijaan useita
keskusteluja käytiin kiinnostuneiden nuorten kanssa milloin mistäkin hakemiseen tai
kouluun liittyvästä asiasta ja
ainakin suoraan heiltä saatu
palaute antamastamme tuesta
oli positiivista.

Kokonaisuutena tämä sotilaana somessa oleminen oli
meidän mielestämme opettavainen ja hyvä kokemus.
Tämänkaltaisiin
tehtäviin
saattaa hyvinkin tulevaisuudessa ajautua uudelleen kun
Puolustusvoimat kokoajan lisää näkyvyyttään sosiaalisen
median eri kanavilla.
Tapahtuu meidän kadettiprofiileillemme nyt syksyn
tullen mitä tahansa, varmaa
on, että uusia kadetteja tähän
tehtävään tullaan jossakin
vaiheessa tarvitsemaan. Kadettiprofiilin ylläpitäminen
ei vaadi suurta työtä, mutta
antaa mahdollisuuden päästä
kehittämään omaa osaamistaan sosiaalisessa mediassa
sotilaana esiintymiseen.
Some-kadettina toimiminen
on ainakin allekirjoittaneelle
tuonut sellaisia positiivisia
kokemuksia, joita muuten ei
eteen varmasti olisi tullut.
Kun teille nuoremmille kadeteille tulee tilaisuus ryhtyä some-kadeteiksi, kehotan
ottamaan haasteen vastaan!

NDU Black Knights
Teksti: Kadetti Pauli Piirainen

N

DU Black Knights
on Maanpuolustuskorkeakoulun
amerikkalaisen
jalkapallon joukkue. Black
Knights pelaa korkeakoulusarjaa, jossa eri korkeakoulut
ympäri maata kamppailevat
korkeakoulujenkkifutiksen
Suomen
mestaruudesta.

Vuonna 2016 sarjassa pelasi
yhteensä 11 joukkuetta.
NDU Black Knights on perustettu syksyllä 2012 ja on
pelannut korkeakoulusarjaa
neljä kautta. Joukkueessa on
pelaajia kaikilta kurssitasoilta, aina kadeteista yleisesikuntaupseerikurssilaisiin
saakka. Joukkue toivottaa

kaikki opiskelijat tervetulleiksi mukaan toimintaan
kaudelle 2017!
Sijoitukset:
•
•
•
•

2013 OSM-kisojen 3. sija
2014 OSM-kisojen 2. sija
2015 OSM-kisojen 2. sija
2016 OSM-kisojen 7. sija
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mietteitä
Kyseenalaista viestintää
Teksti: Pertti Huhtanen, kehittämiskonsultti

Viimeaikaisen lehtikirjoittelun innoittamana olen kehittänyt uuden termin, puskapyssy. Puskapyssy kirjoittaa
asiattomia, harhaanjohtavia
ja ehkä pahansuopia asioissa, joita hän ei tunne. Puskapyssy toimii ahkerasti myös
piilovaikuttamalla suullisesti
ja voi siten synnyttää paljonkin hämmennystä ja vahinkoa ennenkuin se havaitaan.
Puskapyssyn tieto, taito tai
ymmärrys ei kuitenkaan yllä
trollien tasolle. Silti puskapyssyä voisi kutsua myös pikkupikkutrolliksi.
Puskapyssyilyyn tulisi heti
sen havaitsemisen jälkeen
reagoida esimerkiksi vastineella. Muutoin se voidaan
tulkita hyväksytyksi, se voi
jatkua, voimistua ja tarttua
muihinkin. Trollien taitavuudesta johtuu, että heidän
toimintaansa on vaikeampi
havaita. Tämä taas on erit-

66

täin suuri uhkatekijä. Trolli
yltää taitavuutensa lisäksi yli
puskapyssyn mm seuraavien
epiteettien alueella: Myrkynkylväjä, riidankylväjä, nilviäinen, niljake, myyrä. Jos
tällainen toiminta johtaa harhaiseen mielipiteenmuodostukseen, ollaan tuhon tiellä.
Termi puskapyssy pyrkii
avaamaan silmiä länsimaisen
viestintävapauden
väärinkäyttöjen havaitsemiseksi ja
niihin reagoimiseksi. Termi
sopinee
vastuuntuntoisen
viestinnän kontrastiksi. Termi on tietyn käsitteistön uversio. Jos termin toinen kirjain olisi a, olisi kysymyksessä
u-versiotakin alamittaisempi
toiminta. Voinemme iltapuhteina mietiskellä myös sitä,
keiden toimintaa puskapyssy
mahtaisi kuvata. Liikkuuko
jonkun toiminta peräti trollitasolla ja piehtaroiko joku
ehkä a-version syövereissä?

Henkilötietojen käsittelyä puolustushallinnossa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan
Puolustusministeriö
on
asettanut työryhmän selvittämään
henkilötietojen
käsittelyä
puolustushallinnossa koskevan lainsäädännön muutostarpeet sekä
valmistelemaan ehdotus tarvittaviksi säädösmuutoksiksi
siten, että lainsäädäntö vastaa uudistuvaa Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä.
Työryhmä laatii ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.
Valtaosa henkilötietojen käsittelystä puolustushallinnos-

sa ei kuulu unionin sääntelyn
soveltamisalaan. Työryhmä
ratkaisee, mitä säädöksiä
henkilötietojen
käsittelyyn
puolustushallinnossa sovelletaan.
Työssä otetaan huomioon
hallitusohjelman tavoitteet
vahvistaa kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä. Tarkoituksena on myös
varmistaa tietojen sujuva
siirtyminen
viranomaisten
välillä ja välttää tarpeetonta
erityissääntelyä.

Valmistelu sovitetaan yhteen muiden ministeriöiden
henkilötietojen käsittelyä koskevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Työryhmän toimikausi on 1.9.2016 - 31.5.2017.
Lisätietoa: hallitussihteeri
Perttu Wasenius,
puh. 0295 140 603
Mahdolliset listaa koskevat
kysymykset voit lähettää
osoitteeseen:
tiedotus@defmin.fi
Puolustusministeriö
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Joukkuehenki

Viimeiset ketut
Teksti: Kadettialikersantti Antti Ravelin

V

arusteet on palautettu.
Tyhjennän
Kadettitalon
kolmannessa kerroksessa olevan tupani lopuista
siellä olevista siviilivarusteista laatikoihin, kävelen käytävän päähän, katson sitä ja
huokaisen. Tavaroiden päällimmäisenä on syntymäpäiväkortti, jonka joukkueeni
antoi minulle, laulun saattelemana, vajaa vuosi sitten.
Aloittaessani kadetin opinnot, minut sijoitettiin 101.
kadettikurssin
kuudenteen
eli
Foxtrot-joukkueeseen.
Ensimmäisenä päivänä paiskattuani kättä tupakaverini
ja nykyisen hyvän ystäväni
kanssa sekä tutustuttuani tähän noin 30 hengen kaiken
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kirjavan ja persoonarikkaaseen joukkoon, alkoi tie josta
nyt kirjoitan.
Vanhemman kurssin tutorit
sekä joukkueemme kadettijohtaja valoivat perustukset,
joiden päälle 101. Foxtrotjoukkue lopulta kasvoi. Varovaisten ensimmäisten päivien
jälkeen, jää alkoi pikku hiljaa murtua. Päärakennuksen
kolmannen kerroksen pohjoispäädyn sinisistä sohvista
tuli paikka, jossa itse kukin
meistä vietti lukuisia tunteja
jutellen, tutustuen ja muuten
aikaa viettäen. Opintopolku
kulki lukuisten tapahtumien
ja sattumusten kautta Sarkajuhlan kautta Vuosangan
ampumaharjoitukseen ja sieltä puolustushaarakouluille,

jolloin tiemme erkanivat hetkeksi. Keskosvuoden alku, oli
paljon odotettu hetki, jolloin
jälleen näkemisen riemu oli
ylimmillään.
Yhteisöllisyys ja kadettitoveruus. Nämä kaksi asiaa
nousevat päälimmäisinä mieleeni muistellessani kuluneita
kahta vuotta. Yhteiset koettelemukset, taisteluharjoituksissa sekoilut, kadettiharjoitukset, saunaillat tai vaikkapa
ihan vain arki-iltana joukkueen yhteisissä tiloissa vietetyt
lukuisat tunnit ovat hetkiä,
joista en yhtäkään vaihtaisi
pois. Hyvä yhteishenki on ennen kaikkea valtava voimavara. Kadettikoulun haastavien
opintojen, tenttien, sotaharjoitusten ja siviilielämän tuo-

mien, välillä jopa ylivoimaisilta tuntuvien, haasteiden ja
paineiden alla on kukin meistä voinut joka ikinen sekunti
luottaa vieressä seisovaan
joukkuetoveriinsa. Se, jos
mikä, on asia, josta on syytä
olla iloinen ja ylpeä.
Kaikki loppuu aikanaan.
Sotatieteiden
kandidaatin
tutkinnon muuttuminen 102.
kadettikurssilta alkaen poiki kohtalokkaan muutoksen
Foxtrot-joukkueelle. Tuorein
kurssi jaettiin ainoastaan neljään joukkueeseen, joka tarkoitti Echo- ja Foxtrot-joukkueiden tarinan päättymistä
– ainakin toistaiseksi. Kettujen perinteet ja muistot pakataan laatikkoon ja piilotetaan,

kunnes ehkä jonain päivänä
koittaa vielä se hetki, jolloin
uusi Foxtrot-joukkue nimitetään taloon.
Tämä on vain yksi esimerkki Kadettikoulun ainutlaatuisesta yhteisöllisyydestä. Vastaava tarina löytyy jokaisesta
joukkueesta. Joka vuosi tulee
uusi kadettikurssi, jota aletaan lyödä osaksi tätä kadettien välistä väkivahvaa ketjua
ja jälleen käynnistyy lukuisia
uusia tarinoita. Kadettitoveruus ei myöskään ole pelkästään joukkuiden sisäinen asia,
vaan CDH sitoo meidät kaikki
yhteen – joukkueesta tai vuosikurssista välittämättä.
Rakkaat ketut! Olen kiitollinen siitä, että olen saanut

palvella kanssanne. Tiemme
erkanevat viimeiseksi vuodeksi ja hajaannumme ympäri Suomea aselajiopintoihin,
mutta älkäämme antako sen
syödä tätä toveruutta, joka
on meidän välillemme yhteisten koettelemusten kautta
rakentunut. Vuoden päästä
tapaamme jälleen vauhtiviikkojen merkeissä ja silloin kohotamme maljan viimeisille
hetkillemme kadetteina sekä
viimeiselle Foxtrot-joukkueelle!

Foxtrot-joukkue Sarkajuhlassa 2015
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Pohjoinen yhteisö

Norjan Merikadettitanssiaiset 8.–10.4.2016
Teksti: Kadetti Aapo Pihlajamäki

N

orjan merikadettitanssiaiset järjestettiin Bergenissä
Norjan merisotakoululla. Jokaisesta Pohjoismaasta sekä Norjan maasotakoulusta oli kutsuttu kaksi
kadettia vieraiksi. Suomalaisten merikadettien edustajina
oli myös kaksi henkilöä. Tarkoituksena oli osallistua paikallisen Merisotakoulun tanssiaisiin, tutustua eri maiden
kadetteihin ja tiivistää merikadettien välisiä suhteita.
Perjantaiaamu alkoi kello
04.30 herätyksellä ja reissuun
valmistautuen tuhdilla aamupalalla. Varusmieskuljettaja
haki minut ja kadettitoverini
kotoa kello 05.00 jonka jälkeen suuntasimme lehtokentälle. Lento lähti seitsemän
aikoihin kohti Osloa, jossa
meillä oli vaihto toiseen len-
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tokoneeseen. Oslon lentokentällä jouduimme pieneen epäselvyyteen laukkujen kanssa,
sillä matkalaukkumme eivät
menneetkään suoraan Bergenin lentokoneeseen, vaikka
niiden olisi pitänyt mennä.
Selvisimme kuitenkin pelkällä säikähdyksellä ja pääsimme odottamaan jatkolennolle
lähtöä. Tapasimme lentokentällä ruotsalaiset aliupseerivieraat, jotka olivat menossa
Bergeniin samalla lennolla
meidän kanssa. Ruotsalaiset
ali-upseerit kertoivat koulustaan, että he erikoistuvat
johonkin erikoisalaan, kuten
aluksen kone- tai taisteluvälinepuolelle. He eivät olleet siis
kadetteja, vaikka olivat kutsuttuina Bergeniin merikadettitanssiaisiin. Jatkoimme
matkaa yhdessä heidän kanssaan ja saavuimme Bergeniin

suunnitellusti hieman ennen
puoltapäivää.
Aurinkoisessa Bergenissä
meitä oli vastassa norjalainen
kadetti Martin, joka vastasi
vieraista koko viikonlopun.
Lähdimme lentokentältä Merisotakoululle yhdessä ruotsalaisten ja Martinin kanssa.
Matka koululle kesti noin 15
minuuttia ja koululla kirjauduimme alueelle vieraiksi.
Koululle saavuttuamme tapasimme myös muut vieraat
ja välillämme synkkasi saman
tien ja tunnelma oli hyvä.
Söimme koululla lounaan ja
siirsimme tavarat huoneisiimme. Pienen päivälevon
jälkeen lähdimme kiertämään
Merisotakoulun aluetta.
Koulu sijaitsi aivan meren
rannassa ja näkymät olivat
erittäin kauniit. Koulualue
oli hyvin samankaltainen

kuin mitä meillä on Suomen
merisotakoululla tai Santahaminassa. Alueella oli päärakennus, majoitusrakennus,
urheilutilat, ampumatalo sekä
kadettien oma baari, Valhalla.
Ampumatalo oli rakennettu pistooli-kaliiberisia aseita
varten ja kadetit saivat käyttää rataa milloin halusivat ja
koulu tarjosi kadettien patruunat. Mielenkiintoista oli,
että kadeteilla on oma purjevene, jota he saavat käyttää
vapaa-aikanaan ja viikonloppuisin myös siviilikavereiden
kanssa. Koululla oli oma laivasimulaattori ja pääsimme
itsekin testaamaan sitä sekä
toimimaan ohjailijana norjalaisella fregatilla. Muutoin
yleisestä asumisesta selvisi,
että kadettien täytyy maksaa
ruoastaan 100kr/päivässä (n.
11e) ja tällä he saivat aamupalan, lounaan sekä päivällisen. Ruokalassa sai syödä
siviilivaatetuksessa,
mutta
useimmat käyttivät kuitenkin sotilasvaatetta. Norjan
merisotakoulun opetussuunnitelma on hyvin samankaltainen kuin meilläkin. Opiskelu sisältää mm. taktiikkaa,
politiikkaa, tekniikkaa, sekä
tietenkin merenkulkua.
Kierroksen jälkeen söimme
päivällisen ja menimme valmistautumaan iltaa varten.
Illalla joimme tervetuliaismaljat ja tapasimme viikonlopun avecimme, jotka olivat
paikallisia lääkäriopiskelijoita. Siirryimme illan aikana
Valhallaan, jossa tutustuimme toisiin kadetteihin ja heidän aveceihinsa. Illan tunnelma oli luonnollisesti erittäin
hyvä ja illanvietto kestikin
pitkään puolenyön jälkeen.
Lauantaiaamun ohjelma oli
suunniteltu järkevästi. Herätyksemme oli kymmeneltä, josta siirryimme suoraan
aamupalalle. Norjalainen aamupala oli kalapainotteista,

mutta mielestäni lautasellinen kylmäsavulohta oli erittäin hyvä alku juhlapäivälle.
Aamupalan jälkeen siirryimme autoilla suoraan keskustaan vuonon rantaan norjalaiselle koululaivalle, vajaat
100m
pitkälle
Statsraad
Lehmkuhl:lle. Nuorin merikadettikurssi käyttää kyseistä

Mielenkiintoista oli,
että kadeteilla on
oma purjevene, jota
he saavat käyttää
vapaa-aikanaan ja
viikonloppuisin myös
siviilikavereiden
kanssa.
alusta heidän omalla kolmen
kuukauden koulutuspurjehduksellaan, joka suuntautuu
usein Atlantin toiselle puolelle. 3 mastoinen purjealus vaatii koko miehistön kannelle
purjeiden nostoa varten, mutta muuten eläminen aluksella
oli vapaampaa. Kadettien tehtävät aluksella oli rinnastettavissa meidän ensimmäisen
vuoden koulutuspurjehduksen tehtäviin. Alus oli erittäin
hyvässä kunnossa ja ihmettelimmekin, millä keinoin he
saavat pidettyä aluksen puuosat niin hyvässä kunnossa.
Vastauksena tähän oli hiomapaperi, lakka ja raaka työ.
Kadetit auttavatkin aluksen
omistajaa kunnossapidosta
erittäin paljon.
Mielenkiintoisen alusvierailun jälkeen siirryimme
hissillä kaupungissa sijaitse-

van Fløyen-vuoren huipulle.
Fløyen on Bergenin suosituin
nähtävyyskohde eikä ihme,
sillä näkymät olivat erittäin
kauniit. Vuorelta lähti useita
ulkoilureittejä ja ulkoilijoita
oli paljon. Vuoren päällä oli
myös ravintola, jonne Martin oli järjestänyt meille lounaan. Lounas oli jälleen kalapainotteinen ja erittäin hyvä.
Lounaan jälkeen siirryimme
hissillä takaisin merenpinnan
tasolle ja palasimme Merisotakoululle valmistautumaan
vierailumme
päätapahtumaan.
Ennen juhlan alkua otimme
avecimme vastaan ja teimme
viimeiset valmistumistoimenpiteet juhlaa varten. Sisään
siirryttäessä
kävelyämme
tahditti perinneasuihin pukeutunut rumpuryhmä. Sisälle päästyämme kättelimme
koulun johtajaa sekä tanssiaisista vastaavaa opiskelijajärjestön puheenjohtajaa (vrt.
Merikadetit ry), jonka jälkeen
siirryimme kuohuviinilasin
ääreen. Alkumaljan jälkeen
alkoi itse ruokailu.
Ruokailu oli yli kolme tuntia pitkä ja sisälsi alkuruoan,
pääruoan sekä kaksi jälkiruokaa. Ruoka oli mielestäni erittäin hyvää ja monipuolista
sisältäen kalaa, lihaa ja kasviksia. Viinit olivat laadukkaita ja isäntäväki piti huolen,
ettei se viini päässyt loppumaan. Ruoan ja juoman puolesta ilta oli siis erittäin onnistunut! Ruokailuosuudessa
pidettiin paljon puheita, jotka
kestivät keskimäärin 15 minuuttia. Puheet olivat siis paljon pidempiä mihin Suomessa
on totuttu. Emme itse ymmärtäneet puheista juuri mitään,
mutta onneksi avecimme kertoivat meille puheiden pääsisällön, joten emme jääneet
täysin tietämättömiksi. KadeJatkuu ►
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Pohjoinen yhteisö
● Jatkoa edelliseltä sivulta

tit olivat valmistaneet juhlaan
myös hienon lauluesityksen,
johon ruokailijat saivat myös
osallistua. Tunnelma kasvoi
ruokailun loppupuolta kohti
ja seuraavaksi lähdimme ulos
seuraamaan ilotulitusta, joka
oli sovitettu James Bond–elokuvista tuttuihin teemakappaleisiin.
Ilotulituksen jälkeen oli
tanssin aika ja jokainen pääsi osallistumaan yhteiseen
tanssiin sekä ensimmäiseen
valssiin, jonka jälkeen tanssi
oli vapaaehtoista. Jäimme kuitenkin vielä tanssilattialle ja
näytimme muille suomalaisten kadettien tanssitaitoja.
Muut olivat hämmästyneitä
kuinka hyvin Clara Blomqvist
oli opettanut meitä pyörittelemään daameja. Tanssin
jälkeen illanvietto muuttui
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vapaammaksi ja tutustuimme moneen uuteen henkilöön.
Vertailimme melko paljon kadettikoulutuksiamme ja päädyimme johtopäätökseen, että
koulumme ovat hyvin samankaltaisia kouluaineisiin ja kadetin arkeen liittyviä pieniä
poikkeuksia lukuun ottamatta. Siirryimme illan aikana
jälleen Valhallaan, jossa juhlat jatkuivat myöhään yöhön.
Ilta oli siis erittäin onnistunut!
Nukutun yön jälkeen heräsimme hyvissä juhlan jälkeisissä tunnelmissa ja siirryimme tuttuun ruokalaan
brunssille. Brunssin jälkeen
pakkasimme tavaramme ja
päätimme lähteä ruotsalaisten kanssa tutustumaan vielä
kaupunkiin, sillä lentomme
takaisin Suomeen lähti vasta
illalla. Edellisenä iltana sovimme erään norjalaisen kadetin kanssa, että hän lähtee
näyttämään meille kaupun-

kia, jotta saisimme kaupunkikierroksesta enemmän irti.
Kaupungilla kiersimme tärkeimmät turistikohteet, jotka
olivat jääneet lauantaina näkemättä ja kävimme haukkaamassa pientä purtavaa. Kierroksen aikana ajatukset ja
keskustelut alkoivat kääntyä
seuraavaan
jälleennäkemiseen eli kesän Nocaan Bergenissä. Ainakin keskusteluistamme päätellen kesällä tulee
tiukka kamppailu kultamitaleista. Viikonlopun tiedustelun perusteella voidaan myös
todeta, että Bergenissä on
varsin hyvät puitteet merikadettipäivien järjestämiseen.
Iltapäivän kääntyessä loppua
kohti palasimme Merisotakoululle, söimme päivällisen
ja lähdimme lentokentälle
yhdessä ruotsalaisten kanssa.
Lentomme takaisin Suomeen
kulki Oslon kautta, mutta
pääsimme Suomeen kuitenkin ennen puoltayötä.

Tukijamme
Erikoishammasteknikko
Tuula Komujärvi, www.
ehtkomujarvi.fi
LVI-Tapioharju Oy,
www.lvi-tapioharju.fi
Kone-Tuomi Oy www.
kone-tuomi.fi

Pirkko Koivu
Ilkka Aarnio
Jorma ja Tuula Naukkarinen
Pukumies Oy

Lapin Lennoston Kilta
Ry
Lottaperinneliitto
Keski-Suomen Osuuspankki

PTM-Metals Oy

Maarja Turunen

Viini ja Puutarhatila
Pihamaa, www.viinipihamaa.fi

Parturi-Kampaamo
Leena Rautio & Tuula
Raudus

Kaisu Aronoja
Seppo Patelainen

Jari Hämäläinen

www.lahdensotilaskoti.fi

FotoFamily

Erkki Luoto

Autokoulu Pesola Ay

Taiteilijakoti Villa Kokkonen

Yhtymä-Tahlo Oy

Arctic Drilling Company
Oy Ltd

Netterberg Oy

Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistys Ry

Kuopion Klassillinen
lukio

Tero Välkkynen

Tiina Niemi

Tero Vauraste

Ruosniemen linja-auto
Oy

Teknoinno/Jukka Gustafsson

Tampereen Pakunvuokraus Oy

Axel & Rose Holding Oy

Patria-rakennus Oy

Rauno ja Irma Niemi

RS-Sähkötekniikka

Kari Putkonen

Enon Sotainvalidit Ry

Mynämäen Lukio

Kalkkisten Pihapuu 040
0947 920

Kai Suojärvi

Kymen Charterline Oy

Minna Latvala

Niemilammen Nylkyt

Neste Turenki

Elvi Kukko

Timo Kallio ja Ritva
Huhtakangas

Pirkkoliisa Laitinen

Asianajotoimisto Botnia
Oy

Joensuun Ortodoksinen
Mieskuoro

Olavi Rissanen

Pohjois-Karjalan Rajamieskilta
Joensuun Lyseon lukio
Palvelukoti Aittoranta
Oy

Mikko Silander
Majvor Ulkuniemi
Jaakko Haltia
Sinikka ja Heimo Taavila
Salme Silander

Pekka Lehtinen
Inventure
Suomen Bussikauppa
Oy
KS-Kiinteistö Oy
Juho-Tuomo Kokkinen
Satu Kentala

Elomatic

Kaija Haltia

Mirjami Taskinen

Tapio Pulkkinen

Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys Ry

Telesilta Oy
Ari Kiiski

Tampereen Urheiluampujat Ry

Jukolan Pilotit Ry

NOTE Hyvinkää Oy

Manycom Solutions Oy

Juhani ja Anne Paloniitty
Tarja Putkonen
Juuso Tuderus
Lappeenrannan Urheilumiehet Ry

Porin Aikuislukio

Värisilmä Parikkala

Kiinteitöliitto KantaHäme
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Ilmoitamme

Ilmoita
Kalpa-lehdessä
Koko

Hinnat

2/1
420 × 297
1/1
210 × 297
1/2
190 × 133
1/4
90 × 133 tai 190 × 61
1/8
90 × 61
Rivi 12 pt
Tuki-ilmoitus

2100
1200
600
300
150
50
30

/
/
/
/
/
/
/

Julkaisut 2016
3900
2000
1000
500
250
90
60

/
/
/
/
/
/
/

4700
2400
1200
600
300
120
90

(yksityiset, 12 pt)

Hinnat euroissa 1-3 lehteen.

Koko sivu

1/2 sivu

1/4 sivu

1/4 sivu

Nro.		
3/16		

Julkaistaan
12.12.2016

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Kalpa-lehden myyntipäällikköön:
Kadetti Tapio Hokkanen
+358 40 542 5897
myynti@kadettitoverikunta.fi

1/8 sivu

Myyntikaapissa

Auditoriotalon Sotilaskoti

T-paita

Useita eri kokoja!

Taskumatti

Olutkellari

Aukioloajat

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.

Maanantai
Tiistai 		
Keskiviikko
Torstai		

18.00–22.30
18.00–22.30
18.00–00.30
18.00–22.30

Kellarikadetti Olli Karjalainen
Kellarikisälli Ville Tervonen
Kellarivasalli Janne Karppanen

Hankintapäällikkö tiedottaa
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 sotilaskodin
aukioloajan mukaan.
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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 kul kee Maanpuolustuskorkeakoulun kautta.

IKA
HAKIEUTA
L
E
E LISIIN
SOTAT
IN
OPINTOIH

01516
.4.2.2
.3.–
0
167.3
-69.4

1

ISSN: 1798-5293

