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K
alpa-lehden lukijat ovat varmasti ol-
leet yllättyneitä kuluvan vuoden hiljai-
suudesta lehden toimittamisen osalta. 
Huolestuneet yhteydenotot ovat osoit-

taneet, että Kalpa-lehdellä on sitoutunut lukija-
kunta, 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-

Hopeinen
pilvenreunus

mittaminen vaati ponnistuksen koko 101. kadet-
tikurssilta, joten lehden toimitus on yksinkertai-
sesti 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. Kadetti-
toverikunnan tehtävät vievät toisinaan huomat-
taviakin määriä aikaa muulta opiskelulta. Aika-
taulun sovittaminen opintojen kanssa yhteen on 
vain yksi monista haasteista. Lehden toimittami-
nen kaikkine vaikeuksineen oli tärkeä oppimis-
kokemus.

Kunnia kestävän palkka.

Eikö mikään näistä kuulosta t
utulta? Ota meihin yhteyttä, mikäli lehtemme 

kiinnostaa, niin keskust
ellaan toimitusmahdollisuudesta!
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Teksti ja kuvat: Tommi Sutela

Arktinen hiihtovaellus
Kouluttajan toimintakykyä, 

osaamista ja elämyksiä
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Teksti ja kuvat: Tommi Sutela

O
len osallistunut 
majuri evp. Kari 
Vainion luotsaamil-
le talvivaelluksille 

kahdesti vuosina 2015 ja 2016. 
Kiinnostukseni arktiseen tal-
vivaellukseen on melko uutta, 
enkä aiempien aktiivivuosieni 
aikana juurikaan kiinnittänyt 
huomiota tähän mainioon tal-
viseen liikunta- ja retkeily-
muotoon.

Olen aiemmin majoittunut 
talvisessa maastossa sotahar-
joituksissa sekä vapaa-ajan 
matkoilla tilapäismajoituk-
sessa lämmitettyjen telttojen 
ulkopuolella satunnaisesti. 
En muista tarkkaan miten 
sain ajatuksen hakeutua tal-
vivaellustoiminnan piiriin 
mutta ratkaisuani en ole ka-
tunut missään vaiheessa.

Ankarat avotunturit 
koulutusohjelma

Ankarat avotunturit on ma-
juri evp. Kari ”Vaiska” Vai-
nion ja hänen kanssaan toi-
mivien kokeneiden erä- ja 
luonto-oppaiden perustama 
yritys. Vaiska on valmistunut 
kadettikurssilta  63 vuonna 
1979. Työtehtävissään hän 
on toiminut Laskuvarjojää-

kärikoulussa useissa eri teh-
tävissä 1980 ja 1990 luvuilla. 
Vaiskalla on vuosikymmenien 
kokemus liikkumisesta avo-
tunturialueilla. Vaiska on joh-
tanut Laskuvarjojääkärikillan 
vuoristo- ja kiipeilytoimintaa 
sekä arktisia retkikuntia. 

Yrityksen oppaat johtavat 
itsenäisesti yhteisen opetus-
suunnitelman mukaisia tal-
vivaelluksia. Tällä hetkellä 
ohjelmistossa on vaelluksia 
Suomessa ja Ruotsissa avo-
tunturialueella sekä arktisia 
vaelluksia Huippuvuorilla ja 
Grönlannissa. Toiminta ajoit-
tuu maaliskuusta aina tou-
kokuulle asti. Pohjoismaiden 
suurtunturialueen vaellukset 
Suomessa, Ruotsissa ja Nor-
jassa ovat kestoltaan noin 7 
vuorokautta. Ennen avotun-
turialueen hiihtovaelluksia 
osallistujan tulee suorittaa 
viikonlopun mittainen johda-
tuskurssi. Johdatuskursseja 
järjestetään Etelä-Suomessa 
sekä joillain Pohjois-Suomen 
paikkakunnilla. Itse osallis-
tuin johdatukseen Taipal-
saarella Etelä-Karjalassa. 
Pääkaupunkiseudulla toimin-
nasta kiinnostunut uusi har-
rastaja voi osallistua joh-
datukseen joko Nuuksion 
kansallispuistossa tai Lahden 
seudulla.

Jatkuu ►
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Johdatus avotuntu-
reille – käytännön 
osaamista tiivistetys-
sä muodossa

Peruskurssina pidettävä 
viikonlopun mittainen joh-
datus alkaa aamupäivällä 
pidettävällä oppituntikoko-
naisuudella, jossa opetetaan 
ja selvitetään tunturialueella 
liikkumiseen, varusteisiin ra-
vintoon sekä hätätilanteisiin 
liittyviä kokonaisuuksia oppi-
laille.

Oppitunnit ovat mielenkiin-
toisia ja täydentävät hyvin 
upseeriksi opiskelevan ai-
empaa talvista olosuhdekou-
lutusta. Toki näkökulma on 
vapaa-ajan toimintaan liitty-
vä mutta annettavaa opetus-
ta sekä aiempia kokemuksia 
yhdistelemällä saa arvokasta 
osaamista tulevaa työelämää 
varten.

Oppituntien päätteeksi jae-
taan kurssimaksuun kuuluvat 
varusteet: ahkio, tunnelitelt-
ta, monipolttoainekeittimet 

ja keitinlaatikot sekä paka-
taan ahkiot liikkeellelähtöä 
varten. Useimmilla lukijoilla 
lienee ahkiosta huonoja tai 
vielä huonompia kokemuksia 
kuten artikkelin kirjoittajalla-
kin. Käsitys on osin virheelli-
nen.

Nykyaikainen vaellusah-
kio, joka on ominaisuuksil-
taan partioahkion kaltainen, 
on miellyttävä vetää ja nou-
sukarvat, eli suksen pohjaan 
kiinnitettävät pitokarvat, ta-
kaavat hyvän pidon kaikissa 
olosuhteissa.

Peruskurssin käytännön 
osuudella kurssi etenee suk-
sin, yleensä järven jäällä 4 - 5 
legiä, eli 50 minuutin etene-
misen sekä 10 minuutin tauon 
mittaista kokonaisuutta. Tau-
oilla oikeanlainen toiminta on 
tärkeää energian täydentämi-
sen ja sitä kautta toimintaky-

vyn ylläpitämisen kannalta. 
Vaiska opettaa taukotoimin-
nan aikautuksineen ja sitä 
noudatetaan ensimmäisestä 
tauosta alkaen. Tauon aikana 
vaeltaja ehtii hyvin hengäh-
tää hetken, nauttia energiaa 
ja lämmintä nestettä.

Oikein rytmitetyn tauon 
aikana tarkenee hyvin tau-
kotakissa ja liikkeellelähdön 
tapahtuessa sovittuna aikana 
kaikilla osallistujilla on yhtei-
nen aikataulu, mikä puoles-
taan estää hikisen vaeltajan 
palelun muiden ”säätämistä” 
odotellessa.

● Jatkoa edelliseltä sivulta

Fine dining, jossain Kilpisjärven erämaa-alueella
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tunneliteltan (Halti / Hille-
berg) käyttö majoitteena sekä 
teltan lämmittäminen moni-
polttoainekeittimillä.

Teltan lämmöneristävyyttä 
lisätään solumuovisella eris-
teellä makuualustojen lisäksi. 
Lämpö telttaan saadaan alu-
miinista valmistetussa laati-
kossa käytettävistä kahdesta 
monipolttoainekeittimestä. 
Keitin tuottaa runsaasti huk-
kalämpöä, jolla telttaan saa-
daan miellyttävä lämpötila 
kovallakin pakkasella. Ulko-
vaatteiden ja monojen kuivaa-
miseen lämpö ei tahdo oikein 
riittää mutta ohuet paidat, su-
kat ja käsineet kuivuvat hyvin 

teltan kuivausnauruilla ilta-
askareiden aikana.

Paloturvallisuus teltassa 
vaatii erityistä huomiota, sa-
moin väärin käytöstä aiheu-
tuva häkävaara. Tästä johtu-
en keittimien käyttö on syytä 
harjoitella asiantuntijan joh-
dolla.

Johdatuskurssilla majoitu-
taan yön yli teltoissa sekä pa-
lataan kurssin aloituspaikalle 
sunnuntaina kurssipalautetta 
ja huoltoa varten. Peruskurs-
sin jälkeen osallistujalla on 
tarvittavat tiedot ja valmiudet 
ohjatulle tunturivaellukselle 
Suomen, Ruotsin ja Norjan 
suurtunturialueella.

Mukavaa ja turval-
lista majoittumista 
tunneliteltassa

Suksilla etenemistä merkittä-
vämpi opetuskohde itselleni 
oli tunnelitelttaan majoittu-
misen opettaminen. Mieliku-
va lämmittämättömään telt-
taan majoittumisesta ei ole 
houkutteleva. Kylmään telt-
taan majoittuminen ja kyl-
mästä jäähileisestä teltasta 
herääminen ei ole mieltäylen-
tävä kokemus.

Majoittumisen voi tehdä 
kuitenkin kohtuullisen mu-
kavasti Vaiskan ja Laskuvar-
jojääkärikillan kehittämällä 
arktisen majoittumisen me-
netelmällä. Majoittumismeto-
diin kuuluu laadukkaan ark-
tiseen ympäristöön soveltuva 

Tauolla huiputusyrityksen jälkeen, Kebnekaise 2015
Jatkuu ►
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- 5000 kcal luokkaa, joten 
huomiotta ei ravinnon riittä-
vää nauttimista voi jättää.

Unohtumattomia kokemuk-
sia suurtunturialueella tarjo-
avat huiputukset, joissa py-
ritään nousemaan tunturien 
korkeimmille huipuille. Keb-
nekaisella pääsimme hyvään 
alkuun mutta Vaiska katsoin 
viisaimmaksi keskeyttää nou-
sun vaativan reitin ja lumitur-
vallisuuden johdosta. Haltin 
huipulle hiihdimme sankassa 
lumisateessa merkittyä reittiä 
pitkin ja huipulle saavuimme 
sopivasti sään parantuessa. 
Molempien suurtuntureiden 
rinteiltä leiriin laskettelu oli 
miellyttävän leppoisa koke-
mus kevyessä varustukses-
sa. Ulkoilun turvallisuutta ja 
miksei sotilaallista ammatti-
taito lisäävä kokemus puoles-
taan oli lumiluolan sekä iglun 
rakentaminen molemmilla 

vaelluksilla. Avotunturissa 
lumiluola on aikaa vievä mut-
ta turvallinen keino majoittua 
varusterikon sattuessa.

Suosittelen Ankarien avo-
tunturien koulutusohjelmaan 
tutustumista kaikille talvi-
sesta ulkoliikunnasta kiin-
nostuneille sekä erityisesti 
Pohjois-Suomen varuskuntiin 
palvelukseen päätyville nuo-
rille kouluttajille. Opetusoh-
jelma lisää valmiuksia toi-
mia vaativissa olosuhteissa. 
Koulutusohjelma sopii hyvin 
esimerkiksi tiedusteluopinto-
suunnalla palveleville kade-
teille täydentäen annettavaa 
opetusta ja lisäten olosuhde-
valmiuksia haastavassa toi-
mintaympäristössä. Vaiskan 
kokemuksista jokainen nuo-
rempi kadetti ja upseeri voi 
ammentaa työssään tarvitta-
via valmiuksia ja kokemuksia 
reippaassa kadettihengessä.

Osaamisen testaus-
ta, uusia taitoja sekä 
unohtumattomia 
kokemuksia suurtun-
tureilla

Osallistuin Vaiskan joh-
tamille tunturivaelluksille 
Ruotsin Kebnekaisella ja Hal-
tilla. Molemmat matkat olivat 
pitkälti samankaltaisia. Osal-
listujia vaelluksilla oli Vais-
kan lisäksi noin kymmenen 
vaeltajaa. Vaellukset kestivät 
7-8 vuorokautta jota edelsi 
siirtyminen alueelle Vais-
kan Levillä sijaitsevan Sissin 
Kammi -mökin kautta.

Suurtunturivaelluksien 
parhaimpina puolina pidän 
unohtumattomien maisemien 
ja elämysten lisäksi vaelluk-
sen aikana kehittyvää rutiinia 
ja taitoa ylläpitää toiminta-
kykyä raskaissa olosuhteissa. 
Sinänsä Vaiskan vaelluksil-
le osallistuakseen ei tarvitse 
olla huippukunnossa. Nor-
maali fyysinen toimintakyky 
ja hiihtotaito riittävät. Vael-
luksilla tulee satunnaisesti 
raskaita tai erittäin raskaita 
osuuksia tunturiharjanteita 
ylitettäessä tai jyrkkien nou-
sujen muodossa. Toimintaky-
vyn ylläpitäminen energian 
ja nesteen saannin muodossa 
on kuitenkin tärkeää, ja sii-
hen pitkäkestoinen vaellus 
tarjoaa hyvät mahdollisuudet. 
Legieväiden, eli energiatihei-
den välipalojen ja nesteen 
nauttimisesta muodostuu 
rutiini, jota lyhyellä tauolla 
nautittava lounas sekä päivän 
päätteeksi majoittumisen jäl-
keen nautittava päivällinen 
täydentävät. Energiankulutus 
vaihtelee luonnollisesti hen-
kilöstä riippuen mutta oma 
energiankulutukseni oli 4000 

● Jatkoa edelliseltä sivulta

Artikkelin kirjoittaja kadettikersantti Tommi Sutela on suorittanut so-
tatieteen kandidaatin opinnot jalkaväkilinjan tiedusteluopintosuunnalla 
100. KadK:lla. Sutela täydentää aiempaa opistoupseerin tutkintoa ja 
siirtyy syyskuussa sotatieteiden maisterikurssille 7.
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Teksti: Kadetti Konsta Harinen, Kadettitoverikunta ry:n väistyvä puheenjohtaja

Miten menee?
Kuolla menee, muttei onneksi vielä 

aikoihin. No, leikki sikseen.

A
joittain muun mu-
assa opintojen, yh-
distystoiminnan ja 
perinneruokailujen 

sekä muun oheispuuhastelun 
vesissä luoviminen on melko 
raskasta. Kun otetaan vielä 
huomioon, että silloin tällöin 
pitäisi käydä myös kyykkää-
mässä akateemisesti Tampe-
reella ja vähemmän akatee-
misesti salilla alkaa kalenteri 
itse kullakin olla melko täyn-
nä. Toisaalta on äärimmäisen 
hyvä asia, että tekemistä on 
paljon. Kun jotain on jatku-
vasti prosessissa, pysyy valp-
paana ja valmiina enemmän 
tai vähemmän kaikkeen. Ja 
kuten Kadettikoulun johta-
jana tammikuussa aloittanut 

everstiluutnantti Jukka Joki-
nen minulle kahdenkeskises-
sä keskustelussa totesi: ei ole 
olemassa ongelmia, on vain 
haasteita. Motivaation ja ky-
kyjen kohdatessa haasteet 
kyetään kääntämään mahdol-
lisuuksiksi ja mahdollisuudet 
edelleen onnistumisiksi.

Se siitä. Mitä Kadettitove-
rikunnassa tällä hetkellä ta-
pahtuu? Keskusteluyhteyksiä 
lukuisiin eri tahoihin on avat-
tu ja yhteistoimintaa on on-
nistuttu järjestämään uusien 
ainejärjestöjen sekä muiden 
instanssien kanssa. Kevään 
tapahtumakalenterikin alkaa 
vähä vähältä olla mukavan 
paksussa kunnossa. Erityi-
sesti tahdon nostaa tapetille 

yhteistyössä Maanpuolustus-
korkeakoulun oppilaskunnan 
kanssa järjestettävän amerik-
kalaisen jalkapallon ottelun 
sunnuntaina 3.4., jolloin NDU 
Black Knights iskee yhteen 
Aalto Predatorsin kanssa. Rei-
pashenkinen urheilutapah-
tuma, jonka toteuttamiseksi 
tehdään yhteistyötä niin kor-
keakoulumme sisäisten kuin 
ulkoisten tahojen kanssa on 
ensiluokkainen esimerkki 
toiminnasta, joka on linjas-
sa sekä Kadettitoverikunnan 
että MPKKO:n tehtävien ja ta-
voitteiden kanssa: tähän tulee 
pontevasti pyrkiä tulevaisuu-
dessakin. Saattaakseni kappa-
leen ansaitsemaansa päätök-
seen: toivotan kaikki MPKK:n 
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opiskelijat lämpimästi terve-
tulleiksi kannustamaan mus-
tat ritarimme voittoon!

Tämän numeron teemaan 
viitaten päällimmäisenä yh-
distyksen hallintoon liitty-
vistä kysymyksistä on toi-
mikauden rakenteen muutos 
kandidaattiopiskelijoiden 
uuden opetussuunnitelman 
aiheuttaman murrosvaiheen 
takia. Vastaus kysymykseen 
on edelleen auki, mutta kehi-
tyskelpoisia vaihtoehtoja on 
olemassa. Se, millaiseksi rat-
kaisu lopulta muotoutuu, on 
koko kadettiyhteisön hyvin-
voinnin ja yhdistystoiminnan 
toimivuuden kannalta erit-
täin merkittävä seikka, joten 
hätiköityihin päätöksiin ei ole 

varaa. Uskon vakaasti, että tä-
mäkin haaste on ratkaistavis-
sa kaikkien etua palvelevalla 
tavalla.

Yhdistyksemme elää mie-
lenkiintoisia aikoja. Kul-
jemme kohti kevättä, ja 
päivänpaisteen syleilyssä 
mielenkiintoiset ajat haastei-
neen ja mahdollisuuksineen 
on mukavampi kohdata. Näil-
lä sanoilla toivotan itse kulle-
kin aurinkoista ja menestyk-
sekästä kevättä!

Hymy tarttuu!
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Puheenjohtaja

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



Tekstit: 84. merikadettikurssin kadetit

Kurssi tulevaisuuteen
Merikadetit kertovat ajatuksiaan 
kuluneista vuosista ja suuntaavat 

katseensa tulevaan

Kolmas ja viimeinen 
vuosi Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa

Ensimmäinen ja toinen vuosi 
Maanpuolustuskorkeakou-
lussa ovat menneet todella 
nopeasti, ja kolmannen eli 
vanhusvuoden alkaminen on 
jo ihan nurkan takana. Osana 
merisotalinjaa opiskeleva me-
rivartio-opintosuunta aloittaa 
opintonsa Raja- ja merivar-
tiokoululla Imatralla. Kolmas 
vuosi tulee olemaan edellisiä 
käytännönläheisempi sekä 
pääsemme tutustumaan lä-
hemmin valitsemaamme ase-
lajiin. Itse odotan innolla ra-
jaopintoja Immolassa.

Helsingissä asuvalle muu-
tos on kuitenkin suuri.  Opis-
kelujen oltua pääsäätöisesti 
Maanpuolustuskorkeakoulul-
la Santahaminassa tai Meri-
sotakoululla Suomenlinnassa, 
on koulupäivän päätyttyä voi-
nut lähteä kotiin. Sitä ei enää 
Raja- ja merivartiokoululla 
tehdä. Ehkä tänä vuonna tu-

leekin käytettyä viime vuosia 
aktiivisemmin koulun tarjo-
amia liikuntatiloja. Kolmante-
na vuonna opintoja tulee ole-
maan RMVK:n lisäksi myös 
Merisotakoululla, Porkkalan 
merivartioasemalla sekä Tu-
russa ja laivoilla harjoittelui-
den muodossa, joten reppu-
reissaaminen eri paikkojen 
välillä tulee varmasti tutuksi.

Kolmannen vuoden tär-
keimpiä etappeja tulevat ole-
maan kandidaatin tutkielman 
kirjoittaminen ja palautta-
minen sekä keväällä koitta-
va kuuden viikon mittainen 
koulutuspurjehdus. Samaan 
aikaan kun meistä tulee van-
huksia ja kaadereita, astuu 
uusi nuorin kurssi koulu-
tielleen. Koulun vanhimpina 
kadetteina meillä on vastuu 
nuorimpien kadettien kasva-
tuksesta kohti upseeriutta.

Teksti: Kadettiylikersantti
Janne Ruuskanen
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Merikadetin elämää

Ensimmäinen vuosi oli odo-
tetun kiireinen pitkien kou-
lupäivien ja perinteiden opet-
telun kanssa. Paljon oli uutta 
opittavaa, minkä vuoksi myös 
aika kului nopeasti. Itsellä oli 
kokemusta vain maa- ja ilma-
voimista, joten merivoimien 
erityispiirteet, esimerkiksi 
käskynjaot ja perinteet oli-
vat aivan uusia asioita. Välillä 
tuntui, että on kaksinkertai-
nen määrä opittavaa suhtees-
sa muihin puolustusharoihin, 
sillä Kadettikoulun perin-
teiden opettelun lisäksi piti 
hallita myös Merisotakoulun 
vastaavat. Perinnekasvatus 
teki kuitenkin tehtävänsä ja 
muovasi kurssistamme yhte-
näisen, vaikka koulun alussa 
emme juuri tunteneet toi-
siamme. Ensimmäinen vuo-
si ei kuitenkaan ollut vain 
perinnekasvatusta, vaan piti 
myös tottua koulunkäyntiin, 

joka oli sekoitus akateemista 
opiskelua ja sotilaskoulutus-
ta. 

Toinen vuosi sisälsi meriso-
talinjan näkökulmasta paljon 
reissun päällä olemista. Kou-
lutusta oli Santahaminassa, 
Suomenlinnassa ja aina välil-
lä jopa Turussa. Toisen vuo-
den mielenkiintoisinta antia 
olivat merenkulun opinnot, 
jotka liittyvät suoraan työelä-
män tehtäviin. Ensimmäisen 
ja toisen vuoden taitteessa 
suoritimme myös ensimmäi-
sen väyläajojaksomme, ja 
saimme veneenkuljettajan lu-
pakirjan.

Kolmantena vuotena soti-
lasammatillisten opintojen 
osuus kasvaa, ja opiskelu vas-
taa enemmän ensimmäisten 
työtehtävien tarpeisiin. Tä-
män vuoksi kolmas vuosi tu-
lee todennäköisesti olemaan 
mielenkiintoisin tähän asti, ja 
onhan se myös viimeinen täl-
lä opintotasolla.

Teksti: Kadetti Petra Paloniemi

Odotuksia vanhus-
vuodelle

Niin vain kävi, että tämä-
kin päivä eteen tuli. Edelli-
set vanhukset on ammuttu 
ulos Merisotakoulusta ja on 
meidän aikamme aloittaa vii-
meinen vuotemme ”vanhuk-
sina.”  Viimeisenä vuotena 
opinnoissa odotan käytännön 
harjoitusten lisääntymistä. 
Laivaston väyläajoissa siir-
rytään pimeäharjoitteluun ja 
teoriapuolella syvennetään 
laivastotaktiikan oppeja. Op-
pitunneilla meille opetettu-
ja asioita päästään viimein 

soveltamaan käytännössä.  
Syksyn odotetuin tapahtuma 
lienee kuitenkin lähestyvä 
laivueharjoittelu, jossa pää-
semme toimimaan vastuulli-
sissa tehtävissä eri alusluo-
killa. Tämä on otollinen hetki 
meille tutustua tuleviin työ-
paikkoihimme.  

Käytännön harjoittelun 
ohessa ei tule kuitenkaan 
unohtaa kandidaatin työn 
valmistumista aikataulun 
mukaisesti. Alkusyksystä pi-
detyn toisen seminaarin poh-
jalta on muistettava kirjoittaa 
työtään aina kun sille aikaa 
löytyy. 

Laivasto-opintosuunnan 
kadettina henkilökohtaisesti 
odotan kuitenkin eniten ensi 

kevään koulutuspurjehdus-
ta. Ensimmäisenä vuotena 
pääpaino oli vielä aluspalve-
lukseen ja asejärjestelmiin 
tutustumisessa sekä niissä 
harjaantumisessa. Vanhus-
vuoden koulutuspurjehduk-
sella on kadettien asema jo 
täysin toisen tyyppinen. Vaa-
tivia tehtäviä riittää jokai-
selle, niin ennen purjehdusta 
kuin itse purjehduksen aika-
na. 

Kaikin puolin viimeisenä 
vuotena ajatukset alkavat vä-
hitellen siirtyä kohti lähesty-
vää työelämää. Vanhusvuo-
tena tavoitteena kaikilla on 
saada omat tiedot ja taidot 
sille tasolle, että siirtyminen 
työelämään sujuisi sujuvasti.

Teksti: Kadetti Tino Helvamo
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Tekstit: 101. kadettikurssin ilmasotalinja

Taivaan

Tiesitkö tätä?

Ilmasotalinjalla aloittaa vuosittain 
ohjaajaopintosuunta, joka sisältää hä-
vittäjälentäjät sekä helikopterilentäjät. 
Tämän lisäksi linjalla on joko johtamis-
järjestelmäopintosuunan tai lentotek-

nisen opintosuunnan opiskelijoita 
vuorovuosina.

upseeriksi.fi

vartijat

opintosuunta

Ohjaaja

Ilmavoimien kadettien työ-
järjestys on ollut selkeä jo 
koulun alusta asti. Aselaji on 
valittu ja palveluspaikatkin 
rajallisia, joten suurimmilta 
yllätyksiltä on vältytty. Olem-
me kulkeneet sotilasuraamme 
yhdessä jo pidempään kuin 
erillään ja se alkaa näkyä yh-
teishengessämme. Kaikilla on 
jo mielessä tuleva syksy sekä 
sen tuomat haasteet ja mah-
dollisuudet. Pääsemme vih-
doin pureutumaan syvemmin 
ilmavoimien saloihin ja tutus-
tumaan aidosti aselajeihim-
me.

Vielä tähän asti kosketus il-
mavoimiin on ollut rajallinen, 
joten unelmat ja mietteet tu-

levasta eivät ole turhan ra-
joittuneita.

Tulevalta toivomme 
haastavia hetkiä valit-
semillamme poluilla. 
Toivomme saavamme 
mahdollisuuden oppia, 
ymmärtää ja kasvaa osak-
si sitä kokonaisuutta, jon-
ka miellämme ilmavoimiksi. 
Haluamme haastaa itsemme 
ja tiedämmekin, että seuraa-
va askel on suurempi sekä 
haastavampi harppaus kohti 
tulevaa kuin tähän asti koke-
mamme. Olemme kuitenkin 
optimistisia siitä, että yhdes-
sä tekemällä ja yhteen hiileen 
puhaltamalla pystymme voit-
tamaan haasteet ja ottamaan 
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Taivaan

opintosuunta

JOKE

Nyt alkavat juuri ne opin-
not, joiden vuoksi tähän kou-
luun on tultu. Ensimmäiset 
pari vuotta ovat olleet yleis-
hyödyllistä upseerin uralla 
tarvittavien valmiuksien ja 
pätevyyksien hankkimista, 
mutta kolmas vuosi tarjoaa 
tulevassa tehtävässä vaadit-
tavan ydinosaamisen. 

Vaikka kolmannen vuo-
den opintojen sisältö on vie-
lä hieman hämärän peitossa, 

on tiedossa varmasti kiin-
nostavia ja kehittäviä opin-
tojaksoja, joskaan ulos ei to-
dennäköisesti juuri päästä. 
Itseasiassa uskomme lähes 
kaiken opetuksen tapahtuvan 
näyttöpäätteen välittömässä 
läheisyydessä, joten täytynee 
alkaa varailemaan optikkoai-
koja. Toisaalta kukapa ei tyk-
käisi siisteistä sisähommista.

Kolmannelta vuodelta odo-
tamme myös täysin uudenlai-

sia haasteita. Huhupuheiden 
mukaan hyvä taistelunjohta-
ja on sellainen, joka kykenee 
ajamaan autoa samaan aikaan 
kun keskustelee tyttöystävän 
kanssa ja kirjoittaa tekstivies-
tiä.

Kaiken tämän hän kykenee 
vielä tekemään ilman riitoja 
tai kolareita, ja viestistäkin 
saa vielä selvää. Tällaisia su-
pervoimia kannatti odottaa 
kaksi vuotta!

opintosuunta

VIESTI

Opiskelu on ollut tähän asti 
hyvin vaihtelevaa ja laaja-
alaista. Olemme saaneet 
maanpuolustuskorkeakoulul-
la sekä maanläheistä että kor-
kealentoista koulutusta aihei-
den vaihdellessa ammuntojen 
johtotehtävistä strategiaan. 

Nämä taidot jäävät kolman-
nen opiskeluvuoden alkaessa 
takaraivoihimme muhimaan, 
kun siirrymme Ilmasotakou-

lulle aselajiopintoihin. Lu-
vassa on lennonvarmistus-
toimintaa, viestikomppanian 
taktiikkaa ja ilmavoimien joh-
tamisjärjestelmiin liittyviä 
opintokokonaisuuksia. 

Odotamme jo innolla, että 
opintoihin viimein pääsisi 
käsiksi, mutta samalla täytyy 
muistaa kursia kandidaatin-
tutkielmaa kasaan...

Ilmavoimien elektronisen 
sodankäynnin opintosuun-
ta aloittaa kolmannen vuo-
den opinnot kahden henkilön 
määrävahvuudella Ilmasota-
koululla Tikkakoskella.

Viimeinen opiskeluvuosi 
tähtää ELSO-opintosuunnan 
osalta ilmavoimien johto-
keskusympäristössä toimi-
miseen, samaan tapaan kuin 

opintosuunta

Elso

ilmavoimien taistelunjohta-
jillakin. Oman erityispiirteen-
sä viimeiseen vuoteen tuovat 
kuitenkin varsinaiset eriyty-
vät elektronisen sodankäyn-
nin opinnot, joita käydään 
läpi vuoden sekä Tikkakoskel-
la että Riihimäellä.

Viimeisen maisemanvaih-
doksen ennen valmistumista 
ELSO-kadetit kokevat vielä 

keväällä 2017 kun vuoden ai-
kana kerätty oppi pannaan 
käytännön testiin tulevassa 
palveluspaikassa suoritet-
tavan työharjoittelun muo-
dossa. Kaiken kaikkiaan 
odotettavissa on haastava 
ja vaiherikas, mutta tulevai-
suutta ajatellen myös todella 
antoisa vuosi.
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Teksti: Kadettialikersantti Juuso Eskonmaa

Tanner tömisee ja
aitaa kaatuu

Odotuksia ja ajatuksia jalkaväestä

K
un 101. kadettikurs-
si valmistautuu jät-
tämään hyvästejä 
Santahaminan saa-

relle ja Maanpuolustuskorke-
akoulun kampuksen monille 
auditorioille, ovat tunnelmat 
enemmän innokkaat kuin 
haikeat. Sain eräänä tiistaina 
iltakahdeksan aikaan puhe-
lun lievästi päihtyneeltä Ka-
dettitoverikunnan puheen-
johtajalta, joka pyysi minua 
kirjoittamaan Kalpa-lehden 
seuraavaan painokseen aja-
tuksistani Jalkaväkilinjan tu-
levan vuoden osalta. Käärin 
hihani ja tartuin toimeen.

Jalkaväen upseereista kou-
lutetaan sotaväen yleisjohta-
jia. Tavoitteena on tasapaino 
vahvan käytännöllisen ja teo-
reettisen osaamisen välillä. 
Sodanajan olosuhteissa jokai-

sen tason johtajalta vaaditaan 
päätöksentekokykyä epäsel-
vissä ja monimutkaisissa ti-
lanteissa, joissa on mahdollis-
ta valita ainoastaan huonojen 
vaihtoehtojen välillä. Ihailtu-
ja ovat vahvat ammattilaiset, 
jotka ovat soveltamiskykyisiä 
ja aktiivisia myös kurjuuden 
keskellä. Maasotakoululla 
odotan saavani valmiudet sii-
hen, että kykenen kasvamaan 
nuoren upseerin saappaisiin 
joukkueen kouluttajana ja so-
dan ajan komppanian päällik-
könä.

Minulle suurin kysymys 
on se, että kykeneekö Maaso-
takoulu lunastamaan kaikki 
jalkaväen upseeria koskevat 
odotukset? Taktiikan perus-
opinnoissa olemme saaneet 
valmiudet arvioida metsäsaa-
rekkeiden rikkomien peltoau-

keiden ylle A2-harjoitusvas-
tustajaa kuvaavia punaisia 
nuolia ja suunnitella komp-
panian ryhmitys vastaamaan 
arvion mukaiseen uhkaan. 
Myös meille nuorina kadet-
teina on edellisten sotien ja 
menneiden vuosikymmenien 
kulttuurisen kuvaston myötä 
piirtynyt mielikuva kaava-
maisesta ja suoraviivaisesta 
vastustajasta, joka hyökkää 
tappioista välittämättä. Pe-
rusopinnoissa olemme opetel-
leet perusteita ja saaneet vah-
van perusmallin vastustajan 
toiminnasta ja komppanian 
päällikön päätöksistä. Kaava-
maisuutta on ehkä mahdoton 
välttää, kun tavoitteena on 
antaa rajallisin resurssein lä-
hes sadalle kadetille perusteet 
päällikön taktisesta päätök-
senteosta. Toivon kuitenkin, 
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että kun siirrymme Santa-
haminan perusopinnoista 
taktiikan soveltamiseen Jal-
kaväkikoululla, vastusta-
jakuva muuttuu enemmän 
joustavaksi, aloitteelliseksi 
ja yllättäväksi, jotta saamme 
parhaan mahdollisen opin 
kehittääksemme päätöksen-
tekokykyämme epäselvissä 
tilanteissa.

Tämänlainen oppi edustaa 
tehtävätaktiikan ideaalia, joka 
pyrkii vastaamaan sodan-
käynnin nopeasti muuttuviin 
olosuhteisiin, odottamatto-
maan kitkaan, epäjärjestyk-
seen ja monimutkaisuuteen. 
Se antaa johtajille jokaisella 
tasolla toiminnanvapauden 
toteuttaa esimiehensä taiste-
luajatusta parhaan tietonsa 
ja kykynsä mukaan, jopa esi-
miehen ohjeiden vastaisesti. 

Esimiehen tiukka kontrolli ja 
kaavamaisuus eivät sovi teh-
tävätaktiikan kuvaan. Tämän 
ajatuksen toivoisin näkyvän 
tulevissa taktiikan opinnois-
sa, sillä perusopintojen ti-
lanteet kehittyivät monesti 
komentajan arvion ja käsikir-
joituksen mukaisesti. Johta-
misen opintojaksolla esitet-
tiin mieleenpainuva kysymys: 
”Onko tehtäväjohtaminen ai-
noastaan jotakin, jota toteute-
taan johtamisyhteyksien kat-
ketessa?”.

Toiveeni saattavat olla liian 
idealistisia tai näkökulmani 
liian pessimistinen. Suoma-
lainen upseerikoulutus on 
kansainvälisesti hyvässä mai-
neessa ja menestyksekästä 
sotaa on käyty paljon vähem-
mälläkin koulutuksella - tai 
kokonaan ilman koulutusta. 

Kadettikoulu tarjoaa hyvät 
eväät upseerin tehtäviin ja 
opetus kestää kansainvälisen 
vertailun. Maailma on mi-
toitettu keskiverrolle ja sillä 
pärjää useimmissa tilanteissa 
tällä planeetalla. Sitä parem-
pia tuloksia pidetään yleisesti 
onnistuneina ja ne kantavat 
todennäköisemmin kohti me-
nestystä. Kuvitelmani saatta-
vat olla liian korkealentoisia 
sillä loppujen lopuksi, sodan 
kivisellä tiellä vievät eteen-
päin itseäni huomattavasti 
vanhemmat periaatteet: yk-
sinkertaisuus, aktiivisuus, 
painopiste, taloudellisuus ja 
yllätyksellisyys, joiden sisäis-
tämisellä pärjää jo pitkälle.
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V
iiden kuukauden 
vaihderikkaan puo-
lustushaarakou-
luvaiheen jälkeen 

101. Kadettikurssi oli jälleen 
koossa tuttuakin tutumassa 
ja turvallisessa Santahami-
nan pääauditoriossa. Edessä 
tulisi olemaan toinen vuosi-
kurssi, jonka opinnot suori-
tettiin pääasiassa Santaha-
minassa. Odotuksissa olivat 
leppoisat auditorio päivät 
ja kandidaatin tutkielman 
aloittaminen. Keskosvuoteen 
mahtui kuitenkin myös paljon 
muuta. Etenkin syksyn tak-
tiikan opinnoissa pääsimme 
tutustumaan myös erilaisiin 
oppimisympäristöihin. Lisäk-
si Vuosangan harjoitus tam-
mikuussa tarjosi virkistävää 
vaihtelua muuten niin teoria 
painotteisiin opintoihin.

Keskoskurssin aikana suo-
ritettiin lähes kaikki kadetti-
koulun aikana tehtävät valin-
nat. Ensimmäisenä oli edessä 
marraskuussa toteutetut ase-
laji ja pää- sekä pitkänsivuai-
neen valinnat. Koko kurssi oli 
koolla valintatilaisuudessa ja 

odotettavissa oli suuria tun-
teita. Suurimmilta pettymyk-
siltä kuitenkin onneksi väl-
tyttiin, vaikka tuttuun tapaan 
viimeisten kadettien kohdalla 
valintamahdollisuudet olivat 
supistuneet suhteellisen ka-
peiksi. Seuraava kenties ka-
detin sielunelämän kannalta 
vielä merkittävämpi valinta 
suoritettiin ennen kesälomil-
le lähtöä kun edessä oli en-
simmäisen palveluspaikan 
valinta. Ainakin omalla linjal-
lani tämä sujui suunnitellusti 
ilman sen suurempaa drama-
tiikkaa, mihin auttoi merkit-
tävästi Lapin paikkojen jopa 
poikkeuksellinen suosio. 

Kun verrataan toista opis-
keluvuotta ensimmäiseen, ero 
on huomattava. Ensimmäi-
seen vuoteen verrattuna oma-
toimisen opiskelun määrä on 
käytännössä räjähtänyt kä-
siin. Etenkin kesäloman mo-
lemmin puolin olleet yhteensä 
neljän viikon tutkimusvapaat 
ovat antaneet kadeteille mah-
dollisuuden maistaa akatee-
misen vapauden herkkua. 
Toisaalta taas omatoimisen 

opiskelun suuri määrä on 
vaatinut suurempaa vastuun 
ottamista omista opiskeluis-
ta. Kun ensimmäisenä vuon-
na riitti kärjistetysti, että olet 
oikeassa paikassa oikeaan ai-
kaan ja oikeassa varustukses-
sa on toinen vuosi vaatinut 
oman opiskelun aikataulutta-
mista huomattavasti tarkem-
min. Uskonkin, että jokainen 
kadetti on toisen vuoden ai-
kana oppinut olemaan vas-
tuussa omasta tekemisestään 
entistä paremmin.

Vaikka kurssi oli ollut ja-
kautuneena useamman kuu-
kauden, ei se näkynyt kurssi-
hengessä mitenkään. Toisen 
vuoden aikana kurssihenki on 
vain parantunut ja kurssista 
on tullut hyvin yhtenäinen. 
Uskonkin, vaikka kurssi hajo-
aa nyt kolmanneksi vuodeksi 
aselajikouluille, niin kurssin 
henki tulee säilymään hyvänä 
ja kantamaan pitkälle tulevai-
suuteen. Puurojuhlaa, kevään 
seminaareja ja vauhtiviikkoja 
odotellessa, jolloin koko kurs-
si jälleen kokoontuu satujen 
saarelle.

Maavoimien
kadetin keskosvuosi

Teksti: Kadettialikersantti Petteri Blomqvist
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H
iljaista kuiskai-
lua. Satunnaisia 
h e r m o s t u n e i t a 
n a u r a h d u k s i a . 

Ympyrää yhä uudelleen ja 
uudelleen tallaavia askeleita. 
Hiljaista hyräilyä huoneen 
nurkassa yksin tai kaksin, vä-
lillä kolminkin. Jännityksen 
voi aistia ilmassa kuin ukko-
sen helteisenä hautovana ke-
säpäivänä.

 ”Vitonen vielä ja sitten si-
sään.”

Loputkin nousevat istuma-
paikoiltaan, pyörittelevät ol-
kapäitään ja verryttelevät jä-
seniään. Pari yskäisyä kurkun 
avaamiseksi. Lasi porevettä 
päälle ja pari syvää hengen-
vetoa.

Viereisestä salista alkaa 
kuulua aplodien ääntä. 

”Ja sitten mennään!”
Yhtäkkiä tuntuu siltä kuin 

kaikki huoneessa olijat he-
räisivät yhtä aikaa jonkinlai-
sesta horroksesta. Leuka nou-
see, ruoto suoristuu. Kaikkien 
silmiin syttyy päättäväinen, 
keskittynyt, itsevarma kat-
se. Jonon ensimmäinen läh-
tee johtamaan joukkoa läpi 
oven ja sen takaisen taputta-
van ihmispaljouden kohti sa-
lin avointa etuosaa. Katseet 
kääntyvät. Joku osoittaa sor-
mellaan ja kuiskaa vieressään 
istuvalle.  Osa alkaa taput-
taa entistä voimakkaammin. 

Joukko asettuu riviin katseet 
yleisöön ja jää lepoon seiso-
maan. Aplodien pauhu muut-
tuu hetkessä kunnioittavaksi, 
odottavaksi hiljaisuudeksi.

Kadettikuoro on
saapunut paikalle

Tervehdys kaikille lukijoille. 
Olen kadetti Jouni Nuorgam 
ja olen saanut toimia 101. ka-
dettikurssin kuorokadettina 
nyt kaksi vuotta. Näiden kah-
den vuoden aikana olen saa-
nut laulaa, sovittaa, johtaa ja 
hallinnoida kurssimme lau-
lavaa PR-nyrkkiä. Yllä oleva 
kuvaelma on eräältä esiinty-
mismatkaltamme Jyväskyläs-
sä viime kesältä, täysin tosi-
tapahtumiin perustunut.

Kuoromme on esiintynyt 
kahden viime vuoden aikana 
varsin runsaasti erilaisissa 
tilaisuuksissa ja juhlissa niin 
Puolustusvoimien kuin ”fir-
man” ulkopuolisten tahojen 
järjestämillä kinkereillä. No-
peasti arvioituna kuoromme, 
tai osia siitä esiintyy noin 50-
70 kertaa vuodessa. Näistä 
esiintymisistä parhaillaan en-
nakkotilaus saadaan kuukau-
sia, pahimmillaan tunteja en-
nen ensimmäistä kappaletta. 

Kuorokadettina toimiminen 
on antanut minulle sanomat-
toman paljon. Olen oppinut 

kuuntelemaan aiemmin lau-
lamiani kappaleita uudessa 
valossa. Olen oppinut naut-
timaan erilaisten lauluääni-
en omasta persoonallisesta 
lisästään. Luonnollisesti olen 
myös saanut paljon johtamis-
kokemusta paimentaessani 
laulajia ja oppinut tuntemaan 
monta uutta ihmistä. Olen 
viettänyt pitkiä iltoja ja muu-
taman unettoman yönkin so-
vittaessani kappaleita, opet-
taessani stemmoja tai pohtien 
kompromisseja haastaviin 
keikkapyyntöihin, jotka välil-
lä ovat tuntuneet lähes mah-
dottomilta toteuttaa. Erityi-
sesti olen ylpeä siitä, kuinka 
kuoromme on muodostunut 
tiiviiksi joukoksi, joka on löy-
tänyt yhdessä sisältään voi-
man mykistää ja ottaa valtaan 
yleisönsä niin saleissa kuin 
konserttitaloissa. 

Tulevaisuuden tavoittee-
na kuorollamme on edelleen 
esiintyä niin yksin kuin myös 
nuorempien kurssien kuo-
rojen kanssa PV:n sisäisissä 
kuin myös yhteiskunnan jul-
kisissa tapahtumissa. Mikäli 
siis kadettikuoro on tulossa 
esiintymään alueellanne, suo-
sittelen lämpimästi teitä otta-
maan itsellenne aikaa ja saa-
puvanne hetkeksi nauttimaan 
musiikin voimasta.
Kadetti Jouni Nuorgam
101. kadettikussin kuorokadetti

Kuorokadetin
tervehdys

Tirehtööri herra Nuorgam
hurskastelee
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Hallituksen ja
toimihenkilöiden

kertomuksia
Hallituskausi on saatu pää-
tökseen ja uusi Kadettito-
verikunta ry:n hallitus toi-
mihenkilöineen on astunut 
tehtäviinsä.

Tämä juttusarja valottaa 
väistyvän Kadettitoverikun-
nan tekijöitä ja toimia.
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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 - vi-
ran Kadettitoverikunnan pu-
heenjohtajana. Yhdistyksen 
puikoissa ovat uudet päälli-
köt uusine ideoineen, ajatuk-
sineen ja toimintasuunnitel-
mineen. Aika näyttää, miten 
opiskelijajärjestömme arki 
jatkaa käyntiään tuoreiden, 
intoa puhkuvien tekijöiden 
komennossa. Uskon kuiten-
kin vakaasti, että olemme oi-
kealla tiellä. Tästä lisää tuon-
nempana. 

Kuluneella toimikaudel-
la Kadettitoverikunta on 
mennyt suurin harppauksin 
eteenpäin monin eri tavoin. 
Johtamani hallituksen toi-
minnan kantavana teemana, 
pääteesinä, on alkunuoteista 
viime tahteihin ollut yhteyk-
sien luominen, uusien, hedel-
mällisten yhteistyömuotojen 
kehittäminen eri instanssien 
kanssa sekä yleisesti ottaen 
kadettien ja Kadettitoveri-
kunnan tunnettuuden lisää-
minen niin Maanpuolustus-
korkeakoulun kampuksella 
kuin Santahaminan ulkopuo-
lella, siviiliopiskelijajärjestö-
jen laajassa kentässä. Mikäli 
sosiaalisen median kanaviem-
me seuraajamäärän kaksin-

kertaistumista on uskominen, 
olemme ainakin tietyllä mit-
tarilla mitaten päässeet ta-
voitteisiimme. Toivon mukaan 
suurin osa herättämästämme 
huomiosta on positiivista…

Edelliseen viitaten, uskon 
näin tosiaan olevan. Olemme 
osallistuneet aktiivisesti eri-
laisten opiskelija-, urheilu- ja 
yhteistoimintatilaisuuksien 
järjestämiseen lukuisten eri 
tahojen, joista moni on ollut 
täysin uusia tuttavuuksia, 
kanssa, ja mielestäni tämä on 
äärimmäisen ilahduttavaa. Li-
säksi edellä mainittu osaltaan 
osoittaa, että Kadettitoveri-
kuntaan ja sen toimintaan 
kohdistuu kiinnostusta muu-
altakin kuin sumujen saarel-
ta: haluan ajatella, että mei-
dät on vähä vähältä ryhdytty 
noteeraamaan opiskelijoina 
muiden joukossa. Pysyköön 

asia jatkossakin tällä tolalla.
Ei niin hyvää, ettei jotain 

huonoakin. Luonnollises-
ti vaativa pesti yhdistettynä 
ajoittain suuriakin ponnis-
teluja vaativiin opintoihin 
on verottanut itse kunkin 
yhdistyksen tehtävissä vai-
kuttaneen henkilön jaksa-
mista, eikä vähiten allekir-
joittaneen. Kaikki ei aina ole 
mennyt niin sanotusti kuin 
telkkä pönttöön. Mielessäni 
ovat kuitenkin alati kaikuneet 
erään viisaan miehen sanat, 
joiden mukaan ei ole olemas-
sa ongelmia; on ainoastaan 
haasteita. Kun motivaatio ja 
kyvyt paiskaavat kättä, kye-
tään haasteet kääntämään 
mahdollisuuksiksi ja mahdol-
lisuudet edelleen onnistumi-
siksi. Uskallan myös väittää, 
ettei kehitystä tapahdu, mikä-
li jäädään jumiin mukavuus-
alueelle; kasvu vaatii kipua.

Kolmas ja samalla viimei-
nen opintovuosi Kadettikou-
lussa uusine haasteineen, 
mahdollisuuksineen ja onnis-
tumisineen odottaa. Näihin 
kuviin ja tunnelmiin, toivotan 
itse kullekin antoisaa ja me-
nestyksekästä syksyä! Laitan 
kannen kiinni ja jätän sävele-
ni soimaan.

Täysin palvelleena,

Kadettitoverikunta ry:n puheenjoh-
taja emeritus Konsta Harinen

Jatkuu ►
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K
adettitoverikunta 
ry:n viestintäpääl-
likkönä tehtäviini 
kuului sosiaalisen 

median tilien hallinnointi, 
sekä vastuu toverikunnan 
internet-sivujen sisällöstä. 
Viestintä on vastuu alueena 
mielenkiintoinen ja haastava 
ala. 

Kadettitoverikunnan ulo-
santi vaikuttaa moneen asi-
aan. Ensimmäisenä ja merkit-
tävimpänä  on luonnollisesti 
toverikunnan itsensä mainos-
taminen, kävijämäärien li-
sääminen sen järjestämiin 
opiskelijatapahtumiin sekä 
esimerkiksi yhden Kadet-
titoverikunnan merkittän 
tulonlähteen, Olutkellarin, 
asiakkaiden tavoittaminen. 
Isommassa kuvassa viestin-
nän vaikutus ulottuu moneen 
muuhun tekijään. Se millaista 
toverikunnan tuottama media 
on, antaa suoraa kuvaa kade-
teista Kadettikoulun ulkopuo-
liseen maailmaan. Lukuisat 
siviilit seuraavat toimintaam-
me sosiaalisessa mediassa. 
Tämän vuoksi viestintä vai-

kuttaa esimerkiksi Maanpuo-
lustuskorkeakoulun toteutta-
maan rekrytointiin. Meidän 
kaudellamme kyseessä oli 
”Upseeriksi 2016” rekrytointi-
kampanja.

2015-2016 hallituskauden 
viestinnästä nousi esiin ke-
hittämiskohteita. Kadetin 

opinnot on raskaita ja aikaa 
vieviä ja ne on luonnollisesti 
laitettava ensimmäiselle pri-
oriteettisijalle. Tämä näkyy 
suoraan esimerkiksi Instag-
ram-tilimme hiljaiselon muo-
dossa. Kehittämisajatuksena 

tähän on parantaa suunnitte-
lua ja valmistautumista opin-
tojen sekä yhdistystoiminnan 
yhteensovittamisessa, jotta 
riittävä aktiivisuuden taso so-
siaalisessa mediassa saavute-
taan.

Internet-sivujen osalta on 
tapahtunut suurta kehitys-
tä. Isoin kiitos tästä kuuluu 
konemestarillemme, jonka 
aktiivisuus ja taidot mahdol-
listivat, että saatoimme tehdä 
sivuista juuri sellaiset, kuin 
halusimmekin ja vielä enem-
mänkin.

Kokonaisuutena valintani 
liittyä osaksi toverikunnan  
toimihenkilöstöä vei minut 
tielle, joka antoi todella pal-
jon. Uutta oppia tehtävässä 
tuli paljon ja koen tästä ole-
van selkeää hyötyä tulevalle 
uralleni. Olen tyytyväinen 
siitä, että olen saanut kantaa 
korteni kekoon kadettitove-
reideni hyväksi.

Kadettialikersantti Antti Ravelin 
Viestintäpäällikkö

Viestinviejä

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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S
ihteerin tärkeimpänä 
tehtävänä on koko-
usten pöytäkirjojen 
laatiminen ja arkis-

tointi. Sihteeri vastaa myös 
kokouskutsujen lähettämi-
sestä. Suurimpana yksittäise-
nä haasteena tehtävässä on-
kin 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 asiois-
ta yhdessä muiden hallituk-
sen jäsenten kanssa.

Kadetti Venla Tapper 
Sihteeri

Kirjanpidon selkäranka

M
itä kuuluu to-
verikunnan ta-
loudenhoitajan 
tehtäviin? Talou-

denhoitaja, jota monet kutsu-
vat rahastonhoitajaksi, vastaa 
lähinnä laskujen maksamises-
ta. Rahastonhoitajan titteli he-
rättää mielikuvan The Wolf of 
Wall Street -tyylisestä rahan 
tahkomisesta ja yläfemmojen 
heittelystä.

Todellisuus on kuitenkin 
tarua ihmeellisempää, kun 

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

Kirstunvartija

Kadettialikersantti Olli Heiskanen 
Taloudenhoitaja

Jatkuu ►
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Huviretki
tienpientareella

● Jatkoa edelliseltä sivulta

T
ervehdys kaikille ta-
sapuolisesti! Tiirolan 
Antti, kotoisin Suo-
men Tsernobylistä, 

Raahesta, ja toimin kadetti-
toverikunnan hankintapääl-
likkönä toimikaudella 2015-
2016. Tämän kirjoitukseni 
aihetta voisi luonnehtia vaih-
televaksi. Voisin toki kirjoit-
taa kuinka hauskaa hankin-
tapäällikön tehtävässä on, tai 
mitä tänä vuonna on tilattu 
sekä jätetty tilaamatta. Kui-
tenkin tiukan pohdinnan lop-
putuloksena, päätän kirjoit-
taa 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 täl-
lä kirjoituksellani lyhyes-
ti, (ja sangen vapaasti), ns. 
”geardoilu-kulttuuria”. Tämä 
mystinen nimihirvitys sisäl-
lyttävät sellaiset henkilöt, joi-
den varustukseen kuuluu jos 
jonkinlaista taktista ja optista 
hilavitkutinta. Osa arvoisista 
lukijoista varmasti tunnistaa 
itsensä jo tästä kuvauksesta, 
toiset taas kaiholla muistele-
vat vanhoja sarkapukuja sekä 
jalkarättejä. 

Onko geardoilussa jotain vi-

kaa? Toki se rikkoo ajatuksen 
yhtenäisestä joukosta, joilla 
on yhteenkuuluva varustus. 
Jotkut varmasti näkevät tä-
mänlaisen välineurheilun 
myös henkilön oman parem-
muuden tai ”erikoisuuden” 
tavoitteluna. Ammattikun-
nallemme veronmaksajien 
oravannahoista hankitut va-
rusteet ovat kuitenkin laa-
dukkaita ja käyttöön sopivia, 
ainakin useimmat.

Kuitenkin monille tälläisen 
välineurheilun lähtökohta on 
tarve. Tarve kenties parem-
paan, kenties sopivampaan? 
Mikäli valtion meille jaka-
mat nahkavarsikengät eivät 
istu oman jalkaansa, moni voi 
miettiä omien kenkien hank-
kimista. Joillakin tämäntyyp-

pinen ajattelu lähtee myös 
muista varusteista, olipa ky-
seessä sitten taisteluhansik-
kaat tai komposiittikypärä. 

Osa lukijoista varmasti poh-
tinee tässä kohtaa, mikä on 
tämän kirjoitukseni tarkoitus. 
Onko tämä kenties jonkinnä-
köinen pro-geardo henkilön 
kannanotto siihen, miten ja-
kotavara on riittämätöntä? Ei 
suinkaan. Toivon että tekstini 
leikkasi edes auttavasti yhden 
henkilön näkemystä geardoi-
lun ihmeelliseen maailmaan. 
Kuitenkin voimakkaana lop-
pukaneettina ehkä tämän kir-
joituksen tärkein asia. Varus-
teet eivät tee miestä, olivatpa 
ne kuinka hyvät tai huonot. 
Älkää siis tuomitko tämän-
kään asian tiimoilta ketään. 
Jokainen todistaa kyllä omat 
taitonsa ja kykynsä ja loppu-
jen lopuksi varusteiden mer-
kitys tähän on sangen pieni.

Toivotan hyvää loppusyk-
syä ja voimia opiskeluun, itse 
kullekkin säädylle. Ja opinto-
suuntani perinteisiin kuulu-
en lopetan kirjoitukseni:

 
Iske ja murra!

Kadetti Antti Tiirola
Hankintapäällikkö
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Järjestelypäällikkönä 
sain vastata erilaisten 
tapahtumien ja juhlien 
käytännön järjestelyis-

tä, joita kadeteilla tunnetus-
ti mahtuu useampia yhden 
vuoden ajalle. Tein vuoden 
aikana yhteistyötä ohjelma-
päällikön, ja yhteysupseerin 
kanssa, mutta erityisesti kel-
larikadetin kanssa, sillä kal-
jakellarin käyttö oli luonnol-
lisesti useaan kertaan osana 
juhliamme. Vuoden aikana 
tehtäviini kuului suunnittelu-
työtä juhlien kulkuun, sisäl-
töön ja henkilöstön käyttöön 
liittyen. Johdin myös juhlati-
lojen järjestelyitä tilaisuuden 
vaatimalla tavalla, joten ma-
teriaalin haaliminen ympäri 
Santahaminaa ja sitä kautta 
kuittauslistat tulivat vuoden 
aikana tutuiksi. Olin siis Ka-
dettitoverikunnan eräänlai-
nen joka paikan puuhamies.

Jokavuotisen ja perinteik-
kään puurojuhlan osalta sain 
esimerkiksi vastata kutsuvie-

raiden kutsumisesta tilaisuu-
teen, juhlasalin muuttami-
sesta jouluiseen tunnelmaan 
koristeiden, valojen ja kuusen 
osalta sekä vastata vierai-
den saapumista ja joulupuu-
ron tarjoilun järjestämisestä. 
Toisena esimerkkinä voidaan 
pitää vastuuta puolikurssi-
juhlan järjestämisestä. Puo-
likurssijuhlaa juhlitaan ni-
men mukaisesti opiskelujen 
puolivälissä, toisen vuoden 
keväällä. Juhla on joka vuosi 
erilainen ja meneillään ole-
van kurssin näköinen. Tänä 
vuonna järjestimme juhlaam-
me erilaisia puolisotilaallisia 
ja hieman fyysisiä rasteja, 
jossa kisailimme toisiamme 
vastaan joukkueittain. Räs-
tien jälkeen ilta jatkui tyypil-
liseen tapaan kellarilla.

Vuoden aikana vastaan tul-
leet tehtävät eivät kuitenkaan 
olleet erityisen haastavia, 
vaikka toivatkin pientä lisä-
työtä päivittäisen koulun-
käynnin rinnalle. Ajoittain 

tehtävän suorittaminen oli 
kuitenkin hankalaa, sillä osa 
merivoimien opinnoistani 
suoritettiin toisella paikka-
kunnalla. Näinä hetkinä kurs-
sitoverit pystyivät kuitenkin 
auttamaan, eikä mikään ta-
pahtuma jäänyt järjestämät-
tä.

Kadetti Aapo Pihlajamäki 
Järjestelypäällikkö

Kuri ja järjestys

J

Jatkuu ►
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U
rheilupäällikkö-
nä tehtäväni on 
edistää kadettien 
urheilumahdolli-

suuksia, kannustaa kurssi-
tovereitani liikkumaan, sekä 
järjestää erinäisiä urheiluta-
pahtumia yhteistyössä kou-
lun ulkopuolisten tahojen 
kanssa. Maanpuolustuskor-
keakoulu tarjoaakin huikeat 
puitteet fyysisen kunnon yl-
läpitämiseksi. Erinomaisten 
tilojen lisäksi, myös osaava 
FYKA-ryhmä tarjoaa tukeaan 
urheiluun liittyvissä asioissa.

Kadettitoverikunta pyr-
kii yhdistämään urheilun 
ja huvin. Mikään ei motivoi 
paremmin liikkumaan, kuin 
liikkumisen ilo. Vaikka ur-
heilutapahtumat sijoittuvat 
pääsääntöisesti vapaa-ajalle, 
on tapahtumista ikonisin var-
masti nuorimman kurssin ja 
keskosten välinen urheilupäi-
vä. Urheilupäivän ideana on 
kisailla kurssien välillä eri-
näisissä lajeissa. Kurssit otta-
vat toisistaan mittaa urheilun 

parissa ja tutustuvat toisiin-
sa. Urheilupäivä tarjoaakin 
loistavan mahdollisuuden tu-
tustua vanhempiin kadettei-
hin epävirallisissa merkeissä. 
Urheilupäivä päättyykin tär-
keään kehonhuoltoon kadet-
tikellarilla.

Hyvä fyysinen kunto on 
tärkeää myös kadetin tulevan 
työtehtävän kannalta. Työ on 
fyysisesti ja henkisesti ras-
kasta. Hyvä fyysinen kunto 
auttaa jaksamaan parem-
min niin kotona kuin töissä. 
Kouluttaja toimii kuitenkin 
tulevassa työtehtävässään 
esimerkkinä suurelle joukol-
le suomalaisia nuoria. Par-
haimmillaan kouluttaja saa 
jalkautettua liikkumisen ilon 
varusmiehiin, sekä motivoi 
nuoria taistelijoita kokeile-
maan rohkeasti uusia lajeja. 
Fyysisen kunnon kehitys aut-
taa varusmiehiäkin suoritta-
maan palveluksensa loppuun, 
sekä toimii alkusysäyksenä 
terveelliselle elämäntavalle.

Urheilupäällikkönä toivon 

että olen kyennyt antamaan 
kurssitovereilleni työkaluja 
tuleviin työtehtäviin, sekä jal-
kauttamaan liikkumisen ilon 
omaan kurssiini. Olen luot-
tavainen että seuraajani  ky-
kenee jatkamaan tehtävässä 
samalla antaumuksella ja on 
sitoutunut kurssihengen ja 
fyysisen kunnon kehittämi-
seen.

Hyvä kunto on
kadetin oikeus

Kadetti Frans Hietanen 
Urheilupäällikkö

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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Rajapinta ulkomaailmaan

T
ämä kyseinen työteh-
tävä pitää sisällään 
niin yhteydenpidon 
muihin opiskelija-

järjestöihin, kuin myös yh-
teydenottoihin vastaamisen. 
Yhteysupseeri ja ohjelma-
päällikkö ovat tutkapari, jot-
ka hoitavat yhdessä lähes 
kaiken. Heidän välinen hyvä 
yhteistyökyky on kaiken A ja 
O.

Yhteysupseerin on syytä 
olla sosiaalinen, aktiivinen ja 

kiinnostunut erilaisten tapah-
tumien järjestämisestä ja nii-
hin osallistumisesta. Työteh-
tävä avaa ovia ulkomaailman 
suuntaan ja auttaa uusiin ih-
misiin tutustumisessa ja suh-
teiden luomisessa. Työtaakka 
on sopiva, mutta haasteitakin 
löytyy. Suosittelen!

Kadetti Marius Foudila 
Yhteysupseeri

M
y y n t i p ä ä l l i -
kön tehtäviin 
kuuluu johtaa 
ja organisoi-

da myyntiä, sekä seurata ja 
valvoa myyntiä raporttien 
avulla. Myyntipäällikön teh-
täviin kuuluu siis lukemat-
tomia tunteja kalpa-tuvassa 
istumista Excel-taulukon, 
useiden yritystietolomakkei-
den ja kirjekuorien keskellä. 
Tehtävä on kuitenkin tärkeä, 
koska esimerkiksi nuorin ka-

dettikurssi rahoittaa melkein 
täysin omat sarkajuhlan-
sa Kalpa-lehteen myytävien 
mainosten avulla. Palkkiok-
si myyntipäällikkö saa vain 
lämmintä kättä, mutta mai-
nosmyynnillä rahoitetut ja 
onnistuneet juhlatilaisuudet 
nostavat käytetyt työtunnit 
täysin omaan arvoonsa.

Kadetti Pyry Pulkkinen 
Myyntipäällikkö

Exceljumppaa

Jatkuu ►
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K
ellarin vastuu vaih-
dettiin 1.10.2015 
juhlallisin menoin. 
Vanhempi kurssi oli 

saattanut päätökseen valta-
van urakkansa remontoides-
saan Kellarin tilat uuteen us-
koon ja tältä pohjalta meidän 
oli hyvä alkaa kehittää itse 
toimintaa Kellarilla oman nä-
köiseksemme. Otin haasteen 
vastaan innolla, joskin koke-
mattomuuteni tuomalla alku-
jännityksellä.

Kellarikadettina ensimmäi-
nen tehtäväni oli valita itsel-
leni vasen ja oikea käsi; kella-
rin kisälli ja vasalli. Kurssin 
suurella myötävaikutuksella 
otin tehtävään kadetit Hieta-
la ja Vuorinen. Tiesin heidän 
olevan alan miehiä ja luotet-
tavia, mutta myös innovatii-
visia ja sitä tarvittiin, jotta 
Kellarin vapaa-ajan virikkeitä 
voitaisiin suunnitella. Miehet 
eivät aikailleet, vaan eräänä 
iltana kolpakoiden ääressä 
laitoimme aivoriihen pystyyn, 
sovimme pelisäännöt ja vas-
tuunjaon.

Syksyn mittaan alkoi uu-

sia ajanvietteitä hiljalleen 
syntyä. Kanavapaketin päivi-
tyksen yhteydessä uusimme 
myös Kellarin ruoanlaittovä-
lineistöä, ruokalistan ja päivi-
timme oluttarjontaa. Teimme 
kirjanpidosta systemaatti-
sempaa ja aloimme markki-
noida Kellarin tapahtumia ja 
aikataulullisia asioita tehok-
kaasti sosiaalisessa medias-
sa, johon kadettialikersantti 
Ravelin tarjosi osaamisensa. 
Eräs merkittävä kehityskoh-
de oli myös ns. hiljaisten ilto-
jen kävijämäärien kasvatta-

minen.
Tässä vaiheessa olin kuullut 

vihiä kurssillamme opinto-
jaan suorittavasta opiskeli-
jasta, kadetti Sallisesta, joka 
taisi tietokilpailut. Hänen joh-
dollaan kehitimme maanan-
tain ratoksi Kellarivisan, joka 
toteutetaan joka toinen viikko 
itse visaministerin pitämänä. 
Se kaksin- ja jopa kolmin-
kertaisti maanantain tuoton. 
Toinen merkittävä kehitys 
on Kellarin bändi. Mietimme 
pitkään live-esiintyjien palk-
kaamista tiloihimme, kunnes 
tajusimme kasata orkesterin 
kampuksen opiskelijoista. 
Tiedustelin koululta tilat bän-
dille, jonne sain Oppilaskun-
nalta äänentoiston. Sen jäl-
keen kokosin kadettikoulun 
soitinmiehiä ja –naisia soti-
laskotiin 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-

Olutkellari
Syksy 2015–Kevät 2016

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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kin mielestäni vasta alussa. 
Odottelen tällä hetkellä Kel-
larin uusia haalarimerkke-
jä postista ja visaministerin 
lanseeraaman bingon val-
mistelut ovat myös loppu-
suoralla. Suunnittelemme 

tällä hetkellä mahdollista ka-
raoketoimintaa tiloihimme ja 
hiljattain tekemämme suur-
siivous antoi ajatuksen myös 
sisustuksen päivittämiselle. 
Lisäksi maksuliikenteessä 
etämaksaminen ja uudet no-
peammat langattomat yhte-
ydet ovat jo pitkään olleet 
markkinoilla ja vastasimme 
haasteeseen tilaamalla ajan-
mukaisen 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 loppuru-
tistus siis edessä ennen kuin 
päästämme nuoremmat vas-
tuunvaihdossa puikkoihin.

puksen opiskelijoita, myös 
muita Puolustusvoimiin 
kuuluvia henkilöitä ja hei-
dän seurueitaan. Syksyn ja 
alkukevään mittaan olemme 
järjestäneet monet onnistu-
neet tapahtumat ja erikoisil-
lat tiloissamme. Panostamme 
erityisesti Kellarin historian 
ja perinteiden vaalimiseen 
ja raotamme niitä myös vie-
raillemme illanvieton aikana. 
Markkinointi siis siihenkin 
suuntaan on ollut kasvussa. 
Niin myös eri opiskelijajärjes-
töihin, joiden joukossa edus-
taessamme hyödynnämme 
Kellarin tiloja yhä aktiivisem-
min kokouksiin, suunnittelu-

työlle ja tapahtumiin. Myös 
virkistystoiminta henkilös-
töllemme on ollut eräs asia, 
johon pyrimme osaltamme 
vaikuttamaan yhä enemmän. 

Toiminnan ylläpitävä voima 
tulee kuitenkin kellarin työn-
tekijöistä, joiden sinnikäs ja 
huolellinen baarinpitäminen 
ja ehdotukset, sekä toteutuk-
set palvelun laadun paran-
tamiseksi ovat merkittävä 
panos. Iso kiitos heille siitä. 
Tämän osoittaakseni aloitin 
Kellarin kuukauden työnteki-
jä –kampanjan ja hallituskau-
temme lopussa paras myyjä 
palkitaan.

Kehitystyö on kuiten-

Miehet eivät ai-
kailleet, vaan eräänä 
iltana kolpakoiden 
ääressä laitoimme 

aivoriihen pystyyn, 
sovimme pelisäännöt 

ja vastuunjaon.

Kadetti Pekka Siikaluoma 
Kellarikadetti

Jatkuu ►
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Verkkonäkyvyys
Pari sanaa uusista nettisivuista

● Jatkoa edelliseltä sivulta

Kadettitoverikunnan varsi-
naisen pitkän osoitteen ka-
dettitoverikunta.fi lisäksi 
nykyään on käytössä myös 
lyhenentty osoite kad.to.

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

https://kadettitoverikunta.fi

Kalpa-lehti on luettavissa 
verkkosivuilla sekä sisäänra-
kennetulla lukijaohjelmalla 
että ladattavassa PDF-muo-
dossa.

Kalpa-lehden arkistossa on 
lehtiä vuosien varrelta.

Olutkellarin aukioloajat ja ta-
pahtumakalenteri on nopeas-
ti nähtävillä etusivuilla.

Jokaisen sivun alalaidassa 
on pysyvä linkki sivuille. Py-
syvät linkit ovat esimerkiksi 
muotoa kadettitoverikunta.fi/
olutkellari. Käytä näitä link-
kejä sosiaalisessa mediassa ja 
aina kun ohjaat sivuille!
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Palautelomake osoitteessa 
kad.to/palaute mahdollistaa 
nopean palautteenannon toi-
mialoittain.

Tapahtumakalenterissa on 
menneet ja tulevat tapahtu-
mat, joiden järjestämisessä 
Kadettitoverikunta on jollain 
tapaa osallisena.

Pidä tätä osiota silmällä, ett-
et jää mistään paitsi!

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

Virheetön koodi takaa sen, 
että nettisivut näkyvät oikein 
kaikilla laitteilla ja selaimilla.

Sivut ovat muuten myös 
responsiiviset, eli näkymä 
muuttuu näytön koon huomi-
oiden.

Hanslankari

N
ettisivut ovat tä-
mänkin lehden toi-
mittaneen ja taitta-
neen konemestarin 

käsialaa.
Konemestari vastaa Kadet-

titoverikunnan verkkosivu-
jen, sähköpostilistojen ja mui-
den yhdistyksen tarvitsemien 
teknisten laitteiden ja järjes-

telmien hallinnoimisesta ja 
ylläpidosta.

Kadettitoverikunta ei ole 
ainoa asia johon tämä kone-
mestari on sotkeutunut. Käy 
joutaessasi vilkaisemassa 
https://juvonen.eu

Kadetti Artturi Juvonen 
Konemestari
artturi@juvonen.eu
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Valtra is a worldwide brand of AGCO. ® 

YOUR 
WORKING
MACHINE

UUSI N-SARJA 
ON JO PALKITTU.
KAHDESTI.

> VALTRA-MYYJÄSI, AGCO SUOMI OY 
     Lähimmän myyjän yhteystiedot saat 
     numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi 

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

Henkilökohtaista 
pankkipalvelua! 

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

Yhdessä hyvä tulee.

TULE JA 
TESTAA!

Vehmersalmi

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

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

Kun käytössäsi on Ceepos- 
järjestelmä, käytössäsi on myös  
moderni verkkokaupparatkaisu.

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

www.cpu.fi
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Isänmaa tarvitsee
puolustajansa

– upseerin,
Upseeri tarvitsee 

puolustajansa 
– Upseeriliiton. www.ctse.fi

CTS Engtec on kansainvälinen 
suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitoyhtiö. 

Työskentelemme DATACENTER-, ENERGIA- ja 
metsäteollisuuden BIOTUOTEHANKKEISSA sekä 

KAIVOSTEOLLISUUDEN projekteissa.

Knowledge leader 
in security

Puhelin 020 4911
E-mail info@securitas.fi
securitas.fi

www.navyblue.fi

Laatumerkkejä 
Lauttasaaressa

Veneentekijäntie 7, Helsinki  
puh. 020 718 1760



Teksti: Kadettikersantti Victor Naville, 101. kadettikurssi
Matkassa mukana: Kadetti Pyry Pulkkinen, 101. kadettikurssi

Joskus on mentävä kauas, 
jotta näkee lähelle

Opinto- ja kulttuurimatka 
Italiaan kesällä 2016

M
aanpuolustus-
korkeakoululle 
saapui kutsu 
Italiasta kevääl-

lä 2016. Kutsussa esitettiin 
kahden nuoren upseerin tai 
kadetin komentamista kurs-
sille Vicenzaan, Carabinierien, 
Italian maanpuolustuskor-
keakoulun, Rooman yliopis-
ton ja Pisan yliopiston JOINT 
-operaationa järjestämälle 
LOAC (Law of armed conflict) 
kurssille, jonka keskeinen 
sisältö tulisi käsittelemään 
kansainvälistä humanitääris-
tä oikeutta, aiemmalta nimel-
tään sodan oikeussääntöjä, 
ihmisoikeuksia, ja nykyajan 
kriisinhallintaoperaatioiden 
haasteita.

Kurssin kesto olisi 9 päivää, 
joista viisi olisi varsinaista 
opetusta ja viikonloput mo-
lemmissa päissä kulttuuriin 
ja vieraan maan tapoihin ja 
ihmisiin keskittyvää toimin-

taa. Kurssin ajankohta oli 
hieman kiusallinen, koska se 
sijoittuisi keskoskurssin (101. 
KADK) kesäloman päälle ja 
veisi mahdollisuuden peri-
suomalaisen juhannuksen 
viettoon kotimaassa.

Pääasiallinen järjestävä 
taho, Carabinierit, ovat Italian 
poliisin rinnalla toimiva puo-
lisotilaallinen organisaatio, 
jota voidaan kuvailla myös ni-
mityksellä santarmit. Carabi-
nierit toimivat kuitenkin puo-
lustuslaitoksen osana, yhtenä 
puolustushaarana. Kyseessä 
ei kuitenkaan ole armeija soti-
laspoliisi, vaan yleistä järjes-
tystä valvova erillinen taho.

Carabinierien historia ulot-
tuu syvälle menneisyyteen, 
perustuspäivä on 13. heinä-
kuuta 1814. Carabinierit ovat 
myös toimineet esikuvana, 
yhdessä Ranskan Gendarme-
rien kanssa, monien maiden 
santarmeille.

Kurssin opetus järjestettiin 
Vicenzan kaupungissa, noin 
110 000 asukkaan ”kylässä” 
kuten italialaiset asiaa ku-
vasivat, 60 km Venetsiasta 
länteen ja 200 km Milanosta 
itään. Olimme siis keskellä 
Pohjois-Italiaa, viljelyksien 
ja kukkuloiden keskellä. Kau-
pungissa oli viihtyisä keskus-
ta, mutta muuten kaupunki 
oli melko hiljainen ja mitään-
sanomaton.

Väkivaltaosastoa kaupun-
gissa edusti NATO:n po-
liisivoimien koulutus- ja 
suunnittelukeskus, sekä Ca-
rabinierien upseerikoulun 
etäpesäkkeen (varsinainen 
Carabinierin upseerikoulu 
sijaitsee Roomassa) muodos-
tama sotilasalue. Kaupungin 
laitamilta löytyi myös NATO:n 
varsinainen sotilastukikohta, 
johon emme kuitenkaan otta-
neet kosketusta yhtä yöllistä 
taksimatkaa enempää.
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Matkan järjestelyt

Ilmoittauduin kurssille en-
simmäisenä ja ainoana va-
paaehtoisena, koska ranska-
lais-suomalaisena taistelijana 
minua kiinnosti kovasti pääs-
tä tutustumaan Etelä-Euroop-
palaiseen sotilaskulttuuriin ja 
kurssin aihekin oli piilevälle 
humanistille lähellä sydäntä.

Koska paikkoja oli varattu 
kaksi, rohkaisi kurssinjohta-
ja voimakkaasti suostuttele-
maan toisenkin miehen mat-
kaan mukaan. Päätin tukeutua 
monivuotiseen suomalais-
keravalaiseen taistelijaparii-
ni, kadetti Pyry Pulkkiseen, 
jonka kanssa vanhasta koke-
muksesta tiesin selvittävän 
kaikista odotettavista, ja ete-
läisen organisointikyvyn ai-
heuttamista odottamattomis-
ta haasteista ja kitkasta.

Alku oli lupaava, kun pai-
kallinen yhteyshenkilö ei vas-
tannut sähköposteihin tai pu-
helimeen kahteen viikkoon, 
mistä syystä hallinnolliset 
järjestelyt kotimaassa jäivät 
hieman kalkkiviivoille, ja kun 
se vastaus sieltä lopulta pa-
mahti, aiheutti se enemmän 
uusia kysymyksiä kuin antoi 
vastauksia vanhoihin.

Vielä siinä vaiheessa, kun 
lentoja varattiin oli vähän 
tähystämätöntä miten kauan 
kurssi esimerkiksi tarkalleen 

kestäisi. Päätimme vetää var-
man päälle ja ottaa menolen-
non lauantaina 18.6 ja pa-
luulennon maanantaina 27.6. 
Päättelimme, että näin emme 
ainakaan jäisi mistään paitsi.

Kun heikompi aines siir-
tyi kesäloman viettoon, me 
aloimme valmistautumaan 
lähtöön ja mietimme mitä tu-
leman pitäisi. Suunnittelupa-
laveri pidettiin luonnollisesti 
kadettikellarilla, johtopäätök-
sinä lähteä reissuun rinta 
rottingilla ja kovat kaulassa, 
tosissaan muttei missään ni-
messä vakavissaan.

Aamuyön tunteina kun 
vuorokausi oli vaihtunut 
lauantaiksi starttasimme 
hyökkäysajoneuvomme Ka-
dettitalon edestä ja ajoimme 
Tikkurilaan, mistä olimme 
sopineet saavamme kuskin 
heittokyydittämään meidät 
lentokentälle ja ajamaan au-
ton sieltä pois.

”Lyödäänkö vetoa, että se 
(kuski) on eilen ratkennu 
eikä oo ajokunnossa, ois pi-
täny mennä taksilla.” Luotto 
jo matkan alussa kotimaan 
organisointiin oli siis kohdil-
laan. Lentokentälle kuitenkin 
päästiin ilman suurempia lii-
kennerikkomuksia.

Kohti tuntematonta

Lentokentällä minua mieti-
tytti eniten se, miten saan pa-
nikoivan keravalaisen lento-
koneeseen ilman sähköiskuja 
ja väkivaltaa, raasu kun kärsii 
lentopelosta.

Vauhtia haettiin yhden (ihan 
oikeasti, vain yhden) oluttuo-
pin pohjalta Oak Barrelista ja 
mies saatiin suht kivuttomasti 
”kuolemanloukkuun”. Ensim-
mäinen lentoetappi Helsinki-
Tukholma meni sukkelasti ja 
stockiksen parin tunnin vaih-
to meni ruokaillessa ja niitä 
näitä jutellessa.

Tukholmasta matka jatkui 
kohti Venetsiaa ja oma mat-
kani meni paremmin kuin hy-
vin, ikkunapaikka mukavan 
tytön vieressä. Ilokseni Pulk-
kinen päätyi kahden hius-
verkkokansan naisihmisen 
väliin puhumaan ruotsia ja 
panikoimaan turbulenssissa. 

Täytyy kyllä sanoa, että Ve-
netsian täytyy olla maailman 
siisteimpiä paikkoja saapua 
lentäen. Veti enemmänkin 
reissanneen vähän hiljaisek-
si, kun viime metreille asti 
näyttää siltä että kone menee 
mereen kuin tössinyt kadetti 
ikään, ja lopulta pyörät osu-
vat maahan ennen kuin mat-
kustaja on edes tajunnut maa-
ta olevan näkyvissä.
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Venetsian lentokentällä ha-
vaitsimme ensimmäisen ker-
ran Clausewitziläistä sodan 
kitkaa, kun toinen pukukassi 
ei päätynyt hihnalle asti mil-
lään ilveellä.

No eihän siinä, huonoa eng-
lantia puhuvan, italialaisen 
asiakaspalvelumentaliteetin 
omaavan leidin kanssa vään-
tämään kättä ja jo kolmannel-
la yrityksellä kaikki liput ja 
laput saatiin rouvan käteen. 

Tästä alkoi loputon arpo-
minen ja setviminen, jolle ei 
tuntunut loppua näkyvän. Lo-
pulta tajusin, puolittain epä-
huomiossa, sanoa olevani me-
nossa Carabinierien kurssille 
ja olevani sotilas. Tästä meni 
aivan uudenlainen vaihde sil-
mään.

Valtion virkamiehillä on 
etelässä vielä arvonsa. Hymy 
tuli naisen suulle kuin valo 
raamatussa ja yht’äkkiä mi-
tään ongelmaa ei tuntunut 
olevan olemassa.

”Your luggage will arrive 
directly to your destination 
in Vicenza to the Carabinieri 
quarters if only it is convi-
nient for you managing wit-
hout it until Tuesday, Sir.” 

Vakuutin selviäväni ilman 
harmaita pukuja pari päivää, 
tai mielellään koko reissun, 
onneksi olin pakannut maas-
topuvun toiseen säkkiin.

Kohteella

Venetsiassa meitä oli vastas-
sa nuori Carabinierien ”kadet-
ti”, arvoltaan vänrikki, joka oli 
ilmoittanut odottavansa mei-
tä 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-

● Jatkoa edelliseltä sivulta

me lentokentän noutopaikalla 
satojen ihmisten keskellä et-
simässä oikeaa miestä.

Onneksi tajusimme lukea 
kyltistä kohteenamme ole-
van koulun nimen ja otimme 
aloitteen käydä kysymässä, 
josko hän olisi hakemamme 
yhteysupseeri. Näin olikin ja 
asiat näyttivät vihdoin onnis-
tuvan. 

Allekirjoittaneelle tuli jopa 
matkan mukavimpiin kuu-
luva yllätys, kun selvisi että 
henkilö jota hän lisäksemme 
oli hakemassa, tulisi Ranskan 
Gendarmeriesta. Pääsisin siis 
käyttämään toista äidinkiel-
täni matkan aikana.

Siirryimme minibussilla 
Venetsiasta Vicenzaan ja jo 
matkan alussa kävi selväksi 
Italian viranomaisten ajokult-
tuuri. Kun on logot kyljissä ja 
sopiva auto alla, niin esimer-
kiksi kaistaviivat, liikenne-
merkit ja nopeusrajoitukset 

ovat lähinnä suuntaa-antavia.
Itse en kuitenkaan ehtinyt 

puristaa penkkiä rystyset 
valkoisina, kun oli liian kii-
re parler en francais uuden 
ystävämme Florinen kanssa. 
Päästyämme Vicenzaan ole-
timme olevamme hyvässä 
ajassa paikalla, olihan kurssi 
merkitty alkavaksi saapumi-
sella ja majoittumisella lau-
antain aikana.

Everstiluutnantti SOMAS-
CA, joka toimi Carabinieri-
en kansainvälisen sektorin 
päällikkönä ja yhteyshenkilö-
nämme kurssilla, ilmoitti kui-
tenkin 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 sel-
visi, että tapahtuma oli ollut 
kokonaisuudessaan italian 

Kirjoittaja (kolmas vasemmalta) näyttää suomalaisittain onnelliselta.
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kielellä, joten suurta vahin-
koa ei tapahtunut huomioi-
den, että itse puhun jotain 10 
sanaa italiaa huonosti ja kera-
valla sitä ei nuorille miehille 

opetettu senkään vertaa.

Verona

Sunnuntaina oli ohjelmassa 
kulttuurillinen visiitti Vero-
naan, Romeon ja Julian kau-
punkiin.

Lähtö linja-autoilla aamul-
la, EVL Somasca kertoi että 
linja-autot lähtisivät takaisin 
samalta torilta mihin meidät 
jättivätkin klo 1600, vahvis-
ti vielä saman mikrofoniin, 
saamme kierrellä oman pääm-
me 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 tutustu-
mamme Florinen Ranskasta, 
sekä Kreikan vahvennukset 
Giorgios ykkösen ja Giorgios 
kakkosen. Suunnistimme lou-
naalle ravintolaan, jossa pizza 
oli vähintään lupaukset lu-
nastavaa, menee elämän top 5 
pizzoihin ihan heittämällä. 

Lounaalta siirryimme ih-
mettelemään Veronan nähtä-
vyyksiä, kävimme kaupungin 
korkeimmassa tornissa josta 
avautui maisema koko kylään, 
Julian perheen talon pihalla 
jossa Romeo tiettävästi piti 
eskaloituneet seuraukset ai-
heuttaneen puheenvuoronsa 
ja Veronan linnalla, jossa on 
käsittääkseni joskus vedetty 
muutakin kuin vain pulkkaa. 
Hyvä ja onnistunut päivä tä-
hän asti. 

Kunnes herra Murphy, tai 
oikeastaan EVL Somasca, pis-

ti lusikkansa soppaan. Kuten 
sanottu, elimme kaikessa kä-
sityksessä että paluukuljetus 
lähtisi klo 1600 samalta to-
rilta mihin olimme aamulla 
saapuneet. Täsmällisinä epä-
reiluntulen miehinä pidimme 
huolen, että olimme paikalla 
noin 1530.

Ketään ei näy missään, ei 
kahta ja puoltasataa ihmis-
tä, ei linja-autoja. Kello tulee 
varttia vaille, vieläkään ei mi-
tään. Kymmentä vaille neljä 
sanoin, että nyt jossain vuo-
taa, edes Italiassa ei voi 250 
ihmistä ja neljä linja-autoa 
olla kaikki myöhässä, ja soitin 
Somascalle.

”Oh my god, we totally for-
got you guys, we already left 
at 1500 since it was such a 
bad weather.” Ensimmäi-
senä oli pakko katsoa vielä 
varmuuden vuoksi taivaalle, 
näky vahvisti tunteen jalois-
sa että sade oli lakannut ehkä 
neljä tuntia sitten ja aurinko 
paistaa.

Huono sää? Erään loista-
van SPEDA:n opettajan tais-
telustressitilanteeseen ku-
vaama ”mitä vittua -fiilis” oli 
tosiasia, miten voi olla että 
yhdeksästä ulkomaalaisesta 
unohdetaan viisi vieraaseen 
kaupunkiin? Ja miten niin 
lähditte kolmelta, kun kah-
desti oli sanottu että neljältä 
tela liikahtaa.

No, hetken selvittelyn jäl-
keen meidät luvattiin noutaa 
tunnin päästä. Lähes raitis 
päivä, ei nyt ehkä ihan THL:n 
suositusten mukaan mutta 
kuitenkin, oli vaarassa. Sel-
visimme kuitenkin pienin 
vahingoin, pari verenpainet-
ta tasaavaa olutta läheisellä 
terassilla ja puoli askia tu-
pakkaa myöhemmin koimme 
olevamme valmiit siirtymään 
takaisin Vicenzaan. Ja se mi-
nibussikin saapui sitten ihan 
tuloajalla.

Jatkuu ►
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Kurssin opetus

Maanantai-aamuna alkoivat 
luennot, taistelusuunnitel-
mana kurssilla oli luentoja 
maanantaista keskiviikon 
aamupäivään ja keskiviikon 
iltapäivästä perjantai-iltaan 
maastossa käytännön harjoit-
telua.

Tentti olisi joko perjantaina 
tai lauantaina (se on hyvä, kun 
ei vielä ”opintojakson” alussa 
olla päätetty, koska on tent-
ti...kirj huom). Italialaisesta 
aikakäsityksestä saimme heti 
havainnon, kun maanantai-
aamuna 0800 alkavaksi mer-
kitty lipunnosto alkoi tosiasi-
allisesti noin 0830. No, puoli 
tuntia sinne tänne, iso joukko, 
paljon korkeita upseereita, 
sattuuhan näitä sadepäiviä, 
ajattelin. Loppuviikko kui-
tenkin osoitti, että jos aika-
määreissä pysymistä mita-

taan, niin Italiassa joka päivä 
on sadepäivä. Tai oikeastaan 
monsuuni.

Luennot olivat pääsääntöi-
sesti erittäin hyviä, asiantun-
tevia opettajia jotka puhuivat 
omasta erikoisalastaan ja sit-
ten puhuja vaihtui. Opettajien 
ja professoreiden käyttämä 
englanninkieli oli erinomai-
sella tasolla eikä ymmärtä-
misessä ollut mitään haastei-
ta. Asia kuitenkin oli melko 
korkealla tasolla, ja vaati eh-
dottomasti etukäteen tietoja 
käsiteltävien aiheiden perus-
teista. Suurimpana vihollise-
na pohjoiseen ilmastoon tot-
tuneille oli se, että joka päivä 
oli todella kuuma ja johtuen 
jokaisen tauon (oikeasti jo-
kaisen) venymisestä päivät 
olivat pitkiä, mikä auditorio-
olosuhteissa alkaa väkisinkin 
puuduttamaan. Kahden vuo-
den kadettikouluopintojen 
jälkeen meillä oli kuitenkin 
tietynlaista rutiinia oppitun-

neilla istumiseen, joten siitä-
kin selvittiin.

Loppuviikko oli siis ”käy-
tännön harjoittelua” läheisel-
lä harjoitusalueella. Alue olisi 
soveltunut ehkä joukkueen 
harjoitusalueeksi, nyt sin-
ne 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 ka-
lut järjestävän tahon puoles-
ta, joten emme olleet ottaneet 
mitään Suomesta mukaan. 
Totuus paljastui kun menim-
me asevarastolle, josta meil-
le annettiin kypärät. Hetken 
miettimisen jälkeen kävimme 
nykimään EVL Somascaa hi-
hasta, että mitä me tehdään 
näillä kypärillä, kun ei meillä 
ole aseita tai muitakaan va-
rusteita. Somasca lähti mars-
simaan kiivasta tahtia kohti 
varastoa, meinasin kuolla 

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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liike 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.



tylsyyteen sillä matkalla hi-
tauden takia, ja vaati meille 
aseet jotka osoittautuivat M4 
muovisiksi käsittelyaseiksi. 
No mikäs siinä, tuntui ihan 
autenttiselta ja kivahan se 
oli vähän jenkki-ihmettä kä-
pistellä. Niitä liivejä ei sitten 
koskaan tullut, ja kyllähän 
se nyt vähän tyhmältä tun-
tui 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 kui-
vaa sämpylää ja pullo vettä, ja 
jatkettiin odottamista. 

Kyseenalaistan voimak-
kaasti tarpeen moiselle ”har-
joittelulle” kun se ei selkeästi 
liittynyt kurssin varsinaiseen 
aiheeseen muulla tavalla, 
kuin ”joukkohaudan” löytämi-
sellä joka oli kaksi muoviluu-
ta ristissä maassa. Tästä sit-
ten pidettiin tunnin kestänyt 
puistoluento. Luennot olivat 
korkealentoisuudestaan huo-
limatta niin ammattitaitois-
ten ihmisten pitämiä, että nii-
tä olisi mielellään kuunnellut 
vielä toiset pari päivää, vaikk-
en uskonut koskaan sanovani 
että olisin mielummin luen-
nolla kuin maastossa.

Positiivisin asia käytännön 
vaiheessa oli italialaisiin soti-
laisiin tutustuminen. Meidät 
oli jaettu heidän ryhmiinsä 
mukaan, mikä mahdollisti 
kontaktin ottamisen tehok-
kaammin kuin kahvitauot 
varsinaisella koululla. Toki 
kaksi kolmasosaa ei puhu-
nut englantia sen vertaa että 
olisivat osanneet esittäytyä, 
joten useat jäivät tähystämät-
tömiksi, mutta ne keihin tu-
tustuimme olivat kyllä hyviä 
miehiä. Ja olivat samaa miel-
tä kanssamme, tämän täytyy 

olla karmein sotaharjoitus jo-
hon ovat viiden vuoden aika-
na osallistuneet.

Lauantaina oli kurssin pää-
töstilaisuus, jossa jaettiin 
diplomit tentin läpäisseille ja 
pidettiin loppupuheet. Tätä 
seurasi kurssin valokuva-
us ja yllättävänkin haikeat 
jäähyväiset italialaisille, he 
olivat lähdössä omiin koului-
hinsa heti päätöstilaisuuden 
jälkeen. Kurssi oli hyvä esi-
merkki siitä, miten sotilas-
ympäristössä siteet ihmisiin 
muodostuvat nopeammin 
kuin siviilimaailmassa. Olim-
me tunteneet heidät vain 
muutaman päivän, mutta silti 
tuntui siltä kuin hyvät ystävät 
lähtisivät eikä tulevaisuuden 
tapaamisista ole varmuutta.

Venetsia

Sunnuntaina siirryimme heti 
heräämisen jälkeen Venet-
siaan, josta olimme ottaneet 
viimeiseksi yöksi huoneen 
ystävämme Florinen kanssa, 
ennen lentoamme kotisuo-
meen maanantai-iltana. Mu-
kana Venetsiassa sunnuntain 
ajan olivat myös Hollannin 
vahvennukset Michael ja Len-
nart, joista oli tullut hyviä ys-
täviämme kurssin aikana. 

Valitettavasti taistelijapa-
ri Giorgios 1&2 oli jo poistu-
nut Kreikkaan (jossa heillä 
oli alkamassa neljän viikon 
mittainen sotaharjoitus 40 
asteen lämmössä, siitä per-
spektiiviä Vuosankaan). Tästä 
muodostui epäilemättä yksi 
koko matkan kohokohdista. 
EVL Somasca näytti voimaa 
varaamalla meille yli tunnin 
kestäneen veneajelun Cara-
binierien veneellä Venetsi-
an kanavissa ja pääsimme 
(tai jouduimme, riippuu mi-
ten Merivoimiin suhtautuu) 
käymään jopa Italian laivas-
ton tukikohdassa Venetsian 

edustalla. Huikea kokemus, 
ei pääse mihinkään. Kävimme 
lounastamassa ja siirryimme 
kierrokselle Dogen palatsiin, 
tietenkin takaoven kautta jo-
nojen ohi. Turisteilun jälkeen 
oli aika hyvästellä Michael 
ja Lennart, jotka olivat läh-
dössä takaisin Vicenzaan ja 
sieltä Veronan lentokentälle, 
ja mennä ottamaan vastaan 
kämppä Arsenalin kaupun-
ginosasta. Tästä tuli sotilaal-
lisen ripeä toimitus, koska 
Ranskan jalkapallomaajouk-
kueella oli euroopanmesta-
ruuuskilpailuiden puoliväli-
eräottelu, jonka missaaminen 
ei millään tavalla tullut kysy-
mykseen. 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 sotatekniikan-
laitoksen tirehtööri sanoisi. 
Loppuilta meni kierrellessä 
kaupunkia. Otimme tavoit-
teeksemme eksymisen, jotta 
näkisimme mahdollisimman 
paljon muutakin kuin turis-
teja, ja tavoitteeseen päästiin 
lopulta ihan hienosti. Venet-
siasta jäi erityisesti mieleen 
puolituntinen kanaalin ran-
nassa oluen ja pulujen seu-
rassa ja kippola jonka katto 
oli täynnä reppureissutyttö-
jen signeerattuja rintaliivejä. 
Kyllä ne maailmalla kaikkea 
keksii.

Takaisin Isänmaahan

Maanantai-aamun hämärissä 
Florine poistui lentokentälle, 
me luovutimme kämpän pois 
ja siirryimme läheiselle te-
rassille odottelemaan lennon 
lähtöä.

Tässä vaiheessa kummal-
lakaan ei ollut enää halua tai 
tahtoa lähteä kiertelemään 
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kaupunkia, vaan lounastim-
me italialaiseen tyyliin kai-
kessa rauhassa ja katselimme 
rannan menoa. Lähdimme hy-
vissä ajoin ensin vesibussilla 
ja sitten ihan tavanomaisella 
versiolla kohti lentokenttää, 
missä piti vielä ratkoa viimei-
nen sodan sumun aiheuttama 
haaste, kun meille varatuis-
sa paluulipuissa oli vain yksi 
matkalaukku per taistelija ja 
molemmilla tietysti kaksi kas-
sia ruumaan ja yksi matkus-
tamoon. No, jo menomatkalla 
hyväksi havaittu sotilaskortti 
pelasti tälläkin kertaa ja kysy-
myksen ”so you are military?” 
saattelemana yhden laukun 
liput muuttuivat possunnot-
keasti kahden laukun lipuiksi. 
Kiitos vain Italian viranomai-
sille, kun pidätte suhteet yh-
teiskuntaan kunnossa, jotta 
muidenkin maiden sotilaat 
voivat niistä nauttia.

Paluumatka sujui itselläni 
muuten rennosti, mutta pe-
rinteinen paluuahdistus iski 
vaihtokentällä Riiassa. Ulko-
mailla on kivaa. Pyryllä taas 
kädet tärisivät melko kera-
valaisella tavalla jo Venetsi-
an kentällä ja Riiassa mietin 
jo tosissani nuijanukutusta, 
että ukko saadaan koneeseen. 
Kyllä se sieltä kuitenkin ihan 
omin jaloin käveli sisään. Kun 
koneen pyörät osuivat Isän-
maahan, Pyry tiivisti tunton-
sa sanoin ”Tää on paras maa 
maailmassa.” Vajaat pari viik-
koa Italiaa, ja en voi olla var-

sinaisesti eri mieltä, vaikka 
siellä Riiassa mietinkin het-
ken miten Helsingin boarding 
passin saisi vaihdettua sukke-
lasti vaikka Ateenaan mene-
väksi.

Johtopäätökset

Kokonaisuudessaan matkasta 
ja kurssista jäi käteen paljon, 
vaikka varsinkin siellä surul-
lisen kuuluisassa sotaharjoi-
tuksessa vähän muuta olikin 
mielessä.

Lopultakaan tarkoituksena 
ei ehkä ollut ammatillisen va-
laistumisen kokeminen, vaan 
toisenlaiseen kulttuuriin ja 
mahtaviin ihmisiin tutustu-
minen. Erityisesti mieleen 
jäi Luigi Italian maavoimis-
ta, jalkaväkimies josta tuli 
heti ensimmäisten hetkien 
aikana aseveljeen rinnastet-
tava hahmo vaikka asepuvut 
eri värisiä ovatkin. Kaptee-
ni Milad Libanonin armei-
jasta, mies joka on ollut 13 
vuotta Libanonin armeijassa 
ja käynyt muunmuassa Kii-
nan erikoisjoukkojen komp-
panianpäällikkökurssin tiesi 
sotahommista vähän alusta 
ja oli muutenkin huikea jät-
kä. Ja ehkä ne läheisimmiksi 
muodostuneet muista maista 
tulleet veljet ja sisko, Florine 
Ranskasta, Michael ja Len-
nart Hollannista ja Giorgiok-
set Kreikasta, joiden kanssa 
toivottavasti pysytään kaikel-

la tavalla yhteyksissä jatkos-
sakin.

Perspektiiviä toi myös Ita-
lialainen tapa toimia sotila-
sympäristössä. Sanotaanko 
näin, että maassa maan ta-
valla, 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 mei-
dän talonpoikaisarmeijamme 
toimintatavat tai varusmies-
koulutuksen aiheuttamat 
haasteet. Suomi on Euroopan 
Sparta, kotimaastamme sai 
toistuvasti olla ylpeä.

Kiitos Maanpuolustuskor-
keakoululle, erityisesti kurs-
sinjohtajalle ja Johtamisen- ja 
sotilaspedagogiikan laitoksel-
le tästä mahdollisuudesta, 
varmasti loppuelämäksi mie-
leen jäävä kokemus. Kaiken 
kaikkiaan matkasta jäi käteen 
paljon lämpimiä muistoja, 
uutta näkemystä ja jokunen 
uusi temppu taisteluliiviinkin, 
erityisesti monikansalliseen- 
ja JOINT/CIMIC-toimintaan 
liittyen. Suosittelemme läm-
pimästi kaikille tilaisuuden 
tullen ottamaan härkää sar-
vista ja hyppäämään hetkek-
si kohti tuntematonta ottaen 
osaa ulkomailla järjestettä-
ville kursseille, riskit ovat 
pienet, kadetin näkökulmasta 
korkeintaan menetettyä aikaa 
ja vaivaa, ja palkinto suuri.

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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POHJ. ESPLANADI 2, HKI • 09 2600 265 • DELLAMARGA.COM

CHANEL ACCESSORIES

MONCLER • SAINT LAURENT PARIS 

DOLCE&GABBANA • VALENTINO

GIORGIO ARMANI • EMPORIO ARMANI 

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA! FACEBOOK.COM/DELLAMARGA

UPSEEREILLE 
JA HERRASMIEHILLE

KASVUA  
METSÄSTÄ
Make the most of Metsä

Metsä Group valmistaa maailman parhaasta uusiutuvasta 
raaka-aineesta, pohjoisesta puusta, kierrätettäviä tuotteita 
vastuullisesti ja tehokkaasti. 

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 uupu-
muksen saattelemana rantautui tähän mystiseen maahan. Heti maail-
man pisimmältä tuntuvan matkan terminaalin läpi oli meitä vastassa 
paikallinen oppaamme ”Björn”, mies joka nimensä mukaisesti oli kar-
hunkokoinen. Olimme todella saapuneet viikinkien maahan. Opas kul-
jetti 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 paraa-
tissa ja iloksemme huomasimme, että myös Tanskan- sekä Norjan-maan 
veljesheimot olivat saapuneet kunnioittamaan tätä jo pyhäksi muodos-
tunutta tapaa ”NOKA”:a. Pian fanfaarien jälkeen alkoi kuitenkin viikin-
kien pitämät luennot aiheesta: Combat rediness. Antropologi Milko Von 
Gurig ei kyennyt pitämään keskittymistään kasassa ja päättikin ylläpi-
tää edellä mainittua taisteluvalmiutta ja ottaa pienet nokkaunet oppi-
tuntien ohessa.

Oppituntien päättymisen jälkeen jakautui retkikuntamme villien 
kanssa ryhmiin ja alkoi tutustuttaminen Tukholman kylään. Paikalli-
set oppaamme kuljettivat meidät pitkin varsin hienoa rantapromenadia 
kohti uutta laivaa. Promenaadilla Biologit Albert Aanthos sekä Mauri-
tius 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 hy-
vässä 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 op-
paidemme toimesta.  Kuitenkin pääsimme pois ilman suurempaa taiste-
lua ja pääsimme palaamaan takaisin kotilinnaamme.
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Illalla pääsimme tutustumaan paikalliseen messikulttuuriin ja nauttimaan mallasjuomia rennos-
sa tunnelmassa. Minä ja muutama kantajistamme päätimme ottaa ensiaskeleet Tukholman kaduilla 
ja tutustua paikalliseen ravitsemusliikkeeseen paikallisoppaidemme kanssa. Yö oli pitkä ja kielitai-
tomme puute asetti haasteita linnalle palaamiseen, mutta aamulla olimme täysivahvuisia

24. Toukokuuta
 

Aloitimme päivämme oppitunneilla ja Tukholman katupölyä yskivät veljeni eivät kyenneet yrityk-
sistä huolimatta pitämään keskittyneisyyttään yllä vaan nukahtivat professorien lempeän äänen 
saattelemana. Kävimme hetken ryhmässämme keskustelua aihetta reflektoiden ja totesimme ole-
vamme 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 ur-
heiluna oli ”Military Team Sport” joka koostui Jobin postimaisista tehtävistä, niihin liittyi raskaiden 
asioiden vetämistä, kantamista ja kuljettamista pitkin linnan aluetta. Onneksi toimin nuorena poi-
kana rakennustyömailla raskaita taakkoja kantaen, joten katupölyjen makuinen hiki otsalla virra-
ten jaksoin tarmoa täynnä suorittaa tehtävät kunnialla taistelutovereiden kanssa. Iltasella paikal-
liset 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 par-
haaksi 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 muodos-
tua erityisesti keskusteluissa ja turha jännittäminen unhoittui.

Kiinteys auttoi ryhmääni suoriutumaan hyvin tämän päivän lajeissa joissa oli mm. RG-32M pans-
sariajoneuvon vetoa sekä miehen evakuointia itämeren hyisessä syleilyssä. Voittoon kuitenkaan 
emme päässeet, mutta emme antaneet sen lannistaa meitä vaan kuin Fenix-lintu nousimme tuh-
kasta ja paikalliset ryhmässämme olivat niin ystävällisiä, että kutsuivat koko ryhmän saunomaan 
ennen suurta iltajuhlaa ja samalla päätöstilaisuutta. Paikallinen saunakulttuuri yllätti paatuneen-
kin 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 sukulaiskan-
sojen juomalaulu kulttuuri oli erittäin lystikästä seurattavaa, vaikken itse välttämättä kieltä puhu-
nutkaan 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 saapumi-
sesta 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
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P
ohjoismaiset merika-
dettipäivät (NOCA) 
pidettiin Bergenis-
sä, Norjassa 10-

14.8.2016. Suomalaisten osal-
ta kokoontumiseen osallistui 
kadetteja kaikilta kursseilta, 
sekä Merisotakoulun korkea-
kouluosaston henkilökuntaa. 

NOCA 2016 avattiin vi-
rallisesti kesiviikkona 10.8. 
Osallistujat kaikista maista 
kokoontuivat Bergenin Festp-
lassenille, josta marssittiin 
näyttävästi kaupungin kes-
kustan läpi NOCA teltalle 
Bergenin satamaan. Teltan 
edustalla nostettiin juhlal-
lisesti Pohjoismaiden liput 
rinta rinnan puheiden ja kan-
sallislaulujen saattelemana. 
Lippujen väliin nostettiin 
myös virallinen NOCA lippu 
symboloimaan tapahtuman 
keskeisintä tarkoitusta – Poh-
joismaiden merivoimien lä-
heisten suhteiden ylläpitoa ja 
kehittämistä.

Torstai 11.8 oli kaikkien yl-
lätykseksi aurinkoinen päivä. 
Sateistaan tunnettu Bergen 
tuntui toivottavan kadetit 
tervetulleeksi omalla taval-
laan. Olihan esimerkiksi hei-
näkuussa ollut 27 sadepäivää. 
Päivä alkoi integrointi ak-
tiviteeteilla. Kadetit jaettiin 
sekaryhmiin katsomatta kan-
sallisuuksia. Ryhmät lähtivät 
suorittamaan erilaisia rasteja 
ympäri Bergeniä. Puolet ka-
deteista vierailivat Bergenin 
merisotakoululla, jossa haas-
tettiin kadetteja tekemään 

tehtäviä alus simulaattoreilla. 
Tavoitteena oli saada kadetit 
tutustumaan toisiinsa ja tämä 
onnistuikin erittäin hyvin. 
Päivä jatkui maastojuoksu-
kilpailulla ja lentopalloturna-
uksella. Vaikka suomalaiset 
merikadetit juoksivat sisuk-
kaasti ja löivät palloa upeas-
ti, oli isäntämaa Norja tänä 
vuonna kova pala purtavak-
si. Lentopallossa jäimme vii-
meisiksi ja maastojuoksussa 
ylsimme kolmanteen sijaan. 
Tämä ei kuitenkaan haitannut 
NOCA tunnelmaa. Toisiimme 
tutustuminen jatkui illanvie-
tolla NOCA teltalla. 

Perjantaina alkoi taas tuttu 
ja turvallinen sadesää. Seu-
raavaksi oli vuorossa uinti, 
sekä perinteinen viikinkikil-
pailu. Uinnissa isäntämaa 
Norja dominoi taas, mutta 
nopeat uimarimme ylsivät 
toiselle sijalle. Viikinkikilpai-
lussa muut maat joutuivat 
taipumaan Tanskalle, jonka 
viikingit julistettiin tämän 
vuoden hurjimmiksi. 

Lauantaina pääsimme tu-
tustumaan Haakonsvernin 
laivastotukikohtaan. Mielen-
kiintoisen seminaarin ja alus-
kierrosten jälkeen kadetit ot-
tivat toisistaan mittaa Naval 
Combat Coursen (NCC) ja jal-
kapallon avulla. Kovakuntoi-
set taistelijamme ottivat kat-
keran makuisen toisen sijan 
NCC:stä, saaden kuitenkin eri-
tyismaininnan todella hyvistä 
yksilösuorituksista. Jalkapal-
lossa jouduimme taipumaan 

rangaistuslaukauskilpailun 
jälkeen Tanskalle ottaen vii-
meisen sijan. Isäntämaa Nor-
ja dominoi jalkapalloa, mutta 
tanskalaiset voittivat NCC 
kilpailun. Kilpailuiden jäl-
keen isäntämaa Norja järjesti 
upean iltajuhlan paikallisessa 
merisotakoulussa viimeisen 
illan kunniaksi. Juhlassa ju-
listettiin NOCA 2016 tulok-
set: isäntämaa Norja voitti 22 
pisteellä, Tanska voitti toisen 
sijan 15 pisteellä, kolmante-
na Suomi 13 pisteellä ja vii-
meiselle sijalle jäi Ruotsi 10 
pisteellä. Pelit olivat siis tiuk-
koja, mutta Norja osoitti pa-
remmuutensa tänä vuonna. 

Sunnuntaina oli aika päät-
tää merikadettipäivät. Kadetit 
kokoontuivat jälleen Festp-
lassenille, josta marssittiin 
keskustan läpi NOCA teltal-
le. Liput laskettiin haikein, 
mutta tyytyväisin mielin ja 
NOCA 2016 julistettiin päät-
tyneeksi. Virallinen NOCA 
lippu luovutettiin ensi vuo-
den isäntämaalle eli Tanskal-
le. Päätöstilaisuuden jälkeen 
kadetit osallistuivat kaatu-
neiden muistotilaisuuteen, 
jossa kunnioitettiin kaikkia 
pohjoismaalaisia henkensä 
antaneita, jotka omalla hen-
gellään ovat mahdollistaneet 
nykyisen vapauden ja elinta-
son maissamme. 

Viimeisenä oli aika hyväs-
tellä pohjoismaalaiset kadet-
tiveljet ja –siskot. Tunnelma 
oli haikea, mutta kisailut jat-
kuvat taas vuonna 2017.



Teksti: Kadettialikersantti Ville Koivikko

Perinteiden isä
Mitä arvoja sinä vaalit?

Aliupseeri vs. upseeri

S
umujen saarella 
merkki keväästä ei 
ole Nuuskamuikku-
sen paluu, vaan sadat 

uudet upseerin aluksi hala-
javat pääsykokelaat.  Kävin 
tutkimusvapaillani katsomas-
sa pääsykokelaiden Cooperin 
testiä, mikä sai minut muis-
telemaan ”vanhoja” aikoja ja 
omia kokemuksia vuoden-
parin takaa, ihan kuin olisin 
iäkäskin jyyrä.  

Jyyräytyminen on mieles-
täni pääosin harmiton ilmiö 
ja sitä on varmasti ollut ole-
massa yhtä kauan kuin on 
ollut pystysuoria käskyor-
ganisaatioitakin. Jyyräyty-
misellä tarkoitan prosessia, 
jossa sotilas muuttuu kohti 
sitä tietyn tyyppistä, vuosia 
töissä ollutta aliupseeria, jol-
la on tietynlainen vähemmän 
hohdokas suhtautuminen up-
seereihin.  Kaikki tiedämme 
sen arkkityypin.  Useimmiten 
heidän juttunsa ovat hausko-
ja ja koko työporukan henkeä 
nostattavia.

Kohtuus tietysti kaikessa, 
sillä joskus leikkisä upsee-
riviha voi lähteä käsistä ja 
vaikuttaa työilmapiiriin nega-

tiivisesti. Työkavereiden loke-
rointi koulutuksen perusteel-
la ei tietysti ole ainoastaan 
aliupseerien etuoikeus. Aina 
silloin tällöin olen huoman-
nut että upseerilta lipsahtaa 
ei niin hyväntahtoinen kom-
mentti ”yksinkertaisesta” ali-
upseerista.

Miettiessäni päällystön ja 
alaisten ikiaikaista skismaa, 
aloin muistella oman SA-INT 
-urani alkua ja kulkua tähän 
päivään asti. 

Lyhyt selostus lyhy-

estä sotilasurasta

Palvelukseen astumisesta-
ni saapumiserässä 2/10 aina 
syksyyn 2014, ovat koulut-
tajani ja työtoverini olleet 
pääosin aliupseereita. Ennen 
Kadettikoulua ehdin palvel-
la sopimussotilaana Kainuun 
Prikaatissa ja Jääkäriprikaa-
tissa, sekä jälkimmäisessä 
myös aliupseerina. Koko tuon 
ajan olen kuullut huhuja siitä 
kuinka RUK:ssa ja Kadetti-
koulussa kelpo sotilaat pila-
taan upseerihuuhaalla ja val-
mistuttuaan he ovat toinen 
toistaan vieraantuneempia 
todellisuudesta sekä täyn-

nä itseään. Suurimman osan 
ajasta tarinat olivat tietysti 
täyttä vitsiä ja propagandaa, 
joilla meille silloisille ei-up-
seereille kehitettiin yhteinen 
vihollinen. Yhteiset viholliset 
tunnetusti yhdistävät ihmisiä. 

Varusmiesaikainen joukko-
ni koostui yksinomaan aliup-
seereista. Kun aliupseerikurs-
sin 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 vies-
tirukkiin. Päätin jatkaa radis-
tina silloin ja tekisin saman 
uudestaan. 

Aliupseerihenki vahvistui 
radistijoukkueessa ja kokelai-
den silloin tällöin mokailles-
sa, laitoimme kämmit upsee-
riuden piikkiin.  Koulutuksen 
lähestyessä loppuaan sai aja-
tus siviilimaailman valinnan-
vapaudesta minut hakemaan 
sekä Kadettikouluun että so-
pimussotilaaksi. Saatuani tie-
don sopimussotilaan pestistä, 
jätin mahdollisen paikan Ka-
dettikoulussa sikseen ja pää-
tin jo toistamiseen jatkaa ali-
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upseerina.  
Kaikki tämä omaelämäker-

rallinen vuodatus johtaa vielä 
jonnekin, jaksa vielä hetki. 

Palvellessani sopimussoti-
laana ja aliupseerin virassa, 
kuten jo mainitsin, oli suurin 
osa työtovereistani aliupsee-
reita. 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 Ka-
dettikouluun?  Syvällisemmät 
kannustimet ovat tietysti yk-
silöllisiä. Aliupseerina koin 
edessä siintävän urapolun 
jokseenkin yksitoikkoisena. 
Olen ihminen, joka kaipaa 
elämässään vaihtelua. Eräs-
tä nykyisin jo eläköitynyttä 
opistoupseeria lainatakseni: 
”Aliupseerin urapolku on pit-
kä ja kapea ja se johtaa Mel-
lankankaalle.” (Mellankangas 
on yksi JPR:n lähiharjoitus-
alueista.) Hieman kärjistävä 
sanonta, mutta siinä on vinha 
perä. Pääosin aliupseerit ovat 
ammattilaisia tietyssä asiassa, 
jonka he osaavat läpikotaisin. 
En pystynyt kuvittelemaan it-
seäni tekemässä samaa asiaa 
kymmentä vuotta putkeen. 

Tämän valjettua itselleni 
päätin hakea Kadettikouluun. 
Syyskuussa 2014, kun astelin 
kohti Auditoriorakennusta, 
mietin jo valmistumista. Mie-
tin luutnantti Koivikkoa ja 
sitä millainen hän olisi ihmi-
senä ja työkaverina. Olisinko 
todellisuudesta vieraantunut 
sulkahattu, joka esittäisi tie-
tävänsä asian kuin asian? Tä-
mänhetkinen arvaukseni on, 
että tuskinpa sen pahemmin 
kuin ennen Kadettikoulua-
kaan. 

Onnistunut aivopesu?

Vaikka Puolustusvoimissa 
vallitsee ajoittainen upsee-
rin ja aliupseerin stereoty-
pioiden vastakkainasettelu, 
olen ilokseni huomannut että 
kaikki puhaltavat silti yh-
teen hiileen. Nokittelu pitää 
kummankin ammattiryhmän 
varpaillaan ja piristää työ-
ilmapiiriä. Uskon että tämä 
asetelma on jopa tarpeen.

Miten paatuneesta aliupsee-
rista sitten tulee Perinteiden 
Isä? Jaan tässä nyt salaisuu-
den: en ole äärimmäinen pe-
rinnefanaatikko. En ole koke-
nut valaistumista mustien ja 
valkoisten laattojen määrän 

tärkeydestä. Sen sijaan olen 
ymmärtänyt veljeyden ja to-
veruuden merkityksen ka-
deteille ja ihmisille yleisesti. 
Perinteet luovat yhtenäisyy-
den 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 niis-
tä piittaamattomuutta. 

Hain Perinteiden Isäksi, sil-
lä uskoin ja uskon edelleen 
että pystyn luomaan ja vah-
vistamaan oman ja nuorem-
man kurssin kurssihenkeä. 
Samalla pystyn tutustumaan 
mahdollisimman moneen 
nuoremman kurssin kadettiin 
eli mahdollisiin tuleviin työ-
kavereihin. Perinteet yhdistä-
vät monella tavalla, eivät pel-
kästään arvojen ja aatteiden 
kautta. Tässä ainakin muu-
tama syy miksi aliupseerista 
tuli Perinteiden Isä.
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Hyvät lukijat,

T
ämä on kertomus al-
lekirjoittaneen, ka-
detti Juvosen sekä 
majuri Pullin mat-

kasta Norjaan Trondheimiin 
16.-19.6. nyt syksyksi vaih-
tuvalta kesältä. Olimme pe-
rinteen mukaan kutsuttuina 
Norjan ilmavoimien vanhim-
man kadettikurssin valmis-
tujaisjuhlaan, johon saapui 
delegaatioita Suomen lisäksi 
Hollannista, Saksasta, Isosta-
Britanniasta sekä Ruotsista.

Vieraat koostuivat lähtö-
kohtaisesti kadeteista, joiden 
mukana oli yhdestä kolmeen 
vanhempaa upseeria ”valvo-
massa” nuorukaisten käytös-
tä. Meidät majoitettiin ilmaso-
takoulun kurssimajoitukseen, 
jossa suomalainen kadetti 
tunsi olevansa kuin standar-
dilaatuisessa hotellihuonees-
sa pienine shampoo- sekä 
suihkugeelipulloineen. 

Paikallisista kadeteista suu-
rin osa taisi olla kesälomalla, 
sillä koululla ei pyörinyt kuin 
satunnaisia kadetteja valmis-

telemassa juhlaa.
Tulopäivänä eli torstaina 

tutustuimme muihin kutsu-
vieraisiin ja onneksemme 
huomasimme, että käynnissä 
oleva EM-jalkapallo yhdisti 
jälleen kansakunnat keske-
nään mainiosti. Englantilaiset 
tuntuivat olevan samaa miel-
tä joukkueestaan kuin useim-
mat muut, ja voitto Walesista 
piristi tunnelmaa mukavasti. 

Jalkapallon jälkeen siir-
ryimme norjalaisten tarjo-
amalle maittavalle illalliselle 
kaupungin korkeimpaan nä-
köalatorniin ja jatkoimme ju-
tustelua pihvien äärellä. Illan 
isäntänä ja muutenkin ”mat-
kanjohtajana” toimi norjalais-
ten nimeämä POC:na toimiva 
kadetti. 

Perjantain ohjelmassa oli 
upea kanoottireissu kaupun-
gin halki menevää jokea pit-
kin. Kanootteihin mentiin 
pareittain ja seuralaisiin oli 
mukava tutustua hienojen 
näkymien yhteydessä. Trond-
heim on kaunis, jo 900-luvul-
la viikinkiaikana perustettu 
noin 190 000 ihmisen opiske-

lijakaupunki, jossa vanhan-
aikaiset rakennukset toivat 
hienoa tunnelmaa kaupunki-
kuvaan. 

Virallinen tervetuliaistilai-
suus järjestettiin myös per-
jantai-iltana ilmasotakoulul-
la. Koulunjohtajan pitämässä 
tilaisuudessa jaettiin tuliais-
lahjat sekä kokoonnuttiin yh-
dessä kaikkien muiden juhla-
vieraiden kanssa auditorioon, 
jossa kadettien bändi soitti 
menevää musiikkia ja fiilis-
teltiin yhdessä heidän valmis-
tumistaan.

Kadetit olivat myös tehneet 
ilmeisesti hauskan valmistu-
misvideon kurssinsa kesken, 
mutta norjan kielitaidon puu-
te esti hauskimpien vitsien 
ymmärtämisen. Tilaisuus oli 
kaiken kaikkiaan todella mu-
kava ja rento, ja ilta jatkuikin 
yön pikkutunteihin asti erääs-
sä keskustan yökerhossa. 

Lauantaina valmistuvat 
kadetit kokoontuivat Trond-
heimin keskustaan arkkipiis-
pan palatsille, jonka pihal-
la koulunjohtaja otti heidät 
erään kenraalin kanssa vas-

Teksti: Kadetti Topi Majaniemi

Matkakertomus RNAF 
Luftkrigsskolenin
valmistujaisista
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taan. RNAF oli myös järjes-
tänyt tyylikkään ylilennon 
kahdella F-16 –hävittäjällä 
aukion yli. Varsinainen val-
mistuminen tapahtui sisäti-
loissa, minne vieraita ei kut-
suttu. Tapahtuman jälkeen 
meillä oli useita tunteja aikaa 
tutustua kaupungin keskus-
taan omin toimin.

Kuudelta illalla alkoi juhlan 
virallinen osuus, eli illallinen 
ja tanssiaiset. Vedimme pääl-
lemme juhlavaatteet, m/22, ja 
lähdimme nauttimaan Trond-
heimin kuulemma suosituim-
man keittiömestarin luomuk-
sista. Ruoka oli erinomaista ja 
norjalaiset kadetit loistavaa 
juttuseuraa koko illallisen 
ajan. Oli todella mielenkiin-
toista kuunnella vieressä istu-
van lentokadetin näkemyksiä 
paikallisesta lentokoulutuk-
sesta ja hänen tulevasta ajas-
taan Yhdysvalloissa. 

Illallisen jälkeen alkoivat 
tanssiaiset, jonka jälkeen 
koulun baarin lattiasta teh-
tiin pelikenttä erittäin kovalle 
diskolle. Oli mukava huomata, 
että täällä kotosuomessa pe-
lattavat juomapelit eivät eroa 
oikeastaan mitenkään muual-

la päin maailmaa pelattavista. 
Oma kapteenimme poistui pe-
lipaikoilta noin kello 6.30, jon-
ka jälkeen jäimme vielä itse 
joksikin aikaa ylläpitämään 
suomalaiskadettien mainetta 
tanssilattialle. Koulunjohta-
ja ei ollut valehdellut – bileet 
olivat todella erittäin kovat!

Matkan aikana oli hienoa 
huomata, että sotilashenkilöt 
muualta päin maailmaa olivat 
todella kiinnostuneita muiden 
koulutusjärjestelyistä ja ylei-
sesti armeijoiden toiminnas-
ta. Kävimme pitkiä keskus-
teluja eri maiden edustajien 
kanssa ja kaikkien vieraiden 
hyvät käytöstavat olivat hie-
nosti esillä.

Loppusanoiksi mainitta-
koon, että vaikka eroja eri 
maiden puolustusvoimien 
välillä onkin, ei meidän suo-
malaisten järjestelmä vaikut-
tanut missään nimessä jäl-
keenjääneeltä isoihin maihin 
nähden. 

Kadetti Topi Majaniemi
101. Kadk
Ilmasotalinja
Ohjaajaopintosuunta
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Teksti: Pertti Huhtanen, ex-kadettialikersantti, ex-mentori, nyk-ruutiukko

Mies, joka kohtasi kaksi 
Mannerheimia

Kohtasin kaksi Mannerheimia

O
lin pikkupoika-
na vanhempieni 
kanssa Helsingissä 
vuonna 1945. Poh-

joisella Esplanadilla, suun-
nilleen Runebergin patsaan 
kohdalla isäni sanoi, että 
katso Mannerheim.  Siinä-
hän tuo käveli. Suuri, komea 
mies. Ruskeahko puku. Pop-
lari. Lierihattu. Tein asennon 
ja vein käteni lippaan. Man-
nerheimin kasvoille levisi hy-
myntapainen ja kävelykeppi 
heilahti vastaukseksi. Seura-
sin katseella sankarini pois-
tumista. 

Temppuni alkoi naurattaa 
isää. Niin on naurattanut mi-
nuakin, kun olen katsellut 
tuon aikaisia valokuvia. Yh-
dessä kuvassa olen tervehti-
misasennossa. Kysyin sitten 
isältäni, kumpi olisit mie-
luummin, Mannerheim vai 

presidentti? Isä sanoi, että 
Mannerheim on presidentti. 
Sitä minun oli vaikea ymmär-
tää. Mannerheimhan oli Man-
nerheim. Mielikuvissani hän 
oli sotilasunivormussa.

Tämä oli rauhan aikaa. Sota-
ajan kuvaan kuului seuraava 
tapahtuma. Ehkä vuonna 1943 
olin Turussa äitini kanssa 
katsomassa Lumikkia ja seit-
semää kääpiötä. Kun Lumi-
kin äitipuoli muuttui rumaksi 
noidaksi, pomppasin pystyyn 
ja huusin että paha ryssä. Äi-
dilläni oli pitelemistä, etten 
rynnännyt tappelemaan tuon 
pahan vihollisen kanssa. Se 
oli sotaa se. 

Istuin Kotkassa Pasaatin 
kahvilassa vuonna 2007. Pu-
helimeni soi. Ääni sanoi, että 
täällä Gustaf Mannerheim, 
hyvää huomenta. Hurja miel-
leyhtymä! Hyvä, että istuin 

tukevasti. Minulta lipsahti, 
että hyvää huomenta, herra 
kreivi, vaikka tiesin ettei krei-
vi halunnut kreivittelyä. Krei-
vin asia oli yksinkertainen, 
mutta kertoi herrasmiehestä. 
Kreivi valitti, ettei terveys-
syistä voinut osallistua Man-
nerheim-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 kei-
sarillisessa armeijassa. Juuri 
kuollut Gustaf Mannerheim 
oli eri henkilö kuin kertomuk-
seni kreivi. Tämä Manner-
heim kuoli vuonna 2012.

Suomen marsalkan patsas Lahdessa. Kuva: Petri Saarinen
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Kuva: Mikko Oikarainen

Konttaisenrannan avantouintilaiturin ryhdikäs runkorakenne sivuilta

laituri-laiturit.fi

KIRJALLISET KIINTEISTÖARVIOT
Laadimme teille kiinteistöarvion luotettavasti ja puolueettomasti 
tuottoarvomenetelmällä, kauppa-arvomenetelmällä ja kustannus-
arvomenetelmällä. 
Moneen tarkoitukseen:
 - kauppa, omistajavaihdokset, ositus, perinnönjako, vakuus, 
kirjanpitoarviot, myös kiinteistörahastoarviot, joiden suorittajalta 
vaaditaan keskuskauppakamarin KHK hyväksyntä. 

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

Seinäjoen Kotijoukkue Oy, Koulukatu 5, 60100 Seinäjoki
seinajoki@kotijoukkue.fi    p. 040 714 6684
www.kotijoukkue.fi/arvio

HAIX Black Eagle Tacti cal 20 High 
Vaati vaan ammatti  - ja harrastus-
käytt öön. Ultrakeveä, vedenpitävä ja 
hengitt ävä Gore-Tex –jalkine. 
Erinomainen pito myös pakkasessa. 
Anti staatti  nen ja metalliton. 
     Koot: UK 3-12 ja ylikoot 13-15
             Sh.229€

Sotilasalan käännökset ja tekstin-
tarkistukset.           www.protocol.fi 

LUOTTAMUKSELLA 
www.protocol.fi 

FI – EN – SV – DE (Perustettu v. 2006) _83._k 
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P
uolustusvoimat an-
toi helmikuussa Tu-
pakoimattomuuden 
edistäminen Puo-

lustusvoimissa –suosituksen. 
Suosituksen mukaisesti Puo-
lustusvoimat tarjoaa henkilö-
kunnalleen tukea tupakka- ja 
nikotiinituotteista irti pääse-
miseen.

Henkilökunta saa ilmaisen 
aloituspakkauksen nikotii-
nikorvaustuotteita tai lopet-
tamisen 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, hiilimo-
noksidi häviää elimistöstäsi 
vuorokaudessa ja nikotii-
ni kahdessa vuorokaudessa. 

Teksti: Suomen Syöpäyhdistys
Kuva: Chris Vaughan

Lopeta nyt!
Se kannattaa!

Haju- ja makuaisti korjaantu-
vat parissa päivässä. Keuhko-
jen toiminta paranee merkit-
tävästi parissa kuukaudessa. 
Unen laatu ja kesto paranevat 
selvästi. Hyvän kolesterolin 
pitoisuus suurenee nopeas-
ti tupakoinnin lopettamisen 
jälkeen. Sepelvaltimotaudin 
riski vähenee selvästi. Tupak-
ka heikentää mieskuntoasi. 
Mahdolliset erektiohäiriöt 
paranevat 25 % lopettaneista. 

(Käypä hoito 2012.) 
Oletko ajatellut, että tupa-

kointi heikentää suoritusky-
kyäsi? Häkä heikentää hapen 
kulkua eli lihakset eivät saa 
tarpeeksi happea ja ne väsy-
vät nopeammin. Terva taas 
vaikeuttaa hapensaantia ja 
heikentää keuhkojen toimin-
takykyä. Nikotiini vaikuttaa 
suoraan lihaksiin vähentä-
mällä viiden verenkieroa. 
(Terve.fi.) Myös sähkösavu-
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ke sisältää yleensä nikotii-
nia eli aiheuttaa elimistöllesi 
haittoja ja jopa suurempaa 
riippuvuutta kuin tavallinen 
tupakka. (Ruokolainen & al 
2016.) Olethan tietoinen, että 
nuuska on myös tupakkatuo-
te ja sisältää nikotiinin lisäksi 
yli 2500 erilaista kemikaalia? 
Nuuskatessa nämä kemikaalit 
eli myrkkyaineet kulkeutuvat 
kaikkialle elimistöösi ja hei-
kentävät terveyttäsi. Nuus-
ka heikentää suorituskykyä 
vaikka moni urheilija toisin 
luulee. (Stumppi 2016.)

Nikotiinikorvaustuotteista 
tukea ja helpotusta vieroitus-
oireisiin

Nikotiinikorvaustuotteita 
on saatavilla laastareina, pu-
rukumina, tabletteina, suus-
umutteena ja inhalaattorina. 
Ideana on korvata tupakasta 
saatava nikotiini ja vähentää 
vieroitusoireita, joita jotkut 
saavat kun lopettavat tupa-
koinnin. (Duodecim Terveys-
kirjasto 2014.) Nämä tuotteet 
eivät kuitenkaan ylläpidä 
nikotiiniriippuvuutta, sillä 
niiden nikotiinipitoisuudet 

ovat pieniä ja tarkoitus on 
vain lievittää vieroitusoirei-
ta. Valmisteet tehoavat hy-
vin ja lisäävät onnistumisen 
mahdollisuudet jopa kaksin-
kertaisiksi. Ne sopivat myös 
nuuskasta eroon pyrkiville. 
Hoito kannattaa aloittaa jo 
ennen suunniteltua lopetta-
mispäivää. Hoitoa jatketaan 
tavallisesti noin kolme kuu-
kautta, mutta sitä voi turvalli-
sesti jatkaa myös pidempään. 
On tärkeää käyttää riittävän 
suurta annosta riittävän pit-
kään. Pitkävaikutteisen laas-
tarin etu on, että se antaa ni-
kotiinia elimistöön tasaisesti. 
Sen kanssa voi olla hyvä käyt-
tää samanaikaisesti lyhyt-
vaikutteisia tuotteita kuten 
esimerkiksi suusumutetta, 
joka on nopea apu vieroitus-
oireisiin. Samalla suusumute 
on huomaamaton ja imeytyy 
nopeasti suun limakalvoil-
ta verenkiertoon. Sitä voikin 
suositella purukumin sijaan, 
sillä jotkut jäävät kiinni niko-
tiinipurukumiin, lähinnä pu-
remistapaan. (Stumppi 2015, 
Käypä hoito 2014.)

Lääkehoitovaihtoehtojakin 
on. Nikotiinilla on suuri mer-
kitys tupakointiriippuvuu-
den synnyssä. Tällä hetkellä 
eniten käytetty lääkehoito 
on varenikliini, joka estää ni-
kotiinin vaikutuksia aivois-
sa, lievittää vieroitusoireita, 
vähentää tupakanhimoa ja 
tupakoinnin tuottamaa mieli-
hyvää.

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 lopettamispäi-
vää. Hoito kestää yleensä 12 
viikkoa, ja tarvittaessa sitä 
voidaan jatkaa toiset 12 viik-
koa. 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 työterveyshuollos-
ta ja muusta terveydenhuollosta sekä näistä linkeistä

http://www.stumppi.fi/portal/etusivu
http://28paivaailman.fi/
http://www.fressis.fi/
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Teksti ja kuvat: Kadetti Juho Ylipekkala

Sotilas-5-ottelun
harjoitusleiri
Teneriffalla

10.2.2016 kello 03:00 soi herä-
tyskello, käännyin katsomaan 
pakattua matkalaukkuani ja 
ajattelin: ”vihdoin”. Koko al-
kuviikon tekniikan luennoilla 
pieni lähdön kipinä poltteli 
jatkuvasti vatsanpohjassa sa-
malla jalkojen kaapiessa yhä 
vain syvempiä lähtökuoppia. 
Lento lähti aamulla 06:00 ja 
olimme perillä noin yhden-
toista aikaan kohteessa enem-
män kuin valmiina. 

Teneriffan lämpö helli ke-
sälajin harrastajaa saman 
tien laskeuduttuamme Nor-
ten lentokentälle ja sää jatkui 
tasaisen lämpimänä koko vii-
kon. Olo oli uskomaton, olim-
mehan vain kuuden tunnin 
matkan päässä rakkaasta ko-
tisaarestamme. Ensimmäinen 
päivä kului tutustuessa pai-
kalliseen alueeseen ja juoksu-
maastoja metsästäessä. 

Loppujoukkue saapui ilta-
myöhään alueelle ja olimme 
ensimmäisen kerran koossa 
torstaiaamuna aamupalan 
yhteydessä. Neljä kadettia ja 

neljä henkilökuntaan kuu-
luvaa urheilijaa tankkasivat 
vatsansa täyteen ja täysi fo-
kus oli jo päivän ensimmäi-
sessä harjoituksessa. Teema-
na oli pitkä peruskestävyys 
lenkki ja suunnaksi valitsim-
me vallitsevat maastonkohdat 
mannerlaatan reunalta. Kaksi 
tuntia, 400 metriä nousua ja 
15 kilometriä myöhemmin 
pääsimme takaisin majoituk-
seen, josta siirryimme lounas-
tamaan. 

Ruoan laskeuduttua iltapäi-
vällä oli ohjelmassa liikku-
vuusharjoite, jossa pääpaino 
oli rintarangan ja lantion liik-
kuvuudessa. Fysioterapeut-
ti oli kehittänyt meille myös 
juoksutekniikkaharjoitteen, 
mikä kohdistui tällä kertaa 
jalkapohjan lihaksiin. Illan 
hämärtyessä ja aikaeron sekä 
fyysisen rasituksen saattele-
mana uni tuli silmään paikal-
lista aikaa jo ennen yhdeksää.

Jatkuu ►
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Teksti ja kuvat: Kadetti Juho Ylipekkala
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Nesteytyksen
merkitys

Toisen aamun valjetessa pieni 
pahan olon aavistus alkoi jo 
kutkutella aamupalan yhtey-
dessä. Päivän teemana olivat 
mäkivedot, ja ajatus edellisen 
päivän jyrkkien nousujen ja 
laskujen myötä ei helpotta-
nut. Tunteita aamupäivän 
harjoitus herätti varmasti jo-
kaiseen mahdolliseen suun-
taan, mutta urheilun luoma 
euforia harjoituksen päät-
teeksi oli enemmän kuin mah-
tava. Maitohappomaksimit oli 
ylitetty ja hien vuodatuksen 
ennätyksiä rikottiin varmas-
ti jokaisen osalta +25 asteen 
lämmössä. 

Iltapäivällä ohjelmassa oli 
yhdistelmäharjoitus mikä 
sisälsi juoksun harjoituspai-
kalle, kuntosali- ja uintihar-
joitteen sekä juoksun takaisin 
majoitukseen. Puitteet harjoi-
tuspaikassa olivat viimeisen 
päälle. 2000 – luvun parem-
malla puolella rakennettu 
harjoituskeskus ”Tenerife Top 
Training” loi puitteet jokaisen 
mahdollisen lajin harrasta-
jalle. Uintiolosuhteet kuudel-
latoista eri ulkoilmaradalla, 
jalkapallokenttä, kuntosalit 
ja tenniskentät kokosivat ur-
heilun ystävät tuon samaisen 
mäen huipulle, jossa myös me 
harjoittelimme muutaman 
kerran koko viikon aikana.

Koitti neljäs harjoituspäi-
vä ja edessä oli jälleen pitkä 
peruskestävyyslenkki. Päi-
vän herkkupala kuitenkin oli 
mielekkään aamuisen pun-
nerruksen jälkeen lounaan 
yhteydessä käydyt keskus-
telut valmentajan kanssa tu-
levaisuudesta, tavoitteista 
ja ylipäätään harjoittelusta 
kohti sotilas-5-otteluhuippua. 
Oman keskusteluvuoron käy-

● Jatkoa edelliseltä sivulta tyäni oli hetki aikaa levätä ja 
pohtia mitä tosissaan on ta-
pahtunut viimeisen vuoden 
aikana.

Pieni askel kadetille

Helmikuussa 2015 eräs kurs-
sitoverini mainitsi ääneen 
sanan sotilas-5-ottelu sekä 
harjoittelurinki. Kaikki ympä-
rillä oleva hälinä hävisi mie-
lestä, ja siinä nuorena simpun 
alkuna aloin pohtimaan että 
minkälainen homma. Lajista 
en tiennyt yhtään mitään, ja 
edelleen tuntuu että joka iki-
sessä harjoitteessa, varsinkin 
valmennuksen mukana ol-
lessa oppii joka kerta jotain 
uutta. Omalta osaltani lajin 
viehättävyys löytyy kahdesta 
tekijästä: monipuolisuus sekä 
uuden oppiminen joka ikinen 
harjoituskerta. 

Aikalailla tasan vuosi myö-
hemmin havahduin Tenerif-
falta omista ajatuksistani. Ta-
juan että päivän harjoitukset 
ovat ohi ja päivällinen kolkut-
telee jo kulman takana. Illan 
päätteeksi suunnittelimme 
seuraavan päivän ohjelmaa, 
sillä urheilun osalta tiedossa 
oli lepopäivä.  Päädyimme si-
vistämään itseämme kulttuu-
rillisesti ja suuntasimme yh-
teen Euroopan suurimmista 
vesipuistoista. Siellä sai mieli 
levätä ja kroppa latautua koh-
ti seuraavan päivän haasteita. 
Mainittakoon vielä että eräs 
nimeltä mainitsematon ka-
detti kellotti päivän ennätyk-
sen liukumäessä: 60,8 km/h. 

Jos ei aiemmin, niin vähin-
täänkin kuudentena päivänä 
leirin teema oli entistä sel-
vempi. Harjoitteena olivat 
kovavauhtiset juoksuvedot 
radalla. Mieli oli saanut levä-
tä edellisen päivän ja kehitys-
keskustelujen myötä kaikki 
olivat erittäin motivoituneita 
ja latautuneita harjoitteeseen. 

Aamupäivän harjoittelusta 
selvittiin kunnialla ja iltapäi-
vällä kisailtiin lentopallon 
merkeissä: kadetit vs. henki-
lökunta. Epäselvää ei liene 
kumpi joukkue voitti.

Viimeinen harjoittelupäivä 
sisälsi jälleen pidemmän len-
kin, joka toteutettiin puhtaana 
vaelluksena noin kilometrin 
korkeuteen. Loppupäivä sujui 
huollon merkeissä ja korvaa-
vien koulutehtävien parissa.  
Matka takaisin Suomeen ka-
dettien osalta alkoi paikallista 
aikaa 08:00 aamulla ja perillä 
Santahaminassa olimme lo-
pulta vasta yhdeksän aikaan 
illalla. 
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Mietteitä matkasta

Pääseminen harjoitusleiril-
le oli ehdottoman hieno ko-
kemus. Sieltä saadun opin ja 
tiedon arvoa oli vaikea alkaa 
miettiä heti seuraavana päi-
vänä kurssitovereiden kysel-
lessä reissusta. Säännöllinen 
urheilu tavoitteellisesti on 
luonut ainakin itselleni myös 
rutiineja paljon enemmän 
opiskeluun ja ylipäätään elä-
mään, näin jälkeenpäin ajatel-
tuna. Kun nykyään suunnitte-
len 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 yk-
silölajia tai saanut yksilöllistä 
ohjausta urheilun suhteen. 
Nyt valmennuksen alla yksi-
tyiskohtia korjatessa huomaa 
suuren vaikutuksen lopputu-
lokseen ja tuntuu uskomat-
tomalta miten monet pienet 
asiat ovat jääneet itseltäkin 
huomaamatta esimerkiksi 
juoksu- tai uintiasennon suh-
teen. Miksi piti lähteä Tene-
riffalle asti harjoittelemaan 
pääsääntöisesti juoksua? En 
ole välttämättä paras henkilö 

vastaamaan tähän kysymyk-
seen, mutta sen minkä opin 
harjoituksen aikana juok-
susta, uinnista ja ylipäätään 
sotilas-5-ottelusta on itselleni 
täysin korvaamatonta.
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“Noniin, hyviä rekryhom-
mia tarjolla! Some-kadeteiksi 
pitäis saada pari innokasta 
taistelijaa, anyone?” Hiljaista 
on. Mitä se edes tarkoittaa? 
Kyllä kai siinä joutuu julki-
sesti laittamaan kuvia itses-
tään sotilasvaatteissa kaiken 
kansan nähtäville? Eletään 
aikaa ennen joulua 2015. En-

Teksti: Kadettialikersantti Jenni Nummela
Kuva: Onni Kalin

#upseeriksi2016 #mpkkfi

SOME
thoughts
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simmäinen kyselytuokio ei 
tuota toivottua tulosta, mutta 
heti muutaman viikon päästä 
ilmaantuu asiasta kiinnostu-
neita kadetteja sopiva määrä. 
Itse ainakin tykkään ottaa 
kuvia matkan varrelta, joten 
miksikäs ei!

Lisää infoa olisi kuitenkin 
kiva saada. Mitä, missä, mil-
loin, miksi? Selviää, että so-
me-kadettien tarkoituksena 
on edellisten vuosien tapaan 
lisätä erityisesti korkeakoulu-
jen yhteishaun aikaan Maan-
puolustuskorkeakoulun nä-
kyvyyttä sosiaalisen median 
kautta, kertoa ulkomaailmaan 
kadetin arjesta mahdollisim-
man realistisesti, jotta kou-
luun hakeville tulisi selkeäm-
pi kuva kadetin opinnoista, 
sekä olla tukena hakuproses-
sin aikana kaikille kiinnos-

tuneille. Lopulta projektiin 
valikoituu kuusi iloista ja mo-
tivoitunutta kadettia. 

Heti alkuun viestinnän 
asiantuntevat ammattihenki-
löt ohjeistavat meille käytössä 
olevien some-väylien käyttöä 
ja hieman sitä, mitä ja miten 
kannattaa milläkin kanavalla 
julkaista. Edellisistä vuosista 
saadaan myös ennakkovaroi-
tuksia somen ihmeellisessä 
maailmassa liikkuvista trol-
leista ja toisaalta sitä kautta 
saapuvista lukuisista(?!) tref-
fipyynnöistä.

Helmikuun lopulla alkaa 
vihdoin tapahtua. Kadet-
tiprofiilit luodaan kaikille 
projektilaisille Twitteriin, 
Instagramiin ja Facebookiin. 
Ensimmäistä julkaisua tulee 
mietittyä todella pitkään, sil-
lä siitä pitää tarkistaa ainakin 

oikeinkirjoitus, oikeat hashta-
git, kuvanlaatu, oikeinkirjoi-
tus, hashtagit ja vielä kerran 
oikeinkirjoitus.

Ja sitten: JAA. Huh, muu-
tama seuraaja ilmestyy heti 
MPKK:n tilien kautta tehtyjen 
repostauksien jälkeen. Mitä 
enemmän julkaisuja eri tileil-
le saa, sitä helpommaksi uusi-
en julkaisujen keksiminen ja 
tekeminen muuttuu. Mitään 
julkaisurajoitteita meille ei 
missään vaiheessa anneta, 
kyllähän me tiedetään hyvän 
maun rajat ja tavoite on kai-
killa kirkkaana mielessä. So-
me-porukalla on tietysti myös 
moderni johtamisjärjestelmä 
(whatsapp) käytössään, jonka 
kautta saa 24/7 tukea mihin 
tahansa ongelmaan ideoiden 

Jatkuu ►

63

Viestintä



puutteesta jonkun provosoi-
jan aiheuttaman aggression 
purkamiseen. Tästä todella 
suuri kiitos asianosaisille!

Vaikka seuraajamäärät kas-
vavat jatkuvasti, ei keskosen 
arki kuitenkaan päivittäin (tai 
edes viikoittain) tunnu jul-
kaisemisen arvoiselta: Vuo-
sangan ampumaharjoituksen 
jälkeen meitä vanhan opinto-
suunnitelman mukaan koulu-
aan käyviä kadetteja odottaa 
muutaman kuukauden ver-
ran tekniikkaa, johtamista ja 
strategiaa (=luentoja) sekä 
loppukeväästä tutkimusme-
netelmäopinnot ja –vapaat 
(=luentoja ja omatoimista 
opiskelua).

Eli mitä me kaikki kuusi 
saman kadettikurssin opis-
kelijaa voimme julkaista? 
Kuvan kahvikupista luennol-
la? Entä tutkimussuunnitel-
masta tai tekniikan kirjasta? 
No, ehkä kerran, mutta ei 
kuudelta henkilöltä montaa 
kertaa viikossa! Mietimme jo 
ensimmäisten some-viikkojen 
jälkeen, että paljon monipuo-
lisempaa tietoa kadetin arjes-
ta saisi hakijoita ajatellen, jos 
jokaiselta vuosikurssilta tuli-
si päivityksiä.

Kurssitoveri keksiikin, että 
upseeriksi.fi -sivustolta löyty-
vät opintosuuntaesittelyt ovat 
melko mitäänsanomattomia, 
joten päätämme pyytää vir-
ka-apua kurssitovereiltamme 
ja vanhemman kurssin edus-
tajilta saadaksemme julki pa-
rempaa tietoa eri opintosuun-
tien opinnoista. 

Meidän onneksemme kaa-
derit ja vanhukset ottavat 
pyyntömme vastaan todella 
hyvällä asenteella ja saamme 
lopulta julkaistua monia hie-
noja esittelyjä. Myös nuorem-
man kurssin arkea pyritään 
valottamaan omista arkistois-
ta löytyvillä kuvilla, mutta 

opintosuunnitelman muutok-
sen myötä meillä ei ole tarjota 
eetteriin ajantasaista tietoa. 

Tukipyyntöjä tämän vuoksi 
lähetetään myös nuorimman 
kurssin suuntaan, tuloksetta. 
Melko lyhyeltä tuntuvan ke-
vään jälkeen pääsykokeet al-
kavat ja niiden myötä meidän 
toimintamme hiipuu: Tehtävä 
on täytetty, tämän vuoden 
hakijat ovat saaneet tukea 
ja tarvitsemaansa tietoa! Vai 
onko sittenkään? Olisiko tä-
mänkaltaisen toiminnan kui-
tenkin oltava jatkuvaa, eikä 
kausittaista? 

Ennakkopuheista huoli-
matta kadettiprofiilimme 
välttyivät suuremmalta trol-
laukselta, eikä niitä treffi-
pyyntöjäkään kukaan saanut 
muutaman kadetin (suureksi) 
harmiksi. Sen sijaan useita 
keskusteluja käytiin kiinnos-
tuneiden nuorten kanssa mil-
loin mistäkin hakemiseen tai 
kouluun liittyvästä asiasta ja 
ainakin suoraan heiltä saatu 
palaute antamastamme tuesta 
oli positiivista.

Kokonaisuutena tämä soti-
laana somessa oleminen oli 
meidän mielestämme opet-
tavainen ja hyvä kokemus. 
Tämänkaltaisiin tehtäviin 
saattaa hyvinkin tulevaisuu-
dessa ajautua uudelleen kun 
Puolustusvoimat kokoajan li-
sää näkyvyyttään sosiaalisen 
median eri kanavilla.

Tapahtuu meidän kadetti-
profiileillemme nyt syksyn 
tullen mitä tahansa, varmaa 
on, että uusia kadetteja tähän 
tehtävään tullaan jossakin 
vaiheessa tarvitsemaan. Ka-
dettiprofiilin ylläpitäminen 
ei vaadi suurta työtä, mutta 
antaa mahdollisuuden päästä 
kehittämään omaa osaamis-
taan sosiaalisessa mediassa 
sotilaana esiintymiseen. 

Some-kadettina toimiminen 
on ainakin allekirjoittaneelle 
tuonut sellaisia positiivisia 
kokemuksia, joita muuten ei 
eteen varmasti olisi tullut. 

Kun teille nuoremmille ka-
deteille tulee tilaisuus ryh-
tyä some-kadeteiksi, kehotan
ottamaan haasteen vastaan!

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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N
DU Black Knights 
on Maanpuolus-
tuskorkeakoulun 
a m e r i k k a l a i s e n 

jalkapallon joukkue. Black 
Knights pelaa korkeakoulu-
sarjaa, jossa eri korkeakoulut 
ympäri maata kamppailevat 
korkeakoulujenkkifutiksen 
Suomen mestaruudesta. 

Vuonna 2016 sarjassa pelasi 
yhteensä 11 joukkuetta. 

NDU Black Knights on pe-
rustettu syksyllä 2012 ja on 
pelannut korkeakoulusarjaa 
neljä kautta. Joukkueessa on 
pelaajia kaikilta kurssita-
soilta, aina kadeteista yleis-
esikuntaupseerikurssilaisiin 
saakka. Joukkue toivottaa 

Sijoitukset:

• 2013 OSM-kisojen 3. sija
• 2014 OSM-kisojen 2. sija
• 2015 OSM-kisojen 2. sija
• 2016 OSM-kisojen 7. sija

Teksti: Kadetti Pauli Piirainen

NDU Black Knights

kaikki opiskelijat tervetul-
leiksi mukaan toimintaan 
kaudelle 2017!
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Viimeaikaisen lehtikirjoitte-
lun innoittamana olen kehit-
tänyt uuden termin, puska-
pyssy. Puskapyssy kirjoittaa 
asiattomia, harhaanjohtavia 
ja ehkä pahansuopia asiois-
sa, joita hän ei tunne. Puska-
pyssy toimii ahkerasti myös 
piilovaikuttamalla suullisesti 
ja voi siten synnyttää paljon-
kin hämmennystä ja vahin-
koa ennenkuin se havaitaan. 
Puskapyssyn tieto, taito tai 
ymmärrys ei kuitenkaan yllä 
trollien tasolle. Silti puska-
pyssyä voisi kutsua myös pik-
kupikkutrolliksi. 

Puskapyssyilyyn tulisi heti 
sen havaitsemisen jälkeen 
reagoida esimerkiksi vasti-
neella. Muutoin se voidaan 
tulkita hyväksytyksi, se voi 
jatkua, voimistua ja tarttua 
muihinkin. Trollien taita-
vuudesta johtuu, että heidän 
toimintaansa on vaikeampi 
havaita. Tämä taas on erit-

Kyseenalaista viestintää

täin suuri uhkatekijä. Trolli 
yltää taitavuutensa lisäksi yli 
puskapyssyn mm seuraavien 
epiteettien alueella: Myrkyn-
kylväjä, riidankylväjä, nil-
viäinen, niljake, myyrä. Jos 
tällainen toiminta johtaa har-
haiseen mielipiteenmuodos-
tukseen, ollaan tuhon tiellä.

Termi puskapyssy pyrkii 
avaamaan silmiä länsimaisen 
viestintävapauden väärin-
käyttöjen havaitsemiseksi ja 
niihin reagoimiseksi. Termi 
sopinee vastuuntuntoisen 
viestinnän kontrastiksi. Ter-
mi on tietyn käsitteistön u-
versio. Jos termin toinen kir-
jain olisi a, olisi kysymyksessä 
u-versiotakin alamittaisempi 
toiminta. Voinemme iltapuh-
teina mietiskellä myös sitä, 
keiden toimintaa puskapyssy 
mahtaisi kuvata. Liikkuuko 
jonkun toiminta peräti trol-
litasolla ja piehtaroiko joku 
ehkä a-version syövereissä?

Teksti: Pertti Huhtanen, kehittämiskonsultti
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Puolustusministeriö on 
asettanut työryhmän sel-
vittämään henkilötietojen 
käsittelyä puolustushal-
linnossa koskevan lainsää-
dännön muutostarpeet sekä 
valmistelemaan ehdotus tar-
vittaviksi säädösmuutoksiksi 
siten, että lainsäädäntö vas-
taa uudistuvaa Euroopan uni-
onin tietosuojalainsäädäntöä. 
Työryhmä laatii ehdotuksen-
sa hallituksen esityksen muo-
toon.

Valtaosa henkilötietojen kä-
sittelystä puolustushallinnos-

Henkilötietojen käsittelyä puolustushallin-
nossa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan

sa ei kuulu unionin sääntelyn 
soveltamisalaan. Työryhmä 
ratkaisee, mitä säädöksiä 
henkilötietojen käsittelyyn 
puolustushallinnossa sovelle-
taan.

Työssä otetaan huomioon 
hallitusohjelman tavoitteet 
vahvistaa kansalaisten oi-
keutta valvoa ja päättää itse-
ään koskevien tietojen käy-
töstä. Tarkoituksena on myös 
varmistaa tietojen sujuva 
siirtyminen viranomaisten 
välillä ja välttää tarpeetonta 
erityissääntelyä.

Valmistelu sovitetaan yh-
teen muiden ministeriöiden 
henkilötietojen käsittelyä kos-
kevien lainsäädäntöhankkei-
den kanssa. Työryhmän toi-
mikausi 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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Teksti: Kadettialikersantti Antti Ravelin

Viimeiset ketut

V
arusteet on palau-
tettu. Tyhjennän 
Kadettitalon kol-
mannessa kerrok-

sessa olevan tupani lopuista 
siellä olevista siviilivarusteis-
ta laatikoihin, kävelen käy-
tävän päähän, katson sitä ja 
huokaisen. Tavaroiden pääl-
limmäisenä on syntymäpäi-
väkortti, jonka joukkueeni 
antoi minulle, laulun saattele-
mana, vajaa vuosi sitten.

Aloittaessani kadetin opin-
not, minut sijoitettiin 101. 
kadettikurssin kuudenteen 
eli Foxtrot-joukkueeseen. 
Ensimmäisenä päivänä pais-
kattuani kättä tupakaverini 
ja nykyisen hyvän ystäväni 
kanssa sekä tutustuttuani tä-
hän noin 30 hengen kaiken 

kirjavan ja persoonarikkaa-
seen joukkoon, alkoi tie josta 
nyt kirjoitan. 

Vanhemman kurssin tutorit 
sekä joukkueemme kadetti-
johtaja valoivat perustukset, 
joiden päälle 101. Foxtrot-
joukkue lopulta kasvoi. Varo-
vaisten ensimmäisten päivien 
jälkeen, jää alkoi pikku hil-
jaa murtua. Päärakennuksen 
kolmannen kerroksen poh-
joispäädyn sinisistä sohvista 
tuli paikka, jossa itse kukin 
meistä vietti lukuisia tunteja 
jutellen, tutustuen ja muuten 
aikaa viettäen. Opintopolku 
kulki lukuisten tapahtumien 
ja sattumusten kautta Sar-
kajuhlan kautta Vuosangan 
ampumaharjoitukseen ja siel-
tä puolustushaarakouluille, 

jolloin tiemme erkanivat het-
keksi. Keskosvuoden alku, oli 
paljon odotettu hetki, jolloin 
jälleen näkemisen riemu oli 
ylimmillään. 

Yhteisöllisyys ja kadetti-
toveruus. Nämä kaksi asiaa 
nousevat päälimmäisinä mie-
leeni muistellessani kuluneita 
kahta vuotta. Yhteiset koette-
lemukset, taisteluharjoituk-
sissa sekoilut, kadettiharjoi-
tukset, saunaillat tai vaikkapa 
ihan vain arki-iltana joukku-
een yhteisissä tiloissa vietetyt 
lukuisat tunnit ovat hetkiä, 
joista en yhtäkään vaihtaisi 
pois. Hyvä yhteishenki on en-
nen kaikkea valtava voimava-
ra. Kadettikoulun haastavien 
opintojen, tenttien, sotahar-
joitusten ja siviilielämän tuo-

68

Joukkuehenki



mien, välillä jopa ylivoimai-
silta tuntuvien, haasteiden ja 
paineiden alla on kukin meis-
tä 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 poi-
ki kohtalokkaan muutoksen 
Foxtrot-joukkueelle. Tuorein 
kurssi jaettiin ainoastaan nel-
jään joukkueeseen, joka tar-
koitti Echo- ja Foxtrot-jouk-
kueiden tarinan päättymistä 
– ainakin toistaiseksi. Kettu-
jen perinteet ja muistot paka-
taan laatikkoon ja piilotetaan, 

kunnes ehkä jonain päivänä 
koittaa vielä se hetki, jolloin 
uusi Foxtrot-joukkue nimite-
tään taloon.

Tämä on vain yksi esimerk-
ki Kadettikoulun ainutlaatui-
sesta yhteisöllisyydestä. Vas-
taava tarina löytyy jokaisesta 
joukkueesta. Joka vuosi tulee 
uusi kadettikurssi, jota ale-
taan lyödä osaksi tätä kadet-
tien välistä väkivahvaa ketjua 
ja jälleen käynnistyy lukuisia 
uusia tarinoita. Kadettitove-
ruus ei myöskään ole pelkäs-
tään joukkuiden sisäinen asia, 
vaan CDH sitoo meidät kaikki 
yhteen – joukkueesta tai vuo-
sikurssista välittämättä.

Rakkaat ketut! Olen kiitol-
linen siitä, että olen saanut 

palvella kanssanne. Tiemme 
erkanevat viimeiseksi vuo-
deksi ja hajaannumme ympä-
ri Suomea aselajiopintoihin, 
mutta älkäämme antako sen 
syödä tätä toveruutta, joka 
on meidän välillemme yh-
teisten koettelemusten kautta 
rakentunut. Vuoden päästä 
tapaamme jälleen vauhtiviik-
kojen merkeissä ja silloin ko-
hotamme maljan viimeisille 
hetkillemme kadetteina sekä
viimeiselle Foxtrot-joukku-
eelle!

Foxtrot-joukkue Sarkajuhlassa 2015
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Teksti: Kadetti Aapo Pihlajamäki

Norjan Merikadetti-
tanssiaiset 8.–10.4.2016

N
orjan merikadetti-
tanssiaiset järjes-
tettiin Bergenissä 
Norjan merisota-

koululla. Jokaisesta Pohjois-
maasta sekä Norjan maaso-
takoulusta oli kutsuttu kaksi 
kadettia vieraiksi. Suomalais-
ten merikadettien edustajina 
oli myös kaksi henkilöä. Tar-
koituksena oli osallistua pai-
kallisen Merisotakoulun tans-
siaisiin, tutustua eri maiden 
kadetteihin ja tiivistää meri-
kadettien välisiä suhteita.

Perjantaiaamu alkoi kello 
04.30 herätyksellä ja reissuun 
valmistautuen tuhdilla aamu-
palalla. Varusmieskuljettaja 
haki minut ja kadettitoverini 
kotoa kello 05.00 jonka jäl-
keen suuntasimme lehtoken-
tälle. Lento lähti seitsemän 
aikoihin kohti Osloa, jossa 
meillä oli vaihto toiseen len-

tokoneeseen. Oslon lentoken-
tällä jouduimme pieneen epä-
selvyyteen laukkujen kanssa, 
sillä matkalaukkumme eivät 
menneetkään suoraan Ber-
genin lentokoneeseen, vaikka 
niiden olisi pitänyt mennä. 
Selvisimme kuitenkin pelkäl-
lä säikähdyksellä ja pääsim-
me odottamaan jatkolennolle 
lähtöä. Tapasimme lentoken-
tällä ruotsalaiset aliupseeri-
vieraat, jotka olivat menossa 
Bergeniin samalla lennolla 
meidän kanssa. Ruotsalaiset 
ali-upseerit kertoivat kou-
lustaan, että he erikoistuvat 
johonkin erikoisalaan, kuten 
aluksen kone- tai taisteluväli-
nepuolelle. He eivät olleet siis 
kadetteja, vaikka olivat kut-
suttuina Bergeniin merika-
dettitanssiaisiin. Jatkoimme 
matkaa yhdessä heidän kans-
saan ja saavuimme Bergeniin 

suunnitellusti hieman ennen 
puoltapäivää.

Aurinkoisessa Bergenissä 
meitä oli vastassa norjalainen 
kadetti Martin, joka vastasi 
vieraista koko viikonlopun. 
Lähdimme lentokentältä Me-
risotakoululle yhdessä ruot-
salaisten ja Martinin kanssa. 
Matka koululle kesti noin 15 
minuuttia ja koululla kirjau-
duimme alueelle vieraiksi. 
Koululle saavuttuamme ta-
pasimme myös muut vieraat 
ja välillämme synkkasi saman 
tien ja tunnelma oli hyvä. 
Söimme koululla lounaan ja 
siirsimme tavarat huonei-
siimme. Pienen päivälevon 
jälkeen lähdimme kiertämään 
Merisotakoulun aluetta.

Koulu sijaitsi aivan meren 
rannassa ja näkymät olivat 
erittäin kauniit. Koulualue 
oli hyvin samankaltainen 
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kuin mitä meillä on Suomen 
merisotakoululla tai Santa-
haminassa. Alueella oli pää-
rakennus, majoitusrakennus, 
urheilutilat, ampumatalo sekä 
kadettien oma baari, Valhalla. 
Ampumatalo oli rakennet-
tu pistooli-kaliiberisia aseita 
varten ja kadetit saivat käyt-
tää rataa milloin halusivat ja 
koulu tarjosi kadettien pat-
ruunat. Mielenkiintoista oli, 
että kadeteilla on oma purje-
vene, jota he saavat käyttää 
vapaa-aikanaan ja viikonlop-
puisin myös siviilikavereiden 
kanssa. Koululla oli oma lai-
vasimulaattori ja pääsimme 
itsekin testaamaan sitä sekä 
toimimaan ohjailijana norja-
laisella fregatilla.  Muutoin 
yleisestä asumisesta selvisi, 
että kadettien täytyy maksaa 
ruoastaan 100kr/päivässä (n. 
11e) ja tällä he saivat aamu-
palan, lounaan sekä päiväl-
lisen. Ruokalassa sai syödä 
siviilivaatetuksessa, mutta 
useimmat käyttivät kuiten-
kin sotilasvaatetta. Norjan 
merisotakoulun opetussuun-
nitelma on hyvin samankal-
tainen kuin meilläkin. Opis-
kelu sisältää mm. taktiikkaa, 
politiikkaa, tekniikkaa, sekä 
tietenkin merenkulkua.

Kierroksen jälkeen söimme 
päivällisen ja menimme val-
mistautumaan iltaa varten. 
Illalla joimme tervetuliais-
maljat ja tapasimme viikon-
lopun avecimme, jotka olivat 
paikallisia lääkäriopiskelijoi-
ta. Siirryimme illan aikana 
Valhallaan, jossa tutustuim-
me toisiin kadetteihin ja hei-
dän aveceihinsa. Illan tunnel-
ma oli luonnollisesti erittäin 
hyvä ja illanvietto kestikin 
pitkään puolenyön jälkeen.

Lauantaiaamun ohjelma oli 
suunniteltu järkevästi. He-
rätyksemme oli kymmenel-
tä, josta siirryimme suoraan 
aamupalalle. Norjalainen aa-
mupala oli kalapainotteista, 

mutta mielestäni lautaselli-
nen kylmäsavulohta oli erit-
täin hyvä alku juhlapäivälle. 
Aamupalan jälkeen siirryim-
me autoilla suoraan keskus-
taan vuonon rantaan norja-
laiselle koululaivalle, vajaat 
100m pitkälle Statsraad 
Lehmkuhl:lle. Nuorin merika-
dettikurssi käyttää kyseistä 

alusta heidän omalla kolmen 
kuukauden koulutuspurjeh-
duksellaan, joka suuntautuu 
usein Atlantin toiselle puolel-
le. 3 mastoinen purjealus vaa-
tii koko miehistön kannelle 
purjeiden nostoa varten, mut-
ta muuten eläminen aluksella 
oli vapaampaa. Kadettien teh-
tävät aluksella oli rinnastet-
tavissa meidän ensimmäisen 
vuoden koulutuspurjehduk-
sen tehtäviin. Alus oli erittäin 
hyvässä kunnossa ja ihmet-
telimmekin, millä keinoin he 
saavat pidettyä aluksen puu-
osat niin hyvässä kunnossa. 
Vastauksena tähän oli hio-
mapaperi, lakka ja raaka työ. 
Kadetit auttavatkin aluksen 
omistajaa kunnossapidosta 
erittäin paljon. 

Mielenkiintoisen alusvie-
railun 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 Mar-
tin oli järjestänyt meille lou-
naan. Lounas oli jälleen kala-
painotteinen ja erittäin hyvä. 
Lounaan jälkeen siirryimme 
hissillä takaisin merenpinnan 
tasolle ja palasimme Meriso-
takoululle valmistautumaan 
vierailumme päätapahtu-
maan.

Ennen juhlan alkua otimme 
avecimme vastaan ja teimme 
viimeiset valmistumistoimen-
piteet juhlaa varten. Sisään 
siirryttäessä kävelyämme 
tahditti perinneasuihin pu-
keutunut rumpuryhmä. Si-
sälle päästyämme kättelimme 
koulun johtajaa sekä tanssi-
aisista vastaavaa opiskelija-
järjestön puheenjohtajaa (vrt. 
Merikadetit ry), jonka jälkeen 
siirryimme kuohuviinilasin 
ääreen. Alkumaljan jälkeen 
alkoi itse ruokailu.

Ruokailu oli yli kolme tun-
tia pitkä ja sisälsi alkuruoan, 
pääruoan sekä kaksi jälkiruo-
kaa. Ruoka oli mielestäni erit-
täin hyvää ja monipuolista 
sisältäen kalaa, lihaa ja kas-
viksia. Viinit olivat laadukkai-
ta ja isäntäväki piti huolen, 
ettei se viini päässyt loppu-
maan. Ruoan ja juoman puo-
lesta ilta oli siis erittäin on-
nistunut! Ruokailuosuudessa 
pidettiin paljon puheita, jotka 
kestivät keskimäärin 15 mi-
nuuttia. Puheet olivat siis pal-
jon pidempiä mihin Suomessa 
on totuttu. Emme itse ymmär-
täneet puheista juuri mitään, 
mutta onneksi avecimme ker-
toivat meille puheiden pää-
sisällön, joten emme jääneet 
täysin tietämättömiksi. Kade-

Jatkuu ►

Mielenkiintoista oli, 
että kadeteilla on 

oma purjevene, jota 
he saavat käyttää 
vapaa-aikanaan ja 

viikonloppuisin myös 
siviilikavereiden 

kanssa.
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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–elo-
kuvista tuttuihin teemakap-
paleisiin.

Ilotulituksen jälkeen oli 
tanssin aika ja jokainen pää-
si osallistumaan yhteiseen 
tanssiin sekä ensimmäiseen 
valssiin, jonka jälkeen tanssi 
oli vapaaehtoista. Jäimme kui-
tenkin vielä tanssilattialle ja 
näytimme muille suomalais-
ten kadettien tanssitaitoja. 
Muut olivat hämmästyneitä 
kuinka hyvin Clara Blomqvist 
oli opettanut meitä pyörit-
telemään daameja. Tanssin 
jälkeen illanvietto muuttui 

vapaammaksi ja tutustuim-
me moneen uuteen henkilöön. 
Vertailimme melko paljon ka-
dettikoulutuksiamme ja pää-
dyimme johtopäätökseen, että 
koulumme ovat hyvin saman-
kaltaisia kouluaineisiin ja ka-
detin arkeen liittyviä pieniä 
poikkeuksia lukuun ottamat-
ta. Siirryimme illan aikana 
jälleen Valhallaan, jossa juh-
lat jatkuivat myöhään yöhön. 
Ilta oli siis erittäin onnistu-
nut!

Nukutun yön jälkeen he-
räsimme hyvissä juhlan jäl-
keisissä tunnelmissa ja siir-
ryimme tuttuun ruokalaan 
brunssille. Brunssin jälkeen 
pakkasimme tavaramme ja 
päätimme lähteä ruotsalais-
ten kanssa tutustumaan vielä 
kaupunkiin, sillä lentomme 
takaisin Suomeen lähti vasta 
illalla. Edellisenä iltana so-
vimme erään norjalaisen ka-
detin kanssa, että hän lähtee 
näyttämään meille kaupun-

kia, jotta saisimme kaupunki-
kierroksesta enemmän irti. 

Kaupungilla kiersimme tär-
keimmät turistikohteet, jotka 
olivat jääneet lauantaina nä-
kemättä ja kävimme haukkaa-
massa pientä purtavaa. Kier-
roksen aikana ajatukset ja 
keskustelut alkoivat kääntyä 
seuraavaan jälleennäkemi-
seen eli kesän Nocaan Berge-
nissä. Ainakin keskusteluis-
tamme päätellen kesällä tulee 
tiukka kamppailu kultamita-
leista. Viikonlopun tieduste-
lun perusteella voidaan myös 
todeta, että Bergenissä on 
varsin hyvät puitteet merika-
dettipäivien järjestämiseen. 
Iltapäivän kääntyessä loppua 
kohti palasimme Merisota-
koululle, söimme päivällisen 
ja lähdimme lentokentälle 
yhdessä ruotsalaisten kanssa. 
Lentomme takaisin Suomeen 
kulki Oslon kautta, mutta 
pääsimme Suomeen kuiten-
kin ennen puoltayötä.

● Jatkoa edelliseltä sivulta
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Erikoishammasteknikko 
Tuula Komujärvi, www.
ehtkomujarvi.fi
LVI-Tapioharju Oy, 
www.lvi-tapioharju.fi
Kone-Tuomi Oy www.
kone-tuomi.fi
Viini ja Puutarhatila 
Pihamaa, www.viini-
pihamaa.fi
Jari Hämäläinen
FotoFamily
Taiteilijakoti Villa Kok-
konen
Netterberg Oy
Tero Välkkynen
Tero Vauraste
Tampereen Pakunvuok-
raus Oy
Kari Putkonen
Kalkkisten Pihapuu 040 
0947 920
Neste Turenki
Timo Kallio ja Ritva 
Huhtakangas
Joensuun Ortodoksinen 
Mieskuoro
Pohjois-Karjalan Raja-
mieskilta
Joensuun Lyseon lukio
Palvelukoti Aittoranta 
Oy
Elomatic
Tapio Pulkkinen
Juhani ja Anne Paloniit-
ty
Tarja Putkonen
Juuso Tuderus
Lappeenrannan Urheilu-
miehet Ry

Pirkko Koivu
Ilkka Aarnio
Jorma ja Tuula Naukka-
rinen
Pukumies Oy
PTM-Metals Oy
Parturi-Kampaamo 
Leena Rautio &  Tuula 
Raudus
www.lahdensotilaskoti.fi
Erkki Luoto
Yhtymä-Tahlo Oy
Lappeenrannan Sotilas-
kotiyhdistys Ry
Tiina Niemi
Ruosniemen linja-auto 
Oy
Rauno ja Irma Niemi
Enon Sotainvalidit Ry
Kai Suojärvi
Minna Latvala
Elvi Kukko
Pirkkoliisa Laitinen
Mikko Silander
Olavi Rissanen
Majvor Ulkuniemi
Jaakko Haltia
Sinikka ja Heimo Taa-
vila
Salme Silander
Kaija Haltia
Hämeenlinnan Sotilas-
kotiyhdistys Ry
Tampereen Urheiluam-
pujat Ry
NOTE Hyvinkää Oy
Porin Aikuislukio
Kiinteitöliitto Kanta-
Häme

Lapin Lennoston Kilta 
Ry
Lottaperinneliitto
Keski-Suomen Osuus-
pankki
Maarja Turunen
Kaisu Aronoja
Seppo Patelainen
Axel & Rose Holding Oy
Autokoulu Pesola Ay
Arctic Drilling Company 
Oy Ltd
Kuopion Klassillinen 
lukio
Teknoinno/Jukka Gus-
tafsson
Patria-rakennus Oy
RS-Sähkötekniikka
Mynämäen Lukio
Kymen Charterline Oy
Niemilammen Nylkyt
Asianajotoimisto Botnia 
Oy
Pekka Lehtinen
Inventure
Suomen Bussikauppa 
Oy
KS-Kiinteistö Oy
Juho-Tuomo Kokkinen
Satu Kentala
Mirjami Taskinen
Telesilta Oy
Ari Kiiski
Jukolan Pilotit Ry
Värisilmä Parikkala
Manycom Solutions Oy
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Ilmoita
Kalpa-lehdessä

Koko sivu

1/4 sivu

1/2 sivu

1/8 sivu1/4 sivu

Ilmoitamme

Julkaisut 2016

Nro.  Julkaistaan
3/16  12.12.2016

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyt-
tä Kalpa-lehden myyntipääl-
likköön:

Kadetti Tapio Hokkanen
+358 40 542 5897
myynti@kadettitoverikunta.fi

Koko

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
(yksityiset, 12 pt)

Hinnat

2100 /   3900   /   4700
1200 /   2000   /   2400
600 /   1000   /   1200
300 /   500    /   600
150 /   250    /   300
50 /   90    /   120
30 /   60    /    90

Hinnat euroissa 1-3 lehteen.



Olutkellari on tarkoitettu 
kaikille Maanpuolustuskor-
keakoulun opiskelijoille aina 
simpusta kenraaliin. 46 vuot-
ta sitten perustettu Olutkella-
ri on osa Kadettitoverikunta 
ry:tä.

Olutkellari toimii erilaisten 
tapahtumien aktiivisena jär-
jestäjänä, ja se on aina ollut 
tärkeä osa kadettien kotitu-
kikohtaa. Nykyään vierai-
namme ovat kadettien lisäksi 
myös muut opiskelijat ja tut-
kintojen suorittajat. Olette 
kaikki lämpimästi tervetullei-
ta viihtymään Olutkellarille.

Olutkellari

Maanantai 18.00–22.30
Tiistai   18.00–22.30
Keskiviikko 18.00–00.30
Torstai  18.00–22.30

Kellarikadetti Olli Karjalainen
Kellarikisälli Ville Tervonen
Kellarivasalli Janne Karppanen

Aukioloajat
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Taskumatti

T-paita

Useita eri kokoja!

Myyntikaapissa
Auditoriotalon Sotilaskoti

Kadettitoverikunnan myyn-
tikaappi sijaitsee Auditorio-
talon sotilaskodissa. Kaapista 
löydät mm. hanskoja, hel-
lepaitoja, Sourcen ja ESS:n 
tuotteita sekä uutuutena 

Kadettikoulun tunnuksella 
varustettuja taskumatteja, 
t-paitoja ja solmioneuloja. 
Kaappi on auki sotilaskodin 
aukioloajan mukaan.

Myyntikaappi

Liittymällä hankintalistalle 
pääset mukaan Kadettitove-
rikunnan kimppatilauksiin. 
Kimppatilauksia tehdään 
edullisin hinnoin mm. ur-
heilu- ja retkeilytarvikkeista 
sekä taktisista varusteista. 
Hankintalista on tarkoitettu 
kadeteille ja valmistuneille 
kadettiupseereille.

Mikäli upseeriksi valmistu-
nut haluaa pysyä hankintojen 
piirissä, hänen tulee liittyä ns. 
hankintalistalle, joka on säh-
köpostilista valmistuneille 

upseereille. Kyseistä listaa ei 
kerätä automaattisesti kurs-
sin valmistuessa, vaan sinne 
tulee liittyä erikseen. Listalle 
liitytään lähettämällä Kone-
mestarille (mestari@kadet-
titoverikunta.fi) sähköposti, 
josta ilmenevät seuraavat tie-
dot:

Koko nimi
Kurssi / joukkoyksikkö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite, joka liitetään lis-
talle

Hankintapäällikkö tiedottaa

Ilmoitamme





HAKUAIKA
SOTATIETEELLISIIN

OPINTOIHIN

17.3.–9.4.2015

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

Suomen
ryhdikkäin

yliopisto

16.3-6.4.2016
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