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Kanslia ja monia muita...

pääkirjoitus

Muutosta, juhlaa ja vastuuta
Nuorimman kurssin ensimmäisen syksyn
pimeys on vaihtunut keskitalven kirkkaisiin lumihankiin. Sukset on kuitattu ja lumipuku puettu ylle. Varusmiespalveluksesta riippuen osa kadeteista ei ole ennen
kadettikoulua suksia nähneet. Se herättää
ajatuksia kadettien yhteisten opintojen
tärkeydestä. Erään opintojakson johtajana
toiminut kapteeni esitti termin yhteiskehittäminen. Siinä on termi, joka kadettien
olisi syytä kuulla jo opintojen alkuvaiheilla. Kadettikurssit kasvavat yhdessä upseereiksi, ja uusien kadettisukupolvien keskinäinen kulttuuri kehittyy jo koulun aikana.
Kulttuurin muodostuminen ei rajoitu vain
omaan kurssiin, vaan nuoremmat oppivat
vanhemmilta ja vanhemmat oppivat vähintäänkin nuorempien opettamisesta.
Tänä vuonna yhteiskehittämisen merkitys korostuu keskimmäisen vuosikurssin
karatessa puolustushaarakouluille poikkeuksellisen aikaisin. Upseerikasvatuksen siemen on ensimmäisen syksyn aikana kylvetty ja työ jatkuu keskosten osalta
seuraavaksi kadettikoulun perinnepäivän
merkeissä. Vanhemman kurssin valvonnan puute asettaa nuorimmille uudenlaisen toiminnanvapauden kautta enemmän
vastuusta. Uskon kuitenkin kasvatustyön

olleen riittävän laadukasta, jotta nuorin
kurssi voi tänä Suomen satavuotisjuhlavuonna edustaa itseään esimerkillisesti.
Pärjäilkää!

Yhteiskehittäminen ei rajoitu pelkästään
yhden kurssin sisälle. Elettäessä uudistetun opintosuunnitelman tuomaa muutoksen aikaa ovat myös kadettien ajatukset ja
kehitysehdotukset merkittäviä. Palautetta
on annettu paljon ja on hieno nähdä kuinka siihen on välittömästi vastattu. Oman
kurssimme antamat kehitysehdotukset
ovat näkyneet konkreettisesti meitä seuraavan kurssin opinnoissa. Olkaa kaikki
hereillä ja valmiita kertomaan mielipiteenne kurssitasosta riippumatta. Kyllä meitäkin kuunnellaan.
Terveisin

Päätoimittaja Teppo Veikkanen
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Yhdessä
Kadettikoulun johtaja, eversti Pertti Posti.

Kapteeni Antti Paronen
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Kadettien itsenäisyyspäivä.

Urheilupäällikö
Urheilupäällikön kynästä.

Perinteiden isä
Painetta perinnekasvatukselle.

Oppilaskunnan puheenjohtaja
Tervehdys täältä tylsemmästä oppilaskunnasta

KADETTIKOULUN JOHTAJA

YHDESSÄ
Kadettikoulun johtaja eversti Jukka Jokinen

Arvoisat Kalvan lukijat.
Vuosi on vaihtunut ja katseet
suunnattu Kadettikoulussa kohti uutta lukukautta. Itse kukin
meistä ihmettelee ajan juoksua
ja sitä miten tuo vuoden vaihtuminen pääsee aina yllättämään.
Usein sanotaankin, ettei ajan
kulua huomaa kun tekemistä
riittää. Näin todella onkin kadettien osalta, joiden opintoja olen
päässyt läheltä seuraamaan. On
ollut ilo seurata kadettien intoa
opiskella ja kehittää itseään kohti
vaativaa upseerin ammattia. Jatketaan samalla asenteella.
Vuoden alussa meillä jokaisella
on mietteissään, mitä kaikkea alkanut vuosi tuokaan tullessaan.
Jokaisella kadetilla on varmasti omat odotuksensa tulevaan
vuoteen. Todennäköisesti nuorimman kurssin kadeteilla on
ajatuksissaan lähestyvä Vuosangan harjoitus. Keskimmäisen
kadettikurssin Santahaminassa
opiskelevat kadetit odottavat
mielenkiinnolla opintojen alkua
puolustushaarakouluissa. Vanhin kadettikurssi, jonka opinnot
ovat kääntyneet loppusuoralle, miettii varmasti kuinka valmistuminen
Kadettikoulusta
upseerin ammattiin on yhä lähempänä.
Alkava vuosi tuo myös muutoksia Maanpuolustuskorkeakoulun
kampuksen arkeen. Helmikuun
alusta täällä Santahaminassa on

enää paikalla vain nuorin kadettikurssi kun keskimmäinen
vuosikurssi aloittaa kokonaisuudessaan opintonsa puolustushaarakouluissa ja vanhin kurssi
jatkaa puolustushaara- ja aselajikouluissaan.
Uudistetun sotatieteiden kandidaatin tutkinnon ja siihen liittyvien opintojen jaksottelujen
myötä olemme myös Kadettitoverikunnan ja perinnehenkilöstön osalta uudessa tilanteessa.
Kadettitoverikunnan hallitus ja
perinnehenkilöstö siirtyvät muiden mukana uusiin opinahjoihin, ja täten olemme joutuneet
miettimään hyvinkin tarkkaan
eri vaihtoehtoja, joilla turvataan
edellä mainittujen toimintojen
jatkuminen, siihen liittyen miten ja milloin vastuu siirretään
nuorimmalle kadettikurssille.
Niin
Kadettitoverikunnan
hallituksen,
kuin
perinnehenkilöstön kanssa käytyjen
keskustelujen ja suunnittelupalaverien perusteella olen varma
siitä, että toiminta ja hyvät käytänteet jatkuvat katkeamatta, ja
viestikapula vastuineen siirtyy
tukevasti nuorimmalle kurssille.

limme. Kaikkia kadettikursseja
yhdistävät samat perinteet, arvot
ja päämäärät, joiden eteen yhdessä työskentelemme.
Kadettikurssien vahvuus rakentuu yhdessä tekemiseen,
yhteisiin arvoihin, hyvään kadettihenkeen, yhteisten tavoitteiden
ja päämäärien hyväksi.
Toivotan teille kaikille mitä parhainta alkanutta vuotta, sekä
kaikille kadeteille menestystä

Itsenäinen Suomi täyttää kunnioitettavat 100 vuotta. Juhlavuoden teema on ”Yhdessä”. Teema
sopii myös hyvin kuvaamaan
myös sitä toimintaa ja niitä arvoja, joita Kadettikoulussa vaa-
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Henkilökuva

KAPTEENI
ANTTI PARONEN
Teksti: Kadetti Teppo Veikkanen Kuvat: Teppo Veikkanen, Markus Suuronen/MPKK

“Vain voima voimaannuttaa.”
Miten päädyit opiskelemaan
tohtoriksi?
Opiskellessani
kadettikoulussa opinnoissa edettiin suoraan
maisteriksi. Kirjoittamani Pro
Gradu ja sen aihe kumouksellisesta ja epäsymmetrisestä sodankäynnistä sytytti kipinän
tutkia aihetta laajemmin. Tarkoituksenani oli kirjoittaa aiheesta
kirja, ja sain ajatuksen, että tästä
voitaisiin hyötyä myös akateemisesti. Tarjosin aihetta Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle
tiedekunnalle. Sittemmin kävi
selväksi, että myös yleisesiupseerikurssia käymättömällä nuorella upseerilla on mahdollisuus
päästä sotatieteiden tohtorin tutkinto-ohjelmaan. Ei siinä ollut
kahta sanaa. Halusin keskittyä
nimenomaan aiheen sodankäynnilliseen puoleen. Silloinen Sotahistorian laitos kiinnostui
aiheesta, ja pystyin aloittamaan
väitöskirjan laatimisen syksyllä
2010.

Miten tohtorin tutkinto vaikuttaa tulevaisuuteen?
Näkemyksiä on monenlaisia. Sotatieteiden tohtoriksi on voinut
valmistua vasta vuodesta 2003.
Itse olen 31. valmistunut, eli meitä on vain vähän. Toisin sanoen
urapolkujakaan ei ole vielä luotu
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nimenomaan sotatieteiden tohtoreille. Puolustusvoimissa on
tehtäviä, joissa tohtorin tutkinto
on suotavaa tai jopa pakollinen.
Näitä ovat mm. pääesikunnan
tai puolustushaarojen alaisten
laitosten tutkimusjohtajien paikat. Näiden kaltaiset paikat ovat
niitä tulevaisuuden työtehtäviä,
jotka mahdollistavat tutkinnon
hyödyntämisen. Ei pidä unohtaa
Maanpuolustuskorkeakoulua,
jossa akateemista uraa voi jatkaa
esimerkiksi professorin tehtävissä. Tämä toki vaatisi julkaisutoiminnan jatkamista. Urapolkuja
kuitenkin kehitetään jatkuvasti
tohtoreitakin ajatellen.
Voiko sanoa että osa ovista
on sulkeutunut? Ei ehkä ihan
samoissa määrin kuin siviili-

puolella. Tohtorin tutkinto ei
sotilasmaailmassa sulje aselajiupseerilta olemassa olevia ovia,
vaan ennemminkin avaa uusia
vaihtoehtoja. Akateeminen tutkinto avaa näiden lisäksi uusia
mahdollisuuksia. Jos asiaa ajatellaan puhtaasti asiantuntijuuden
pohjalta, niin sen hyödynnettävyys on tietenkin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Professorin
tehtävä on totta kai tavoiteltava
asetelma niin kuin toivottavasti jokaisella tohtorin tutkinnon
loppuunsaattavalla.

Miten kuluvan vuoden aikana
mediassa teihin kohdistunut
näkyvyys on vaikuttanut elämäänne?
Kyllähän se vie aikaa. Muutaman
minuutin näkyminen televisiossa vaatii useita tunteja valmistautumista. Puhumattakaan
taustalla olevasta aikaisemmasta
osaamisesta, ja tottakai jännitän
aina hieman esiintymistä valtamedian edessä. Valtaosa ihmisistä jotka minut mediassa näkevät
eivät koskaan tartu väitöskirjaani, onhan se hauska ajatella, että
joku nuori tutkijan alku saa kipinän ja innostuu aiheesta.

Mikä on näkemyksenne globaalin jihadismin kehittymisestä tulevaisuudessa?
Jihadistinen strateginen suuntautuneisuus on viime vuosikymmeninä ollut syklinen
prosessi. Yhtäältä syntyy toimija, josta menestyessään tulee

yhä globaalimpi toimija. Liike
jossain määrin supistuu, kun
sitä vastaan käydään vastataistelua. Siitä huolimatta liike pyrkii
inspiroimaan taistelijoita esimerkiksi läntisessä Euroopassa.
Jihadististen organisaatioiden
kohdatessa vastustusta, palaavat
ne ennemmin tai myöhemmin
valtiollisesta yrityksestä takaisin
terroristiseen toimintaan.
Miten tämä liittyy esimerkiksi
ISIS:iin? Keskusteluhetkellä on
käynnissä Mosulin kaupungin
valtaus, joka tähtää kaupungin
vapauttamiseen ISIS:in vallasta. ISIS todennäköisesti siirtyy
johonkin päin Syyriaa ja pyrkii
siellä vakiinnuttamaan asemaansa. Mitä ISIS sitten ajattelee?
Todennäköisesti korkein johto
pyrkii toimeenpanemaan terrori-iskuja, mitä he kutsuvat ulkomaan operaatioiksi. Heille se
tarkoittaa tekoja, jotka houkuttelevat ihmisiä aatteen pariin sekä
myös kostoiskuja ydinalueella
koetuista tappioista. Se on ikään

kuin vuoropuhelua. Yhtäältä
ISIS joutuu vetäytymään kuoreensa ydinalueilla, mutta pyrkii
samalla aktivoimaan verkostojaan ulkomailla.

Minkälaisia uhkakuvia meillä
Suomessa on?
Suomi on selkeästi irti siitä todellisuudesta, missä eletään
Ranskassa, Belgiassa, Tanskassa
ja ehkä jopa Ruotsissa. Meillä
ei ole kriittistä massaa radikalisoitunutta väestöä, jotka synnyttäisivät toimintaa. Asia on
toinen, kun radikalisoitunut
vierastaistelija pääsee matkustamaan huomaamatta Suomeen.
Siihen pitää varautua, ja siihen
varaudutaan koko ajan. Meidän
pitää tiedostaa, että olemme keskeinen osa läntistä Eurooppaa.
Näin ollen on mahdotonta kuvitella Suomen olevan ottamatta
osaa esimerkiksi ISIS vastaiseen
taisteluun. Solidaarisuuden puute irtaannuttaisi meitä läntisestä
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Henkilökuva
Euroopasta, johon kuulumisen
eteen olemme tehneet vuosikymmeniä töitä.

Onko teillä vinkkejä opiskelijoille, jotka tähtäävät akateemiselle uralle?

Mikä teos antaisi kiinnostuneille kattavan kuvauksen aiheesta?

Pitää olla aito halu ja intohimo
tutkia aihetta. Kokemukseni
perusteella on kahdenlaisia väitöskirjan kirjoittajia. On ihmisiä joita kiinnostaa tutkimuksen
aihe ja on ihmisiä jotka haluavat
kirjoittaa väitöskirjan. Pitää kysyä itseltään, että haluaako aidosti lähteä prosessiin mukaan.
Väitöskirjan kirjoittaminen on
prosessi, jossa oppii paljon itsestään, mutta jossain vaiheessa
tulee aika paljon vettä niskaan.
Esimerkiksi, kun omasta mielestä erinomaista työtä vertaisarvioidaan surkeaksi. Kirjoittaminen
on pitkä prosessi, josta voi saada
myös mukavan vapaa-ajan harrastuksen. Se vaatii vain intohimoa.

William McCants nimisen kirjoittajan viimeisin teos selittää
ymmärrettävästi Isiksestä. Mistä
ollaan tultu, missä ollaan ja miksi ollaan siellä. Hän kirjoittaa
omasta näkökulmastaan, jolloin
esimerkiksi
sotilasoperointia
ei käsitellä paljoa. Hän ei kuitenkaan kirjoita asioista joita
ei tiedä, eli kirjassa ei käsitellä
esimerkiksi sotilasoperaatioita.
Teos on helppolukuinen ja selventää aiheen kiitettävällä tavalla.

Miten keräsitte tutkimukseen
empiirisen aineiston?
Tätä kysymystä jouduin pohtimaan hyvin varhaisessa vaiheessa. On selvää, ettei itse voi
mennä alueelle ihmisiä haastattelemaan. Globaali jihadismi on
sosiaalinen liike. Sitouduin jihadistisen liikkeen strategiseen
ajatteluun, ja siihen mitä he itse
siitä ilmaisevat. He myös itse
tunnistavat tämän ilmiön ja julkaisevat paljon materiaalia internettiin. Näin ollen tutkimuksen
empiirinen osuus oli helpostikin
saatavilla. Asian ajankohtaisuuden vuoksi materiaalia löytyy
paljon myös valmiiksi englanniksi käännettynä. Vastasin ongelmaan käytännössä siis siten,
että lähdin tutkimaan julkisesti
saatavilla olevaa materiaalia.

Sotatieteiden tohtori kapteeni Antti Paronen työskentelee nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijaupseerina. Parosen väitöskirja tarkastettiin 16.5.2016.
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Isänmaan asialla jo vuodesta 2001.
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Johtamisjärjestelmäopintosuunta

VIESTIKAADERIEN
KUULUMISET
Kadetti Akseli Hirvonen, 101. kadettikurssi, johtamisjärjestelmäopintosuunta

“Vain viesti perille vietynä ratkaisee.”
Tähän ohjenuoraan nojaten ovat
johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadettien viimeisen opiskeluvuoden opinnot lähteneet
käyntiin! Syyskuun alussa Viestikoululle siirryttäessä oli jokaisella kaaderilla varmasti odotukset
käytännön läheiselle opetukselle ja tekemiselle pitkän auditorioissa vietetyn keskosvuoden
jälkeen. Kurssi tulisi tiiviisti
opiskelemaan uuden käyttöön
otettavan M18- johtamisjärjestelmän kanssa. Työnsarkaa tulisi
siis riittämään tiiviin kolmannen
opiskeluvuoden aikana runsaasti.
Opinnon alkoivat syksyllä kevyesti kuorma-autokurssin merkeissä. Kuusi viikkoa kestäneen
kurssin päätteeksi viesti- ja logistiikkaopintosuuntien kadetit
saivat C1E – ajokortit. Kuormaautokortti on nuorelle viestikouluttajalle välttämättömyys, sillä
kontteihin sijoitettuja viestiasemia täytyy pystyä liikuttamaan
maastossa. Autokoulun aikana
pääsimme Hälvälään viikon mittaiseen ajoharjoitukseen, jossa
pääsimme kokeilemaan eri puolustusvoimien käytössä olevien
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maastokuorma-autojen rajoja ja
ominaisuuksia. Muutamaa hiuksen hienoa suudelmaa lukuun
ottamatta suuremmilta kalustovaurioiltakin vältyttiin.
Autokoulun jälkeen varsinaiset
viestiopinnot potkaistiin käyntiin radio- ja tiedonsiirtotekniikan opinnoilla. Opetus välillä
hieman haastavissakin teknii-

kan oppiaineissa oli tasokasta,
ja kaikki kurssilaiset läpäisivät
kokeet ja saivat hyvät perusteet radioiden toiminnasta ja
ominaisuuksista, sekä etenkin
tiedonsiirtotekniikan lainalaisuuksista, joiden rooli korostuu uusia ohjelmistoradioita ja
erilaisia sanoma- ja puhepalveluita alustettaessa. Tekniikan
ohessa harjaannuttiin koulutta-

A-asemaa siirretään maastokuorma-autokalustolla.

”Jos te vielä kerran vedätte kaapelia niin rakennan teitä turpaan!” Kuva kelojen yöstä.

jan perustaidoissa pidettäessä
ampumaratapäivä, sulkeisjärjestysharjoituksia sekä erilaisia liikuntakoulutuksia.
Seuraavaksi siirryttiin sotilaspedagogiikan
harjoitukseen
Räyskälään, jossa pidimme toisillemme koulutuksia erilaisista
viestilaitteista. Kadettiharjoitukset tarjosivat hyvän mahdollisuuden tutustua perinteiseen
viestikalustoon, sillä kurssin
sisällä oli eroja lähtötasossa
laitteiden tuntemuksen kanssa. Kyseisessä harjoituksessa
toteutettiin myös perinteinen
viestikaaderien ”kelojen yö”,
jossa ryhmät rakensivat parikaapeliyhteyksiä yötä vasten ja
purkivat seuraavana päivänä rakentamansa yhteydet. Hyvällä
yhteishengellä ja tsemppaamisella rakennustehtävät saatiin

ajoittaisista vaikeuksista huolimatta vietyä kunnialla loppuun.
Viimeisen kuukauden aikana
Viestikoululla on opiskeltu eri
viestiasematyyppien
parissa.
Ohjelmistopohjaisten radioiden
ja taktisten reitittimien alustaminen on ollut haasteellista mutta
opettavaa. Uutta järjestelmää
käyttöön ottaessa tulee vastaan
paikoitellen tilanteita jotka ovat
olleet arvaamattomia, mutta
edelleenkin hyvällä opetuksella
ja vuorovaikutuksella henkilökunnan kanssa viestiasemien parissa on ollut hyvä tekemisen
meininki! Ennen joululomaa
päästään vielä muutamaan harjoitukseen, joissa toimitaan viestiasemien kanssa konkreettisesti
maastossa ja laitetaan jo itsenäisesti järjestelmiä käyttökuntoon.

Kaaderivuosi on ollut henkilökohtaisesti ehdottomasti kadettikoulun parasta aikaa juuri siitä
syystä, että nyt ollaan opiskeltu
jo kaikki akateemiset opinnot
, ja saadaan keskittyä käytännön tekemiseen. Kurssihenki on
pienien ryhmäkokojen vuoksi
tiivistynyt entisestään. Nyt kun
tulevat palveluspaikatkin on
jo valittu, saa keskittyä levollisin mielin viimeisen vuoden
opintoihin ja kääntää katsetta
keväällä jo pikku hiljaa tulevaa
työelämää kohti. Aika on kulunut nopeasti ja suurin osa opinnoista alkaa olla jo takana päin,
mutta vielä riittää työtä ja tekemistä mielenkiintoisten aselajiopintojen parissa!
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Kadetista upseeriksi

OPISKELIJASTA
TYÖNTEKIJÄKSI
Teksti: Luutnantti Ville Meriläinen

Odotukset ja todellisuus.
Päätin opintoni 100. kadettikurssilla elokuun lopussa kuluneena vuonna. Tässä artikkelissa
käsittelen vastavalmistuneen sotatieteiden kandidaatin odotuksia työelämälle ja sitä, millä
tavalla olen mieltänyt työelämän
todellisuuden noihin odotuksiin
verraten. Kirjoitan pelkästään
omista kokemuksistani ja omasta
näkökulmastani muutaman kuukauden työssäolon kokemuksella. Kurssiltamme valmistui 136
muuta tuoretta luutnanttia, joten
jokaisella on varmasti omat ja
eriävät näkemyksensä.
Viimeisen
opiskeluvuoden
aikana harjaannuimme ammatillisissa opinnoissa Logistiikkakoululla. Opinto-ohjelmaan
kuului viiden viikon mittainen
työharjoittelu tulevassa työyksikössä, jonka pohjalta osasin
valmistautua tulevaan. Tuo kyseinen työharjoittelu oli iso etu
niin perehtymiseen kuin valmistautumisen kannalta. On
mielestäni etu, että ennen kouluun hakeutumistaan on työskennellyt joko määräaikaisessa
sopimussotilaan tehtävässä tai
aliupseerin virassa, jolloin on
nähnyt elämää kahvihuoneen
seinän ”toiselta puolen”. Koulussa opetettavat asiat ovat usein
kirjan mukaisia ja ideaaleja oppeja, joihin ei kuitenkaan todellisuudessa aina ole resursseja
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ja etenkään aikaa. Siispä onkin
ollut helpompaa toteuttaa teorian viemistä käytäntöön noiden omakohtaisten kokemusten
pohjalta. Mikäli aikaisempaa
palvelusta on vain varusmiespalveluksen osalta, uskon että todellisuus on monin verroin tarua
ihmeellisempää.
Oli vaikeaa pystyä selkeästi esittämään odotuksiani ja sitä millä
tavalla työelämän raadollinen
todellisuus niihin vastasi, joten
siirsin asiat taulukkoon vastauksineen.

AJANKÄYTTÖ
Opintojen aikana harjaannuimme varmasti jokainen suunnittelemaan omaa ajankäyttöämme
sekä yhteen sovittamaan elämämme kaikkia eri osa-alueita. Kuitenkin opiskelujen aikana käytin
paljon aikaa myös lähiopetuksen
jälkeen kaikkiin kouluun liittyviin asioihin. Tuosta tavasta on
ollut vaikea päästää irti. Niin sanottujen ”harmaiden tuntien” tekeminen on lähes väistämätöntä,
mikäli pyrkii tekemään kaiken
ajallaan ja mahdollisimman hyvin. Kun alkukankeuksista ja toimintatavoista alkaa olla perillä on
huomattavasti helpompi käyttää
aikansa tehokkaasti ja oikein.
Tekemällä oppii parhaiten ja sen
huomaa siitä, kun ihaillen katselee

mykistyneenä vanhempien pedagogien ennakointikykyä. Oman
toiminnan ja työsuoritteiden ennakoiminen seuraavaa päivää ja
seuraavaa viikkoa pidemmälle on
välttämätöntä. Sotaharjoitusten
ja vapaapäivien täyttämät aukot
kalenterissa on saatava kurottua
etupeltoon kiinni.
Siispä valmistumislahjaksi saatujen eurojen käyttäminen kalenterin hankintaan on suotavaa.

SOSIAALINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Valmistumisen ajankohta asettui juuri erikoiskoulutuskauden
alkuun ja työnimuun oli päästävä heti. Työharjoittelun sekä aiemman sopimussotilas taustani
avulla pääsin yllättävän kivuttomaksi lähes jäseneksi työyhteisööni. Kuitenkin muistaen
sen, että olenhan silti nuorin
luutnantti ja uusin työntekijä
työyksikössäni. Perusyksikössäni vallitseekin poikkeuksellisen
hyvä työilmapiiri, joten odotukset ja pelot siihen liittyen taittuivat positiivisesti voitoksi.
Odotuksissa oli, että työelämään
laskeutumisen jälkeen vastuu kasaantuu kouluja käyneen miehen
hartioille. Vaikka vastuu painaisikin ja ammattitaitoa olisi himpun
verran, ei se poista sitä tosiasiaa, että ympärillä olevien kokeneiden työtovereiden rautaisen

ODOTUKSET

TODELLISUUS

Paljon mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä.

Paljon työtehtäviä, todella vaihtelevia, lähes aina
mielenkiintoisia.

Aikaa suunnitteluun.

Ei aikaa suunnitteluun, ennakoinnin merkitys.

Vastuuta

Paljon vastuuta.

Säännölliset tulot

Kaikki mikä tulee, varmasti myös menee.

Kun päivä päättyy, työ ei siirry kotiin.

Kun päivä päättyy, työasiat jäävät taka-alalle.

Ammattitaidon kehittäminen

Jatkuvaa oppimista joka päivä.

Mielestäni on muutama ensiarvoisen tärkeä asia, joita ei voi painottaa liikaa ennen opintojen päättämistä. Niinkuin Kadettikoulun perinteistä, näistäkin jokaisen opiskelijan on syytä luoda oma
käsityksensä.
ammattitaidon hyödyntäminen
on ensiarvoisen tärkeää ammattiryhmään katsomatta. Asiat voi
aina tehdä niin kuin ennen, mutta se ei välttämättä ole aina se kestävän kehityksen ratkaisu. Uudet
innovaatiot ja toimintatavat vievät usein toimintaa eteenpäin,
kuitenkin muistaen ne hyväksi
havaitut toimintatavat ja käytänteet.
Joskus aikoinaan joku viisas vanhemman kadettikurssin kadettialiupseeri sanoi: ”Muistakaa olla
nöyriä, mutta älkää nöyristelkö.”
Mielestäni tuo sananparsi on
syytä jokaisen muistaa kaikessa
toiminnassaan niin opiskelujen
aikana kuin työelämään jalkautuessaan. Pitää muistaa oma arvonsa, mutta tunnistaa myös oma
paikkansa. On typeryyttä polttaa
siltansa saman tien olemalla koppava tai ylimielinen. Joskus ylpeytensä on vain nieltävä.
Opiskelujen aikana nahkaamme
kovetettiin jo monen asteisella
kuittailulla, mutta työmaalla se
on vielä kovempaa. Pysykää vah-

voina!
VALMIUDET
Maanpuolustuskorkeakoulun ja
aselajikoulujen antaman opetuksen pohjalta on ollut helppo lähteä
tekemään työsuoritteita. Valmiudet työelämään siirtymiseen ovat
mielestäni korkeat. Ammuntojen
johtamiset, koulutukset, materiaalinhallinta ja työssä käytettävät
käyttöliittymät on saatu iskostettua sille tasolle takaraivoon, ettei
kaikkea tarvitse aloittaa täysin
alusta.
Mielestäni jokaisen tulee pitää
mielessään se tosiasia, ettei meistä kukaan ole täysin valmis työntekijä opintonsa päättäessään,
vaan se todellinen oppiminen ja
harjaantuminen tulevat työnteon
kautta. Virheistä opitaan ja omaa
toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Monissa asioissa joutuu katsomaan peiliin, sillä se miten olet
opintosi suorittanut, näkyy välittömästi omissa valmiuksissasi.

LOPUKSI
Tärkein viestini kuitenkin opintojaan suorittaville ja joskus ne
mahdollisesti päättäville kadeteille on seuraava: ottakaa kaikki
oppi ja ilo opinnoistanne sekä
opiskelutovereistanne irti. Älkää
luoko liian suuria odotuksia tai
pilvilinnoja työelämästä itsellenne, jottei pudotus ole turhan
korkea. Kun työelämään on aika
siirtyä, on omat kannuksensa ansaittava omalla nöyrällä ja pyyteettömällä työllä. Aivan kuten
olette ne ansainneet opinnoissannekin. Hyödyntäkää kaikkia
opintojenne aikana karttuneita
kokemuksia. Kadettikoulun perinteet liittävät kadettiupseerit
yhteen tulette huomaamaan sen.
Pitäkää huolta toisistanne ja läheisistänne!
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Kadettien
itsenäisyyspäivä
Teksti: Kadetit Santeri Kallio, Aleksi Hellsten, Tuomas Hassinen ja Tommi Manninen

Itsenäisyyspäivä on kadeteillakin vain kerran vuodessa, mutta mitä se vaatii?
Itsenäisyyspäivän vastaanotto
Kadetille toisena opiskeluvuonna
tärkein kunniatehtävä on päästä
edustamaan puolustusvoimia itsenäisyyspäivän vastaanotolle, eli
tuttavallisemmin linnan juhliin.
Tähän tehtävään valmistautuminen alkaa jo muutamaa viikkoa
ennen varsinaista juhlapäivää.
Tehtävän voi kokea monella eri
tavalla. Osa odottaa pääsevänsä vastaanotolle ensimmäisestä
koulupäivästä lähtien, kun taas
toisen kadetin odotukset juhlasta
ovat kahden tunnin vartiotehtävät
ja kipeä selkä seisomisesta. Kuitenkin yksi asia yhdistää kaikkia
kadetteja, tulivat he valituksi tai
eivät. Kaikki pitävät komennusta
kunniatehtävänä ja pyrkivät suoriutumaan siitä parhaansa mukaisesti. Lisäksi mielessä pyörii
varmasti tieto siitä, että noin puolet Suomen kansasta katsoo heitä
ja odottaa kadeteilta suoraselkäistä sekä herrasmiesmäistä käytöstä.
Valmistautuminen alkoi henkisellä tasolla, kun keskoskurssille
julkaistiin kurssinjohtajan muodostama lista kadeteista, jotka
pääsevät itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Joillekin lista oli pettymys ja toisille taas mieluisa
yllätys. Kuitenkin kurssihengen
mukaisesti kaikki osasivat iloita
toisten puolesta ja onnitteluja jaettiin jokaiselle onnekkaalle, joka
pääsi edustamaan itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Osallistuvat
kadetit valittiin ensin kadettijohtajista ja sen jälkeen painotettiin
tasapituisuutta, jotta rivit olisivat
mahdollisimman särmikkään ja
sotilaallisen näköiset.
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Seuraava askel kohti linnan juhlia
otettiin tarkistamalla kadetin juhlapuvun kunto ja että se on edelleen sopiva. Kuitenkin joillain se
oli ollut edellisen kerran päällä
sarkajuhlissa. Erityisesti huomioita kiinnitettiin koppalakkiin
ja sen sopivuuteen. Ompelimon
työntekijät varoittelivatkin moneen kertaan, että lakki ei saa puristaa lainkaan, jotta vältyttäisiin
pyörtymisiltä kesken vastaanoton
kättelyosuuden. Saimme ohjeita
monelta eri taholta miten välttää
tällaiset tilanteet. Monen kadetin
omaiset ilmoittivat myös osallistuvansa vähintään tsemppaamalla kotikatsomossa ja odottavansa
televisiolähetyksen ääressä edes
pientä vilausta omasta kannustettavasta.
Noin viikkoa ennen niin sanottua juhlapäivää pääsimme tutustumaan Presidentinlinnaan, sekä
tuleviin
vartiopaikkoihimme.
Presidentin adjutantit ottivat meidät vastaan ja kaikista kadeteista
huomasi välittömästi ettei kukaan
meistä ollut aikaisemmin vieraillut rakennuksessa. Kaikkien
päät pyörivät jatkuvasti ja monen
olisikin tehnyt mieli avata jokainen mahdollinen ovi nähdäkseen
mitä sen toisella puolella on. Itse
rakennuksesta ensimmäiset huomiot olivat erilaiset taideteokset,
sekä moni oli saanut Presidentinlinnasta paljon isomman kuvan
television välityksellä.
Presidentin adjutanttien johdolla
harjoittelimme kukin askelmerkit
kohdilleen ja kävimme lävitse miten toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Vastaanoton kättelyiden

aikana kadettien kunniavartiopaikat sijaitsivat Mariankadun
sisäänkäynnin portaikossa, Esplanadin sisäänkäynnin portaikossa
ja peilisalissa. Näiden lisäksi ehkä
monelle jo entuudestaan tutuin
kadettien kunniavartiopaikka on
valtiosali, jossa Tasavallan Presidentti ottaa vastaan juhlavieraat.
Tiesimme että vastaanoton kättelyosuus tulisi kestämään noin
kaksi tuntia. Jokainen kadetti tiesi
että vastaanotolle ei voi lähteä niin
sanotusti takki auki itsenäisyyspäivän viettoon.
Presidentin linnassa harjoittelun
jälkeen siirryttiin palauttamaan
valssin ja foxtrotin askeleet mieleen Clara Blomqvistin johdolla.
Harjoittelun jälkeen kadeteille jäi
varma olo tanssitaidoista ja sopiva
itsevarmuus oli taas muodostettu,
jotta pystyimme hyvällä itsevarmuudella hakeutumaan tanssilattialle vastaanotolla. Tuolloista
tunnelmaa kuvaa mielestäni Uuno
Turhapuroa lausahdus: ”Kaikki
muu käy paitsi pasodoble.”
Itsenäisyyspäivän koittaessa tunnelma oli odottava kadettien osalta. Kadetin juhlapuvun sopivuutta
tarkasteltiin kolmatta kertaa aamulla ja todettiin jälleen kerran
kaiken olevan kunnossa. Henkinen valmistautuminen jatkui koko
päivän. Tämän lisäksi kadeteille
oli ohjeistettu kevyen liikunnan
harrastaminen päivän aikana, jotta he eivät olisi aivan jumissa jo
ennen kunniavartioon siirtymistä.
Tunnelma alkoi tiivistymään
kello neljän aikaan kun kokoonnuimme päärakennuksen aulaan
nimenhuutoon ja viimeiseen va-

Nuorin kurssi valmistautumassa itsenäisyyspäivän paraatiin.

rustarkastukseen. Kadettivääpelin
ohjeiden saattelemana nousimme
linja-autoon ja lähdimme siirtymään kohti Presidentinlinnaa.
Matka sujui huumoripainotteisesti ja turhia jäykistelemättä, siitä huolimatta että kaikki varmasti
tiesivät olevansa hyvinkin näkyvillä paikoilla vastaanoton alkuvaiheessa.
Presidentinlinnassa oli täysi toiminta päällä saapuessamme
paikan päälle. Airuet ja vastaanoton henkilökunta valmistelivat
paikkoja samalla kun siirryimme
kadettien taukotilaan odottamaan oman vuoromme alkamista. Edelleenkään ei suurempaa
jännittämistä ollut havaittavissa
kadeteista. Tunnelmaa kuvailee
enemmänkin innostuneisuus ja
odottava tunnelma. Seurasimme
soihtukulkueen ohimarssia ja presidenttiparin tervehtimistä ikkunoiden takaa. H-hetki lähestyi ja
kevyt, mutta terve jännittäminen
alkoi näkyä kadettien kerratessa

askelmerkkejä yhdessä kohdilleen.
Kellon tullessa puoli seitsemän alkoivat kadetit siirtyä osasto kerrallaan tehtävien mukaisille paikoille.
Kurssinjohtajan ja kadettivääpelin
viimeiset rohkaisevat saatesanat
mielessä siirryimme paikoilleen
jännityksen ilmestyessä monen
mieleen. Moni varmasti kertasi
mielessään mikä olikaan se oma
tarkka paikka ja koska piti kääntyä tai mikä oli sovittu merkki
liikkeelle lähdöstä. Moni havahtui
huomatessa, että olikin jo omalla
paikallaan kunniavartiossa. Jännitys alkoi tuolloin laueta ja tiesimme, että jokainen kadetti tulee
hoitamaan oman osansa mallikkaasti. Toinen asia joka helpotti
joillain suurempaa viime hetken
jännittämistä, oli kun huomasimme juhlavieraiden kiinnittävän
huomiota omaan etiketin mukaiseen käyttäytymiseen. Kadettien
asennon suoruus ja miekan tai
lakin kulma jäikin näin ollen takaalalle vieraiden valmistautuessa
Tasavallan presidentin kättelyyn.

Kunniavartio tehtävät päättyivät
jokaisella osastolla noin yhdeksän
aikaan. Kadettien palatessa taukotilaan oli tunnelma helpottunut
ja onnitteluja onnistuneista suorituksista vaihdettiin. Kuitenkin
kaikista aisti, että nyt oli alkamassa päivän odotetuin osuus, siirtyminen vastaanoton juhlavieraiden
joukkoon seurustelemaan sekä
nauttimaan juhlasta. Jouduimme
kuitenkin hetken odottamaan vielä tätä, jotta koppalakin painaumat häviäisivät otsasta.
Koppalakin jättämien merkkien
hävittyä otsistamme siirryimme
taistelijapareittain juhlavieraiden
joukkoon ja moni aloitti kiertämällä linnan eri osissa tunnustelemalla tunnelmaa. Tietenkin
palkitsimme itsemme tutustumalla monipuoliseen ruokatarjontaan, ja kuuluisan boolin maku
tarkistettiin tietysti. Presidenttiparin ensivalssin jälkeen kadetit siirtyivät yksi kerrallaan tanssilattialle
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Kylmä keli ei näkynyt kadettien ruoduissa.

ja moni viettikin siellä ison osan
illastaan. Aluksi näkyi jonkinlaisia
kadettien keskittymiä tanssilattian reunalla pohtiessamme ketä
olisi soveliasta hakea tanssimaan,
mutta puolen tunnin sisällä kaikki
olivat hajaantuneet jo luontevasti seurustelemaan juhlavieraiden
joukkoon ja muutama parkettien
partaveitsi saatettiin havaita televisiolähetyksessäkin.
Kellon lähestyessä ilta yhtätoista
alkoi juhlaväki poistua linnasta ja
samoin tekivät kadetit. Matkalla taukotilaan vaihdettiin toisten
kanssa kuulumisia ja kerrattiin
kuka oli seissyt särmikkäämmin kunniavartiossa tai kuka
oli valloittanut tanssilattian ensimmäisenä. Muutamaa kadettia
jouduttiinkin odottamaan hetki,
koska heitä ei maltettu millään
päästää pois tanssilattialta. Uskon
että kaikki saivat tästä itsenäisyyspäivästä monta hienoa muistoa
jotka kestävät koko elämän. Seuraavaksi odotetaan kuka kurssiltamme nähdään seuraavan kerran
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tässä hienossa ja perinteikkäässä tapahtumassa kadettivääpelin
ominaisuudessa ensi vuonna koko
Suomen juhliessa itsenäisyyden
100-vuotisjuhlapäivää.

Itsenäisyyspäivän paraati
Perinteiseen tyyliin simppukurssi edusti Maanpuolustuskorkeakoulua itsenäisyyspäivän
valtakunnallisessa paraatissa. Valmistautuminen paraatiin aloitettiin marraskuun puolivälissä,
jolloin koko kurssi kokoontui urheilukentälle ensimmäisten miekkasulkeisten merkeissä. Keskosten
kadettialijohtajat
tutustuttivat
kurssimme miekkaotteisiin, sulkeiskomentoihin ja miekan kanssa
marssimiseen. Olalle vienti vaihtui jalalle vientiin, ja levossa jalkojen lisäksi liikkuivat kädet sekä
miekka.
Liikkeelle Santahaminasta lähdettiin sunnuntaina puolenpäivän
aikaan 11 henkilöpakettiautol-

la. Lukuisten ajoreittien varrelta
poimittiin kyytiin osaston loppuvahvuus, ja perillä Kainuun prikaatissa oltiin 96 kadetin voimin
ennen vuorokauden vaihtumista. Maanantaina virallisessa
ohjelmassa oli ainoastaan paraatiharjoittelu keskipäivällä, joten
luppoaikaa kulutettiin Kajaanin
keskustassa, punttisalilla ja uimahallissa, sekä tietysti kadetin juhlapuvun siistimiseen ja kenkien
lankkaamiseen. Jo harjoittelussa
huomasimme, ettei edes lämmin
sarkamantteli riitä pitämään sormia ja korvia lämpiminä Kainuu
maakunnan rapeissa pakkasissa.
Koulunjohtaja, eversti Jokinen,
kehottikin pukemaan tiistaiksi
kaiken mahdollisen kadetin juhlapuvun alle. Ompelimolta saatujen
valkoisten kangashanskojen alle
pyrittiin saumojen salliessa pukemaan nahkahanskoja, kädenlämmittimiä ja sormikkaita.
Itsenäisyyspäivänä herättiin kylmään ja kirkkaaseen pakkasaa-

muun; lämpömittari oli hiipinyt
yön aikana hiukan -20 alapuolelle. Kylmyys tuntui poskipäissä
jo aamupalalle siirtyessä. Ruoan
jälkeen oli vielä tunti aikaa ottaa
rennosti, jonka jälkeen aloitimme
valmistautumisen sekä tupien siivoamisen. Kadettikomppania oli
tarkastusvalmiina 10:30, jolloin
komppanian päällikkö majuri
Kaunismäki sekä eversti Jokinen
tarkastivat joukon, sekä antoivat
viimehetken ohjeet. Siirryimme
pakettiautoilla Kajaanin keskustaan, josta kävelimme lyhyen matkan katselmuksen odotusalueelle.
Vaikka emme olleet päässet vielä
edes katselmuskentälle, kylmä hiipi jo varpaisiin ja sormiin. Lyhyen
odottelun jälkeen paraatijoukot
marssivat katselmuskentälle, jossa
asetuimme veteraanien lippulinnan ja Maasotakoulua edustaneen
Kärkikomppanian väliin. Pitkiltä
tuntuneiden minuuttien jälkeen
Suomen lippu saapui ja piakkoin
Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen, suoritti katselmuksen. Tunnottomat
jalkaterät ja sormet, sekä matalalta

suoraan silmiin paistanut aurinko
aiheuttivat lieviä haasteita katselmuksen aikana, mutta yllättävän
pian siirryimme valmistautumaan
ohimarssiin. Puolen kilometrin
siirtymä palautti mukavasti lämpöä kehoon, ja antoi mahdollisuuden korvien sekä poskipäiden
lämmittämiseen.
Puolen tunnin odottelun jälkeen
valmistautumiskäsky
terävöitti huomion jälleen ojennuksiin.
Lähdimme liikkeelle lumen narskunnan tahdittaessa marssia. TVkamerat siinsivät jo horisontissa
mutta musiikki ei vielä kuulunut,
joten Jääkärimarssin tahtiin siirtyminen jäi viimetippaan. Tunnottomat sormet aiheuttivat
epäluuloa miekan pysymistä kädessä, eikä kadettiote ainakaan
helpottanut vähäistä sormituntumaa. Rivit kuitenkin pysyivät suorina, ja kenraalilta irtosi jopa pieni
hymy toisen joukkueen johtajalle.
Hornet- ja Hawk-hävittäjien ylilennon aikaan olimme jo kääntymässä takaisin kohti lähtöpaikkaa,
ja ajoneuvoja.

Kasarmilla ihmeteltiin turvonneiden korvien ja sormien lisäksi yhtä
ohimarssin aikana menetettyä
karvalakkia. Pikaisen lämmittelyn
ja autojen pakkaamisen jälkeen
suuntasimme keulat kohti etelää.
Kokonaisuutena Itsenäisyyspäivän paraati oli suurimmalle osalle
uusi kokemus, ja varmasti jo siten
ikimuistoinen.

Kuoron itsenäisyyspäivä –
”On the press Katajannokan
Kasinolla”
Marraskuun aikana keskoset hiipivät ympäri Maanpuolustuskorkeakoulun aluetta ja kuiskuttelevat
kuumeisesti Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivän Linnanjuhlista. Kaikkia tuntuu kiinnostavan
kovasti, ketkä pääsevät kunniatehtäviin Presidentin juhliin. Ja lähes
jokaisen sormet tuntuvat syyhyävän jännityksestä. Kadettikuorolaiset erottuvat muiden keskosten

Kadettien särmä rivi valtiosalissa on monelle kansalaiselle tuttu näky. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia
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joukosta selkeästi suoran selkänsä
ja rauhallisten eleidensä kanssa. Jos kuorolainen ei pääse Linnanjuhliin, on hänellä kuitenkin
mahdollisuus lähteä Katajanokan
Kasinolle Upseerikerhon itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin.
Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäiväjuhliin lähtevien kadettien nimet julkaistiin alustavasti
marraskuun alussa, jonka perusteella keskoskurssin kadettikuorosta kyettiin muodostamaan
osasto, joka lähtisi itsenäisyyspäivänä esiintymään ja juhlimaan
aiemmin mainitulle Kasinolle.
Esiintyminen tulisi olemaan erittäin mieleinen kaikille jotka siihen
osallistuisivat. Tilaisuudessa kuorolaisille on taattu ilmainen ylläpito laulaa luikauttamalla muutama
laulu juhlavieraille. Ja jopa avecit
on lupa tuoda mukanaan! Kuoron
johtajan, everstiluutnantti evp.
Matti Orlamon sanoin, tiedossa
olisi hieno ilta.
102. kurssin kuoro valmistautui
itsenäisyyspäivään
kuukauden
verran aktiivisesti. Suurin osa
esitettävistä kappaleista oli kuorolle entuudestaan tuttuja, mikä
helpotti tilaisuuteen valmistautumista. Kuukauden aikana kuoro harjoitteli noin kolme kertaa
viikossa. Tunnolliset kuorolaiset
harjoittelivat myös omalla ajallaan
itsenäisesti omia ääniään.
Kuorolaisissa on aina huomattavissa jännityksen kasvua sitä
mukaa, mitä lähemmäs esiintymisajankohta tulee. Esimerkiksi tässä tapauksessa noin kaksi
viikkoa ennen itsenäisyyspäivää
alkoi näkyä kuorolaisissa lievää
stressinpoikasta. Stemmoja väännettiin kuntoon useita tunteja
päivässä, ja pienetkin virheet harjoituksissa saattoivat nostaa vastalausekuoron ja kanssakuorolaisten
verenpaineet lämpökattilan tasolle. Mutta jos tuntui, että on ruuvit
liian kireällä, niin käytiinpä sitten
juosta hilipasemassa ne vähän väljemmiksi lenkin muodossa.
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Kirkkokeikkojen jälkeen kuoro
saapui takaisin kadettikoululle,
jossa kaikki huokaisivat hetken
helpotuksesta. Mutta ei aikaakaan
kun M58 lensi kaapin nurkkaan
ja tilalle kiskaistiin M22 alta aikayksikön. Äsken hankittu helpotus haihtui yhtä nopeasti kuin
oli tullutkin ja kuorolaiset alkoivat jännittämään illan rientoja
ja niiden tuomia haasteita. Kasa
suhteellisen levottomia ja komeita kadetteja hyräilevät pienessä
ryhmässä kadettitalon käytävillä
omia stemmojaan ja näin koittavat laannuttaa jatkuvasti nousevaa
jännityskäyrää. ”Noniin, autot on
pihalla valmiina, Vamos!”. Lasittunein katsein kuorolaiset nousivat
varuskunnan kuljettajien luotsaamiin ajoneuvoihin ja suuntasivat
kohti Katajanokkaa.
Varusmieskuljettajat olivat kuorolaisten vastakohtia mielentilaltaan.
Kuorolaiset hykertelivät matkustajien paikoilla levottomina, kun
taas kenraalien koulimat kuljettajat letkeän rauhallisesti luotsasivat kulkuneuvot läpi Helsingin
keskustan. ”Montako aamua on
jäljellä?”, kysyi eräs kuorolainen
kuskilta. ”99 aamua”, kuului vastaus. ”Meillä on vähän enemmän,
noin semmoiset 15 000”, totesi toinen kuorolainen kuskille hymyssä
suin. Kuljettajille kuuluu suuri
kiitos, sillä ilman heidän palveluitaan ilta ei olisi onnistunut lähellekään yhtä jouhevasti.
Kasinonpihaan
saavuttuamme
suhteellisen hermostuneet kadetit
daameineen siirtyivät kasinon sisätiloihin, josta kättelyiden jälkeen
skumppalasit otettiin täriseviin
käsiin ja siirryttiin salin nurkkaan
odottamaan alkupuhetta. Noin
vuoden kestäneiden puheiden
jälkeen laulettiin Maamme-laulu
koko juhlakansan voimin. Tämän
jälkeen kuoro esitti Ateenalaisten
laulun. ”Kaunis on kuolossa myös.”
No tähän ei elämä vielä ainakaan
kaatunut. Daamit käsikynkkään ja
riprap Seilorikabinettiin, joka oli
varattu pelkästään kuorolaisille ja

heidän seuralaisilleen. Välittömästi kabinettiin saapumisen jälkeen
tunnelma keveni huomattavasti
alkujännityksen laannuttua.
Maittavan alkuruoan jälkeen oli
luvassa kuoron ensiesiintyminen juhlayleisölle Kenraalisalissa.
Vuorossa olivat isänmaalliset laulut, Minä katson tätä maata sekä
Jääkärien. Illan mittaan kuoro
esiintyi vielä kahdesti, ohjelmistossa olivat muun muassa Romanssi, Täällä Pohjantähden alla
ja Niin minä neitonen. Illan laulutuokion päätti Finlandia-hymni,
johon kuoro sai vahvistuksia paikalla olleista kaaderilaulajista.

Kadettien särmä rivi valtiosalissa on monelle kansalaiselle tuttu näky. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia
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Urheilupäällikkö

Urheilupäällikön kynästä
Teksti: Urheilupäällikkö, kadetti Mikko Simola

Kadettikoulun yksi tärkeimmistä kantavista teemoista on
fyysisen toimintakyvyn ylläpito. Toimintakyvyn ylläpito
asettaa kuitenkin eräänlaisia
haasteita. Haasteet muodostuvat enimmäkseen ihmisen henkisestä tahdosta sekä fyysisistä
mahdollisuuksista.
Fyysisillä
mahdollisuuksilla en viittaa tässä tapauksessa ihmisen anatomiaan, vaan tarkoitan tietenkin
urheilutiloja, mitä nykypäivän
modernisoituneet
urheilulajit
vaativat. Sotilas ei kuitenkaan
tunnetusti tarvitse liikkuakseen
muita välineitä kuin omat nahkavarsikenkänsä sekä tilkun
metsää, tai ison avorivin varustettuna johtajalla, joka määrää
punnerrusten tahdin. Vaikka
näin onkin, on silti hyvä, että pidemmässä ”juoksussa” kadeteille tarjotaan myös mahdollisuus
harrastaa niitä lajeja, joista saa
irti jotain muutakin kuin mustelmista kirjavat jalat sekä lievän
kiukun. Joskus liikunnasta voi
saada jopa iloa irti.
Tämä asia on Maanpuolustuskorkeakoulussa huomioitu näyttävästi. Aloittaessani opiskelut
reilu vuosi sitten, en osannut
aavistaa mikä mahdollisuuksien
kirjo eri urheilulajeille ”satujen
saarelta” löytyy. Koulun tiloissa on mahdollista harrastaa lähes kaikkea kajakkimelonnasta
kansallislajiimme. En näe, että
Lauri ”Tahko” Pihkala vuonna
1914 julkaistessaan ”pitkäpallon” uuden sääntökirjan, olisi
uskonut vuonna 2016 tulevien
upseereiden juoksevan koulunsa
urheilukentälle samalla tapellen
siitä, kuka mahtuu vielä pelaa-
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Vaikka koulun tiloissa on mahdollisuus harrastaa monia eri
lajeja, kuten uintia omassa kolmirataisessa uimahallissa, emme
esimerkiksi omaa jäähallia ole
vielä onnistuneet saamaan. Tähän ongelmaan on kuitenkin löydetty käytännöllisempi ratkaisu,
ja Maanpuolustuskorkeakoulun
jäävuoro on ulkoistettu Myllypuron jäähalliin 15 minuutin
ajomatkan päähän. Tukeutuessa
siviilimaailman harrastusmahdollisuuksiin, astuu aina raha
kuvioihin mukaan. Tässä kohtaa ilmeneekin ylpeyden aiheeni
Kadettitoverikunta RY:n toiminnasta, sillä yhdistys on ottanut
suuren vastuun rahoittamalla
erilaisia kausi- ja osallistumismaksuja opiskelijoiden harrastuksiin. Tämä onkin mielestäni
voittoa tavoittelemattoman yhdistyksemme yksi tärkeimmistä
tehtävistä.

taa Puolustusvoimien käyttöön.
Tämä menettely oli matkittu
Berliinistä, jossa toiminta todettiin käytännölliseksi järjestäessä
kisoja. Historia kuitenkin lienee
meille kaikille tuttu. 1940-vuoden olympialaisia Suomalaiset
eivät valitettavasti saaneet koskaan pitää, itärajalla tapahtuneen kärhämän takia. Pääasia
kuitenkin tänäpäivänä lienee
se, että Maanpuolustuskorkeakoulu saa toimia näyttävissä
ja käytännöllisissä tiloissa, jota
funktionalistinen arkkitehtuuri
tunnetusti edustaakin.Kun puitteet ovat kunnossa, tulosta syntyy
Kadetit ovat näyttäneet, että heidän urheiluun asetettu panostus
ei ole mennyt hukkaan. Kuluvan
vuoden aikana olemme osallistuneet moniin Sotilasurheiluliiton järjestämiin kilpailuihin
sekä Tough viking-kilpailuun.
Keväällä MPKK:n opiskelijoiden
jääkiekkojoukkue hävisi niukan
finaalin Hämeenlinnan joukkueelle rangaistuslaukauksilla 4-3.
Allekirjoittanut muistaa tilanteen ehkä loppuelämänsä, sillä
jos en olisi päästänyt kolmatta
rangaistuslaukausta sisään, voitto olisi ollut meidän.

Moni varmasti ihmettelee, kuinka koulun tilat ovatkin suunniteltu näin vahvasti tukemaan
urheilua. Itse olen löytänyt tälle
ainakin järkevän selityksen. Kadettikoulun kampuksen nykyiset tilat rakennettiin 1930- ja
1940-luvun taitteessa. Tilat oli
suunniteltu vuoden 1940 olympialaisiin osallistuville urheilujoille majoitustiloiksi. Tämän
jälkeen tilat oli tarkoitus luovut-

Koska oma lajini on mainittu
ensin, on vuoro kertoa muista
lajeista ja ensimmäisenä golfkilpailuista. Kadeteista kilpailuihin osallistui Kadetit Myllymaa,
Laaksonen ja Koivistoinen. Menestyskin oli huima, sillä yksilökilpailuissa Kadettikoulua kohti
lähti hopeinen (Kad Koivistoinen tuloksellaan 78 lyöntiä) ja
pronssinen mitali (Kad Myllymaa tuloksellaan 80 lyöntiä).

maan, kuka pelasi viimeksi ja
montako henkilöä joukkueessa
voi olla. Jos hän olisi silloin tämän tiennyt, ehkä hän olisikin
kirjoittanut niin, että ulkopelissä
olevassa joukkueessa pitää olla
VÄHINTÄÄN yhdeksän pelaajaa kentällä.

Kaiken tämän kruunasi kuitenkin joukkuekilpailusta saatu
kirkkain palkinto tuloksella 65
lyöntiä (PAR 72).

Kadetit Pihlajamäki, Ylipekkala,
Lyyra ja Taipale. Kaikenkaikkiaan kilpailuihin lähti 18 opiskelijaa MPKK:lta.

Kamppailupäivilläkin menestystä saatiin, sillä vapaaottelun alle
77,1 kiloisten miesten sarjan finaalissa vastakkain kamppailivat
kadetit Katajisto ja Sievänen. Urheilupäällikköä itseänsä huvitti
se, että finaali olisi voitu käydä
Santahaminassa, eikä Niinisaloon olisi tämän takia tarvinnut
edes lähteä.

Tapahtuu lähitulevaisuudessa
Tärkein tavoite ensivuoden kilpailuissa tulee olemaan taktiikasta tuttu saavutetun menestyksen
tukeminen ja kirkkain mitali
kaikista kilpailuista, mihin ikinä
osallistummekaan. Urheilupäällikkö odottaakin innolla, kuinka
kadettien koripallo- ja futsaljoukkueelle käy Opiskelijoiden
SM-kilpailuissa.

Sokerina pohjalla on Helsingissä
järjestetyn Tough Viking -kilpailun tulokset. Kilpailuhan on
siviileiden järjestämä ja kaikille
avoin kisa, jossa pyritään selvittämään eri esteitä sisältävä rata
mahdollisimman nopeasti. Paikanpäälle oli kantautunut väkeä
ympäri Suomea, mutta tästä eivät toverimme välittäneet, sillä
joukkuekisan voiton nappasivat

Suurimpana tulevana tapahtumana, mitä itse luotsin, on
ensikeväälle järjestettävät Viranomaisolympialaiset,
jossa
kilpaillaan POLAMK:n ja Pelastusopiston opiskelijoiden kanssa
erinäisissä lajeissa. Kilpailut järjestetään Kuopiossa ja kadettien
kilpajoukkuetta on alettu perustamaan. Tapahtumalla on myös

tärkeä vaikutus uusien yhteyksien luomisessa eri opiskelijajärjestöjen välillä, sillä viranomaiset
eivät ole järjestäneet viimevuosina yhteisiä tapahtumia lainkaan.
Nyt onkin siis suunnanmuutoksen aika..
Myös
Maanpuolustuskorkeakoulun
amerikkalaisenjalkapallon joukkueen NDU Black
Knightsin odotetaan näyttäytyvän tulevalla kaudella vahvempana kuin koskaan, sillä tuorein
kurssi on tuonut mukanaan erittäin lupaavan oloisia pelaajia.
Urheilupäällikkö uskookin, että
timantti on löydetty, nyt se pitää
vain enää hioa.
Lopuksi toivotan lukijoille ja
opiskelutovereilleni
korkean
sykkeen täyteisiä elämyksiä urheilun parissa, ja muistutan, että
ensikesä ja rantakausi ovat lähempänä kuin uskottekaan. Vielä ei siis ole liian myöhäistä valua
jumppasalille!
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perinteiden isä

Perinteiden isä, kadettialikersantti Jesse Mörsky

Painetta perinnekasvatukselle.
102./85. kadettikurssi on ensimmäinen kurssi, jonka opetus
noudattaa
uudistettua
sotatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Aiemmasta poiketen keskimmäinen kurssi siirtyy
puolustushaarakouluihin helmikuussa, maavoimien osalta ensimmäistä kertaa. Keskimmäiselle
kurssille syksy tarkoittaa perinnekasvatuksen lisäksi myös kandidaatintutkielman aloittamista,
jota suuri osa työstää kampuksen ulkopuolella. Kun keskosten
muuttunut ohjelma asetetaan rin-
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nakkain nuorimman kurssin tiiviin ensimmäisen vuoden kanssa,
voidaan perinnekasvatuksen uusia olosuhteita kutsua haastaviksi.
Kun otin tehtävän vastaan, tiesin aikaa olevan erittäin vähän.
Yksi syksy, ei edes puolta vuotta.
Toki perinnekasvatus jatkuu vielä kevään aikana ennen vastuunvaihtoa, mutta sen huomio jää
selvästi pienemmälle. Koska aikaa
on vähemmän, emme voineet perinnehenkilöstönä kopioida edellisten kurssien aikataulua vaan
jouduimme tuon asian suhteen
aloittamaan niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Paljon edeltäjämme ovat kuitenkin matkaamme

helpottaneet, kiitos siitä heille.

Priorisointi
Yksi asia mistä en tingi, on perinteiden opettaminen. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita perinnevihon
pilkuntarkkaa ulkoa lukua, joka
ei olisi mahdollista eikä varmasti
myöskään tarkoituksenmukaista.
Perinnetietoa täytyy priorisoida ja
on mietittävä mitä asioita haluamme käydä läpi ja erityisesti millä
painoarvolla. Olen pohtinut hyvin paljon sitä, miten tarkasti voin
vaatia perinnetietoutta ja miten
sisällytän mahdollisimman paljon
asiaa ilman, että perinteiden opet-

telusta tulee liian raskasta muiden
opintojen ohessa. Esimerkkinä perinneruokailut jotka ovat näkyvin
osa perinnekasvatusta. Ehdimme
järjestää syksyn aikana kymmenen perinneruokailua, mutta koska kertoja on määrällisesti vähän,
on panostettava laatuun. Kaikesta
ei voi muistaa kaikkea, mutta kaikesta voi muistaa jotain ja sitten
niistä tärkeämmistä asioista vähän
enemmän.
Olemme
perinnehenkilöstönä
tähän mennessä luoneet painopistettä Kadettikoulun historiaan
ja sen tuntemiseen sekä velvoittavimpiin esineisiin ja paikkoihin.
Seuraavana vuorossa on Suomen
historia. Pienempiä perinteitäkään ei ole unohdettu, mutta niiden opettaminen jäänee ”tuntee”
tasolle. Täytyy aina muistaa, että
perinneruokailut eivät ole ainoastaan opetustapahtuma, vaan ruokailuissa tulee olla aikaa myöskin
syömiseen ja kuulumisten vaihteluun hyvässä hengessä.
Upseerikasvatuksen nojalta erittäin tärkeänä huomiona olen huo-

mannut sen, että sanoja kannatta
käyttää harvoin ja valikoidusti.
Sen sijaan on keskityttävä esimerkillä opettamiseen ja ohjaamiseen.
Ei ole mitenkään mahdollista ohjeistaa ja kertoa kaikkea, vaan on
luotettava esimerkin voimaan.
Niin kuin taistelussakin myös
perinnekasvatuksessa on mentävä itse eteenpäin, ja luotettava
muiden seuraavan. Enkä tarkoita
pelkästään itseäni vaan perinnehenkilöstöä, kadettialijohtajia
sekä koko muuta kurssiani.
100. kadettikurssin Perinteiden
Isä, nykyinen luutnantti Meriläinen sanoi, että hänen saama oppi
Perinteiden Isänä auttaa nyt työuralla. Nuori luutnantti joutuu
työtehtävässään taistelemaan aikaa vastaan päivittäin. Koen, että
tähän mennessä saamani oppi
auttaa arjen askareissa hyvin paljon. Myös nuorimmalta kurssilta
vaaditaan asennetta ja työtä niin
perinteiden kuin muidenkin opintojen kanssa. Hekin joutuvat priorisoimaan aika lailla. On ollut ilo
huomata kuinka uudet veljet ja siskot ovat opetelleet ja omaksuneet

perinteitä, erityisesti seuratessa
sitä innokkuutta ja arvostusta,
joka nuoremmalla kurssilla on ollut perinteitä kohtaan. Nuorempi
kurssi on osoittanut haluavansa
varjella perinteille kuuluvaa arvoa
ja jatkaa niitä eteenpäin.

Lopuksi
En kykenisi järjestämään perinnekasvatusta ilman perinnehenkilöstön sekä Kadettikoulun johdon
ja henkilökunnan tukea. Omaa
toimintaa on suuresti helpottanut
se, että kaikki pitävät perinnekasvatusta tärkeänä ja yhdistävänä
tekijänä meille kadeteille ja kadettiupseereille. Me kaikki tiedostamme myös, että aikaa on vähän
ja silti tehtävä tulee täyttää parhaamme mukaan.
Haluan muistuttaa jokaista kadettiveljeä ja -siskoa, että kaikki
ei aina mene niin kuin itse haluaisi. Elämässä on erittäin paljon
asioita joita täytyy ja asioita joita
haluaa tehdä. On tärkeää oppia
tiedostamaan ne mitkä oikeasti merkitsevät. Tee siis aina paras
mahdollinen lopputulos niillä ”pelimerkeillä” mitä saat.
Perinteiden isä
Jesse Mörsky
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Oppilaskunnan PUHEENJOHTAJA

Tervehdys täältä tylsemmästä oppilaskunnasta!
Yliluutnantti Ville-Oskari Sallinen, MPKK:n Oppilaskunnan puheenjohtaja

Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunta on onnistuneiden
vuosijuhlien jälkeen valinnut uudet jäsenet ja jatkanut taas arkista toimintaansa. Jokapäiväisen
edunvalvonnan lisäksi oppilaskunta on osallistunut MPKK:n
hallinnon eri kokouksiin ja tuonut opiskelijoiden ääntä esiin.
Tässä muutama nosto menneestä, miten syksy on oppilaskunnan näkövinkkelistä mennyt ja
muutama sana tulevasta.
MPKK:n
KARVI-auditointiin
on osallistuttu ja MPKK:n palautejärjestelmän toimivuudesta,
hyvistä käytänteistä ja kehittämiskohteista on annettu palautetta sekä rakentavia huomioita.
Maisteritutkinnon
uudistamiseen on osallistuttu ja työ
jatkuu vielä. Tavoitteena on
laadukkaan, työelämän tehtävät ja vaatimukset huomioivan,
pääainepohjaisen ja muihin yliopistotutkintoihin rinnasteisen
tutkinnon säilyttäminen sekä
edelleen kehittäminen.
Kielikoulutuksen roolia ja merkitystä on korostettu aina kun on
ollut siihen mahdollisuus. Oppilaskunta tekee parhaansa, että
opiskelijoille olisi entistä paremmat mahdollisuudet, resurssit ja
etenkin aikaa opiskella vieraita
kieliä (muitakin kuin englanti).
PAT-kouluilla on osallistuttu
opettajaneuvostojen kokouksiin
opiskelijajäsenistöllä. Tämän toiminnan ajatuksena on ollut taata
opiskelijoiden oikeuksien toteutuminen entistä paremmin myös
PAT-kouluvaiheen aikana.
Yhteistyötä on tehty tai sen ke-
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hittämisestä on sovittu niin Upseeriliiton, Kadettikunnan kuin
muidenkin maanpuolustushenkisten järjestöjen kanssa.
Akateemista ja yhteiskunnallista osallistumista saaren ulkopuolelle on myös toteutettu.
Tästä esimerkkinä on Helsingin
ja Tampereen yliopistojen valtioopin ainejärjestöjen kanssa
järjestetty Krimin kriisin konfliktinratkaisusimulaatio.
Sen
tiimoilta virinneenä ajatuksena
strategian opiskelijoita osallistui
myös ensimmäistä kertaa Tampereella järjestetyille Politiikan
opiskelijoiden päiville.
Tulevasta vuodesta vielä mainittakoon, että oppilaskunta
on hyväksynyt käyttöön 500e
vuosittaisen tukiavustuksen eri
pääaineryhmille tai pääaineesta kiinnostuneille opiskelijoille.
Tuen edellytys on pienimuotoisen tapahtuman järjestäminen,
johon osallistuu oman kurssin
pääaineopiskelijoiden lisäksi ihmisiä joko muilta kurssitasoilta
tai muualta yhteiskunnasta.
Tarkemmat tiedot tullaan esittelemään vuoden vaihteen jälkeen,
mutta jos nyt jo kiinnostuit ilmaisesta rahasta ja mahdollisesta alumni- ja yhteistyökuvioiden
virittelemisestä Santahaminan
ulkopuolelle, niin otathan yhteyttä.
Viimeisenä vielä, mikäli muutenkin koet että haluaisit kehittää yhteistä yliopistoamme ja
sinulla on hyviä ideoita kuinka
se tehtäisiin, olethan yhteydessä
kurssisi oppilaskunnan hallituk-

sen edustajaan tai pistä viestiä
osoitteeseen pj@mpkko.fi

JALKAVÄEN SÄÄTIÖ

JALKAVÄKIMUSEO
MIKKELI
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kadettitoverikunta

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

Siivous PölyPallo Oy
Tarjoaa mm:
*Yrityssiivous
* Mainosteippaukset
* Lämpöpainatukset
* ID -kortit
* Alumiinikyltit painatuksella

polypallo@gmail.com
040-552 1400
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AUKIOLOAJAT
MA 18.00-22.30
TI 18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30
Kellarikadetti Olli Karjalainen
Kellarikisälli Ville Tervonen
Kellarivasalli Janne Karppanen

Kadetteja ovat tukeneet myös:
Jaakko Haltia
Kaija Haltija
Ilkka Aarnio
Idän Metsäkone Oy
Satu Kantala
Mirjami Taskinen
Derpat Oy
Lapin Lennoston Kilta ryasdasd
Lapuan Autohuolto
Kiinteistötahkola
Kalkkisten Pihapuu

Elomatic
Palvelukoti Aittoranta Oy
Ruosniemen Linja-auto OY
Jukka Sinkko
Aulis Tervonen
Salme Silander
Seppo Paatelainen
Sinikka & Heimo Taavila
NOTE Hyvinkää Oy
Isännöintipalvelu Hissa Oy
PTM-Metals Oy

Kadettitoverikunta kiittää kaikkia tukijoita!
Koko:				 Hinnat:

Koko sivu

1/2 sivu

2/1

420 x 297		

2100 / 3900 / 4700

1/1

210 x 297		

1200 / 2000 / 2400

1/2

190 x 133		

600

/ 1000 / 1200

1/4

90 x 133 tai 190 x 61

300

/ 500

/ 600

1/8

90 x 61			

150

/ 250

/ 300

Rivi

12 pt			

50

/ 90

/ 120

30

/ 60

/ 90

Tuki-ilmoitus (yksityiset,
12 pt)

Julkaisut vuonna 2017:
Nro.

Julkaistaan

2/17

Kesäkuu 2017

3/17
1/18
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä
Kalpa-lehden myyntipäällikköön:

1/4 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu

Kadetti Tapio Hokkanen
myynti@kadettitoverikunta.fi
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Kalpa

