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Arvoisat Naiset, hyvät Kadettiveljet,  

 

Siitä on kolmekymmentä vuotta, kun viimeksi tapasimme muistorikkaassa Kadettikoulussamme, ja 

nyt on kulunut hämmästyttävät viisikymmentä vuotta valmistumisestamme. 

Kiitän meidän kaikkien puolesta juhlatoimikuntaa järjestelyistä, jotka ovat olleet kaiken tämän 

merkittävän juhlamme viettämisen edellytyksenä. 

 

Olemme tänään nähneet ja kuulleet siitä, mitä täällä nyt tapahtuu. Paljon on muuttunut ja on 

luonnollista ja välttämätöntäkin, että näin tapahtuu kaiken muun muutoksen ja kehityksen myötä. 

 

Kehitys ja muutos harvoin tapahtuvat ilman soraääniä ja tämä näkyi ja kuului silloinkin, viisikym-

mentä vuotta sitten. 

Tuolloin valmistuessamme ja jo kurssimme aikana vallitsi upseeriston piirissä aivan ilmeinen huoli 

siitä, mitä seuraa kun koulutukseemme sisällytettiin selvästi akateemiseen tieteenharjoittamiseen 

viittaavia opintoja kuten kielen pro ja kasvatusopin approbatur. Huolen vakavuutta osoitti, että sil-

loisen koulutuspäällikön Ali Koskimaan piti lähettää joukkoihin asiasta paimenkirje:  

 

 ”Eräissä yhteyksissä on julkisuudessa mm aikakauslehtikirjoituksissa ja yksityisissä keskusteluissa 

tullut esille se, että upseeriston keskuudessa ilmenee ristiriitaisia, usein negatiivisia käsityksiä ny-

kyisen kadettikoulutuksen tehokkuudesta. Tällaisia käsityksiä tuntuvat esittävän erityisesti sellaiset 

upseerit ja evp-upseerit, jotka ovat valmistuneet kadettikouluista useita vuosia sitten ja ovat jou-

tuneet verrattain vähän tutustumaan nuorimpien upseeri-ikäluokkien toimintaan ja ovat ehkä 

yleistäneet tai korostaneet yksityisten negatiivisten havaintojen merkitystä. Lisäksi ovat upseeris-

ton koulutuksen laatua ja tasoa aliarvioivat kannanilmaisut saattaneet perustua virheellisiin tai 

puutteellisiin tietoihin nykyisestä kadettikoulutuksesta sekä kehitystä jarruttavaan kielteiseen en-

nakkoasenteeseen. 

Kadettikoulua, Merisotakoulua ja Ilmasotakoulua kehotetaan tiedotus- ja suhdetoiminnassaan ot-

tamaan huomioon erityisesti pyrkimys kadettikoulutuksen arvostuksen lisäämiseen upseerikunnan 

ja evp-upseereiden keskuudessa”. 

 

Koulutuspäällikkö puhui meistä silloin näiden käsitysten kohteena, mutta saattoi kaukaa viisaana 

miehenä puhua meistä nykyiselläänkin vaikka tuskin kukaan meistä tosissaan kiistää tapahtuneen 

kehityksen arvoa. 

 

Hyvinhän se akateeminenkin opiskelu erinäisten kertausten jälkeen siihenkin aikaan onnistui. Sen 

sijaan vaikeimmaksi ei-akateemiseksi oppiaineeksi osoittautui ilmeisesti ns. yleisistä syistä kurssiin 

sisältynyt pakollinen venäjän kieli, jonka viimeiset rästikokeet läpäistiin vasta onnekkaasti sattu-

neen tulipalon ansiosta. Se tiettävästi tuhosi vastauspaperit. 

Sittemmin yhteensopivuutta palvelevat kielitaitovaatimukset ovat kokeneet perusteellisen muu-

toksen. 
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Ei silloinen ripaus akateemisuutta varmaan hukkaan mennyt, useat kurssiveljet saivat tartunnan ja 

ovat näihin päiviin asti kehittäneet itseään monipuolisesti ja julkituovat ajatuksiaan ja asiantunte-

mustaan julkisuudessakin. Niissä yhteyksissä on aina mukava tuoda esiin, että kyseinen vaikuttaja 

on kadettiveli. 

 

Olemme onneksemme saaneet elää varhaislapsuuttamme lukuun ottamatta rauhan ajassa. Toi-

vomme, että näin jatkuu ja että uudet upseeripolvet ovat saaneet ja saavat opiskelussaan edelleen 

hyvät valmiudet tehtävissään, joiden merkitys on valitettavalla tavalla korostunut lähialueillamme-

kin. 

 

Paljon on tapahtunut vuosikymmenten mittaan, mutta luulen tulkitsevani monen muunkin tuntoja 

kun sanon meissä asustavan edelleen se sama nuori mies kuin silloin kurssimme aikana. Ajoittain 

voi edelleen yllättää tunne, että jos maailmassa olisi kahvat se saattaisi vieläkin kääntyä. Varottava 

vain on, että se tunne ei yllätä peilin edessä. 

 

Vaativia suorituksia, rasituksia ja muita mieleenpainuvia kokemuksia sisältävät elämänvaiheet luo-

vat yhteenkuuluvuutta. Meillä on ollut onni elää yhdessä tämä vaihe kurssimme aikana. Se koke-

mus on ollut vahva, tämäkin juhlatilaisuus on siitä taas hyvä osoitus. 

Eri puolustushaarojen ja aselajien myötä tapaamisia virkatehtävissä on luonnollisesti ollut varsin 

vähän, mutta paljon vaikuttaa varmasti oman uramme aikaan kuulunut koko upseeriston saman-

henkisyys, joka on suuressa määrin peräisin kadettikursseilta. Nykyisin paljon puhuttu yhteisölli-

syys on ollut ja on edelleen kurssimme ja upseeriston vahvuus ja sen arvo on suuri. 

 

Arvoisat Daamimme! Läsnäolonne ja mukana elämisenne on ollut ja on meille erittäin suuresta 

merkityksestä. Meidän miesten työt ja tehtävät ovat monesti vaatineet teiltä niiden aiheuttamaa 

muutoksiin sopeutumista ja vastuun ottamista asioissa, joissa se jo aiemminkin, mutta viimeistään 

nykykäsitysten mukaan pitäisi hoitaa yhdessä. Tukenne ansaitsee arvostavan kiitoksemme, jota 

varmaankaan emme riittävän usein ole osanneet osoittaa ja ääneen lausua.  – Kiitos. 

 

Arvoisat naiset, Hyvät Kadettiveljet! Meillä on taas kerran tilaisuus tavata, muistella yhteisiä aikoja 

ja tapahtumia parhaassa seurassa. Käytetään se hyväksi. 

Toivotan kaikille hauskaa illan jatkoa ja tulevina vuosina leppoisaa mieltä, terveyttä ja hyvinvointia 

eli pohjalaista esimiestäni lainaten- unta ja nälkää!  

 

Kohottakaamme maljamme 50. Kadettikurssille, 50. Lentokadettikurssille ja 

35. Merikadettikurssille.  
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