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Kaveria ei jätetä on arvokas ja hieno 
periaate, jonka olemme perineet 
sotiemme veteraaneilta.  Tätä 

perintöä voisi kutsua myös perinteeksi 
asiaan liittyvän vahvan arvolatauksen ja 
yhteenkuuluvuuden tunteen korostumisen 
perusteella. Rintaman kovissa olosuhteissa 
muodostunut tapa, josta muodostui käsite, 
ilmentää hienolla tavalla perinteen mer-
kitystä. Me jälkipolven edustajat olemme 
voineet tuntea tuon perinteen vahvuuden 
ja voiman veteraanitapaamisiin osallistues-
samme. Tunne elää vahvana vuosikymme-
niä sotien jälkeenkin.

Historiaa oppii yhä enemmän arvosta-
maan kokemuksen ja iän karttuessa. Ta-
pahtumien ja kehityksen syvällisemmän 
ymmärtämisen kautta on usein vasta mah-
dollista tunnistaa perinteiden todellinen 
merkitys. Kuullut ja itse koetut asiat yh-
distetään myös tiettyihin perinteisiin vasta 
ehkä vuosia jälkeenpäin.

Kadettina ja nuorena upseerina lienee 
monelle herännyt kysymyksiä tapahtumi-
en liittymisestä perinteisiin. Monet asiat 
ovat myöhemmin selkiytyneet arvokkaiksi 
vaalittaviksi perinteiksi. Samalla tavoin on 
muodostunut käsitys asioista, joissa kyse ei 
ole ollut joukon kannalta arvokkaasta pe-
rinteestä. Oleellista onkin itse tuntea asiaan 
liittyvä arvo ja merkitys.

Kadettikoulun  
 johtajan saatesanat

Perinteiden ja niihin liittyvien tekijöi-
den avaaminen muille, muutenkin kuin 
vain suullisen perimätiedon kautta, on 
varmasti yksi tämän kirjan keskeistä sano-
mista. Kadettikouluun ja upseerikoulutuk-
seen kuuluu monia organisaatioon liittyviä 
virallisluontoisia perinteitä. Tämän lisäksi 
eri kadettikurssien ja upseerien kertomana 
kuulee puhuttavan tavoista, joita ei kuiten-
kaan voi luonnehtia virallisiksi. 

Tämä kirja pyrkii osaltaan kertomaan 
upseerikoulutuksen yli 200-vuotiseen tai-
paleeseen liittyvästä historiasta, tapahtu-
mista ja niihin vaikuttaneista erilaisista te-
kijöistä. Kirja juhlistaa osaltaan itsenäisen 
Suomen kadettikoulutuksen 90-juhlavuot-
ta. Kiitokset teoksen valmistumisesta kuu-
luvat kaikille kirjoittajille, Kadettikunnal-
le sekä erityisesti päätoimittaja kapteeni 
Marko Palokankaalle, joka on hienolla 
tavalla kyennyt saattamaan tämän kirjan 
julkaisukelpoiseksi.

Perinteen tarkoituksena on yhdistää – ei 
erottaa. Perinteeseen liittyy arvoa ja merki-
tystä, joko suurempaa tai pienempää. Oikea 
perinne on aina säilyttämisen arvoista. Ka-
veria ei jätetä tulevaisuudessakaan.

Helsingissä itsenäisyyspäivänä 6.12.2008

Kadettikoulun johtaja, eversti Timo Pöysti





�

Suomalaisen upseerikoulutuksen ja  
-kasvatuksen historia ja perinne ulot-
tuvat aina 1700-luvulle, josta lähtien 

on maassamme annettu koulutusta up-
seerisukupolville toinen toisensa jälkeen. 
Aina uutta sotakoulua perustettaessa tai 
uutta kurssia aloitettaessa ovat vanhemmat 
kadetit ja upseerit osallistuneet niin perus-
tamiseen kuin opettamiseen sekä tulevan 
upseeriston kasvattamiseen. Näin on muo-
dostunut vähintäänkin henkisen perinteen 
katkeamaton ketju 1700-luvun Haapanie-
men Sotakoulusta aina 2000-luvun Kadet-
tikouluun.

Sotilasperinteiden yksiselitteinen mää-
ritteleminen on vaikeaa, sillä jo suomalaiset 
sotilasperinteet itsessään ovat hyvin laaja 
kokonaisuus. Kiteytettynä ne tarkoittavat 
ennen kaikkea niitä sukupolvelta toiselle 
siirtyviä tapoja, muistoja ja arvoja, jotka 
korostavat kansallista yhteenkuuluvuutta. 
Perinteet kertovat menneiden sukupolvien 
saavutuksista ja uhrauksista, työstä ja tais-
telusta maan puolesta. Sotilasperinteet pyr-
kivät ylläpitämään ja vahvistamaan uskoa 
tulevaisuuteen itsenäisenä kansakuntana 
ja kohottamaan suomalaisten maanpuolus-
tustahtoa. Samaa arvopohjaa voidaan myös 
soveltaa upseeri- ja kadettiperinteisiin.

Lukuisten tutkimusten kautta tiede-
tään, että sotilasjoukon – erityisesti upsee-
riston – identiteetti muodostuu monista eri 
tekijöistä. Eräät vahvimmista identiteetin 
muodostajista ovat tutkitusti yhteenkuulu-
vuutta syventävät perinteet ja arvokasvatus. 
Suomalaisen upseerikasvatuksen perinteet 

ovat siirtyneet kadettisukupolvelta toiselle 
Haapaniemen Sotakoulun ajoista yhdistä-
en kadettikurssit toisiinsa yli kahdensadan 
vuoden ajanjaksolla. Jo Haapaniemen Sota-
koulussa arvostettiin kadettipiirin sisäistä 
lujuutta ja keskinäistä luottamusta, sillä 
näiden arvojen ymmärrettiin ulottavan vai-
kutuksensa kauas tulevaisuuteen. 

Käytännössä upseeriperinteet voidaan 
jakaa kahteen luokkaan: vahvistettuihin 
ja vahvistamattomiin. Vahvistetut soti-
lasperinteet ovat syntyneet joukoille varta 
vasten luoduista tunnuksista, marsseista ja 
nimistä. Vahvistamattomat perinteet ovat 
yhtä arvokkaita, mutta syntyneet usein 
spontaanisti ilman virallista suunnittelu-
työtä. Jaottelusta huolimatta molemmilla 
perinnetyypeillä on oikein ymmärrettyinä 
ja toteutettuina sotilasjoukossa oma tärkeä 
tehtävänsä. 

Opetuksellisten tavoitteiden lisäksi 
Kadettikoululla sotilasopetuslaitoksena 
on aina ollut merkittävä vastuu kasvat-
taa upseereita puolustusvoimien yhteisiin 
arvoihin ja perinteisiin. Koulun monisäi-
keinen historia on myös aikojen saatossa 
synnyttänyt omintakeisen sisäisen perin-
ne- ja kasvatusympäristön, josta jokainen 
kadettiupseeri on saanut omansa – niin 
hyvässä kuin pahassa. Kautta aikojen up-
seerin peruskoulutukseen on siis kuulunut 
ammatillis-eettinen upseerikasvatus, jonka 
ilmentymänä upseeristo on saattanut muo-
dostaa voimakkaan yhteenkuuluvuuden 
tunteen lujittaman ja ammatistaan ylpeän 
veljeskunnan. 

Lukijalle
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Upseerin henkinen kasvuprosessi jatkuu 
koko elinajan, mutta suurin osa siitä tapah-
tuu rauhan aikana opiskelun ja ensimmäis-
ten joukko-osastopalveluksessa vietettyjen 
vuosien aikana. Tulosta ei mitata opinto-
pisteinä, kursseina eikä suorituksina, vaan 
sen tekevät kansamme syvät rivit erityisesti 
suorittaessaan asevelvollisuuttaan sekä ää-
rimmäisessä tapauksessa myös johdettavana 
olevat sotajoukot. Uudeksi lenkiksi suoma-
laisten upseerien noin 230 vuotta vanhaan 
ketjuun ei siis liitytä pelkällä ulkoluvulla 
tai tekniikan hallitsemisella, vaan omak-
sumalla ikiaikaiset upseerihyveet ja toimi-
malla niiden mukaisesti.

Perinteiden merkitys ei siis ole vain van-
hojen tunnusten ja muistojen vaalimisessa 
tai hyväksi koettujen ulkonaisten muotojen 
ja tapojen tunnollisessa noudattamisessa. 
Niiden syvällisempi merkitys ja oikea ym-
märtäminen ilmenee luottamuksellisena ja 
puhtaiden arvojen ilmapiirinä, joka syntyy 
silloin, kun kadettipiiri tuntee olevansa 

yhtä samaa jakamatonta kokonaisuutta. 
Oikein ymmärretyt perinteet velvoittavat 
yhteistyöhön ja yhteisvastuuseen sekä kas-
vattavat yksilön ja joukon sisäistä lujuutta 
edistämällä sotilaskurin korkeinta astetta 
– itsekuria.

Perinteitä ja niiden sisäistämistä ei saa 
ymmärtää väärin. Jokainen kadettiupsee-
ri onkin velvollinen miettimään tarkoin 
toimintaansa niin, että kaikki yhteisöön 
kuuluvat kokevat asian yhtä arvokkaaksi. 
Perinteiden opettaminen ja oppiminen 
on yhtäältä kasvattamista ja toisaalta kas-
vamista. Tuotakoon esille, että perinteitä 
opeteltiin aiemmin – yhä 1990-luvullakin 
– suullisena perimätietona ja ulkoa opet-
telemalla. Tarkoituksena ilmeisesti oli 
harjoittaa tulevan upseerin ulkolukutaitoa 
ja ”halua” opetella oudoiltakin tuntuvia 
asioita päästäkseen kadettien veljeskun-
taan. Tämä ei kaiken koetun perusteella 
kuitenkaan ole ollut se kaikkein menestyk-
sekkäin tapa synnyttää luottamusta, vaan 
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pikemminkin se on luonut hedelmällisen 
maaperän pennalismille. Ulkoluvun sijaan 
tärkeintä perinteiden omaksumisessa olisi 
ennen kaikkea asiayhteyden ymmärtämi-
nen. Ymmärtäessä suuremman yhteyden 
omasta paikastaan kadettikurssien histori-
assa jokainen kadetti ymmärtää lopullisesti 
myös upseeriuden arvot ja siihen kasvami-
sen. Tähän tarvitaan ”avaraa asennetta, kär-
sivällisyyttä ja ennen kaikkea kestävyyttä”. 
Näin ainakin minun ikäluokkani kadeteille 
opetti suuresti arvostamamme Kadettikou-
lun pappi – pedagogi ja kadettikasvattaja 
henkeen ja vereen – kenttärovasti Seppo 
Kangas. Hänen opetuksiaan on monesti 
upseerinuralla käynyt kiittäminen, kun 
kestävyyttä on hetkellisesti koeteltu. 

Kadettien opiskellessa kurssikokonai-
suudessa perusopintojaan on oikeanlaisen 
yhteishengen, kadettihengen, syntyminen 
todella haastavaa, mutta samalla ehdot-
toman tärkeää. Kadetti- ja upseerihengen 
syntyminen aselajista, puolustushaarasta 
tai kadettikurssista riippumatta saavuttaa 
puolustusvoimien kannalta korvaamatto-
man hyötyarvon. Myös upseerien keskinäi-
nen sotilaallinen mutta luonteva käyttäy-
tyminen on perusedellytys kitkattomalle 
yhteistyölle pienen kansan puolustusvoi-
missa. Laadussa on voimamme.

Kadettikoulun vahvistetuista perinteis-
tä tai vahvistamattomista kasvatustavoista 
on Suomen itsenäisyyden aikana kirjoitettu 
paljon muisteloita ja värikkäitä tarinoita. 
Kapteeni Timo Lieneen kirjoittamassa 
julkaisussa “Käsi kalvan kahvassa – Suoma-
laisen upseerikoulutuksen lyhyt historia” 
on selvitetty ansiokkaasti upseerikoulutuk-
sen ja siihen liittyvien sotakoulujen sekä 
laitosten toimintaa 1700-luvun lopulta 
nykypäiviin saakka. Silti kattava itsenäisen 
Suomen Kadettikoulun koottu historia on 
jo pitkään ollut ilmeinen puute ja valitet-
tavasti se edelleen odottaa kirjoittajaansa. 

Tällä puutteella on myös ollut näkyviä 
heijastevaikutuksia. Vaikka kadeteista ja 
Kadettikoulun historiasta on julkaistu 
lukuisa määrä artikkeleita ja kirjallisuut-
ta, niissä esitetyt perinnetiedot ovat olleet 
usein hyvin rajattuja tai vain sirpaleisia yk-
sityiskohtia vailla kokonaisuuteen sitovaa 
tietopohjaa. Siksi kunniakkaita kadettipe-
rinteitä on aikojen saatossa hävinnyt unoh-
duksiin, mutta uusiakin perinteitä – kun-
niakkaita ja vähemmän kunniakkaita – on 
tullut unohdettujen perinteiden tilalle. 

Alkuperäinen idea kadettiperinteitä ja 
-kasvatusta pohdiskelevasta kirjoitelmas-
ta tuli Kadettikunnan pääsihteeri, eversti 
Pekka Rapilalta . Sain kutsun päätoimit-
tajaksi teokseen sain hyvin nopeasti, enkä 
kunniasta oikein voinut edes kieltäytyä 
– niin mielenkiintoiselta työ tuntui jo alus-
ta alkaen. Niinpä koottiin toimituskunta, 
jonka keskusteluiden ja ajatusten pohjalta 
todettiin varsin yksimielisesti, että Suomen 
itsenäisyyden ajan Kadettikoulun perin-
teistä ja kadettikasvatuksesta tulisi tehdä 
juhlakirja koulun 90-vuotisen historian 
kunnioittamiseksi. Toimituskunta asetti-
kin tavoitteeksi kerätä erilaisia näkemyk-
siä ja kokemuksia korostavan artikkeliko-
koelman, josta koostuisi korkeatasoinen 
ja laadukas, mutta helppolukuinen kirja 
luontevaksi osaksi Kadettikoulun 90-vuo-
tisjuhlallisuuksia kevääksi 2009.

Päätoimittaja ja toimituskunta tiedosti-
vat jo alusta lähtien työn olevan haasteelli-
nen sekä eritoten perinneasioihin liittyvät 
arkaluoteiset ja tunneherkät näkökulmat. 
Hyvää, yhteismitallista ja mahdollisimman 
tasapainoista lopputulosta ajatellen Ka-
dettikoulussa ja Kadettikunnassa nähtiin 
parhaaksi, että kirjalla on yksi kirjoittava 
päätoimittaja ja hänen ohjauksessaan asian-
tuntija- ja kirjoittajaryhmä. Hankkeen 
takana on edellä mainittujen lisäksi ollut 
lukuisia henkilöitä, joiden myötävaikutuk-
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sella työ eteni aikataulussaan. Suurin kiitos 
kirjan perustiedoista on osoitettava teoksen 
varsinaiselle kohteelle eli laajalle kadet-
tiupseeristolle. 

Tuotakoon korostetusti esille se, että 
kirjoitukset eivät epävirallisen luonteensa 
vuoksi edusta puolustusvoimien virallista 
kantaa, vaan jokainen kirjoittaja vastaa itse 
sanoistaan. Jokaisella kirjoittajalla on oma 
tapansa käsitellä perinne- ja kasvatusasioita 
kokemustensa perusteella, mutta kaikkia 
yhdistäväksi tekijäksi voidaan nostaa ter-
veen ylpeä arvopohja upseeriudesta. 

Kirjoittajien lisäksi eri asiantuntijoiden 
osuus teoksen käsikirjoitusta laadittaessa 
oli merkittävä. Etenkin sotilasperinteisiin 
liittyvien heraldisten tunnusten osalta suu-
ren kiitoksen ansaitsee majuri Janne Mä-
kitalo. Hänen asiantuntemustaan monissa 
yksityiskohdissa, etenkin upseerien kurssi- 
ja suoritusmerkeissä on vaikea ylittää. Kii-
tokset myös prikaatikenraali, sotatieteiden 
tohtori Pentti Airiolle, filosofian maisteri 
Lauri Haavistolle sekä musiikkikapteeni 
Jukka Vuoliolle, jotka avustivat toimitus-
kuntaa lukuisilla kommenteillaan ja van-
kalla asiantuntemuksellaan.

Kirjallisen lähdemateriaalin ja painetun 
lähteistön osalta kiitokset menevät Maan-
puolustuskorkeakoulun kirjastonhoitaja 
Timo Wallinille. Monista kadetteihin 
liittyvistä yksityiskohdista ja yleistiedoista 
kiitos osoitetaan Maanpuolustuskorkeakou-
lun opintoasiainosaston aina niin avuliaille 
”tytöille”, erityisesti Susanna Tuonoselle 
ja Eeva-Liisa Teimoselle.

Kirjan luettavuuden kannalta suuri ansio 
käsikirjoituksen kieliasun tarkistamisesta, 
kuvatoimituksesta ja lukuisista oikaisuista 
kuuluu filosofian maisteri Johanna Kei-
näselle. Hänen ammattitaitonsa ja tarkka 
virhesilmä olivat todella tarpeen kirjan 
lopullisessa painokuntoon saattamisessa. 

Piirroksista käy kiittäminen aina niin rei-
pasta piirtäjä Marjo Grönroosia.

Kirjan kustantamiseen vaaditaan aina 
taloudellisia resursseja. Tämän mahdollis-
tivat Kadettikoulun toimintaa tukeva Ka-
dettikoulun Tukisäätiö r.y. ja Kadettikunta 
r.y.. Ilman edellä mainittujen tahojen tukea 
olisivat lopputulos ja painojälki olleet huo-
mattavasti vaatimattomampia.

Kaiken kaikkiaan työ eteni hyvässä 
kadettihengessä. Päätoimittajana osoitan 
erityisen suuren kiitoksen tuesta ja kunni-
an osallisuudesta Kadettikoulun johtajina 
toimineille eversti Hannu Aikiolle, evers-
ti Jari Kalliolle sekä eversti Timo Pöys-
tille. Tämä ydintyöryhmä oli aina valmis 
työskentelemään pyyteettömästi yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi. Kiitokset 
myös kaikille artikkelikirjoittajille, jotka 
rohkeasti heittäytyivät mukaan asettamalla 
perustellut mielipiteensä ja näkemyksensä 
koko kadettiupseeriston arvioitaviksi.

 Valmistuttuaan teos toivon mukaan va-
lottaa ja antaa virikkeitä elävistä kadettipe-
rinteistä ja rikkaasta kasvatuksen tapakult-
tuurista. Toimituskunta toivoo ja luottaa, 
että kirja kuluu lukijankuntansa käsissä 
ja että sen pohdiskelevaa arvokeskuste-
lua käytetään hyväksi uusien ja vanhojen 
perinteiden kokoamisessa, kenties myös 
perinnetietojen saattamisessa edelleen tu-
leville sukupolville. Kunnian ja isänmaan 
puolesta – kadettiperinteitä kunnioittaen. 
Koristakoon kestävää kunnia!

Terveessä kadettihengessä, Helsingissä 
itsenäisyyspäivänä 6.12.2008

Kirjan päätoimittaja, 
kapteeni Marko Palokangas
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Miten ja miksi suomalainen ka-
dettihenki ja siitä kumpuavat 
kadettiperinteet ovat syntyneet? 

Olennaista on ymmärtää se, että vuosisa-
tojen kuluessa internaateissa on yleensä 
syntynyt yhteinen laki talon tavoista ja 
normeista. Tässä suhteessa Suomessa eri 
aikakausina toimineet kadettikoulut eivät 
tee poikkeusta, vaan traditioiden merki-
tys on otettu lähes automaattisesti osaksi 
koulutusta ja kasvamista upseerin vaa-
tivaan ammattiin. Siksi latinankielinen 
sana ”tradere”, tarkoittaen luovuttamista 
tai siirtämistä, pätee oivallisesti eri aiko-
jen kadettikoulujemme vastuuseen jatkaa 
perinteitä, tapoja sekä muistitietoa 230 
vuoden aikajaksolla.

Upseeri- ja perinnekasvatuksessa Haa-
paniemestä Helsinkiin on myös käytetty 
sotilaselämälle ominaisia keinoja: tiukkaa 

kuria, nurkumatonta täsmällisyyttä, kir-
joittamattomien tapojen noudattamista, 
huumoria – toisinaan jopa kyseenalaista 
kovakouraisuuttakin. Siksi voidaan sanoa, 
että perinteiden jatkuminen sukupolvelta 
toiselle tai niiden katkeaminen on yleensä 
kahden kauppa: yhteisöllinen vastuu ja yk-
sittäisten henkilöiden suhde kasvatukseen 
ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiin-
sa. Vaikka sotilasperinteet yhtäältä liitty-
vät erityisesti sotajoukon toimintakyvyn 
ja ryhmädynamiikan vaatimuksiin, niiden 
tarkoituksenmukaisuuden ja jatkuvuuden 
kannalta on asiaa toisaalta tarkasteltava 
myös yksilön – siis kadetin – henkilökoh-
taisten tuntemusten näkökulmasta.

Miten ja miksi kadettihenki ja kasva-
tukselliset normit sitten ovat siirtyneet 
lähes sellaisinaan yli kahdensadan vuoden 
takaa nykyaikaan?

Haapaniemen
     perintö Kirjoittaja (s. 1973) on 

kapteeni ja palvellut muun 
muassa kadettien sotahis-
torian opettajana Maan-
puolustuskorkeakoulussa 
vuosina 2003–2008.Nykyaikoina on paljon puhuttu ja huhuttukin sotilasperinteiden ja hengen ketjuuntumisesta 

Haapaniemen ajoista Suomen itsenäisyyden aikaiseen Kadettikouluun. Tässä kirjoituksessa 
tarkastellaan niitä kadettikasvatuksen perinteiksi spontaanisti vahvistuneita – koulusta kouluun 
siirtyneitä – ilmiöitä, jotka ovat olleet ominaisia suomalaiselle upseerikoulutukselle Haapaniemestä 
Helsinkiin. Artikkelin ei ole tarkoitus selvittää koko upseeriperinteiden laajaa kirjoa, vaan käsitellä 
asiaa enemmänkin henkisen perinnön näkökulmasta. 

Kadettihengen juuret Haapaniemestä 
Itsenäisen Suomen Kadettikouluun

Marko Palokangas 
81. kadettikurssi
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Sprengtportenin  
henkinen perintö 

Haapaniemen Sotakoulussa ja sittemmin 
Haapaniemen Kadettikoulussa huomio 
kiinnittyy, koulutusperiaatteiden erilai-
suuden ohella, kasvatuksen luomaan il-
mapiiriin. Näiden sotakoulujen kerrotaan 
tehneen poikkeuksen aikansa muihin op-
pilaitoksiin verrattuna erityisesti hengen 
sekä oppilaiden parissa syntyneen yhteen-

kuuluvuudentunteen osalta. 
Haapaniemen oppilaitoksia 
voidaan siten pitää upseeri-
koulustatuksen ohella myös 
huomattavina sivistyslaitoksi-
na. Yksiselitteisiä syitä näihin 
tunnuspiirteisiin on nykyään 
vaikea löytää, mutta tiettyjen 
henkilöiden vaikutusta asioi-
den kulkuun ei voida ohittaa. 

Georg Magnus (eli Yrjö 
Maunu) Sprengtportenin aiempiin kas-
vatteihinsa juurruttama suomalaiskansalli-
nen ajattelutapa ja upseeriuden henki jäivät 
perinnöksi vastaperustetulle Haapaniemen 
Sotakoululle. Hänen sanomansa upseerikas-
vatuksen roolista on yksiselitteinen: ”Up-
seerin on tarkoin varottava ylläpitämästä 
tyrannimaista ja nöyryyttävää valtaa, joka ei 
miellytä vanhempia upseereita ja joka syn-
nyttää nuorison keskuudessa pikemminkin 

Haapaniemen kadettikoulura-
kennus Rantasalmella. 
Kuva Sotamuseo.

Keisarillinen Suomen 
Kadettikoulu muutti 
Haminaan vuonna 1821. 
Vanha koulurakennus oli 
Carl Engelin piirtämä.  
Kuva Sotamuseo.
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kapinaa kuin tottelevaisuutta. Hänen tulee 
varoa nöyryyttäviä ja epäoikeudenmukaisia 
käskyjä, jotka tekevät käskynalaiset surul-
lisiksi ja vieroittavat kunnialliset ihmiset 
hänestä itsestään.” 

Haapaniemen Sotakoulun alkuvuosien 
toiminta haki perinteiden ja kasvatuksen 
osalta uomiaan, mutta kolmannen johta-
jansa – Samuel Möllerin – aikana voidaan 
hengen katsoa vakiintuneen Sprengtporte-
nin ajatusten mukaiseksi. Tämän ”Suomen 
ensimmäisen sotilaspedagogin” vaikutus 
koulun henkeen ja perinteiden juurrutta-
miseen oli vahva. Ehkei vähiten juuri siksi, 
että Möller oli Sprengtportenin entinen 
oppilas ja alainen. Möllerin kehitystyö kas-
vattajana konkretisoitui erityisesti vuonna 
1785 hyväksytyssä koulun johtosäännössä, 
joka myös osaltaan käsitteli kadettihengen 
muodostamista ja upseerikasvatusta. Tär-
keimmäksi ohjenuoraksi nousi ”esprit de 
corps” eli kadettitoveruuden yhteishenki ja 
sen vaaliminen.

Johtosääntöön ei kuitenkaan kirjattu 
kaikkia traditioita. Näihin Möllerin kir-
joittamattomiin järjestelyihin voidaan kat-
soa kuuluneen oppilasluokkien primariuk-
set eli kadettivanhimmat, jotka valikoitiin 
ahkeruuden, esimerkillisyyden ja hyvien 
käytöstapojensa perusteella. Tehtäväänsä 
määrätty primarius toimi opettajien poissa 
ollessa kadettitovereittensa kasvatukselli-
sessa vastuussa olevana esimiehenä ja vasta-
si siten myös sisäisestä järjestyksestä. Mitä 
tulee edellä kuvattuun kasvatustapaan, 
on sanomattakin selvää sen olemassaolo ja 
periytyminen Haminan kautta nykyiseen 
kadettiesimiesjärjestelmäämme. Myös ka-
dettiupseerien henkinen arvolause ”kunnia, 
velvollisuus, isänmaa” ovat Möllerin aja-
tusten puhtaimpia kaikuja Haapaniemestä 
nykyperinteisiin.

Haapaniemen Kadettikoulun ylivalvo-
jana sittemmin toimineen eversti Furu-

marckin sanoma hengestä 
ja kurista syventää Sprengt-
portenin ja Möllerin oppeja. 
Hänen mukaansa ”kurin tuli 
olla riittävän kunnollinen ja 
sotilaallinen, kuitenkin vält-
täen skolastista pikkumai-
suutta”. Omavaltaisuuksista 
tuli rangaista ankarasti il-
man häpeäviittaa tai tekijän 
leimaamista rikolliseksi. Op-
pilaiden ja kurssien kesken 
ei saanut syntyä muuta eroa 
,kuin minkä he saavuttivat 
kadetteina ahkeruudellaan ja 
taitavuudellaan.

Haapaniemestä  
Venäjän vallan ajalle

Haapaniemen upseerikoulujen perinteiden 
siirtymisestä sellaisenaan Venäjän vallan 
aikaisiin kadettikouluihin on harvojen 
säilyneiden dokumenttien valossa vaikea 
esittää yhtä tulkintaa. Vähäisessä määrin 
säilyneisiin asiakirjoihin ja perimätietoihin 
nojaten selviää kuitenkin se tosiseikka, että 

Georg Magnus eli Yrjö Maunu 
Sprengtporten (1740–1819). 
Kuva Sotamuseo.

Everstiluutnantti Samuel 
Möller (1743–1815). 
Kuva Sotamuseo. 
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Kadettihenkeä ja toveruutta 
– Haminan kadetteja. 
Kuva Sotamuseo.

Haminan kadetteja 
”vapaalla” vuonna 1896. 
Kuva Sotamuseo.
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Haminan kadettien ikärakenne ulottui pienistä 
pojista nuorukaisiin. Kuva Sotamuseo.

Voimistelu ja voimailu 
olivat osa upseerikoulu-
tusta. Taustalla näkyvä 
uusi kolmikerroksinen 
ja entistä tilavampi 
koulurakennus valmistui 
vanhan rakennuksen 
taakse vuonna 1898. 
Kuva Sotamuseo.
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vuonna 1808 Haapaniemen Kadettikoulun 
lakkauttaminen Suomen sodan kynnyksellä 
vaaransi perinteiden jatkuvuuden. Sodan ai-
kana Haapaniemen Kadettikoulun alue jäi 
osapuolten yhteisellä sopimuksella sotatoi-
mien ulkopuolelle. Täydellisen hävityksen 
sijaan asia siis ratkesi upseerikoulutuksen-
kin jatkuvuuden kannalta edullisemmaksi. 

Suomen tultua liitetyksi suurruhti-
naskuntana osaksi Venäjän valtakuntaa 
oli Samuel Möllerin laatima kirjallinen 
selostus Haapaniemen Kadettikoulun tar-
koitusperistä ja esitys upseerikoulutuksen 
jatkamisesta edesauttamassa syntyneen 
perinnetietoisuuden siirtymistä edelleen 
Kenttämittauskoulun oppilaille. 

Jälkikäteen arvioituna Haapaniemen 
Kadettikoulun merkittävyys piilee nimen-
omaan sen jättämässä henkisessä perinnössä. 
Mikäli sotakoulua ei olisi ollut, Venäjän-
vallan aikainen upseerikoulutuskaan tuskin 

Kadettien vapaa-aikaan kuului myös harras-
tuksia, kuten musisointia ja kuorolaulua.
Kuva Sotamuseo.

Kadetit sulkeisjärjestys- 
harjoituksessa Haminassa.
Kuva Sotamuseo.
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olisi päässyt alkuun yhtä nopeasti ja tiettyjä 
etuoikeuksia nauttinut.

Haapaniemen perinnöstä 
Haminan pikkutarkkaan 

perinnekasvatukseen 

Vuodesta 1809 lähtien Suomen integ-
roiduttua melko nopeasti uuteen emämaa-
hansa, nähtiin tarve myös ammatillisen up-
seerikoulutuksen jatkamiselle. Erinäisten 
vaiheiden jälkeen vuonna 1812 perustettiin 
Haapaniemeen Kenttämittauskoulu, jonka 
tehtäviin – kartoitusupseerien koulutuksen 
lisäksi – kuuluivat myös perinteiden vaali-
minen ja upseerikasvatus. 

Osin vanhojen perinteiden siirtyminen 
sellaisinaan Haapaniemen Kenttämittaus-
kouluun ja kasvatustradition katkeamatto-
muus selittyvät myös koulutuskatkon ly-
hyellä ajalla. Haapaniemen Kadettikoulun 
ja Kenttämittauskoulun toimintojen välille 
nimittäin mahtui käytännössä vain neljä 
kokonaista vuotta. On myös muistettava, 
että upseerikoulutus Kenttämittauskou-
lussa jatkui myös samalla paikkakunnalla 
näiden vuosien jälkeen. 

Tärkeimpänä syynä jatkuvuudelle lienee 
kuitenkin Ruotsin vallan aikaisten kadet-
tikoulujen kasvattien ja opettajien siirtä-
mä perinnetietoisuus uuteen sotakouluun. 
Hyvänä esimerkkinä tästä olkoon edelleen 
Samuel Möller, joka siis jälleen kerran 
sai pestin Haapaniemeen. Nyt Kenttämit-
tauskoulun opettajaksi ja koulunjohtajan 
apulaiseksi. Myös koulun ensimmäiseksi 
johtajaksi nimitetty everstiluutnantti Otto 
Carl von Fieandt oli toiminut opettajana 
Haapanimen Kadettikoulussa. Hänen nä-
kemyksensä kasvatuksellisten arvojen vaali-
misesta ei anna epäilyksen sijaa sille, mistä 
lähtökohdista traditiota jatkettiin. ”Pää-
keino kunniatunnon, ahkeruuden ja täs-
mällisyyden ylläpitämiselle on hyvä ’esprit 

de corps’… Kuulostaa 
Samuel Mölleriltä, 
eikö vain? Henkisen 
perinnön siirtyminen 
oli siis pitkälle näiden 
avainhenkilöiden va-
rassa.

Oppilasmäär ien 
jatkuva kasvu ja ope-
tettavien aineiden 
lisääntyminen aiheut-
tivat sen, että Haapa-
niemen tilat kävivät 
ahtaiksi. Osin tästä ja 
monista sattumankin 
aiheuttamista syistä, 
kuten vuoden 1818 
tulipalosta, upseeri-
koululle tarvittiin 
pikaisesti uudet tilat. 
Päätös koulutuksen 
siirtämisestä Hami-
naan tapahtui nope-
asti ja rakennustöiden vielä ollessa kesken 
uuden uljaan nimensä mukainen Suomen 
Kadettikoulu jatkoi toimintaansa Hami-
nassa vuonna 1821.

Suomen Kadettikoulun kasvatukselliset 
ja perinteitä kunnioittavat tehtävät olivat 
jokseenkin samanlaiset Haapaniemen ai-
koihin verrattuina. Vaikka oppisisältöjä 
muutettiin ja tarkennettiin Pietarista käsin 
entistä venäläisempään suuntaan, säilyivät 
jo aiemmin syntyneet kirjoittamattomat 
kadettiperinteet elävinä perustettuun up-
seerikouluun haapaniemeläisten opettajien 
kautta. Osa Haminan kouluttajista oli enti-
siä Kenttämittauskoulun ja sitä edeltäneen 
Haapaniemen Kadettikoulun opettajia. Si-
ten heidän mukanaan Suomen Kadettikou-
luun tuli merkittävä määrä sinne myöhem-
min vakiintuneista perinteistä. Onnistunut 
henkinen kasvatus ja oikein ymmärretyt 
toiminnalliset perinteet ikään kuin luon-

Muistomerkki Haapa-
niemen upseerikoulujen 

toiminnasta. 
Kuva Sotamuseo.
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nollisesti säilyttivät asemansa siinä tarkoi-
tuksessa, johon ne aikanaan oli luotu.

Oma-aloitteellisuutta, 
uusia perinteitä ja 
venäläisvaikutteita

Uusia traditioita kuitenkin syntyi nope- 
asti. Hyvänä esimerkkinä kadettien oma-
aloitteellisuudesta ja asenteesta kasvatusta 
kohtaan kertoo mielestäni Suomen Ka-
dettikoulun Toverikunnan perustaminen. 
Vuonna 1821 perustetun toverikunnan esi-
kuva oli Haapaniemessä toiminut vanhem-
painneuvosto. Molempien edellä mainittu-
jen yhdistysten toiminta perustui koulujen 
opettajien antamaan sanattomaan siunauk-
seen ja kasvatukselliseen yhteistoimintaan 
opiskelijoiden kanssa. 

Upseerikunnan sisäisen oikeusjärjes-
telmän eli kunniatuomioistuimen tavoin 
toimineiden Haapaniemen ja Haminan to-
verikuntien toiminta olivat kurinpidollista 
ja kasvatuksellista. Oppilaitosten sisäinen 
henki ja kadettien keskinäinen perinnekas-
vatus tähtäsivät kuriin ja rehellisyyteen, 
joita tuohon aikaan pidettiin upseerin kor-
keimpina hyveinä. Vaikka kadettiyhteisö 
rankaisikin hyveiden tieltä hairahtunutta 
veljeään, toisinaan kovinkin ottein, sai 
Suomen Kadettikoulun Toverikunta no-
peasti ylimpien valvojiensa eli opettajien 
hiljaisen hyväksynnän. On sanottu, että 
toverikunnalla oli merkittävä rooli ja piilo-
vaikutus kadetteihin vahvan kiintymyksen 
istuttamisessa Suomea ja suomalaisuutta 
kohtaan.

Ajan myötä suomalaiskansalliseen ka-
dettikasvatukseen alkoi juurtua myös ve-
näläisiä piirteitä. Kenraalimajuri Peter 
Georg Thesleff oli johtajana kadeteille 
humaani, hyväntahtoinen ja oikeamielinen. 
Hänen seuraajansa eversti Eberhard von 

Kenraalimajuri Hannes Ignatius (1871–1941). 
Kuva Sotamuseo.
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Dittmarsilla oli asioihin kadettien mielestä 
tyystin venäläinen katsantokanta. Pedant-
tina, osin epäluuloisuuteenkin taipuvaisena 
upseerina hän loi Suomen Kadettikouluun 
venäläistyylisen urkinta- ja ilmiantojärjes-
telmän, jolloin Kadettitoverikunnan toi-
minta salaseurana lakkautettiin. Monien 
onnistuneidenkin uudistusten jälkeen von 
Dittmars muistetaan yleensä vain Kadetti-
toverikunnan lakkauttajana.

Seuraava koulunjohtaja, kenraa-
limajuri Johan Reinhold Munck 
lopetti urkinnan, kurista ja kasva-
tuksesta kuitenkaan tinkimättä. To-
verikuntakin sai Munckin hiljaisella 
suostumuksella jatkaa toimintaansa, 
ja kadettikasvatus palautui uuden, 
haapaniemeläisen suomalaisjohtajan 
myötä perinteisille urilleen. Mainit-
takoon, että hänen jälkeen kaikki 
koulun johtajat olivat Haapaniemen 
traditioin koulutettuja Suomen Ka-
dettikoulun omia kasvatteja.

Suomalaiskansallinen kasvatus 
ja traditiot säilyivät siten venäläis-
vaikutteista sekä johdon venäläistä-
misyrityksistä huolimatta aina kou-
lun lakkauttamiseen saakka eräällä 
tavalla Sprengtportenin hengessä. 
Edelliseen viitaten voidaan todeta 
kirjoittamattomilla perinteillä ol-
leen kirjoitettuja käskyjäkin voi-
makkaampi vaikutus.

Kadettikasvatuksen 
lieveilmiöitä suomalais-
kansallisessa hengessä

Vaikka kuri Haminan koulussa nuoria opis-
kelijoita ajatellen oli ankaraa ja kasvatus 
pikkutarkkuudessaan tiukan sotilaallista, 
esiintyi perinteiden lomassa myös niihin 
liittyviä lieveilmiöitä. Ehkä juuri olosuh-

teiden ”spartalaisuudesta” johtuen sosiaali-
set paineet ja värikkään perinnesäännöstön 
yhteisöllinen ymmärtämättömyys purkau-
tuivat keskenkasvuisten poikien keskuu-
dessa pennalismina. Haapaniemen Kadetti-
koulussa simputusta ei kerrota esiintyneen, 
koska se oli ankarasti kielletty. Ehkä siksi 
kyseisten asioiden julki tulemien voidaan 
asettaa todellisuuden edessä kyseenalai-
seksi. Tilastollisesti simputuksen kiivain 

Toverikunnnan toiminta 
Haminan aikoina oli 

kurinpidollista ja kasva-
tuksellista. 

Kuva Backmansson: 
Tecknigar ur Kadett-Lifvet.

kausi upseerikoulutuksessamme ajoittuu 
vuosien 1812–1890-väliselle ajalle, jolloin 
näiden ikävyyksien voidaan ymmärtää al-
kaneen Haapaniemen Kenttämittauskou-
lun aikana.

Mistä ja miksi pennalismi löysi kuiten-
kin pysyvän kasvualustan juuri kadettikas-
vatuksesta ja -perinteistä? Usein sanotaan, 
että simputus kuului venäläisiin sotakou-
luihin osana kasvatusta. Asialla on vahva 
todellisuusperä, mutta se ei voi olla ainoa 
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selittävä tekijä. Haminassa näihin ilmiöi-
hin liittyi kaksi painokkaampaa osatekijää: 
Ensinnäkin sotakoulujen internaattimai-
suus, joissa tiukka sisäinen kurinpito on 
yleensä ollut luonteenomainen ilmiö. Toi-
nen, ehkä luontevampi syy, liittyy kadet-
tien ikärakenteeseen ja yhteiskunnallisiin 
taustoihin. Keisarillisen Suomen Kadetti-
koulun lapsista nuorukaisiin ulottuva kirjo 
synnytti otollisen maaperän eriarvoisuutta 
korostaville tempauksille ja pennalismi- 
perinteille.

Näistä mainittakoon fyysisenä ran-
kaisukeinoina käytetyt peltirasvaus, sekä 
kylmävesivalelu eli niin kutsuttu (G. A.) 
Kalmbergin prässi. Vaikka opettajakun-
nan tiedetään olleen hyvin selvillä Hami-
nan simputusperinteistä, jätettiin kurinpi-
to vanhempien kadettien käsiin. Tuon ajan 
kasvatuksellisista näkemyksistä huolimatta 
voidaankin perustellusti kysyä, oliko Suo-
men suhteellisen pienellä upseerikunnalla 
varaa tämänkaltaiseen kadettikasvatuk-
seen.

Kaikesta huolimatta Keisarillinen Suo-
men Kadettikoulu tunnettiin Venäjällä 
yhtenä keisarikunnan parhaista opetus-
laitoksista, joka kasvatti opiskelijoitaan 
kansallis-isänmaallisessa ja suomalaisessa 
hengessä. Vaikka koulun toiminta lakkau-
tettiin vuonna 1903, olivat sen luoma tu-
levaisuudenusko ja malli suomalaisuuden 
edistämisestä tukemassa entisiä oppilaitaan 
päättävissä asemissa sortovuosien synkkinä 
aikoina. Koulun kasvatusta ja traditioita 
kunnioittavaa yhteenkuuluvuutta ajatellen 
oli tuskin sattuma, että lukuisat Suomen 
Kadettikoulun kasvatit olivat ratkaisevissa 
tehtävissä myös Suomen itsenäisyystaiste-
lun valmisteluissa ja sen läpiviennissä.

Haminassa opetus ja kasvatus kulkivat 
käsi-kädessä ja se oli ankaraa ja tiukan 
sotilaallista. Kuva Sotamuseo.
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Haminasta Helsinkiin 
– itsenäisyyden ajan 

kadettihenkeä

Kuten tiedämme, jo vuoden 1918 alun ta-
pahtumien aikana kiinnitettiin huomiota 
upseerikoulutuksen jatkuvuuteen. Eräi-
den tilapäisiksi jääneiden kurssien jälkeen 
aloitti uusi itsenäisen Suomen Kadetti- 
koulu toimintansa Helsingissä tammi-
kuussa 1919.

Uuden koulun perustajat, opettajat 
ja kadetit, saavuttivat heti yksimielisyy-
den uuden sotilasopetuslaitoksen roolis-
ta nykyaikaisena versiona edeltäjistään. 
Perinteiden jatkuvuus, kuudentoista 
vuoden hiljaiselon jälkeen, nousi esille 
myös Kadettikoulun perustajan ja alun 
koulunjohtajien taustoista. Kenraalima-
juri Hannes Ignatius, sekä koulun kol-
me ensimmäistä johtajaa olivat Keisa-
rillisen Suomen Kadettikoulun vanhoja 
kasvatteja. Näiden herrojen mielissä 
tärkeiksi tavoitteiksi nousivat Haminan 
aikaisten kunnianarvoisten perinteiden 

Kadettein taukoilua nurkkakessulla. 
Kuva Sotamuseo.

Kadettien keskinäiset kasvatusmetodit Haminassa sisälsivät 
myös lieveilmiöitä kuten simputusta. 
Kuva Backmansson: Tecknigar ur Kadett-Lifvet.

Pelkoa herättänyt peltirasvaus eli Kalmbergin prässi. Pieksemis-
välineenä käytettiin metallista aliupseerin nimikilpeä. 

Kuva Backmansson: Tecknigar ur Kadett-Lifvet.
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säilyttäminen ja va-
kiintuneiden tapojen 
kunnioittaminen. En-
simmäinen koulun-
johtaja, kenraalimajuri 
Rafael Schaumanin 
kirjoittikin että, van-
hojen Haminan ka-
dettien tallentamat 
ja syventämät ylevät 
isänmaalliset perinteet 
lähtemättöminä kotiu-
tuisivat itsenäisen Suo-
men uusien kadettisu-
kupolvien sisimpään.

Yleisesti ottaen 
Haminan kadetit piti-
vät itseään eräänlaisi-
na itsenäisen Suomen 
Kadettikoulun kum-
meina. Tärkeintä oli 
Haminan kadettipe-
rinteiden siirtäminen 
uusille upseerisuku-
polville ja tuleville 

maanpuolustajille. Eräs merkittävä toimija 
tämän perinnön siirtämisestä uudelle kou-
lulle oli Haminan kadettien vuonna 1908 
perustama Kadettiklubi. Sääntöjen ensim-
mäisessä pykälässä mainitaan toiminnan 
tarkoitusperiksi ”…elvyttää ja niin kauan 
kuin mahdollista, säilyttää lakkautetun 
Suomen Kadettikoulun ja sen toverikun-
nan arvokkaat muistot ja perinteet…”

Näkyvimpänä osoituksena perinteiden 
arvostamisesta ja niiden siirtämisestä itse-
näisyyden ajan kadeteille on vuoden 1922 
Kadettikoulun lipun vihkiminen. Lippu, 
joka sotilasperinteissä on symboleista ar-
vostetuin, suunniteltiin Kadettiklubin 
toimesta kuvaamaan niitä perinteitä ja sitä 
henkeä, jotka vallitsivat eri sotakouluissa 

Haapaniemestä Haminaan. Siksi pääosa 
Kadettikoulun lipussa esiintyvistä vuosilu-
vuista ja vaakunoista viittaavat Haapanie-
men ja Haminan aikaisiin kadettikoului-
hin. 

Erikseen on nostettava lause, joka 
Sprengtportenin hautakivestä lainattiin 
Suomen Kadettikoulun muistomitaliin ja 
siitä itsenäisen Suomen Kadettikoulun lip-
puun. Lause kuuluu Constantem Decorat 
Honor, eli vapaasti suomennettuna kunnia 
kestävän palkka. Yrjö Maunu Sprengt-
portenin perintö elää vahvana keskuudes-
samme.

Nykyiset kadettiperinteet ja -kasvatus 
sekä kadettihenki ovat pitkän aikakauden 
tuotoksia. Kasvatuksellisen hengen siir-
tyminen itsenäisyyden aikana Arkadiasta 
Munkkiniemeen ja sieltä Santahaminaan 
on noudattanut ikiaikaista perimätiedol-
lista kaavaa. Viitaten perinteiden kirjaan 
tapojen siirtyminen kurssilta toiselle on 
itsenäisyyden vuosina ollut yhä enemmän 
myös tietoisen ja kirjatun työn tulosta. 

Nykyään vaikuttaakin siltä, että kadet-
tiperinteitä arvostetaan jälleen. Vaikka kou-
lun lähihistoriaan mahtuu aikoja, jolloin 
perinteitä ei juuri arvossa pidetty, voidaan 
ilolla todeta, että nykyperinteet – etenkin 
perinnetilaisuudet – ovat jälleen saaneet 
upseeriston ja kadettien varauksettoman 
kannatuksen. Syynä tähän lienee kadetti-
kasvatuksen valvonta, tarkat pelisäännöt 
sekä Kadettikoulun ja kadetteja opettavan 
henkilökunnan sitoutuminen asianmukai-
seen upseerikasvatukseen.

Suuresti arvostamani eversti Sampo 
Ahto kirjoitti aikanaan: ”Kadettikoulun 
perinteet ovat soturin perinteitä. Sinä päi-
vänä, kun tämä näkemys hämärtyy, perin-
teemme ovat latistuneet juhlapuheiden 
koristeiksi.” Tähän on helppo yhtyä.

Haapaniemen Kenttä-
mittauskoulun kadetti 
kartanpiirustus- 
välineineen. 
Kuva Puolustus- 
voimien Kuvakeskus.



2�

LÄHTEET

KIRJALLISUUS JA LEHDISTÖ

Ahto, Sampo: Kadettikoulu 75 vuotta. Kylkirauta 1/1994.

Ahto, Sampo: Sotahistoria ja perinteet upseerin arvomaailman 
rakentajina. Artikkeli kirjassa; Ajatuksia upseerien arvomaailmasta, 
s. 28–35. Jyväskylä 1999.

Ahto, Sampo: Tahatonta myyräntyötä. Artikkeli kirjassa; Kadetti-
kurssi 81 ja Merikadettikurssi 64, s. 20–21. 81. Helsinki 1998.

Ahto, Sampo: Kestääkö sotilasperinteemme muutoksen? Artikkeli 
kirjassa; Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen, s. 58–65. 
Jyväskylä 2006.

Aikio, Hannu: Upseerikasvatus, tietoa, taitoa, käytöstapoja – Ketju 
ei katkea; Haapaniemi—Hamina—Helsinki. Artikkeli kirjassa; 
Suunta pysyy – Perinteitä kunnioittaen ajassa mukana, Heikki 
Tilanderin 60-vuotisjuhlakirja, s. 140–143. Jyväskylä 2004.

Aspara, Ilkka: Upseerikoulutus Rantasalmelta Santahaminaan. Ar-
tikkeli kirjassa; 225 vuotta kadettiupseereita – Upseeri suomalaises-
sa yhteiskunnassa, s. 7–8. Jyväskylä 2005.

Breitholtz, K.: Kadettioppilaskunnasta – Piirteitä Kadettikoulun 
toverielämän vaiheista ja tarkoitusperistä. Kylkirauta 6/1957.

Frank, Leo: Ensimmäinen kadettikurssi. Hämeenlinna 1969.

Hautamäki, Jussi: Perinteiden voima. Kylkirauta 1/1994.

Ignatius, Hannes: Mietteitä Suomen Kadettikoulun 15-vuotis-
juhlan johdosta. Artikkeli kirjassa; Kadettikunta – Kadetkåren 
1919–1934, s. 6–10. Helsinki 1934.

Kadettikoulu 50 vuotta, Sandudd 1969.

Kangas, Seppo: Suomalaisen upseerikasvatuksen perinteet. Artikkeli 
kirjassa; Maailman ja yhteiskunnan muutos – Upseerin arvot ja 
perinteet, s. 79–81. Helsinki 2004.

Kangas, Seppo: Samuel Möller – suomalaisen upseerikasvatuksen 
isä. Artikkeli kirjassa; Suunta pysyy – Perinteitä kunnioittaen 
ajassa mukana, Heikki Tilanderin 60-vuotisjuhlakirja, s. 133–139. 
Jyväskylä 2004.

Haapaniemestä Santahaminaan, XXVII Kadettioppilaskunta 1944.

Halsti, Wolf: Mies elää aikaansa, Muistelmat osa 1, 1905–1939. 
Keuruu 1973.

Liene, Timo: Käsi kalvan kahvassa, Suomalaisen upseerikoulutuksen 
lyhyt historia. Jyväskylä 2000 ja 2002.

Liene, Timo: Sotilaspedagogi Samuel Möller. Artikkeli kirjassa; 225 
vuotta kadettiupseereita – Upseeri suomalaisessa yhteiskunnassa, s. 
20–24. Jyväskylä 2005.

Lehtonen, Juhani, U. E.: Sotilaselämän perinnekirja. Jyväskylä 
2003.

Leimu, Pekka: Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilaselämäs-
sä. Jyväskylä 1985.

Manninen, Ohto: Upseeriston perinne- ja arvomaailma historialli-
sesti tarkasteltuna. Artikkeli kirjassa; Maailman ja yhteiskunnan 
muutos – Upseerin arvot ja perinteet, s. 67–70. Helsinki 2004.

Palmroth, R. W. : Kadettien perinnäistavoista. Artikkeli kirjassa; 
Kadettikunta – Kadetkåren 1919–1934, s. 18–20. Helsinki 1934.

Palokangas, Marko: Hyveistään upseeri tunnetaan. Kalpa 1/2007.

Palokangas, Marko: Kynällä ja miekalla mielistä sydämiin. Kalpa 
1/2006..

Palokangas, Marko: Kadettiperinteiden ja -kasvatuksen katkeama-
ton ketju. Kylkirauta 1/2007.

Palokangas, Marko: Sotilasperinteet puolustusvoimien rakennemuu-
toksissa. Kylkirauta 2/2008.

Paulaharju, Jyri & Sinerma, Martti: Kunnia kestävän palkka, Kadet-
tikunta 75 vuotta 1921–1996, 3. painos. Jyväskylä 1999. 

Puolustusvoimat – Joukko-osastoperinteet. Marko Palokangas 
(toim.). Jyväskylä 2008.

Schulman, Hugo – Nordenstreng, Sigurd: Finska Kadettkårens 
elever och tjänstemän. Biografiska anteckningar 1812–1912. 
Helsinfors 1912.

Screen, J. E. O. & Syrjö, Veli-Matti: Keisarillinen Suomen Ka-
dettikoulu 1812–1903, Haminan kadetit koulussa ja maailmalla. 
Jyväskylä 2003.

ALKUPERÄISAINEISTO JA OPINNÄYTETYÖT

Kadettiyhteisön perinteitä ja vakiintuneita toimintatapoja, Kadetti-
oppilaskunta ja Kadettikoulu, Helsinki 30.8.2006.

Liene, Timo: Suomalaiset sotilasperinteet, oppitunti 85. kadetti-
kurssille, Helsinki 5.11.1999.

Perinnetoimikunnan mietintö ja ehdotukset, Sota-arkisto, Helsinki 
14.7.1952.

Rusanen, Olli: Kadettiperinteet itsenäisyyden aikana. Kadettikurs-
silla 85 laadittu tutkielma, Sotahistorian laitos, Maanpuolustuskor-
keakoulu. Helsinki 2002.

Palokangas, Markku: Suomalaiset sotilasperinteet, puhe Karjalan 
tykistörykmentin perinnepäivän juhlassa 31.10.2003.

Gallén, Jarl: Sotilastraditioiden psykologinen merkitys, esitelmä 
Suomen Sotilaspsykologisen seura ry:n kokouksessa, Helsinki 
17.5.1966.

HENKILÖHAASTATTELUT

Palokangas, Markus: Everstiluutnantti evp. 20. kurssilla (Munkki-
niemessä) opiskellut kadettiupseeri. Haastattelu Munkkiniemen Ka-
dettikoulun ajoista ja perinteistä. Nauhoite 21.2.1998, kirjoittajan 
hallussa.



26

Haapaniemen sotakoulu 
– Haapaniemi Krigsskola 1779–1819

Maamme upseerikoulutus oli 1700-luvul-

la täysin olematonta. Upseeriksi saattoi 

päästä ilman ammattikoulutusta ja yle-

neminen tapahtui virkoja ostamalla. Tuolloisessa 

sotilaspoliittisessa tilanteessa, jolloin vastustaja 

oli aina lukumääräisesti ylivoimainen, mahdolli-

suudet perustuivat laadulliseen paremmuuteen. 

Tämän ymmärsi eversti Yrjö Maunu Sprengt-

porten. Korjatakseen tuon puutteen edes Savon 

Prikaatissa, jonka komentajaksi hän oli tullut vuon-

na 1775, aloitti hän upseerikoulutuksen omalla 

kustannuksellaan maatilallaan Ristiinan Brahe-

linnassa. Tällainen menettely tuli kuitenkin niin 

kalliiksi, että hän lähetti maaliskuun 20. päivänä 

1779 Kustaa III:lle kirjallisen anomuksen pysy-

vän sotakoulun perustamiseksi Savon ja Karjalan 

upseeritarpeen tyydyttämiseksi. Saman vuoden 

heinäkuun 23. päivänä päivätyllä kirjeellä kunin-

gas hyväksyi tehdyn esityksen ja näin sai alkunsa 

Suomen ensimmäinen kadettikoulu, Haapaniemi 

Krigsskola.

Todellisuudessa suomalainen upseerikoulutus 

eräällä tavalla alkoi jo vuonna 1748 Viaporissa, 

jolloin Augustin Ehrensvärdin johdolla aloitettiin 

tykistöupseerikoulutus. Vuonna 1757 kuningas 

käski koulutuksen sisällön täsmennykset. Vuonna 

1776 Henrik af Trolle teki kuninkaalle esityksen 

Viaporiin perustettavasta vakinaisenväen koulus-

ta. Kuningas käski kirjeellään sekä myönsi varat 

kolmen kouluttaja viran perustamiseen 8.4.1779. 

Koulutus alkoi Viaporissa siis noin 3½ kuukautta 

ennen Haapaniemen sotakoulun perustamista. Yr-

jö Maunu Sprengtporten toimi muuten ennen Sa-

voon siirtymistään linnoitusupseerina Viaporissa.

Virallisen Sotakoulun paikaksi kuitenkin valit-

tiin Rantasalmen pitäjässä, Rantasalmen ja Jo-

roisten puolivälissä, Haapaveteen pistävällä nie-

mellä sijaitseva Haapaniemen ratsutila. Muutos- ja  
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rakennustöiden vuoksi koulu aloitti toimintansa 

Kuopiossa elokuun 1. päivänä 1780, josta se siir-

tyi Haapaniemeen 1.5.1781. Ensimmäisenä johta-

jana toimi kapteeni Albrecht Wademan vuoteen 

1781, jonka jälkeen johtajana toimi kapteeni Carl 

Henrik Ehrenstolpe noin vuoden ajan.

Ensimmäiset vuodet ohjelma oli tarkemmin 

määrittelemättä, mutta suomalaissyntyisen kap-

teeni Samuel Möllerin tultua koulun johtajaksi 

vuonna 1782 alkoi selvä ja määrätietoinen ke-

hitystyö. Ylivalvojana toimi eversti Furumarck. 

Opetuksen tai paremminkin kasvatuksen pää-

määränä oli kasvattaa kadetit paitsi ammattitai-

toisiksi sotilaiksi myös kunnon kansalaisiksi.

Pääsyvaatimuksena oli vuodesta 1783 alkaen 

13–15 vuoden ikä ja aatelinen syntyperä, joskaan 

sitä ei pidetty ehdottomana. Pohjatietoina vaa-

dittiin katekismuksen tunteminen, hyvä lukutaito, 

välttävä kirjoitustaito sekä neljän laskutavan hallit-

seminen. Oppilasmääräksi vahvistettiin aluksi 16 

kadettia, jotka saivat ilmaisen opetuksen, vaate-

tuksen, varustuksen ja lääkärinhoidon. Myöhem-

min otettiin enemmän oppilaita, jotka kuitenkin 

kustansivat itse opiskelunsa. Opiskelu sai kestää 

korkeintaan kuusi vuotta. Koulun aloittaessa toi-

mintansa sen opetusaineina olivat linnoitusoppi, 

tykistöoppi, kaunokirjallisuus, moraali, historia, 

maantiede, ranska, saksa ja venäjä sekä ratsas-

tus ja miekkailu. Tätä täydennettiin vuoden 1785 

johtosäännössä, jolloin opetusaineisiin lisättiin 

uskonto, logiikka, puhetaito, fyysinen kasvatus, 

matematiikka, rakennusoppi, piirustus, sotilas-

maantiede, taktiikka ja tanssi. Opetuskielenä oli 

ruotsi, mutta vapaa-aikana kadetteja kehotettiin 

käyttämään suomen kieltä.

Koulun toiminta sai jatkua rauhassa vuoteen 

1788, jolloin Kustaa III:n sota sen keskeytti. Ka-

detit ja upseerit komennettiin joukko-osastoihin 

ja koulun rakennuksista tehtiin Savon joukkojen 

sairaala.

Sodan päätyttyä kuningas määräsi helmikuun 

2. päivänä 1791 kirjatulla kirjeellä koulun uudel-

leen avattavaksi ja saman vuoden syyskuussa ka-

detit aloittivat opiskelunsa. Koulun johtajana toimi 

majuriksi ylennetty Möller. Ylivalvojaksi kuningas 

määräsi Savon Jääkärirykmentin komentajan, 

eversti Jägerhornin. Tältä ajalta ovat peräisin 

asiakirjat, joissa koulua kutsuttiin ensimmäisen 

kerran ”Cadette-Skolaksi”. Oppilaita oli sodan 

jälkeen vain 16, kun sotaa edeltävinä vuosina op-

pilasmäärä oli ollut 50. 

Sotakoulun laajentamista ehdotettiin vuonna 

1797, mutta kuninkaan vastaus oli kielteinen. Sa-

malla kuningas antoi yksityiskohtaiset määräykset 

pääsyvaatimuksista, opiskeluajoista jne. Yläikära-

ja sisään tultaessa oli 13 vuotta ja opiskeluaika 

neljä vuotta. 

Seuraava vuosikymmen Suomen sodan puh-

keamiseen saakka oli ehkä koulun tuloksellisinta 

aikaa. Kadetit jaettiin kahteen, Kuopion ja Heino-

lan komppanioihin ja oppilasmäärä kohosi jälleen 

50:een. Koulun ylivalvojaksi eversti Cronstedtin 

jälkeen vuonna 1797 tuli kenraali Klingspor. Kou-

lun johtajaksi määrättiin vuonna 1799 kapteeni 

Nyberg.

Vuosien 1808–1809 sota aiheutti keskey-

tyksen koulun toiminnassa. Kapteeni Molander 

solmi kenraali Tutschkovin kanssa sopimuksen 

koulualueen neutraloimisesta ja koulu säilyi va-

hingoittumattomana. Haapaniemen Kadettikoulu 

ehti ennen Suomen sotaa kouluttaa noin 210 ka-

dettia.
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Timo Liene 
78. kadettikurssi

Kadettiperinteitä ja -kasvatusta ensimmäisillä 
itsenäisyyden ajan kadettikursseilla

Pyövelin kädestä

Vuonna 1779 perustetun Haapa-
niemen Kadettikoulun seuraajan, 
1812 perustetun Kenttämittaus-

koulun, toiminta loppui päärakennuksen 
tulipaloon vuonna 1819. Uuteen Suomen 
Kadettikouluun Haminaan siirtyi vain yksi 
Haapaniemen Sotakoulusta lähtien opetta-
jana toiminut upseeri ja osa kadeteista. Voi 
hyvin kysyä, missä määrin Haapaniemen 
henkeä siirtyi Haminaan koulun aloittaessa 
toimintansa 1821, sillä kadetit olivat pää-
osin pikkupoikia. Lisäksi edellisen koulun 
toiminnan loppumisen ja uuden toiminnan 
aloittamisen välissä oli noin kahden vuo-
den mittainen ajanjakso, jolloin opetusta 
ei annettu lainkaan. Haapaniemen Kadet-
tikoulun toiminnan loppumisestakin oli jo 
tullut kuluneeksi 13 vuotta.

Lienee realistista olettaa, että se mitä 
Haapaniemen henkisestä perinnöstä siir-
tyi Haminaan, siirtyi ensisijaisesti tuon 
ainokaisen opettajan mukana. Tukea hän 
todennäköisesti sai Haapaniemen työtä 

Kirjoittaja (s. 1971) on 
kapteeni ja palvellut muun 
muassa kadettien sotahis-
torian opettajana Maan-
puolustuskorkeakoulussa 
vuosina 1998–2003.

Koulun aamuherätyksen soitti 
soittajakadetti. 
Kuva Backmansson: 
Tecknigar ur Kadett-Lifvet.

Monesti kuulee sanottavan,, että Kadettikoulun perinteet ovat jatkumo Suomen 
Kadettikoulun ja Haapaniemen Sotakoulun sekä Haapaniemen Kadettikoulun 
perinteille. Asia ei käytännön perinteiden tasolla ole aivan niin mustavalkoinen. 
Sen sijaan henkisen perinnön jatkumo todellakin ulottuu vuosisatojen taakse, aina 
Pohjoismaiden ensimmäisen maavoimien kadettikouluun Haapaniemen Sotakouluun.
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jatkaneen Kenttämittaus-
koulun muilta opettajilta. 
Haapaniemi oli tunnettu 
erityisesti humaanista ja 
ihmislähtöisestä pedago-
gisesta hengestään, ja si-
ten se oli aikanaan erittäin 
moderni oppilaitos. Tämä 
heijastui suoraan upseeri-
kasvatukseen. 

Ilmeisesti tärkeintä 
haapaniemeläisen suoma-
laisen upseerikoulutuksen henkisen perin-
nön säilymiselle oli, että uudessa Suomen 
Kadettikoulussa jatkoi toimintaansa Haa-
paniemestä peräisin oleva kadettien oma 
organisaatio, Kadettitoverikunta. Sille ei 
ollut vastinetta muissa Venäjän sotakou-
luista. Sen tarkoituksena olivat muun mu-
assa kadettien sisäinen kurinpito ja kasva-
tustyö. Toverikunnalla oli suuri merkitys 
nimenomaan henkisen kasvatuksen saralla 
ja se oli ainakin asiakirjojen perusteella yk-
si niistä harvoista seikoista, jotka erottivat 
Suomen Kadettikoulun muista Venäjän ka-
dettikouluista. 

Suomen Kadettikoulu koki 91-vuotisen 
historiansa aikana lukuisia muutoksia ja 
välillä myös voimakasta venäläistämistä. 
Sen ensi vuosikymmenien ajan johtajina 
ja opettajina toimi lähinnä venäläisiä up-
seereja, joiden tietämys Haapaniemen Ka-
dettikoulusta lienee ollut lähes olematon 
ja koska he eivät olleet sen kasvatteja, voi 
haapaniemeläisen ihmisystävällisen kasva-
tusmetodin ja muiden sen ominaispiirtei-
den siirtämisen opettajistolle olettaa olleen  
käytännössä mahdotonta. Suomalaisen up-
seerikoulutuksen perinteet palasivat kunni-
aan vuodesta 1843 lähtien, jolloin koulun 
johtajaksi saatiin suomalainen Haapanie-
men Kadettikoulun kasvatti. Siitä lähti-
en vuonna 1903 tapahtuneeseen Suomen 

Kadettikoulun lakkauttamiseen 
saakka sen johtajana toimi Suo-
messa upseerikoulutuksensa saa-
nut upseeri. 

Toverikunta, 
ruotsinsuomalaisuus 

ja venäläisyys 

Haapaniemeläisten kadettipe-
rinteiden ja samalla kuri- ja 
kasvatusperinteen voimakkain 
ilmentymä oli siis kadettien it-
sensä muodostama toverikunta, 
mutta kuten edellä tuli mai-
nituksi, ketju on tältäkin osin 
ollut sangen ohut. Saadakseen 
toimia uudessa koulussa tove-
rikunta toimi aluksi epäviralli-
sesti ja tullakseen virallistetuksi 
sen tuli ainakin päällisin puolin 
sopeutua koulun johdon vaati-
muksiin. Koulun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä toverikunnan 
toiminta oli virallisesti kiellettyä, 
mutta todellisuudessa se jatkoi 
olemassaoloaan, joskin säästölie-
killä. Toverikunnan organisaatio 
ja toiminnan painotukset vaihte-
livat eri aikakausina, mutta joka 
tapauksessa ilman sen kasvatuk-

Suomen Kadettikoulun oppilaat 
olivat pääosin ruotsinkielisten 
aatelissukujen pikkupoikia, 
joista nuorimmat olivat vain 
12-vuotiaita. Kuva Sotamuseo.



30

sellista toimintaa Suomen Kadettikoulun 
suomalaiskansallisesta omaleimaisuudesta 
ei olisi paljoa kerrottavaa. 

Toimintansa loppuun saakka Suomen 
Kadettikoulu, kuten sen edeltäjätkin, oli-
vat erityisesti ruotsinkielisen aatelin lapsien 
oppilaitos, joten suomalaiskansallisuus oli 
lähinnä sen ruotsinkielisen eliitin näkemys 
suomalaiskansallisuudesta. Vaikka kade-
teille oli muutamia vapaaoppilaspaikkoja, 
niin koulun maksullinen opiskelu vaati ra-
haa. Kyseessä oli siis eliitin näkemys siitä, 
mikä oli Suomi, sen kansa ja mikä oli sille 
parasta. Ensimmäiset suomea äidinkiele-
nään puhuvat kadetit saapuivat Suomen 
Kadettikouluun vasta 1800-luvun lopulla. 

Aiemmin on jo tullut mainituksi, ettei 
toverikunnan tapaista kadettien omaa orga-
nisaatiota ollut Venäjän muissa kadettikou-
luissa. Olisi mielenkiintoista tietää, miten 
nuorempien kadetien kasvatuskysymykset 
ratkaistiin teoriassa ja käytännössä Venäjän 
muissa kadettikouluissa. Tältä osin tutkit-
tavaa olisi vielä runsaasti. Vasta vertailu 
Suomen Kadettikoulun ja muiden Venäjän 
kadettikoulujen välillä osoittaisi, paljonko 
suomalaisessa kadettikasvatuksessa oli oma-
leimaisuutta jäljellä erityisesti 1800-luvun 
lopulla, kun kaikenlainen venäläistäminen 
oli jälleen käynnissä niin Suomen Kadetti-
koulussa kuin muuallakin Suomessa. Tuon 
ajan kadetit olivat muutamaa vuosikym-
mentä myöhemmin vetämässä suuntavii-
voja, kun itsenäisen Suomen Kadettikoulu 
perustettiin ja sen toimintaa aloiteltiin. 

Kadettikoulu – viimeinkin 
suomalainen Kadettikoulu 

Suomen Kadettikoulun tultua lakkaute-
tuksi vuonna 1903 oli edessä 16 vuoden 
mittainen ajanjakso, jolloin Suomessa an-
nettavan upseerikoulutuksen tulevaisuus 

Toverikunnalla oli keskeinen rooli 
haapaniemeläisen perinnön siirtäjänä. 
Kuva Sotamuseo.
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näytti synkältä. Kun Itsenäisen Suomen 
Kadettikoulun, pian Suomen Kadettikou-
lun ja lopulta vain Kadettikoulun nimeä 
kantanut sotilasopetuslaitos perustettiin 
vain muutaman viikon mittaisen valmiste-
lun jälkeen vuoden 1919 alussa, oli vapa-
ussodan päättymisestä kulunut vain vähän 
aikaa. 

Kadettikoulun luomis- ja 
suunnittelutyössä keskeisessä 
roolissa oli useita Suomen Kadet-
tikoulun kasvatteja. Opettajiston 
joukossa oli nuoria jääkäriup-
seereja, joista yksikään ei ollut 
käynyt minkään maan rauhan 
ajan kadettikoulua sekä useita 
vanhoja Suomen Kadettikoulun 
kasvatteja.

Jääkäriupseerien painos-
tuksesta vanhan väen upseerit, 
mukaan lukien Suomen Kadet-
tikoulun käyneet upseerit, lähes 
poikkeuksetta joutuivat eroa-
maan tehtävistään 1920-luvulla 
tehden tilaa jääkäriupseereille. 
Tästä johtuen vanhan kadetti-
kasvatuksen hengen siirtyminen 
tapahtui Kadettikoulun alku-
vuosina. Tosin on todettava, että 
tuntiopettajina vanhoja Suomen 
Kadettikoulun kasvatteja oli vie-
lä 1930-luvulle saakka, mutta heidän ase-
mansa ei enää mahdollistanut voimakasta 
koulun asioihin puuttumista. 

Aatelispoikien 
kasvattamisesta miesten 

kouluttajaksi 

Kadettikoulussa opiskeleminen oli vuoteen 
1925 saakka maksullista, joten ei ollut ih-
me, että ensimmäisten kurssien kadettien 
joukossa oli lähinnä varakkaiden, suomen-

ruotsalaisten sukujen edustajia. Aatelisten 
osuus oli huomattava. Lähes kaikki ensim-
mäisen kadettikurssin kadetit olivat juuri 
päättyneen vapaussodan käyneitä miehiä. 

Suuri mullistus oli, että aiemman noin 
vuosikymmenen mittaisen lapsesta nuo-
reksi mieheksi kasvattaneen Suomen Ka-

Vuonna 1919 perustet-
tu itsenäinen Suomen 

ensimmäinen kadettikoulu 
tunnetaan myös nimellä 

Arkadian kadettikoulu, sillä 
se toimi Arkadianmäellä 
nykyisen Luonnontieteelli-

sen museon rakennuksessa 
vuoteen 1923 saakka. 

Kuva Sotamuseo.

dettikoulun asemesta Itsenäisen Suomen 
Kadettikoulu koulutti kadetteja vain kaksi 
vuotta, ja sinne tulijat olivat parikymppisiä 
miehiä. Tämän takia koulun kasvatukselli-
nen tehtävä oli aivan erilainen kuin mitä se 
oli ollut vanhoissa kadettikouluissa, joihin 
tultiin noin kymmenvuotiaina. 

Ensimmäisillä kadettikursseilla kadet-
tien ja vanhempien opettajien enemmistön 
äidinkieli oli ruotsi. Keskiluokan lapsia tuli 
kouluun vasta 1930-luvulta lähtien. Tähän 
oli syynä se, että armeija ja Kadettikoulu 
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1. ja 2. Kadettikurssi 
Kadettikoulun juhlasa-
lissa Arkadianmäellä. 
Kuva Sotamuseo.
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koettiin vapaussodan valkoisen armeijan 
henkisen perinnön vaalijoiksi. 

Jääkäriupseerien ja  
Suomen Kadettikoulun 

hengen tasapaino 

Ensimmäinen kadettikurssi oli monessakin 
mielessä mielenkiintoinen kurssi. Suurin 
osa sen kadeteista oli ruotsinkielisten poi-

kakoulujen kasvatteja, joten nuorempien 
oppilaiden koulimisen konkareita oli var-
masti riittävästi, kun toinen kadettikurssi 
aloitti opintonsa vuonna 1920. Ruotsalais-
ten poikakoulujen monniperinteistä voisi 
hyvinkin löytyä yhtymäkohtia alkuaikojen 
kadettiperinteisiin. Ainakin nuoremman 
oppilaan erityinen kutsumanimi, kastelau-
lut ja kaste sekä oman, yhden vuoden mit-
taisiin opintoihin perustuvan senioriteetin 
korostamista koskevat perinteet ovat tuttu-

ja ilmiöitä siviilikoulujen omien perintei-
den joukossa ja osa niistä on säilynyt niissä 
tähän päivään saakka. 

Uusi Kadettikoulu siis luotiin tyhjästä 
vain muutamassa viikossa – sitten ensim-
mäiset kadetit jo aloittivatkin opintonsa. 
Kiireessä perinneasioita ei mietitty vielä sen 
tarkemmin, mutta oli selvää, että koulun 
katsottiin jatkavan Haminassa toimineen 
Suomen Kadettikoulun perinteitä. Niinpä 

ensimmäisissä koulua 
koskevissa asiakirjoissa 
koulun koko nimi oli 
Itsenäisen Suomen Ka-
dettikoulu ja sama ni-
mi esiintyi siellä täällä 
vielä vuosia myöhem-
min. Joskus nimenä 
esiintyy Suomen Ka-
dettikoulu. Sitä nimeä 
koulusta käytti esi-
merkiksi ensimmäisen 
kadettikurssin käynyt 
Leo Franck vuonna 
1969 julkaistuissa 
muistelmissaan omas-
ta kadettiajastaan. 

K a d e t t i k o u l u n 
alkuvuosina jääkä-
riupseerit painoivat 
tarmokkaasti Venäjän 
vallan aikana koulutet-
tua upseeristoa sivuun, 

ja vain muutamassa vuodessa Kadettikou-
lua, kuten koko sotaväkeä johtivat jääkä-
riupseerit. Kuitenkin kolme ensimmäistä 
koulun johtajaa oli Suomen Kadettikou-
lun kasvatteja, ja heidän aikanaan tehtiin 
monia ratkaisuja, jotka jäivät voimaan. 
Ensimmäinen kadettiupseeri nähtiin Ka-
dettikoulun johtajana vasta sotien jälkeen. 
Näin ollen koulun hengestä ja esimerkiksi 
kasvatuksellista linjanvedoista vastanneet 
Kadettikoulun johtajat olivat parin vuosi-

Alkuvuosina perinne-
kasvatuksesta huolehti 
niin kutsuttu ”pyöveli”. 
Myöhemmin hänen 
avukseen tuli lisää 
perinteiden opettami-
sesta ja vaalimisesta 
vastanneita perinne-
henkilöitä. 
Kuva Sotamuseo.
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kymmenen ajan henkilöitä, jotka eivät itse 
olleet samaista koulua käyneet. Nuorten 
kadettien käytännön kouluttajina toimivat 
perinteiden muotoutumisvaiheessa jääkä-
riupseerit.  

Perinteiden synty ja 
uudelleen muodostuminen 

Perinteiden muodostumisesta on olemassa 
vain yksi kattava kuvaus, joka perustuu 
ensimmäisen kadettikurssin aikana päivä-
kirjaa pitäneen Leo Franckin lähes puoli 
vuosisataa myöhemmin päiväkirjaansa pe-
rustuen kirjoittamaan kirjaan. Seuraavilta 
alkuaikojen kadettikursseilta ei tällaisia 
tarkkoja kadettiaikojen muistelijoita löy-
dy, joskin artikkelitasoisia, muistinvaraisia, 
vuosikymmeniä myöhemmin kirjoitettuja 
tekstejä sentään on muutamia. On histori-
an tutkimuksen kannalta sääli, että ensim-
mäiset koulun opettajat ja johtajat eivät ole 
kirjoittaneet muistelmiaan Kadettikoulun 
alkuajoista. Myös toisen kadettikurssin ää-
ni voisi olla mielenkiintoista kuultavaa. 

Jokin meni kui-
tenkin pahasti pieleen 
Kadettikoulun alkuai-
koina. Perinne- ja upsee-
rikasvatuksen kannalta 
ajan ilmiö oli niiden ra-
dikalisoituminen suo-
ranaiseksi simputuk-
seksi. Niinpä vuonna 
1925 Kadettikoulusta 
jo valmistuneiden up-
seerien delegaatio nousi 
julkisesti vastustamaan 
rajuiksi ja asiattomiksi 
luonnehdittuja perin-
nemenoja. Ajan henki 
oli, että kiusallisia asi-
oita ei mielellään käsitelty julkisuudessa ja 
asian raportoinnin yhteydessäkin jätettiin 
kertomatta, mitä kaikkea Kadettikoulussa 
perinteiden varjolla oli tehty ja teetetty. 

Tuloksena delegaation toiminnasta oli, 
että kadettikoulun johto ryhtyi formali-
soimaan ja kontrolloimaan kadettikurs-
sien välisiä suhteita, kadettikasvatusta ja 

Tuntiopiskelua Arkadian 
koulurakennuksen 

avarassa luokkasalissa. 
Kuva Sotamuseo.

Kadetin henkilökohtaiset 
majoitus- ja säilytystilat 
Arkadiassa eivät olleet 

kovinkaan tilavat.
Kuva Sotamuseo.
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erilaisia perinnemenoja. Mielenkiintoista 
on, että nämä edellä mainitut teemat ovat 
tähän päivään saakka tuottaneet päänvaivaa 
jokaiselle Kadettikoulun johtajalle. Monet 
pulmat, kuten esimerkiksi ylilyönnit ja 
niistä annetut nuhtelut ja varoitukset ovat 
tuttuja kaikille kadettikursseille ja näin tu-

lee tapahtumaan vastaisuudessakin. 
Ensimmäisen kadettikurssin perinne-

menot henkilöityivät Franckin kirjassa hy-
vin pitkälti pyöveliin eli kadetti Hjalmar 
Oljemarkiin. Tämän pian Kadettikoulun 
jälkeen puolustusvoimista eronneen ja nuo-
rena kuolleen, tarinoiden mukaan 1930-
luvun äärimmäisen oikeiston parissa tou-
hunneen miehen henkilöhistoria voisi olla 
muutoinkin  arvoinen. Mutta mitä tapahtui 
kolmen seuraavan kadettikurssin aikana, on 
jäänyt tallettamatta. 1920-luvun perintei-
den formalisoinnista on talletettu jälkipol-
ville vain tieto, jonka mukaan perinteet 
uudistettiin asiallisemmiksi, kansallisem-
miksi ja kasvattavammiksi. 

Osana uudistuksia oli, että kahdek-
sannesta kadettikurssista lähtien kadetit 
antoivat kadettilupauksen sekä Kadettiop-
pilaskunta sen järjestämine tilaisuuksineen 
virallistettiin ja saatettiin siten koulun joh-
don kontrollin alaisuuteen. Ajan henki kui-
tenkin oli vielä sellainen, että toverikurin 
ylläpitämiseen ei puututtu ja esimerkiksi 
”remmiapelli” säilyi vielä vuosien ajan käy-
tössä kadettien keskinäisenä kurinpitokei-
nona. 

Tuohon aikaan kerrotaan perustetun mo-
net menot ja seremoniat, joissa ei kuitenkaan 
vielä aina erotettu asiallista asiattomasta. 
Vanhempien kadettien kasvatustavat olivat 
usein ylenpalttisia ja seremonioilla joskus 
tieten tahtoen nöyryytettiin tulevia työto-
vereita. 1930-luvun puolivälissä perinteitä 
ja perinnemenoja siivottiin jälleen.   

Pyöveli – perinteitä  
isän kädestä 

Kadettikoulun alkuvuosina perinnekas-
vatuksesta vastasi koko kurssin tukemana 
pyöveliksi kutsuttu kadetti vanhemmalta 
vuosikurssilta. Jo nimi kertoo, missä hen-
gessä perinnekasvatusta annettiin. Nuo-
remman kurssin kadetit, joilla oli vaike-
uksia syystä tai toisesta taipua vanhempien 
kadettien tahtoon, saivat pyövelin johdolla 
kurinpalautuksen, jossa ei kaihdettu fyysi-
siä otteita.

Pyöveliksi kadetit valitsivat henkilön, 
joka sopi sekä ulkoisten avujensa että hen-
kisten ominaisuuksiensa puolesta pitämään 
nuorimman kurssin ojennuksessa. Miehen 
tuli siis olla isokokoinen, fyysisesti vahva 
ja luonteeltaan rajummasta päästä. Pelot-
tava olemus, vähemmän komea ulkonäkö 
ja kantava ääni sisältyivät edellä mainit-
tujen ominaisuuksien lisäksi sittemmin 

Kadettien ilveilyä. 
Kuva Sotamuseo.
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perinteiden isän nimeä kantaneen kadetin 
vaatimuksiin. Karvainen vartalokin oli toi-
vottujen ominaisuuksien joukossa. 

Vuosien saatossa pyövelin ja perinteiden 
isän avuksi valittiin erilaisia avustajaka-
detteja, jotka muun muassa nuoremmilta 
kadeteilta. Näin muodostui yhä tunnettu 
joukko nimeltään perinnehenkilöstö. Hei-
dän muodostamisessaan taka-ajatuksena 
koulun johdolla ilmeisesti oli saada toimin-
ta tasaisemmaksi. Tasapainot-
tavaksi voimaksi nimettiin 
ikäpresidentti eli kurssin 
vanhin kadetti mukaan pe-
rinnehenkilöstöön. 

Luonteenomaiseksi va-
kiintui alusta lähtien se, 
ettei perinteiden ja perin-
nemenojen yksityiskohdista 
puhuttu sivullisille. Tämä 
paitsi vaikeuttaa ulkopuolis-
ten kykyä ymmärtää, mistä 
näissä asioissa on kysymys, 
myös vaikeuttaa menneiden 
aikojen tutkimista. Toisaalta 
se on yksi niistä asioista, joka 
yhdistää Kadettikoulun käy-
neitä. Sivulliselle esimerkiksi 
katkeran kalkin juomisen 
perussyytä olisi vaikea selit-
tää tai miltä itse tapahtuma 
tuntuu sen kokeneesta. Pyö-
velistä tai perinteiden isästä 
perinteiden kirjoineen muo-
dostui siten eräänlainen pe-
rinteiden ylipappi: salatun tiedon vartija, 
välittäjä ja tulkitsija sekä rituaalien johtaja, 
jonka auktoriteetti perinneasioissa ja -kas-
vatuksessa oli kiistaton. Henkilökunnan 
edustajista kenelläkään ei ollut vastaavaa 
asemaa, joka korosti pyövelin roolin mer-
kityksellisyyttä. 

Pyövelit vaihtuvat, 
menetelmät eivät juurikaan 

Pyöveli oli keskeinen henkilö pidettäessä 
yllä ja luotaessa uusia perinteitä. Niskuroi-
jien kuriin panemisessa vastuu sen sijaan oli 
koko vanhemman kurssin kadeteilla. Jos-
kus otteet olivat niin rajuja, että niskuroija 
savustettiin ulos koulusta. Toisinaan nuori 
kadetti taipui, mutta myöhemmin työelä-

Haminan Kadettikoulun 
upseereita ja opettajia 

metsästysretkellä. 
Kuva Sotamuseo.

mässä yhteistyö entisten ojentajien kanssa 
saattoi muodostua ongelmalliseksi. 

Pyövelistä ja kadettikurssista riippuen 
perinnekasvatuksen ankaruus ja henki vaih-
teli, mutta on syytä muistaa, että perinne-
kasvatuksen perimmäinen tarkoitus oli hy-
vä: luoda isänmaallinen, perinnetietoinen 
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uusi kadettikurssi, joka tunsi liittyvänsä 
edeltävien kurssien ketjuun ja johon ei pääs-
syt pelkästään tenttimällä määrätyt opin-
not ja osallistumalla harjoituksiin.  Moni 
vanhempi kadetti ansaitsi nuorempiensa 
silmissä elinikäisen arvostuksen, kun he 
hillitsivät kuumapäisempiä tovereitaan. 

Arvioitaessa en-
simmäisten kadet-
tikurssien saamaa 
perinnekasvatusta 
tulee muistaa nii-
den olleen aikansa 
lapsia, vapausso-
dan läheisyys ja 
sen jättämät arvet 
sekä armeijan rooli 
valkoisen armeijan 
perinteen vaalijana. 
Silti on mielenkiin-
toista, että Carl 
von Haartman 
ensimmäiseltä ka-
dettikurssilta antaa 
ymmärtää koke-
neensa nuoremman 
kadettikurssin kou-
limisen olleen pal-
jolti kiusantekoa, 
kun saman kadetti-
kurssin Leo Franck 
näki perinnekasva-
tuksessa ja perinne-
menoissa huomat-
tavasti enemmän 
sävyjä.

Elävät perinteet 

Kadettikoulun perinteiden formalisointi 
tapahtui viimeistään 1930-luvulla, mutta 
ensimmäiset kadettikurssit loivat niiden 
perustan. Vaikkakin osa perinteistä on 
syntynyt, kukoistanut ja kuollut, on silti 

todettavissa, että ani harva nykyinen pe-
rinne on sotien jälkeiseltä ajalta. Perintei-
den tuleekin elää, jottei niistä tule pelkkiä 
muodollisuuksia. Kadettikoulun johtajilla 
sen sijaan useimmiten on ollut tavoitteena 
formalisoida perinteet, jotta voitaisiin olla 
varma siitä, ettei asiattomuuksia tai yli-
lyöntejä esiintyisi.

Joka tapauksessa perinteet muuttavat 
aina muotoaan. Esimerkkinä olkoon, että 
kun perinteiden isä minua simppusyksynä 
vuonna 1991 löi olkapäälle miekalla kes-
kellä yötä osana perinnemenoja, oli se vain 
kevyt napautus. Saman vuosikymmenen 
lopulla perinteiden isä löi kutakin simppua 
hartiaan niin kovaa, että seremonian aikana 
pari miekkaa taipui hylkäyskuntoon. Kun 
kysyin miksi näin on, kertoi hän kokeneen 
itse saman käsittelyn. Ritariksi lyömisen 
symboliikka ja tapa, jolla miekalla vain na-
pautetaan ritariksi lyötävää, olivat hänelle 
vieraita. 

Ensimmäinen kadettikurssi oli mones-
sakin mielessä yksin tehtävänsä kanssa, kun 
sen piti luoda kadettiperinteitä ilman sel-
keää ohjausta. Sama jatkui aikanaan heidän 
sotilasuransa aikana, sillä he raivasivat tietä 
kadettiupseeristolle jääkäriupseerien domi-
noimassa armeijassa. Urakan raskaudesta 
kertonee se, että yli puolet ensimmäiseltä 
kadettikurssilta valmistuneista upseereista 
siirtyi siviiliin ennen talvisodan alkamista. 

Suomen Kadettikoulun 
hengen siirtyminen 

Mutta Suomen Kadettikoulun aatteellisen 
perinnön siirtyminen oli tosiasia, joskin itse 
perinnemenot muotoutuivat ensimmäisen 
kadettikurssin luomista menettelytavoista. 
Henkisen perinnön siirtäjinä keskeisessä ja 
aktiivisessa roolissa olivat Suomen Kadet-
tikoulun entisten kadettien muodostama 
Suomen Kadettiklubi. Se muun muassa 

Kadettien ilveilyä. 
Kuva Sotamuseo.
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lahjoitti Kadettikoululle lipun ja tuki 
kadettioppilaskuntaa sekä Kadettikuntaa 
monin eri tavoin. Vastavuoroisesti ny-
kyinen upseerin tutkintomerkki, joka on 
myös entinen Kadettikunnan jäsenmerkki, 
kehitettiin edelleen Suomen Kadettiklubin 
jäsenmerkistä. On selvää, että Suomen Ka-
dettiklubi todella koki, että sen henkisiä 
perilisiä olivat kadettiupseerit ja heidän 
opinahjonsa. 

Wanhat herrat osallistuivat vielä kauan 
sotien jälkeenkin Kadettikoulun eri tilai-
suuksiin. He korostivat puheissaan, haastat-
teluissaan ja artikkeleissaan Kadettikoulun 
ja Suomen Kadettikoulun henkistä yhteyt-
tä. Kadettikoulun perustamisen keskeisessä 
roolissa ja sen alkuaikoina oli sotakoulujen 
tarkastajana toiminut Suomen Kadettikou-
lun entinen kadetti, kenraali Hannes Ig-
natius. Myös koulun kolme ensimmäistä 
johtajaa olivat Haminan kasvatteja. Suomen 
Kadettiklubi kuitenkin siirsi ensisijaisesti 
Suomen Kadettikoulun henkistä perintöä, 
sillä Haapaniemen Sotakoulun toiminnan 
loppumisesta oli Kadettikoulun aloittaessa 
toimintansa kulunut jo sata vuotta. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, missään 
aikalaiskuvauksissa tai muistelmakirjoi-
tuksissa Suomen Kadettikoulun käyneillä 
ei ilmene olleen merkittävää tai aktiivista 
roolia kadettikasvatuksen muodostamisessa 
tai kehittämisessä 1920- ja 1930-luvuilla. 
Sen sijaan heidän henkilökohtainen esi-
merkkinsä teki moneen nuoreen kadettiup-
seeriin suuren vaikutuksen. Heitä pidettiin 
hienokäytöksisinä, kielitaitoisina ja sivisty-
neinä vanhan ajan herrasmiehinä. Kontrasti 
vain muutamaa vuotta ensimmäisiä kadet-
tiupseereita vanhempiin, mutta sotilasar-
voissa nopeasti tavoittamattomiin noussei-
siin jääkäriupseereihin oli ilmeinen. 

1920-luvulla jääkäriupseerien ja vanhan 
väen upseerien välit kiristyivät niin, että 
useat jääkärit olivat erota palveluksesta 
ellei tsaarinajan upseerikoulutuksen saa-
neita siirrettäisi pois tehtävistään. Heidän 
koulutustaan kuvattiin vanhanaikaiseksi ja 
upseereita, jotka lähes kaikki olivat ensim-
mäisen maailmansodan ja/tai vapaussodan 
veteraaneja ja hankkineet huomattavan 
johtamiskokemuksen, pidettiin neljän–vii-
denkymmenen vuoden ikäisinä aivan liian 

Tauko toverihengessä. 
Kuva Sotamuseo.
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vanhoina upseerin vaativiin tehtäviin. Jää-
kärien tahto voitti. 

Edellä kuvatun huomioiden on mielen-
kiintoista, miten esimerkiksi Kadettikun-
nan oman lehden Kylkiraudan ensimmäi-
sessä numerossa vuodelta 1936 kantava 
teema oli kadettiupseerien henkinen yhteys 
nimenomaan Suomen Kadettikouluun sekä 
vapaussotaan. Jääkäreistä puhuttiin vain 
sivulauseissa. Koska Kadettikoulun alku-
aikoina kadettien kouluttajina toimivat 
käytännössä yksinomaan jääkäriupseerit, 
on jälkipolville jäänyt ihmeteltäväksi eri-
koinen asetelma, jossa kadettiupseereita 
kouluttivat ja johtivat nuoret jääkäriup-
seerit, jotka olivat syrjäyttäneet Suomen 
Kadettikoulun kasvatit, mutta joihin ka-
detit ja kadettiupseerit mitä ilmeisimmin 
halusivat samaistua. 

Vanhan perinnön 
uudistaminen 

On selvää, että Suomessa ennen sen itse-
näistymistä toimineiden kadettikoulujen 
kadettikasvatuksen ja perinteiden siirtä-

minen Kadettikouluun olisi ollut paitsi 
mahdotonta, myös osin tarpeetonta. Lasten 
kasvattaminen upseeriksi on eri asia kuin 
nuorten miesten kouluttaminen ja kas-
vattaminen. Mutta kantava ja yhdistävä 
voima oli se, että nuoret polvet tunsivat 
voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja arvostusta aiempien sukupolvien sota-
kouluihin, jotka olivat toimineet erilaises-
sa ympäristössä ja eri aikana. 

Asiaa voisi verrata vaikkapa nykytilan-
teeseen, jossa sotiemme veteraanien hen-
kinen perintö kannattaa koko kansakun-
taamme ja erityisesti sen puolustusvoimia. 
Yhdistäviksi arvoiksi tulivat Kadettikou-
lun alussa isänmaanrakkaus, tinkimätön 
annettujen tehtävin täyttäminen ja yhteen-
kuuluvuuden tunne. Nämä ovat säilyneet 
Kadettikoulussa tähän päivään saakka, 
mutta ei liene sellaista kadettikoulua mis-
sään päin maailmaa, jossa nämä arvot eivät 
olisi keskeisimpien joukossa. 

Jokainen aikakausi muokkaa edeltäjien-
sä käytäntöjä, ja ajan hampaan kaluamis-
ta kestää lopulta vain se, mikä koetaan 
parhaaksi. Kaikella on kuitenkin aikansa. 

Kenraalimajuri Hannes 
Ignatius ja Suomen Kadet-
tiklubi olivat 
keskeisessä roolissa 
Itsenäisen Suomen 
Kadettikoulun perustami-
sessa vuonna 1919. 
Kuva Sotamuseo.
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Vanhempien kadettien joskus sangen suo-
raviivainen nuorempien kadettien kas-
vattaminen muutti muotoaan ilmeisesti 
eniten sitten Haapaniemen Kadettikoulun 
viime vuosituhannen vaihteessa. Samalla 
lähes katkesi eräs mielestäni sangen tärkeä 
kasvatuksellinen yli 200 vuoden mittainen 
perinne, joka silloisen koulun johdon mie-
lestä jouti romukoppaan: vanhempien ka-
dettien kasvatukselliset oikeudet ja velvol-
lisuudet minimoitiin tietoisesti. Silloinen 
koulutusuudistus toisaalta johti siihen, 
että joka tapauksessa entisten kasvatuk-
sellisten periaatteiden noudattaminen olisi 
ollut mahdotonta. Ajat olivat myös muut-
tuneet. 

Suomen Kadettikoulun 
kaipuu 

Mielenkiintoista on, että ainakin osal-
le ennen sotia Kadettikoulun käyneistä 
upseereista vanha Suomen Kadettikoulu 
muodostui jonkinlaiseksi kadotetuksi para-
tiisiksi, jonka kaltainen lapsista upseereita 
kasvattava sisäoppilaitos nähtiin parhaaksi 
tavaksi kasvattaa upseereja. Yrittipä eräs 
kadettiupseeri talvisodan jälkeen saada uu-
delleen perustettua Suomen Kadettikoulun 
tapaisen sotakoulun.

Suunnitelman mukaan se olisi kasvatta-
nut pikkupojista sivistyneitä herrasmiehiä, 
joilla olisi ollut tsaarinajan kadettikoulun 
käyneiden tapaan hyvät valmiudet palvel-
la yhteiskuntaa joko sotilaana tai valtion 
virkamiehenä. Kyseinen suunnitelma 
Mannerheim-koulusta ei kuitenkaan kos-
kaan toteutunut. Suunnitelma itsessään oli 
kuitenkin kiehtova ja kertoo, että ainakin 
joissain piireissä Suomen Kadettikoulua 
kunnioitettiin niin paljon, että esitettiin 
tosissaan sen herättämistä henkiin ajanmu-
kaistettuna versiona. 

Entä nyt?

Minulta on joskus kysytty, mikä on suo-
malaisen upseerikoulutuksen perinteiden 
parasta antia ja siten ehdottomasti säilyt-
tämisen arvoista. Voin vastata vain sillä 
perustella, mitä itse olen Kadettikoulus-
sa oppinut ja kokenut. Toinen on se, että 
veteraanien henkisen perinnön tavoin on 
ammatillisesti kunniaksi, että suomalai-
nen upseerikoulutus ja sen perinteet voivat 
esittää yhtenäisen ketjun 
1700-luvun lopulta tähän 
päivään saakka ja haluan 
välittää kyseisen tunteen 
nuoremmille upseereille, 
että he veisivät edeltävi-
en sukupolvien henkeä 
eteenpäin tuleville kadet-
tisukupolville. 

Olemme kuuluneet 
Ruotsiin ja Venäjään, 
sittemmin itsenäistyneet, 
mutta upseeriperinteitä 
ei ole tarvinnut missään 
vaiheessa heittää romu-
koppaan ja keksiä uusia. 
Minusta se on hieno asia 
ja osoitus siitä, että vaik-
ka valtiolliset tilanteet 
muuttuvat, niin terve 
henkinen perusta kestää 
senkin. 

Asia ei ole vähämer-
kityksinen, sillä upseerin 
elämäntehtävä on puolus-
taa laillista järjestystä ja 
olla uskollinen sen lailli-
selle hallitsijalle puolue-
kannoista riippumatta. 

Toinen tärkeä asia on se, että upseeri-
us ei ole vain muodollista oppimista, vaan 
kasvamista kutsumusammattiin. Näin on 
aina ollut Suomen kadettikouluissa. Olen 

Haminan kadetti 
palvelusasussaan. 
Kuva Sotamuseo.
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usein tuntenut huolta siitä, miten nyt käy, 
kun upseerikoulutusta on viimeisen alle 20 
vuoden aikana myllätty perin pohjin lasku-
tavasta riippuen neljä tai viisi kertaa. 

Nämä kaksi asiaa olivat kunniassa jo it-
senäisen Suomen Kadettikoulun ensimmäi-
sellä kadettikurssilla ja ne periytyivät Suo-
men Kadettikoulun kadeteilta, jotka saivat 
ne Haapaniemen Kadettikoulun henkisenä 
perintönä. Liput, tunnukset, univormut ja 
erilaiset perinnemenot ovat vain pintaa, joi-
den alla on se henkinen arvomaailma, jota 
ne heijastavat. Teknokraateille pinta toki 
on tärkein, mutta loputtomalla kiillotta-
misella se kuluu puhki, ja mikäli kiillot-
tamisesta on tullut itsetarkoitus, voi alta 
paljastua ontoksi muuttunut sisus.

Perinnekasvatuksen tulee tietenkin seu-
rata aikaansa, mutta omaleimaisuudesta ja 
vahvuuksista tulisi minusta pitää kiinni, 
vaikka ne tuntuisivatkin vanhanaikaisilta. 
Mikäli ne palvelevat yhä tarkoitustaan, ei 
niistä tulisi minusta luopua vain sisällöttö-
män nykyaikaistamisen merkeissä. Toisaalta 
ajat ovat muuttuneet ja monen silmissä ko-
ko kutsumusammatti-käsite tuntuu perin 
vanhanaikaiselta. Viimeisen vuosikymme-

nen tuloksena myös Kadettikou-
lun sisäoppilaitosmaisuudesta on 
jäljellä enää vain rippeitä. 

Kadettiajan upseerikasva-
tuksessa tehtyjä mahdollisia vir-
heitä ei ole mahdollista korjata 
uran myöhemmässä vaiheessa 
ja erityisesti upseerien koulut-
taessa asevelvollisten muodossa 
kansaamme he muodostavat hy-
vässä ja pahassa esimerkin, jonka 

mukaan kansalaiset arvottavat ja arvioivat 
upseeristomme. Siksi vanhan, toimivaksi 
lukuisia kertoja todistettujen perinteiden 
ja kasvatuksellisten menetelmien hylkää-
misessä tulisi olla varma siitä, että uusi 
varmasti on vanhaa parempi. 

Tämä mitä ilmeisimmin onnistui Ka-
dettikoulun alkuvuosina, osin kadettien ja 
osin koulun henkilökunnan toimenpiteiden 
tuloksena. 
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Haapaniemen Kadettikoululla oli hyvä mai-

ne ulkomailla ja elokuussa 1809 kenraali-

kuvernööri Barclay de Tolly pyysi evers-

tiluutnantti Mölleriltä selvitystä Haapaniemen 

Kadettikoulun elvyttämisestä uudelleen eloon. 

Kuitenkaan tuolloin ei ollut puhtaasti sotilaallisiin 

aineisiin pohjautuvan oppilaitoksen perustami-

seen reaalista pohjaa; Suomessa ei tuolloin ollut 

pysyvää sotaväkeä. Everstiluutnantti von Fieandt 

esitti sen sijaan kartoitusupseerien kouluttamista 

Itä- ja Pohjois-Suomen tarpeisiin. Tältä pohjalta 

saatiin myönteinen tulos maaliskuun 24. päivänä 

1812, jolloin vahvistettiin päätös Kenttämittaus-

koulun perustamisesta Haapaniemeen. Koulun 

johtajaksi määrättiin everstiluutnantti O. C. von 

Fieandt.

Opetussuunnitelma oli kokonaan toinen kuin 

ennen sotaa, koulutettiinhan nyt kartoittajia eikä 

upseereita armeijaan. Koulutus muuttui soti-

lasluontoisemmaksi huhtikuun 3. päivänä 1816 

tehdyn päätöksen perusteella. Nyt koulutettiin 

kaikkien aselajien upseereita, jotka valmistues-

Haapaniemen Kenttämittauskoulu 
   1812–1818

saan saisivat virkoja myös venäläisistä joukko-

osastoista. Oppilasmäärä kasvoi 60:een. Myös 

johtosuhteet muuttuivat, ja koulun itsenäinen ase-

ma supistui sen tullessa Pääesikunnan päällikön 

alaiseksi.

Ulkonaiset olosuhteet Haapaniemessä eivät 

enää laajennuksen jälkeen olleet hyvät. Paikka oli 

syrjässä, rakennukset olivat rapistuneet, ja tilat-

kin kävivät ahtaiksi. Esille nousi kysymys koulun 

muuttamisesta Kuopioon tai Viipuriin. Syyskuun 

27. päivänä syttyi tulipalo, joka tuhosi täydellisesti 

päärakennuksen. Tämän jälkeen toiminta jatkui ja 

loppui kokonaan toukokuun 27. päivänä 1819.

Haapaniemessä luotiin upseerikoulutuksem-

me perusta ja ennen kaikkea kansallinen henki, 

joka siirtyi vanhojen opettajien ja oppilaiden mu-

kana Haminaan. Erityisesti kannattaa mainita Sa-

muel Möller, joka oli erinomainen kasvattaja.

Haapaniemen Kadettikoulun paikalle pys-

tytettiin 21.6.1931 muistokivi, jossa lukee ”Tällä 

paikalla toimi Suomen ensimmäinen sotakoulu 

Haapaniemi 1779–1819”.
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Virkapuvut ja merkit herättävät 
ihmisissä yleisesti uteliaisuutta ja 
mielenkiintoa. Sotilaille ne ovat 

kuin koodisto, samaan tapaan kuin linnuille 
höyhenten väriloisto. Virkapuvut, nauhat, 
värit, merkit ja se, kuinka niitä kannetaan, 
kertovat kantajastaan paljon. Yleensä niistä 
voi lukea ainakin sotilasarvon, aselajin, jouk-
ko-osaston, suoritetut rauhanturvatehtävät, 
urheiluharrastukset sekä virkaurakurssit. 
Vääränlaisten virkapukineiden tai kunnia-
merkkien kantaminen huolimattomasti, 
väärässä keskinäisessä järjestyksessä ja vää-
rissä tilaisuuksissa kertovat taas huonosta 
oman tunnuskoodiston tuntemuksesta.

Ketju Haapaniemen ja 
Haminan kautta nykypäivään

Kadettikasvatuksessa univormuilla on 
merkittävä osa. Kaikkia itsenäisen Suomen 

kadettikursseja yhdistää vanhin puolus-
tusvoimissa edelleen käytössä oleva puku-
malli – kadetin juhlapuku. Sillä on valtava 
merkitys yksittäisen kadetin identiteetin 
ja hengen muokkaajana. Juhlapuvun käyt-
töoikeuden saaminen liittyy kadettilupa-
uksen antamiseen, ja senkin jälkeen puvun 
käyttöä säätelevät tarkat säännöt. Kadetin 
juhlapuku on se, josta maallikko tunnistaa 
tasavallan valiojoukon.

Kadettialiupseerijärjestelmä luo kat-
keamattoman ketjun vieläkin kauemmas 
Haapaniemen ja Haminan kautta nyky-
päivään. Alkuaikoina siltä puuttui vain 
ulkoiset tunnukset. 

Upseerin tutkinnon merkki on myös 
yhteenkuuluvuuden ja toveruuden sym-
boli. Se on alkujaan Kadettikunnan to-
verimerkki ja siinä yhdistyy Haminan 
kadettien perustaman Suomen Kadetti-
klubin -merkki sekä Kadettikoulun eri-
koismerkki.

Ville Vänskä
82. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1974) on kap-
teeniluutnantti ja palvellut 
muun muassa Saaristome-
ren Meripuolustusalueella 
vuosina 1999–2008.

Uniformis

Latinan kielen sana uniformis tarkoittaa ’yhdenmuotoista’, josta johdannaisena saadaan univormu. 
Univormujen sotilaallinen tarkoitus on ollut 1500-luvulla erottaa eri osapuolet, joukko-osastot ja 
aselajit toisistaan ruutisavun peittämällä taistelukentällä. Yhdenmuotoinen pukeutuminen luo kuria 
ja vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämän psykologisen seikan ymmärsi myös tyylitietoinen 
Valkoisen armeijan ylipäällikkö, kenraali Mannerheim. Hän asetti vapaussodan taistelujen vielä 
riehuessa valtakunnan kärkikaartin taiteilijat suunnittelemaan nuorelle armeijalle univormuja ja 
muita ulkoisia tunnuksia.

Kadettikasvatuksen ja yhteenkuuluvuuden 
ulkoinen olemus virkapuvuissa ja tunnuksissa
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Näistä kolmesta kadettikasvatuksen ja 
yhteenkuuluvuuden symbolista hieman 
enemmän.

Kadetin juhlapuku

”Oi onni on olla kadetti univormussa ja 
pistimissä. Kaikkihan häntä kadehti ko-
meassa noin kostyymissä”. Näin lauloivat 
Haminan kadetit jo vuonna 1877. Eivätkä 
asiat ole niin paljon muuttuneet reilussa 
sadassa vuodessa – juhlapuvuistaan kadetit 
tunnetaan. Juhlapukua m/19 ja siitä mo-
difioitua m/22 ovat kantaneet ylpeydellä 
kaikki itsenäisen Suomen kadettikurssit. 
Tosin sotavuosina kadettien esiintyminen 
juhlapuvuissa oli harvinaista, jopa poikke-
uksellista. 

Puku paitsi yhdistää niin myös herättää 
voimakkaita tunteita. Hyvänä esimerkkinä 

on takavuosien upseerikoulutuksen uudis-
tus, jonka yhdeksi tärkeimmäksi kysymyk-
seksi muodostui, kuka tai ketkä ovat oikeu-
tettuja käyttämään kadetin juhlapukua.

Juhlapuvun suunnittelijaksi väitetään 
virheellisesti kansallistaitelijaamme Akseli 
Gallén-Kallelaa. Gallén-Kallela mainitaan 
kadetin juhlapuvun suunnittelijaksi muun 
muassa Janne Gallén-Kallela-Sirénin tai-
teilijaelämänkerrassa ”Minä palaan jalanjäl-
jilleni”, tasavallan presidentin itsenäisyys-
päivän vastaanoton televisioselostuksissa 
ja toisinaan jopa Puolustusvoimien omassa 
tiedotuksessa.

Kunnia kuitenkin heille, joille se kuu-
luu. Kadetin juhlapuvun on suunnitellut 
joukko ensimmäisen kadettikurssin kadet-
teja vuonna 1919. Heidän etunenässään ka-
detti Carl-Gustaf Wahren, jonka käsialaa 
juhlapuvun alkuperäispiirros on ja joka sai 

Yhdenmukainen asu 
on upseeriuden yksi 
tunnusmerkeistä. 
Kadettikomppania 
puolustusvoimain 
lippujuhlan päivän 
valtakunnallisessa pa-
raatissa vuonna 2007. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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ja kansallisromanttisia piirteitä sisältävät 
pukumallit. Ensimmäinen kadettikurssi 
saatiin jo helmikuussa vaatetettua yhte-
näisellä palveluspuvulla, mutta edustava 
juhlapuku puuttui. Kadetin juhlapuvun 
suunnittelutyö lähti siis liikkeelle selkeäs-
tä tarpeesta saada varustaa nuoren tasaval-
lan valiojoukko yhtenäisellä ja näyttävällä 
edustusasulla.

Kadettien ideoinnin pohjalta kadetti 
Carl-Gustaf Wahren laati luonnoksen 
juhlapuvusta. Puku oli pystykauluksinen, 
tummansininen, hopeakaluunalla ja -na-
peilla koristeltu. Arvomerkit oli sijoitettu 
olkapäillä oleviin epoletteihin, aivan kuten 
jo käytössä olleessa palveluspuvussa. Asuun 
kuului myös m/19 mallia noudattava lippa-
lakki, jonka värit olivat kuitenkin uuteen 
juhlapukuun sopivat sininen ja valkoinen. 
Perimätiedon mukaan idea juhlapuvun 

malliin oli saatu saksalai-
sesta kyrassieripuvusta. 
Ajan hengen mukaan ha-
luttiin myös tehdä selvä 
ero autonomian ajan uni-
vormuihin.

Kadetin juhlapuku 
vahvistettiin käyttöön 
30.6.1919 annetulla val-
tionhoitajan päätöksellä. 
Ensimmäinen kadetti-
kurssi sai mittatilaustyö-
nä tehdyt juhlapukunsa 
20. joulukuuta 1919, 
tosin ilman pukuun 
kuuluvaa koppalakkia. 
Kadettikoulun johtajan 
luvalla käytettiinkin juh-
lapuvun kanssa tuolloin 
palveluspukuun kuulu-
nutta ruotsalaismallista 
valkoista karvalakkia eli 
niin kutsuttua manner-
heimaria. Ensimmäisiltä 

kenraali Hannes Ignati-
uksen kunniamaininnan 
onnistuneesta suunnitte-
lutyöstä.

Elettiin Vapaussodan 
jälkeistä aikaa. Ensim-
mäisen kadettikurssin 
kadetit ilmoittautuivat 
tammikuussa 1919 Arka-
dianmäellä siviiliasuisina 
tai kirjavassa sotilasva-
rustuksessa. Nuoren ar-
meijan pukumalleja oli 
suunnitellut päämajan 
sotilaspukukomiteassa 
keväällä 1918 luutnantti 
Akseli Gallén-Kallela, 
jonka kynästä oli lähtöi-
sin ensimmäiset yhte-
näistä linjaa noudattavat 

Carl-Gustaf Wahren (1896–1953). 
Kuva Sotamuseo.

Luutnantti Akseli 
Gallén-Kallela (1865–
1931) oli Manner-
heimin adjutantti 
ja läheinen ystävä. 
Heidän tyylitajunsa 
ja yhteistyönsä olivat 
omiaan suunnitelta-
essa monia edelleen 
käytössä olevia sotilai-
den ulkoisia tunnuksia. 
Kuva Sotamuseo.
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kursseilta puuttuivat myös pukuun kuu-
luvat päällystömiekat. Gallén-Kallela 
oli suomalaisen miekan mallin piirtänyt 
jo aikaisemmin, mutta niiden hankinta 
viivästyi vielä vuosia. Juhlapuvun kanssa 
käytettiin pääasiassa saksalaisia ja ruot-
salaisia miekkoja.

Virkapukuohjeessa kadetin juhlapu-
ku sai nimen armeijakadetin juhlapu-
ku m/19. Puvun määritelmä oli: ”väri 
tumman sininen, napit sekä kaluuna-
nauhat hopeanväriset, jalkineet mustat 
ja hansikkaat sekä vyö valkoiset. Aseta-
kin pituus ulottuu haaraan asti, kuosi 
on vartalonmukainen, pystykauluksella 
varustettu ja ilman rinta- ja sivutaskuja. 
Takataskujen kannet ovat kolmikärkiset 
ja kummassakin on kolme nappia. Rin-
nassa nappeja on kahdeksan ja hihansuis-
sa kaksi. Kauluksessa, hihankäänteissä ja 
suorien housujen ulkosaumoissa on kah-
den senttimetrin levyiset hopeanväriset 
kaluunanauhat. Takin edessä ja takatas-
kujen kansissa on valkoiset reunukset. 
Päähineenä on upseerimallinen lippa-
lakki tummansinisellä paarteella ja val-
koisella, tummareunaisella päällyksellä. 
Kokardit ovat samat kuin miehistöllä. 
Sivuaseena on upseerin kevyt miekka, 
mutta ilman tupsua.”

Puku on säilynyt kutakuinkin samanlai-
sena läpi vuosikymmenten. Pukuun m/19 
valkoiseksi maalattu nahkavyö on vaih-
tunut piilosoljella varustetun juhlavyön 
kautta m/38 leijonasoljelliseksi upseerin 
juhlavyöksi, ja edelleen 1950-luvun lopussa 
soljen kultaus muutettiin hopeanväriseksi. 
Miekkaan on tullut tupsu ja arvoastenau-
hat ovat muuttuneet kullanvärisiksi. Har-
maa päällystakki ja karvahattu on korvattu 
tyyliin paremmin sopivilla tummilla versi-
oilla.

Pukuun m/22 kuului vasemman kyy-
närvarren ympärille vielä valkoinen käsi-

varsinauha, jossa oli joko valtakunnan lei-
jonavaakuna tai sen maakunnan vaakuna, 
jossa mies oli osallistunut Vapaussotaan. 
Valkoinen käsivarsinauha symboloi vuoden 
1918 Valkoisen armeijan voittoa ja jakoi 
kansaa kahtia. Kun Suomen kansa osoitti 
talvisodassa taistelevansa yhdessä rintamas-
sa sotamarsalkka Mannerheim ajoi tällais-
ten tunnusten poistamista. Käsivarsinauhan 
käytöstä luovuttiin jo välirauhan aikana, ja 
lopullisesti se poistui virkapukuvarusteista 
vuonna 1951.

Aivan osattomaksi ei jää luutnantti Ak-
seli Gallén-Kallelakaan. Wahrenin piir-
tämässä kadetin juhlapuvussa on nähtävissä 

Kadetti Carl-Gustaf 
Wahrenin alkuperäinen 
luonnos kadetin juhlapu-
vuksi vuodelta 1919. 
Kuva Sotamuseo.
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Munkkinie-
men aikainen 
varusvarasto 
vaatetti kadetit 
kiireestä kanta-
päähän. 
Kuva Sota-
museo.

Vapaussodassa taistelleet 1. kadettikurssin kadetit 
yhtenäisessä palvelusasussa. Kuva Sotamuseo.
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Juhlapukuun m/22 kuului vuoteen 1951 asti valkoinen käsivarsinauha. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

Arkadian kadetit juhlapu-
vuissaan m/19. 
Kuva Sotamuseo.
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samoja tuttuja piirteitä kuin Gallén-
Kallelan piirtämissä luonnoksissa 
vuodelta 1918. Kadetin juhlapu-

vun leijonanapit, leijonakokardi 
sekä suomalainen leijonakah-
vainen upseerimiekka ovat 
niin ikään Gallén-Kallelan 
suunnittelemia.

Kadettiesimiesjärjestelmä 
saa ulkoiset tunnukset

Sotilasopetuslaitoksiin on perintei-
sesti kuulunut sisäinen arvojärjestys 
kurssien ja oppilaiden kesken. Jo 

Haapaniemen Kadettikoulussa 
erikseen valituille vanhemmille 
kadeteille annettiin tehtäväksi 
pitää koulussa yllä järjestystä. 

Nämä primariukset eli kadettivanhim-
mat käsittelivät sellaiset rikkomukset, 
joita ei ollut tarpeen tuoda esimiesten 
tietoon. Haminan Kadettikoulus-
sa samainen sisäisen kurin käytäntö 
tunnettiin toverikuntana. Molempien 
koulujen esimiesjärjestelmä oli koko-
elma epävirallisia – kirjoittamattomia 
sääntöjä. Itsenäisen Suomen Kadetti-
koulussa sisäinen arvojärjestys sai myös 
ulkoiset tunnukset.

Itsenäisen Suomen Kadettikoulussa 
sisäinen arvojärjestys otettiin käyttöön 
vuonna 1919 silloisen koulun johta-

jan, kenraalimajuri Viktor Schaumanin, 
esityksestä. Perusteluina Schauman esitti 
eroavaisuudet nuoremman ja vanhemman 
kadetin ja kadettikurssin kesken, ja koska 
toisen vuosiluokan kadetin voitiin katsoa 
vastaavan reserviupseerin arvoa. Alkuun 
ulkoisena erona vuosikurssien välillä oli 
sivuaseessa kannettava upseerimallinen 
miekantupsu, joka nuoremmalta kurssilta 
puuttui. Myöhemmin vuosikurssit erotet-
tiin kaluunanauhalla, joka vuonna 1921 
vahvistettiin kullanväriseksi, erotuksena 
joukko-osastoissa jo käytössä oleviin aliup-
seereiden hopeanharmaisiin kaluunoihin.

Alkuun kadettien arvoasteet olivat ka-
dettikorpraali eli toisen vuosikurssin kadet-
ti, kadettialikersantti, kadettikersantti ja 
kadettivääpeli. Myöhemmin kadettikurssi-
en vuosikurssikaluunat erotettiin varsinai-
sesta kadettialiupseerijärjestelmästä ja ka-
dettiylikersantin arvo tuli mukaan uutena 
arvoasteena.

Kadettikunnan toverimerkistä 
Upseerin tutkinnon merkiksi

Vuonna 1922 Kadettikunta halusi oman 
toverimerkin kadettiupseerien yhteenkuu-
luvuuden lisäämiseksi. Hanke ei saanut 
hyväksyntää sotaväen ylijohdossa, minkä 

Kadettikoulun vanhassa 
tunnuksessa miekat osoittavat 
alaspäin.
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.

Suomen ruusu ja 
kadetin arvomerkki 
ovat heraldisesti erit-
täin onnistuneita ja 
kestäviä tunnuksia. 
Kuva Marko Palo-
kangas.

Nykyisessä Kadettikoulun tunnuk-
sessa miekat osoittavat ylöspäin. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.
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jälkeen otettiin käyttöön epävirallinen to-
verimerkki. Se oli ensimmäisten varusmies-
ten toverimerkkien tapaan hopeinen ranne-
ke, jossa oli emaloitu kadetin juhlapuvun 
olkapoletti.

Vuonna 1926 rintamerkkiasiaa alettiin 
valmistella uudestaan. Luutnantti Göran 
Wichmann laati useita ehdotuksia, joista 
Suomen Kadettiklubin jäsenmerkkiä mu-
kaileva ehdotus hyväksyttiin, Haminan 

Juhlapuku on muuttunut aikojen 
saatossa vain vähän. Puvun 

juhlavyön piilosolki muuttui leijo-
nasoljelliseksi vuonna 1938. 

Kuva Sotamuseo.

Kadettien arvomerkit 
m/05 taistelijan asussa. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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kadettien hyväk-
synnällä.

Ehdotuksessa 
merkin reunuksen 
muodosti saman-
lainen laakerinleh-
tiseppele sekä yh-
deksän maakuntia 
osoittavaa heral-
dista ruusua kuin 
Suomen Kadetti-
klubin merkissä. 
Merkin keskellä oli 
kuvattuna Kadet-
tikoulun erikois-
merkki : vaaku-
naleijonan yläosa 
ja sen ympärillä 
nouseva aurinko. 
Kade t t ikou lun 
erikoismerkin ala-

puolella oli sapelit kärjet alaspäin. 
Heraldiikassa alaspäin osoittavat mie-

kankärjet tarkoittavat antautumista. Niin-
pä vuonna 1936 merkki korjattiin heraldi-
sesti kääntämällä miekkojen terät ylöspäin. 
Samalla sapelit vaihtuivat suorateräisiksi 
kalvoiksi. Vanhaa mallia oli tuolloin ehdit-
ty jakaa 1001 kappaletta. Vanhanmallisiin 
merkkeihin tehtiin toisinaan heraldinen 
korjaus kotikonstein kalvamalla sapeleiden 
kullanväriset kahvat pois.

Merkin virallistaminen eteni hitaasti. 
Puolustusministeri ja sotaväen päällikkö 
vastustivat merkin virallistamista jyrkästi. 
Asian päätti kuitenkin tasavallan presi-
dentti Kadettikunnan hyväksi 20.1.1928. 
Virallinen lupa käyttää merkkiä sotilaspu-
vussa saatiin kuitenkin vasta 20.4.1934. 

Vuonna 1968 Kadettikoulun johtaja, 
eversti Magnus Haaksalo esitti merkin 
vahvistamista aktiiviupseerikoulutuksen 
merkiksi. Kadettikunnan ja Pääesikunnan 
lausuntojen jälkeen tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen vahvisti merkin upsee-
rin virkatutkinnon merkiksi vuonna 1971. 
Vuodesta 1993 alkaen merkin nimi on ollut 
upseerin tutkinnon merkki.
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Suomalaisen upseerikoulutuksen siirto Haa-

paniemestä oli ollut esillä jo pitkin 1810-

lukua ja Haapaniemen rakennusten palo 

syyskuussa merkitsi vanhan Haapaniemen toimin-

nan lopullista päätöstä. Koulun pystyttämistä uu-

delleen Rantasalmen tapaiselle syrjäiselle paikka-

kunnalle ei ollut syytä ajatellakaan, etenkin kun se 

olisi merkinnyt venäläisille vallanpitäjille vähemmän 

miellyttävän Ruotsin vallan aikaisen perinteen tie-

toista jatkamista. Palo tarjosi nyt mutkattoman 

mahdollisuuden tämän perinteen katkaisemiseen. 

Koulun työtä jatkettiin tosin erittäin hankalissa olo-

suhteissa ympäristön kylissä seuraavaan kesään 

saakka. Vihdoin 14.6.1819 tehtiin päätös koulun 

siirtämisestä Haminaan. Helsinki oli ollut myös eh-

dolla. Valinta ratkesi Haminan hyväksi syystä, että 

siellä oli joitakin uusia kasarmeja, joihin Kadetti-

koulu voitiin sijoittaa. Kaupunki sijaitsi sitä paitsi 

Pietari—Helsinki tien varrella ja mukavan matkan 

päässä keisarikunnan pääkaupungista.

Huolimatta uusista kasarmeista oli muutos- ja 

korjaustöitä tehtävä sotakoulun tarpeita vastaa-

viksi. Yksi rakennuksista uudistettiin C. L. Engelin 

laatimien piirustusten mukaan koulun pääraken-

nukseksi. Näin koulu saattoi aloittaa toimintansa 

vasta 5.3.1821. Koulun viralliseksi nimeksi tuli 

Keisarillinen Suomen Kadettikoulu ja Peter Georg 

Thesleffistä tuli sen ensimmäinen johtaja.

Koska useat opettajat olivat Haapaniemen ajoil-

ta, oli luonnollista, että ohjelma noudatteli suurin 

piirtein vanhaa kaavaa. Luokkia oli edelleen neljä 

ja kukin kesti yhden vuoden. Opetus oli rakennettu 

upseerikoulutusta silmällä pitäen. Pian ilmeni, että 

ilman oppikoulupohjaa kadettien oli vaikea seurata 

vahvasti teoreettista opetusta. Tämän vuoksi pe-

rustettiin vuonna 1822 alkeiskoulu, jonka tehtävä-

nä oli valmistaa oppilaita Kadettikouluun. Alkeis-

koulu liitettiin elimellisesti Kadettikoulun yhteyteen 

13.1.1831 päivätyssä johtosäännössä, joka samalla 

aiheutti muitakin muutoksia. Oppilaiden lukumäärä 

Keisarillinen Suomen Kadettikoulu 
1812–1903 (Hamina)
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kasvoi 90:een, ja luokkia tuli kuusi. Toisaalta uuden 

johtosäännön tarkoituksena oli myös lopettaa lai-

toksen suhteellisen itsenäinen asema ja sitoa se 

entistä kiinteämmin Venäjän valvontaan.

Luonteenomaista Haminan Kadettikoulun toi-

minnalle 1830-luvulla oli pikkutarkkuus, toisin sa-

noen kuri oli todella ankaraa ja kadettien kasvatus 

oli vähemmän isällistä kuin Haapaniemen aikoina. 

Opetus sen sijaan tehostui, koska kukin opettaja 

sai tehtäväksi laatia käsikirjoituksen oman alan 

oppikirjan painamiseksi. Toimipa koulussa oma 

kivipainokin. Opintovaatimuksista ei tingitty, minkä 

osoittaa muun muassa se, että 33 % oppilaista jäi 

luokalle tai oli erottava heikon opintomenestyksen 

takia vuonna 1845.

Suuri muutos koulun opetusohjelmassa ja en-

nen kaikkea kasvatushengessä tapahtui vapaaher-

ra J. R. Munckin vastaanotettua koulun johtajan 

tehtävät vuonna 1843.

 Jo kahden vuoden kuluttua uuden johtajan 

aloitettua toimintansa ilmestyi uusi johtosääntö. 

Tämä oli sangen merkittävä, sillä pääasiallisesti 

sen pohjalta työskentely jatkui aina koulun lak-

kauttamiseen saakka. Tällä johtosäännöllä koulu 

jaettiin neljään yleiseen ja kolmeen erityisluokkaan. 

Yleisten luokkien oppimäärä johti yliopistoon, kun 

taas erityisluokkien opetus tähtäsi upseerin am-

mattiin. Oppiaineina oli paljon kieliä ja luonnontie-

teitä. Tämä johtui osaksi siitä, että kadettikoulusta 

oli sotilasopetuslaitoksen lisäksi tullut myös tie 

yliopistoon. Erityisluokilla kuvaan tulivat vahvasti 

mukaan sotilasaineet, kuten taktiikka, topografia, 

sotalaitosoppi, tykistöoppi ja esikuntaoppi. Näiden 

aineiden lisäksi opetusohjelmaan sisältyi miekkai-

lua, ratsastusta, jalkaväkiäksiisiä, vartiopalvelusta, 

tanssia ja käytöstapojen opettelua seurapiirikelpoi-

suuden saavuttamiseksi.

Oppilaiden kannalta ja koko laitosta ajatellen 

erittäin positiivinen muutos tehtiin vuonna 1865, 

jolloin kaikille avautuivat samanlaiset mahdolli-

suudet kouluun pääsyyn. Siihen saakka vain aa-

telisperheiden pojilla oli oikeus opiskella Haminan 

kadettikoulussa. Kadettien lukumäärä vaihteli eri 

aikoina. Alkuaikoina heitä oli noin 60, määrän li-

sääntyessä kuitenkin pian 90:een ja sittemmin 

aina 120:een. Oppilaat oli majoitettu kahdeksaan 

tupaan. Jokaisella tuvalla oli oma vanhempi ja nuo-

rempi esimies sekä tupapalvelija, jotka vastasivat 

sisäjärjestyksestä. Majoitustuvat olivat sangen as-

keettisia, ja useimmat kadetit asuivatkin huonom-

missa oloissa kuin kotonaan. Tämä yhdessä tiukan 

opetusohjelman kanssa antoi kuitenkin kadeteille 

tinkimättömän asenteen ja hyvän pohjan jatkouraa 

ajatellen, kuten oli tarkoituskin.

Vuosisadan vaihteessa Suomen ja Venäjän 

välit kiristyivät, mikä ilmeni helmikuun manifesti-

na vuonna 1899. Sortotoimenpiteet kohdistuivat 

luonnollisesti myös Haminan Kadettikouluun. Kesti 

kuitenkin kolme vuotta, ennen kuin sotaministeri 

Kuropatkin antoi koulua koskevan uuden sään-

töesityksen, joka pyrki rajuun venäläistämiseen. 

Kolme kuukautta myöhemmin sotaministeriö käs-

ki, että uusia oppilaita ei saanut ottaa lukuvuosiksi 

1902–1903. Tällöin vanha kadettisukupolvi olisi eh-

tinyt poistua koulusta ja vanha kadettihenki sekä 

suomalaiskansallinen ajattelu eivät jäisi perinnöksi 

uusille oppilaille. Koulu ei suinkaan näillä toimen-

piteillä lakannut olemasta, mutta se oli vain varjo 

entisestään. Lopullinen koulun lakkauttamispäätös 

tehtiin 24.7.1903.

Venäjän vallan aikana valmistui 960 kadettia. 

Sisäänkirjoittautuneita oli yhteensä 1611, joten 651 

ei vienyt opiskeluaan päätökseen. Moni ei ilmei-

sesti jatkanut opiskeluaan erityisluokilla, tai joutui 

jostain syystä keskeyttämään opintonsa. Suoma-

laisupseereista yleni kenraaleiksi 181 ja eversteiksi 

153 henkilöä. Haminan kadeteilla oli myös merkit-

tävä osuus myöhemmässä itsenäisyystaistelussa 

ja itsenäisyyden ajan alkuvuosina.

Puolustusvoimiemme kannalta on ollut sangen 

merkityksellistä, ettei henkinen ketju Haminasta 

itsenäisyyden ajan Kadettikouluun päässyt lopulli-

sesti katkeamaan. Suomalainen ajattelu ja luja työ 

siirtyivät Itsenäisen Suomen Kadettikouluun sen 

aloittaessa toimintansa 16 vuotta Haminan koulun 

lakkauttamisen jälkeen.
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Näin kirjoitti eräs kadetti rinta-
malla vuonna 1942. Suomalaiset 
upseerit ovat kasvattaneet toisi-

aan läpi sekä kadettikoulutuksemme his-
torian että jokaisen upseerin oman elämän. 
Keskeinen perusta upseeriksi kasvamiselle 
on aina rakennettu Kadettikoulun aika-
na ja kadettien kesken, sillä kuten Reino 
Wilhelm ”Palle” Palmroth esitti ”on 
kadettihengen säilyttävä halki elämän ka-
dettiupseeristomme keskuudessa”.  Tässä 
kirjoituksessa tarkastellaan tämän hengen 
kadettikasvatuksellista kehittämistä kadet-
tien keskuudessa.

Kadettikasvatuksen perimmäisenä ta-
voitteena voidaan pitää upseeriutta vahvis-
tavien arvojen ja asenteiden sekä yhteen-

kuuluvuuden tunteen vahvistamista, mistä 
edellä esitetty kadetti Savolaisen kirjoitus 
parhaimmillaan on osoitus. Upseerikasva-
tuksen ollessa elinikäistä viittaa kadettikas-
vatus nimenomaisesti Kadettikoulutuksen 
aikaiseen kasvatukseen, sekä kasvattami-
seen että kasvamiseen. Tässä kasvatuksessa 
kadettien keskinäisellä toiminnalla – Ka-
dettitoverikunnalla, perinnehenkilöstöllä 
ja kadettiesimiesjärjestelmällä – on ollut ja 
on edelleen keskeinen merkitys. 

Henkinen kasvu upseeriksi

Kadettikasvatus ei nojaudu ensisijassa so-
tilaallisiin käskyvaltasuhteisiin tai kurin-
pitoon, vaan sen keskeisin merkitys liittyy 

Jarno Limnéll
83. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1973) on kap-
teeni ja palvellut muun muassa 
kadettien opettajana Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa vuosina 
2002–2008.

Palkkiosta tai
rangaistuksesta

välittämättä
”Olen oppinut kunnioittamaan suomalaista upseeria sellaisena, kuin olen hänet tavannut taisteluiden 
aikana kentillä ja levon aikana rauhallisemmissa toimissa. Kunnioitan hänen rauhallista 
järkkymättömyyttään ja tasaista iloisuuttaan, joka ei koskaan riehaannu tyhjästä eikä kersku 
teoistaan. Hän on nähnyt paljon ja tehnyt ehkä vieläkin enemmän, mutta häntä on kannustanut 
tekoihinsa rakkaus tähän maahan, ja siksi hän ei voi kerskua siitä. Maa, joka on kasvattanut 
tällaisia sotureita, ei voi koskaan sortua.” 

Kadettitoverikunnan, perinnehenkilöstön ja
kadettiesimiesjärjestelmän merkitys 
kadettikasvatuksessa
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upseerin, ihmisen, henkiseen kasvattami-
seen osana ja osaksi samaa kadettiveljey-
den joukkoa. Vaikka kadettikasvatukseen 
on historian saatossa liittynyt epäasiallista 
kohtelua ja ”kasvattamista kadettiveljey-
teen hyväksymisen prosessissa”, on kadet-
tien keskinäisellä kasvattamisella kyetty 
yhteenkuuluvuuden ohella vahvistamaan 
niitä arvoja, joiden on haluttu periytyvän 
upseerikunnassa eteenpäin – ne määrittävät 
myös suomalaista upseeriutta ja ammatti-
etiikkaa. Ei liene sattumaa, että upseereita 
pidetään suomalaisessa yhteiskunnassa hy-
väkäytöksisinä ja -tapaisina, luotettavina, 
vahvaa itsekuria sekä keskinäistä yhteen-
kuuluvuutta osoittavina. 

Suomalaisessa upseerikoulutuksessa on-
kin aina kiinnitetty ammattitaidollisten 
sotilasasioiden opettamisen ohella huomio-

ta kasvattamiseen. Upseeriksi ei valmistuta 
vaan upseeriksi kasvetaan. Tärkeimmiksi 
kadettien keskinäisen kasvatuksen kei-
noiksi ovat kadetit tutkimusten mukaan 
kokeneet välittämisellä ja tarvittaessa ojen-
tamisellakin kasvattamisen. Vastaavasti 
huonosti hoidetun kadettikasvatuksen on 
koettu heikentävän tai jopa kokonaan es-
tävän luottamuksen ja yhteishengen raken-
tumisen kadettien välille. Kadettikasvatus 
oikein toteutettuna luo siten edellytyksen 
eettisiltä ja moraalisilta elämänarvoiltaan 
korkeatasoisen upseeriston syntymiselle ja 
säilymiselle niin rauhanajan kuin sodanajan-
kin tehtävissä. Kadettien mielestä oleellista 
kadettikasvatuksessa onkin ”rehtiydellä ja 
esimerkillisellä kadettiveljeydellä opasta-
minen yhteiseen upseerikuntaamme.” Ei 
tule myöskään unohtaa, että yleensä valmis-

Kadettilupauksen 
antaminen 1950-
luvulla Santahaminan 
juhlasalissa. 
Kuva Sotamuseo.
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tumisensa jälkeen upseeri itse toimii juuri 
kasvattajana – rehtinä ja esimerkillisenä 
kouluttajana. Kadettikasvatuksessa sisäis-
tettävät henkiset ominaisuudet heijastuvat 
siten laajemminkin yhteiskuntaan. 

Kadettien keskinäisellä kasvattamisella 
on pitkät perinteet. Sen muodot edusta-
vat jatkuvuutta, mutta eivät 
pysähtyneisyyttä, sillä ajan 
ja olosuhteiden muutoksen 
myötä on myös kadettikas-
vatuksen muuttuminen ollut 
sen säilymisen edellytys. Muu-
toksista ja muutosyrityksistä 
huolimatta tietyt kadettien 
keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen liittyvät perusarvot, peri-
aatteet ja tavat ovat säilyneet 
aina Haapaniemen Sotakou-
lun ajoilta nykypäivään. Ne 
on koettu tärkeiksi säilyttää. 
Samuel Möller asetti aika-
naan suomalaisen kadettikas-
vatuksen perusarvoksi sisäisen 
ja ulkoisen totuuden, joka 
”palkkiosta tai rangaistuksesta 
välittämättä” vaati suoran tien 
kulkemista. Kadettikasvatuk-
sen on tuolloin voinut ja voi 
edelleen tiivistää asennekasva-
tukseksi – kyse on ennen kaikkea henkisen 
kasvun kadettiveljellisestä ohjaamisesta. 
Tämä perusta on nähtävä upseeri-identi-
teetin vahvuutena.

Yhteisen kasvatuksen tarve

Haminan Kadettikoulussa vuonna 1822 
perustetun toverikunnan sääntöjen alkusa-
nat kuuluvat: ”Yhteisen kasvatuksen tarve 
on pakottanut meidät perustamaan tämän 
yhdistyksen, joka on ottanut tehtäväkseen 
ankarien ja puhtaitten elintapojen ylläpitä-
misen toveripiirissä.” 

Haapaniemen Sotakoulussa ja Haminan 
Kadettikoulussa toimi kadettien keskuu-
dessa oma toverikunta, jonka pääasiallinen 
tehtävä oli jäsentensä toverikurin ja -hen-
gen vaaliminen. Jo Haapaniemessä katsot-
tiin jokaisen kadetin olevan vastuussa teke-
misistään, ei ainoastaan itselleen, vaan niin 

tovereilleen kuin koululleenkin. Henkisen 
kasvatuksen yhtenä päämääränä oli sopeu-
tuminen yhteiseen toverikuntaan, jonka 
sisäisestä kurista Haapaniemessä huoleh-
tivat vanhempien neuvosto sekä kadettien 
keskuudesta valittu niin kutsuttu primari-
us-kadetti. Kadettien keskinäinen kasvat-
taminen Haapaniemessä ja Haminassa ei 
perustunut ainoastaan rangaistuksiin, vaan 
keskeisiltä osiltaan hyvien tapojen ja yh-
teishengen edistämiseen. On syytä mainita, 
että kadettikasvatus ja toverikuri virallise-
na järjestelmänä Haminan Kadettikoulussa 
oli ainutlaatuinen Venäjän valtakunnassa, 

Keisarillisen Suomen 
Kadettikoulun kunniatuo-
mioistuin Haminassa oli 

kadettien keskinäinen 
oikeusistuin. 

Kuva Backmansson: 
Tecknigar ur Kadett-Lifvet.
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periytyihän se suoraan Haapaniemestä. 
Tämänkaltaista toverikuntaa pidettiin yllä 
ainoastaan Suomen Kadettikoulussa, eikä 
vastaavaa järjestelmää tiettävästi esiintynyt 
muissa venäläisissä sotakouluissa. 

Itsenäisen Suomen Kadettikoulussa en-
simmäiset viitteet kadettien keskinäisestä 
järjestäytyneestä toiminnasta viittaavat vuo-
desta 1920 alkaen toimineeseen kunniatuo-

mioistuimeen, jonka toimintaan sitoutet-
tiin niin vanhemman kuin nuoremmankin 
kurssin kadetteja. Kunniatuomioistuimen 
tärkeimpänä tehtävänä oli vastata ”kadetti-
hengen ja toverikurin ylläpitämisestä”. On 
myös huomioitava Kadettikunnan perus-
taminen vuonna 1921. Kadettitoverikunta 
sai kiinteämmän muotonsa Munkkiniemen 
Kadettikoulussa vuonna 1925, jolloin se vi-
rallisesti perustettiin. Aikalaiskertomusten 
mukaan perustettu Kadettitoverikunta pyr-
ki tietoisesti omaksumaan Haapaniemessä 
ja Haminassa ylläpidettyä ja painotettua 

keskinäistä kadettitoveruuden henkeä, jon-
ka eteenpäin siirtämisen kadetit kokivat 
”merkittävimmäksi kasvatukselliseksi teh-
täväksi”. Aiempia kasvatuksellisia ohjeita 
ja kadettiuteen liittyviä perinteitä haluttiin 
säilyttää, mutta myös osin kyseenalaistaa 
ja kehittää ajanmukaisiksi. Kadettitoveri-
kunnan nimi vaihdettiin Kadettioppilas-
kunnaksi – virallisesti Kadettikoulun op-

pilaskunnaksi – vuonna 1927, 
kunnes nimi jälleen palautet-
tiin Kadettitoverikunnaksi 
vuonna 2006.

Kadettioppilaskunta 
tarkkailee

Ennen talvi- ja jatkosotaa Ka-
dettioppilaskunnan kasvatus-
jaoston keskeisimpinä tehtävi-
nä oli tarkkailla oppilaskunnan 
jäsenten – sekä vanhempien 
että nuorempien – käyttäy-
tymistä tovereina ja sotilaina 
sekä toimia kadettien kunnia-
neuvostona. Kasvatusjaostol-
la oli myös kurinpitovaltaa. 
Jaosto saattoi yksimielisellä 
päätöksellä antaa kadetille 
kirjallisen huomautuksen tai 
vakavampana muotona suul-

lisen muistutuksen. Kasvatusjaostolla on 
oli oikeus 4/5 jäsenkuntansa äänimäärällä 
esittää jäsenensä erottamista niin oppilas-
kunnasta kuin Kadettikoulustakin. On 
huomioitava, että esitetty kurinpito tapah-
tui kaikilta osin yhteistyössä koulun johdon 
kanssa, joka pyrki kannustamaan kadetteja 
keskinäiseen kurinpitoon – toisistaan huo-
lehtimisena. Henkinen kasvattaminen ja 
keskinäinen yhteenkuuluvuus olivat op-
pilaskunnan tavoitteissa etusijalla, kuten 
vuonna 1935 uudistetuista säännöistä voi 
todeta: ”Kadettioppilaskunnan tarkoituk-

Perinnehenkilöstöä 
1950-luvulla. 
Kuva Puolustus-
voimien Kuvakeskus.
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sena on kehittää kadetteja tulevan upseerin 
uran edellyttämään toverilliseen yhteen-
kuuluvaisuuteen ja tinkimättömään kun-
nian- ja vastuuntuntoon.” Samanaikaisesti 
oppilaskunnan toverikurillinen merkitys 
kadettien keskuudessa vahvistui. 

Kadettien keskinäisessä kasvatuksessa 
voidaan Munkkiniemen Kadettikoulun 
ajalta havaita tietynlainen kolmivaiheisuus. 
Kouluun tullessaan kadetti jou-
tui tarkkaan valvontaan ja oh-
jaukseen, millä pyrittiin myös 
jossain määrin arvioimaan, se, 
että soveltuiko kadetti yhteisen 
kadettiyhteisön jäseneksi. Toi-
sessa vaiheessa kadetti sai tuntea 
itsensä hyväksytyksi toverikun-
taan ja osaksi Kadettikoulun si-
säistä kadettitoverillista elämää. 
Viimeisen kasvatusjakson aika-
na vanhemmat kadetit pyrkivät 
luomaan pysyvän ystävyyden 
siteen nuorempiin kadettei-
hin ja varmistamaan sen, että 
”ne arvokkaat periaatteet, joita 
olemme koulutuksemme aikana 
sisäistäneet, välittyvät eteen-
päin.”

”Jo puoli vuotta kurssimme 
päättymisen jälkeen alkanut 
Talvisota osoitti meille, millä 
tavoin keskinäinen luottamus, 
yhteistoiminta sekä esimiesten ja alaisten 
välinen suhde on luotavissa – eikä näihin 
tapoihin simputus kuulunut”, kirjoitti 
Matti Hannila 21. kadettikurssilta.

Sotien aikana Kadettioppilaskunnan 
kasvatustyö suuntautui hieman eri tavalla 
kuin aikaisemmin, sillä Kadettikoulussa 
oli vain yksi kurssi kerrallaan. Tällöin nuo-
rempien kasvattamisen sijasta kasvatettiin 
vertaisia. Kunnianeuvoston toimintakin 
kohdistui ainoastaan oman kurssin sisäisiin 
asioihin. Kadettioppilaskunnan merkitystä 

voi pitää hyvin tärkeänä erityisesti sotien 
aikana koulutetuille suurkursseille, jotka 
ikä-, arvo- ja siviilikoulutusjakautumiltaan 
olivat hyvin sekakoosteisia. Kadettitoveril-
lista vastuuntuntoisuutta ja muodostunut-
ta yhteishenkeä kuvaa osaltaan se, miten 
oppilaskunta otti tuolloin kummipojak-
seen talvisodassa kaatuneen kadettiveljensä 
orvoksi jääneen pojan.

Kadettilupauksen antami-
nen 2000-luvulla Santa-
haminan sankariaulassa. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.

Muisteloissa Kadettikoulusta vuodelta 
1968 kirjoitetaan:”Aina emme kaikkia kas-
vattamistapoja ymmärtäneet, mutta luo-
timme vanhempien kadettien viisauteen.”

Virallisia ja epävirallisia 
kasvatusmuotoja

Sotien ja Santahaminaan siirtymisen jäl-
keen on Kadettioppilaskunnan toiminnas-
sa havaittavissa laskuvaihe. Kadettikurs-
sien pienuuden lisäksi koulun johto poisti 
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1950-luvun alussa useita oppilaskunnan 
keskuudessa esiintyneitä ”epävirallisia kas-
vatusmuotoja”, joiden katsottiin estävän 
kadettiupseeriuden yhteishengen pitkäai-
kaista kehittämistä. Kadettioppilaskunnan 
ja kadettien keskinäisen kasvatus koko-

naisuudessaan osoittautuivat kuitenkin 
korvaamattomaksi voimavaraksi erityisesti 
kurssivahvuuksien jälleen kasvaessa 1950-
luvun lopulla. Kaikista sodanjälkeisistä 
muutoksista huolimatta kasvatuksella 
säilyi keskeinen merkitys oppilaskunnan 
toiminnassa. Vuonna 1959 oppilaskunnan 
asettamat kasvatukselliset tavoitteet pysyi-
vät pitkälti entisenlaisina kuten ”oikean ja 
lujan kadettihengen ja toveruuden luomi-
nen sekä erityisen huomion kiinnittäminen 
oikean esimies-alainen suhteen muodosta-
miseen upseeriuran aikana.” 

Huomionarvoista on oppilaskunnan 
määrittelemät kasvatustyön asiakokonai-
suudet kuten yleinen käyttäytymiskoulu-
tus, tutustuminen koulun historiikkiin, 

seuratavat ja tiistaiset esitelmäillat, jotka 
osaltaan ohjasivat kadettien keskinäistä 
kasvatustoimintaa. Ajoittain kasvatuk-
sessa esiintyi myös epävirallista kadetti-
kasvatusta, jonka hyvinkin kyseenalaiset 
kasvatukselliset metodit aiheuttivat jopa 

vihamielisyyttä kadettien vä-
lille vesittäen näin Kadetti-
oppilaskunnan pyrkimykset 
kadettiveljeyden luomiseksi. 
”Vakavan, vaativan ja tiiviin 
opiskelun ohella me kadetit 
ehdimme silloin tällöin tehdä 
muutakin. Kadettioppilas-
kunta oli meidän opiskelija-
järjestömme.” Näin kertovat 
muistelot 47. kadettikurssilta.

Tultaessa lähemmäksi ny-
kyisyyttä voidaan Kadettiop-
pilaskunnan toiminnan pe-
rusajatuksen todeta säilyneen 
muuttumattomana – ”juur-
ruttaa kadetteihin voimakas 
maanpuolustustahto, luja 
kadettiveljeys, keskinäisen 
auttamisen henki ja yhteen-
kuuluvuuden tunne”. Kadetti-

toverikunta muodostaa kadettien keskinäi-
seen toimintaan ja kasvatukseen edelleen 
merkittävän muodon, jonka aktiivisuu-
della voi erityisesti koulutusuudistusten 
myötä arvioida olevan entistä mittavampi 
rooli kadettien keskinäisen yhteishengen 
vahvistamisessa. Vaikka erityistä kasvatus-
jaostoa ei Kadettitoverikunnassa enää ole, 
on sen useita toimintamuotoja pidettävä 
kasvatuksellisina. Kadettitoverikunta jär-
jestää lukuisia yhteishenkeä kasvattavia ja 
kadettien keskinäistä yhdessäoloa edistäviä 
tapahtumia, kuten tanssiaiset ja puurojuh-
la. Erimuotoiset koulutustilaisuudet, kuten 
järjestökoulutus, pitävät yhteyttä kadettien 
äänivallalla eri upseerijärjestöihin sekä mui-
hin oppilaitoksiin ja pyrkii osaltaan vaikut-

Kadettiperinteisiin 
ovat aina kuuluneet 
erilaiset juhlat ja 
etenkin tanssiaiset. 
Kuva Puolustus-
voimien Kuvakeskus.
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tamaan kadettien yleisiin kasvattamisolo-
suhteisiin Maanpuolustuskorkeakoulussa. 
Yksinkertaisimmillaan Kadettitoverikunta 
tarjoaa kaikille kadeteille levähdys- ja ko-
koontumispaikan ylläpitämässään, vuodes-
ta 1969 alkaen toimineessa olutkellarissa, 
jossa kadettien on myös mahdollisuus 
tutustua sinne vuosikymmenien aikana 
kerättyihin perinne-esineisiin. Kadettito-
verikunta on kadetteja varten. Leo Franck, 
ensimmäiseltä kadettikurssilta kiteytti 
asian hienosti:” Kun simppu oli kastettu, 
hyväksyttiin hänet välittömästi kadettito-
verikunnan jäseneksi.”

Kadettitoverikunta on osa kadettien 
jokapäiväistä elämää. Siihen liitytään ka-
dettilupauksen antamisen jälkeen, jolloin 
kadetti on perinteisin menoin hyväksytty 
”osaksi kadettijoukkoa” eli toverikuntaa. 
Toverikunnan hallituksen jäsenillä on tänä 
päivänä määritetyt henkilökohtaiset vastuu-
alueet, joiden aktiivisella hoitami-
sella kyetään kadettien keskinäis-
tä vuorovaikutusta vahvistamaan 
ja toisaalta luomaan luonnollisia 
yhteistyömuotoja keskinäiselle 
kanssakäymiselle. Juuri tämän 
kanssakäymisen mahdollistami-
nen ja siihen liittyvien edellytys-
ten luominen ovat tänä päivänä 
keskeinen osa kadettikasvatusta 
– niin kadettikurssin sisällä kuin 
erityisesti kurssien välillä. Asian 
voisikin kääntää päinvastaiseksi 
eli mikä vaikutus toverikunnan 
puuttumisella olisi kadettiaikana 
muodostuvaan kadettihengen lu-
jittumiseen? Uskoisin, että hyvin 
merkittävä. On korostettava, Ka-
dettitoverikunta on nimenomai-
sesti kadettien yhdessäoloon ja 
yhteishenkeen vaikuttava yhteisö.

”Yhdestä asiasta olemme kui-
tenkin vanhempien kadettien 

kanssa varmasti samaa mieltä. Aikaisemmil-
ta polvilta peritty tehtävämme on yhdessä 
Suomen kansan kanssa turvata maamme 
vapaus.” Näin muistelee Lauri Kiianlinna 
51. kadettikurssilta.

Työtäpelkäämätön 
isänmaalliskansallinen 

upseerityyppi

Kadettitoverikunnalla on edelleen tiety-
nasteinen ojentamisoikeus. Mikäli kadetti 
toimii kadettien yhteisen edun vastaisesti, 
voi toverikunta 2/3 äänten enemmistöllä 
päättää ojentamiseen ryhtymisestä ja sen 
muodoista. Ojentamisella tarkoitetaan ku-
raattorin antamia nuhteluita kuraattorin 
suorittamaan ojentamiseen, nuhtelemi-
seen tai ojentamiseen Kadettitoverikunnan 
edessä ja ojentamiseen toverikunnan vuosi-
kokouksen yhteydessä. On myös huomioi-

Sotilaallisen maan-
puolustuksen perusta 

on lakisääteinen ja 
parlamentaarinen. 

Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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tava, että kadettivääpeli ja perinteiden isä 
kuuluvat tehtäviensä puitteissa Kadettito-
verikunnan hallitukseen, joten toverikun-
nan hallituksessa on mahdollisuus keskus-
tella laajemminkin kadettien keskinäisen 
kasvattamisen ohjaamisesta. Kadettitoveri-
kunnan toiminnassa viihteellisten ja yhteis-
kunnallisten tavoitteiden sijasta korostuvat 

edelleen keskeisimpinä kadettien yhteisöl-
lisyyttä ja yhteishenkeä kadettiaikana vah-
vistavat toimintatavat. Näiden päämäärien 
on hyvä säilyä myös jatkossa toverikunnan 
toiminnan perustana.

Kadettimuisteloissa 1930-luvun alus-
sa määriteltiin perinteiden tarkoitusperiä 
seuraavasti:” Traditioiden tarkoituksena 
on toverillisin keinoin kasvattaa upsee-
ristossamme välttämätöntä yhteenkuulu-
vaisuushenkeä ja luoda yhteiset viattomat 
kasvatusmenetelmät läpikäymällä monivi-
vahteisesta kadettiaineksesta miehekkään 
joustava ja työtäpelkäämätön isänmaallis-
kansallinen suomalainen upseerityyppi.”

Perinteiden vaaliminen on aina kuulunut 
Kadettitoverikunnan tehtäviin ja osaksi ka-
dettien keskinäistä kasvattamista. Kadetti-
kunnan arvotutkimuksiin viitaten voidaan 
perustellusti todeta, että kadettiperinteillä 
ja erityisesti niihin liittyvällä perinnekas-
vatuksella on ollut tärkeä merkitys suo-
malaisen upseeriuden yhteenkuuluvuuden 

muodostumisessa. Esimerkiksi 
kasteyö ja vannottava kadet-
tilupaus ovat osoittautuneet 
sekä kadettiuden jatkuvuutta 
yleisesti kuvaaviksi että up-
seerihyveitä ja -arvoja merkit-
tävällä tavalla kadettipolvelta 
toiselle siirtäviksi henkisen 
kasvatuksen muodoiksi läpi 
itsenäisen Suomen kadettikou-
lutuksen. Vuoden 2004 arvo-
tutkimuksen mukaan yli 90 
% evp-upseereista kertoi edel-
leen muistavansa ja pyrkivänsä 
noudattamaan vannomaansa 
kadettilupauksen sisältöä. On 
huomioitava, että kadettilu-
paus ei ole juridisesti sitova, 
vaan lupauksen antanut kadetti 
otetaan lupauksen myötä tove-
rikunnan jäseneksi tilanteessa, 

jossa hän Kadettikoulun lipun edessä lupaa 
uhrata työnsä ja elämänsä isänmaalle. 

Kadettilupauksessa mainitut upseeri-
hyveet – uskollisuus, miehuus, kunnia ja 
toveruus – voidaan tulkita uskollisuudeksi 
ammattikuntaa kohtaan, upseerien kunni-
aksi ja toveruudeksi upseerien kesken. Ne 
ovat puolestaan tiivistettävissä kahdeksi 
periaatteeksi, kadettiupseerien kunni-
asäännöiksi ja upseerien solidaarisuudeksi 
yli puolustushaarojen, aselajien ja arvoas-
teikoiden. Kadettisukupolvelta toiselle 
siirrettävät ja kasvatettavat upseerihyveet 
ilmentävät myös suomalaisen upseerin ase-
maa niin upseerina, sotilaana, kansalaise-

Kadetit kunnioittavat 
vuosittain sodissa 
kaatuneiden muistoa 
vartioin ja seppeleen-
laskuilla Hietaniemen 
hautausmaalla. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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na kuin ihmisenäkin. Kokonaisuudessaan 
arvotutkimuksista on nähtävissä, että up-
seeristo hyväksyy ja pitää upseeriperinteitä 
tärkeinä, eikä koe niiden vaalimisen ole-
van ristiriidassa esimerkiksi tehokkuuden 
kanssa. Upseerikokemuksen lisääntyessä 
perinteiden arvostus on yleensä kasvanut 
entisestään.

Vastuullinen 
perinnehenkilöstö

”Vajaa 40 vuotta aikaisemmin Kadetti- 
koulun käynyt isäni kysyi: ’Joko tiedät, 
montako itään ja montako länteen?’ Silloin 
asia tuntui yhdentekevältä, mutta näin 
jälkeenpäin ajateltuna on hienoa, kuinka 
pienistä asioista yhteenkuuluvuus voi muo-
toutua.” Näin muistelee Miika Keskinen 
85. kadettikurssilta.

Kadettien keskinäisestä perinnekasva-
tuksesta ja perinnetilaisuuksien järjestä-
misestä kantaa erityisen vastuun vuosittain 
nimettävä perinnehenkilöstö. Perinnekas-
vatuksen, kadettikasvatuksen keskeisenä 
osana, tarkoituksena on perehdyttää kadetit 
suomalaisen kadettikoulutuksen historiaan, 
Kadettikoulussa säilytettäviin ja kunnioi-
tettaviin perinteisiin sekä huolehtia näiden 
aikojen saatossa tärkeiksi osoittautuneiden 
perinteiden eteenpäin siirtämisestä. Syväl-
lisimmillään perinnekasvatus on kuitenkin 
itseohjautuvaa. Esimerkiksi yksin vietetty 
hetki sankariaulassa, marmoritauluihin 
kirjattujen talvi- ja jatkosodassa kaatunei-
den kadettiveljien edessä ilmentänee perin-
teitämme velvoittavimmin.

Perinnehenkilöstön kokoonpano ja teh-
tävät ovat vaihdelleet eri aikoina. Keskei-
simpinä läpi itsenäisen Suomen kadetti-
koulutuksen säilyneinä perinnehenkilöinä 
ovat olleet perinteiden isä ja pyöveli hänen 
edeltäjänään, vanhempi ja nuorempi adju-
tantti sekä ikäpresidentti. Vastaavasti mui-

den perinnehenkilöiden kirjavuutta kuvaa 
hyvin esimerkiksi 1930-luvulla perinne-
henkilöstöön kuuluneet Lotja-Puavo, jonka 
tuli puhua savolaisittain murtaen, lupsak-
ka-kadetti, Baby eli kurssin nuorin kadetti 
tunnusmerkkinään tutti ja kalmisto-Janne, 
jonka tuli olla kasvoiltaan kaita ja kalpea 
henkilö. Perinnehenkilöstön kokoonpano 
ja tehtävät vakiinnutettiin perinteiden kir-
jaan vuonna 1958 – tarkentaen sitä edelleen 
vuosina 1966 ja 1980. Perinteiden kirjassa 
ohjeistetun käytännön mukaisesti perinne-
henkilöstön valitsee Kadettitoverikunnan 
vuosikokous toimivan perinnehenkilöstön 
esityksestä. Perinnehenkilöstön muodosta-
vat tänä päivänä: perinteiden isä, vanhempi 
adjutantti, nuorempi adjutantti, ikäpresi-
dentti, vanha kaaderi, Haapaniemen kadet-
ti, Haminan kadetti ja Arkadia-Munkki-
niemen kadetti. 

Herra Perinteiden Isä, en 
tiedä, mutta otan selvää

Perinnekasvatuksen perinteet ja niihin 
liittyvät tavat ja tilaisuudet voidaan jakaa 
virallisiin eli perinteiden kirjan ja koulun 
johdon vahvistamiin ja epävirallisiin eli lä-
hinnä kadettien keskuudessa eri muodoin 
ilmeneviin, osin jopa arvelluttaviin tai suo-
ranaisesti kiellettyihin toimintatapoihin. 
Kadettien keskinäisen perinnekasvatuk-
sen näkyvimpiä ja arvokkaimpia muotoja 
ovat erilaiset viralliset perinnetilaisuudet, 
joista useat ovat säilyneet lähes muuttu-
mattomina aina Arkadianmäellä sijainneen 
Kadettikoulun ajoista alkaen. Esimerkiksi 
viidennellä kadettikurssilla perinnetilai-
suuksiksi olivat jo vakiintuneet ensiyö, 
kasteyö, kadettilupauksen antaminen ja 
ikäpresidentin kaste. Vastaavasti ainakin jo 
17. kadettikurssilla tanssittiin sarkatans-
siaisia. Perinnetilaisuuksien säilyttämisen 
arvostuksesta kertoo myös 26. kadettikurs-
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83. kadettikurssi marssii presidentinlinnaan ylentämis- 
ja nimittämistilaisuuteen vuonna 2000. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.
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sin järjestämä kasteyö nuoremmalle kurs-
sille vuonna 1943. Tilaisuus järjestettiin 
lopulta koulun upseeriston voimin, sillä 
varsinainen perinnehenkilöstö estyi rinta-
mapalveluksen takia tulemasta paikalle. 
Viime vuosikymmeninä keskeisimmiksi 
perinnetilaisuuksiksi perinnekasvatuksessa 
ovat vakiintuneet ensiyö, kasteyö, kadetti-
lupauksen antaminen, ikäpresidentin kaste, 
sarkajuhla, perinnehenkilöstön vaihtotilai-
suus ja vahdinvaihto. Perinnehenkilöstön 
perinteiden pöytää voi myös tietyssä mää-
rin pitää vakiintuneena perinnemuotona 
– toteutustavat ovat tosin vaihdelleet eri 
aikoina huomattavasti.

Epävirallisia perinteitä, jotka ovat usein 
saaneet varsin vakiintuneen aseman kadet-
tien keskinäisessä toiminnassa, on lukuisia. 
Näiden perinteiden syntyhistoriaa on mo-
nesti vaikeata paikantaa, mutta ne edus-

tavat usein kadettikoulutuksen historiaan, 
rakennuksiin tai perinne-esineisiin liitty-
vää tietoutta. Näiden usein tarpeettomilta 
tuntuvien asioiden oppiminen on kuiten-
kin osa kadettikasvatusta. Niiden omaksu-
minen yhdistää kadetteja ja edistää tietyssä 
määrin itsekurin rakentumista. Ne voivat 
olla myös oikein toteutettuina hauskoja ja 
yhteishenkeä kohottavia, kuten vaikkapa 
kaaderikalan kiinnisaaminen tai poika-
miesoikeudenkäynti. Näistä perinteistä 
mainittakoon lisäksi muun muassa ruutu-
käyttäytyminen, Kadettikoulun valvova 
silmä ja perinnetykit. Kyse on enemmänkin 
ollut niistä tavoista, joilla perinteitä on ha-
luttu juurruttaa nuoremman kadettipolven 
mieliin. Vastaavasti tietynsisältöisen tieto-
uden, jota kutsutaan usein perinnetietou-
deksi, voidaan katsoa olevan luonnollinen 
osa upseeriksi kasvamista ja perimätiedon 

Harjoituksissa kadetit 
johtavat toinen toisiaan. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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omaksumista. On tärkeää, että jokaisella 
upseerilla on edes jonkinlainen ymmärrys 
esimerkiksi sankariaulasta, Kadettikoulun 
lipusta ja Ateenalaisten laulusta.

Simputuksen sietoa  
ja esimiesjärjestelmän 

vahvuuksia

”Kadettikoulu ei kaipaa sellaisia mamman-
poikia, joiden sisu ei kestä inhimillisyyden 
rajoissa tapahtuvaa simputusta,” mainitaan 
kovasanaisesti kadettimuistelossa 1930-lu-
vun alusta.

Kadettien keskinäisessä kasvatuksessa 
juuri perinnekasvatus on ilmentänyt ne-
gatiivisia lieveilmiöitä. Tämän eri aikoina 
ja eri tavoin toteutetun ”kasvatuksen” voi 
yleisesti yhdistää kadettien keskinäisiin 
tapoihin ja pyrkimyksiin ottaa uusia jäse-
niä joukkoonsa initiaation kautta. Tätä on 
harjoitettu usein ”perinteiden omaksumi-
sen voimalla”, jota toteutuksesta ja vaiku-
tuksesta eri kurssijulkaisut antavat varsin 
kaksijakoisen kuvan. Perinnekasvatuksella 
on myös tutkimusten mukaan ollut kaksi 
puolta – toisaalta se on oleellisesti vahvis-
tanut kadettien keskinäistä yhteenkuu-
luvuutta, mutta toisaalta se on saattanut 
johtaa siihen, etteivät kaikki upseerit ole 
halunneet Kadettikoulun jälkeen sitoutua 
edes arvokkaimpiin kadettiperinteisiin ja 
niiden kunnioittamiseen. Tämänkin päivän 
perinnekasvatuksessa on tärkeää tunnistaa 
nämä perinteiden nimissä harjoitetut epä-
toivotut toimintamallit ja käydä jatkuvaa 
keskustelua siitä, mitkä Kadettikoulussa 
harjoitetuista tavoista edustavat arvokas-
ta säilytettävää perinnettä ja mitkä toi-
mintatavat taas osaltaan jopa heikentävät 
yhteisen kadettihengen muodostumista. 
Perinnekasvatuksen keskeisintä merkitystä 
ei kuitenkaan tule unohtaa – perinnetilai-
suudet ja perinteiden siirtäminen upseeri-

polvelta toiselle on asiallisesti ja oikeassa 
hengessä toteutettuna tärkeä osa suomalai-
sen upseeriston yhteenkuuluvuutta ja sen 
ylläpitämistä.

Leo Franck ensimmäiseltä kadetti-
kurssilta muistelee: ”Juhlallisin menoin 
ylennettiin kolmetoista kadettia kadetti-
aliupseereiksi.” Nykyisenkaltaisesta ka-
dettiesimiesjärjestelmästä löytyy merkin-
töjä jo Haminan Kadettikoulun ajoilta. 
Itsenäisen Suomen kadettikoulutuksessa 
kadettiesimiehet – kadettialikersantti, ka-
dettikersantti, kadettiylikersantti, kadetti-
vääpeli ja kadettipursimies – ovat olleet osa 
kadettien keskinäistä kasvatusjärjestelmää 
jo ensimmäisestä kadettikurssista lähtien. 
Kadettiesimiesjärjestelmä on toiminut niin 
Santahaminassa kuin aselaji- ja puolustus-
haarakouluissakin. Erityisesti kadettivää-
pelin ja Merisotakoululla kadettivääpeliä 
vastaavan kadettipursimiehen asema on 
ollut kadettikasvatuksen kannalta keskei-
nen. Heidän tehtävänään on ohjata ja val-
voa kadettikasvatuksen toteuttamista sekä 
tarvittaessa määrittää yhdessä koulun joh-
don ja Kadettitoverikunnan kanssa kadet-
tikasvatuksen yleisiä suuntalinjoja ja toi-
mintaohjeita. Kadettiesimiehille on myös 
pyritty osoittamaan tietty tehtävä, kuten 
kadettikurssin kadettijohtaja, joukkueen 
tai opintosuunnan kadettijohtaja kadetti-
ylennykseen liittyen.

”Käytävän päästä jylisi Kadettivääpelin 
karmea huuto ”Tulkaa tänne!” Juoksin no-
peasti paikalle. Kadettivääpeli julisti mi-
nulle tuomion; ”Kadetti, rankaisen Teitä 
poistumiskiellolla toistaiseksi. Syy: epä-
sotilaallinen käyttäytyminen vanhempaa 
kadettia kohtaan. Saatte poistua!” Kuukau-
den kuluttua kävin kysymässä kadettivää-
peliltä, olisiko poistumiskieltoni ja päät-
tynyt. Vastaus oli tyly – jatkuu edelleen.” 
Näin kertovat muistelot Kadettikoulusta 
vuodelta 1957.
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Vaikka jokaisen kadetin, niin nuorem-
man kuin vanhemmankin, on vaadittava 
itseltään tinkimättömyyttä kaikissa ti-
lanteissa, on kadettiesimiesten merkitys 
kadettikasvatuksen ja yleisen järjestyksen 
ylläpidon kannalta osoittautunut varsin 
merkitykselliseksi. Esimerkillisyys, tinki-
mättömyys ja rehtiys ovat olleet kadetti-
esimiesjärjestelmän toiminnan perustana. 
Sen tehtäviin kuuluu asiallisesta kadetti-
kasvatuksesta huolehtiminen niin vertais-
ten kuin nuorempienkin kadettien osalta. 
Kadettiesimiehille on myös virallisesti 
annettu käskyvaltaa suhteessa muihin ka-
detteihin. Esimerkiksi kadettivääpelillä on 
käskyvalta kaikkiin kadetteihin.

Kadettien keskinäisen iltalomakokeen 
ensimmäinen osakoe sisäpalvelusta vuodel-
ta 1974, kysymys ja vastaus:”Pesuhuoneessa 
on upseereita ja kadetteja. Miten menette-
let? – Tarjoudun pesemään herrojen selät 
virkaikäjärjestyksessä. Itse käytän vain jo-
takuta altaanpuoleisista suihkuista.” 

Yksi keskeinen osa kadettiesimiesjärjes-
telmän, kuten koko kadettikasvatuksenkin, 
toiminnan tavoitteita on hyvien käytöstapo-
jen opettaminen. Hyväkäytöksisyys, kuten 
ruokailutavat ja kohteliaisuus, on osa suo-
malaista upseeriutta. Upseerin tulee hallita 
yleiset käytöstavat niin juhlatilaisuuksissa 
kuin arkipäivän eri tilanteissakin. Käyttäy-
tymiskoulutuksen voi katsoa oleelliseksi 
osaksi kadettien keskinäistä kasvattamista, 
jossa kadettiesimiehillä on ollut merkit-
tävä ohjaava rooli. Yksinkertaisimmillaan 
käyttäytymiskoulutus on täsmällisyydestä 
ja kellonajoista kiinnipitämistä. Tapakas-
vatuksen tietoista toteuttamista voi pitää 
poikkeuksellisena suomalaisessa korkea-
koulujärjestelmässä.

Postgradu

”Poistuttuaan tästä opinahjosta, he ovat 
kuitenkin jättäneet osan itsestään tänne. 
He ovat jättäneet jälkeensä hengen ja tradi-
tiot, joita seuraava kadettipolvi vie edelleen 
eteenpäin.” Näin kiteytti Kadettitoveri-
kunnan sihteeri toverikunnan perustamis-
kokouksessa vuonna 1925.

Upseeriudella on suomalaisessa yhteis-
kunnassa keskeinen asema, mikä edellyt-
tää henkisesti korkeatasoisten ja vahvojen 
ihmisten kasvattamista – kaikkiin olo-
suhteisiin. Kadettikasvatus on puolestaan 
asennekasvatusta – henkistä kasvamista ko-
rostavaa, jonka merkitys on aikojen saatossa 
osoittautunut suomalaisen upseeriston tär-
keimmäksi voimavaraksi. Tärkein perusta 
tälle kasvamiselle luodaan kadettien kesken 
Kadettikoulun aikana. Kadettien keskinäi-
sessä kasvatuksessa, sen kaikissa muodoissa, 
on sisältö yksinkertaisuudessaan säilynyt 
samankaltaisena kuin upseerikoulutuksen 
alkuvuosina 1700-luvun lopulla – yhteis-

Yhteishenki, keski-
näinen luottamus 
ja hyvä käytös ovat 
ammattitaitoisen 
upseeriuden perusta. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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henki, kadettien keskinäinen luottamus, 
itsekuri ja hyvä käytös luovat perustan 
ammattitaitoiselle ja hyvähenkiselle suo-
malaiselle upseeriudelle. On muistettava, 
että henki – kadettihenki – on aina viime 
kädessä miekkaa vahvempi. Pidetään siitä 
kiinni.

Puolustusvoimain ylipäällikkö, sotamar-
salkka Mannerheimin päiväkäskyä vuonna 
1941 lainaten: ”Säilyköön Kadettikoulun 
kilvessä aina kirkkaina sanat Uskollisuus, 
Miehuus, Kunnia ja Toveruus.”
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Vapaussodan päätyttyä kävi puolustuslai-

toksen järjestelyn yhteydessä ilmi, että 

upseeritarve oli Suomen uudessa armei-

jassa suuri. Eri tahoilta tehtiin ehdotuksia uuden 

Suomen kadettikoulun perustamiseksi. Kenraali 

Hannes Ignatiuksen johtaman komitean esityk-

sestä perustettiin Itsenäisen Suomen Kadettikou-

lu, jossa kotimaisin opettajavoimin kasvatettaisiin 

upseereita puolustusvoimiin. Aloituspaikaksi va-

littiin Helsingin Arkadianmäellä sijaitseva raken-

nus, joka nykyään toimii Eläintieteellisenä museo-

na. Ensimmäiset 60 kadettia aloittivat opintonsa 

25.1.1919. Uuden kadettikoulun oppiajaksi mää-

rättiin 1½ vuotta ja ohjelman tuli sisältää käytän-

nöllisten harjoitusaineiden ohella myös varsinaisia 

sotatieteitä. Ensimmäinen kadettikurssi marssi 

31.3.1920 valmistumisen kunniaksi presidentin-

linnaan, jossa tasavallan presidentti ylensi heidät 

upseereiksi. Tästä alkaen on kadettien upseereiksi 

ylentämistilaisuus ja virkaan nimittäminen pidetty 

aina presidentinlinnassa.

Erinäisten tila- ja harjoitusmaaston puutteen 

vuoksi Kadettikoulu siirtyi Munkkiniemeen loka-

kuussa 1923. Munkkiniemen koulun rakennuk-

sessa toimii nykyään valtion hallinnoima kurssi-

keskus. Kadettikurssit muuttuivat kaksivuotisiksi 

13.3.1931. Talvet opiskeltiin Helsingissä, mutta 

kesiksi matkustettiin harjoittelemaan Savonlinnan 

lähellä sijaitsevaan Pääskynlahteen ja myöhem-

min Karjalan kannakselle sekä Parolaan.

Kun YH lokakuussa 1939 julistettiin alkaneek-

si, siirtyivät oppilaat ja opettajat Niinisaloon, jossa 

kadettikurssit yhdessä RUK:n oppilaiden kanssa 

muodostivat sotakoulukeskuksen. Kadettikou-

lu ehti toimia Niinisalossa vain pari viikkoa, sillä 

23. kadettikurssi päättyi vuoden 1939 viimeise-

nä päivänä. Talvisodassa kaatui erään laskelman 

mukaan 100 kadettiupseeria. Raskain päivä oli 

23.12.1939, jolloin kaatui seitsemän kadettiup-

seeria. Talvisodan jälkeen koulun henkilöstö siir-

tyi takaisin Munkkiniemeen, ja uusi kadettikurssi 

aloitti opiskelunsa toukokuussa 1940. 

1930-luvun loppupuolella alettiin suunnitel-

la uutta koulurakennusta, koska vanhan koulun 

vuotuiset korjauskustannukset nousivat koh-

tuuttoman korkeiksi. Kadettikoulu toimi Munkki-

niemessä vuoden 1940 loppuun. Vuoden 1941 

alussa voitiin uusi lukukausi aloittaa Santahami-

nan täysin uudenaikaisissa tiloissa. Uuden kadet-

tikoulun juhlalliset vihkiäiset pidettiin maaliskuun  

4. päivänä. Paikalla oli myös presidentti Risto 

Ryti. Kun kesäkuussa 1941 julistettiin jälleen YH, 

Kadettikoulu
  vuodesta 1919–
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siirrettiin 25. kadettikurssi 

ja vasta pari viikkoa opis-

kellut 26. kadettikurssi 

kenttäarmeijaan. 

Koulun nimi muutettiin 

25.7.1941 Maasotakou-

luksi. Toiminta oli kuiten-

kin pysähdyksissä aina 

1.7.1942 asti, jolloin vain 

pari viikkoa opiskellut 

26. kadettikurssi palasi 

jatkamaan opintojaan. 

Tälle alun perin 176 kadettia käsittäneelle kurs-

sille otettiin huomattavasti lisää oppilaita niin, että 

4.6.1943 päästötodistuksen sai kaikkiaan 406 

kadettia. Puolitoista kuukautta myöhemmin tuli 

kouluun 27. kurssi, jolta valmistui 206 upseeria 

juuri Karjalan kannaksen suurtaisteluiden aika-

na 1944. Kaikkiaan sotiemme aikana kaatui 469 

upseeria, mikä käsittää 18,5 % kadettiupseerien 

kokonaismäärästä. Kaatuneista kaikkiaan 468 

henkilön nimet on hakattu sankariaulan seinillä 

oleviin graniittitauluihin (huom. sankaritauluista 

siis puuttuu yksi kaatunut lentäjäupseeri), joiden 

edessä kukin kurssi antaa vuorollaan perinteisen 

kadettilupauksensa. 

Sotien jälkeen vasta vuonna 1947 jatkui ka-

dettien säännöllinen koulutus. Oppilasmäärät  

pysyivät suhteellisen pieninä koko 1940-luvun 

loppupuolen ajan. Sotia edeltäneisiin oppilasmää-

riin päästiin 1950–60-lukujen vaihteessa. Puo-

lustusvoimien uudelleenjärjestelyn yhteydessä  

1.12.1952 maasotakoulu muutettiin Kadettikou-

luksi. Organisaatiouudistukseen liittyen 1.1.1993 

Kadettikoulu liitettiin Maanpuolustuskorkeakou-

luun Perustutkinto-osaston nimellä, joka sittem-

min muutettiin 1.1.2006 alkaen takaisin Kadetti-

kouluksi.
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Koulun kannalta siirtyminen uusiin 
toimitiloihin merkitsi taantumista 
entisiin oloihin verrattuna. Talos-

ta puuttuivat voimistelusali, pukeutumis- 
ja suihkuhuoneet, sauna, kuivaushuoneet 
sekä varastot. Luokkahuoneet oli rakennet-
tava ottamalla väliseiniä pois pienemmistä 
huoneista. Rakennus oli niin ahdas, että 
kadettikurssien oppilasmääriä jouduttiin 
välillä rajoittamaan. Jonkin verran helpo-
tusta tilanteeseen toi 4 272 m2 maa-alueen 
vuokraus koulun vierestä urheilukentäksi. 
Lähistölle onnistuttiin saamaan myös am-
pumarata koulu- ja kenttäammuntoja var-
ten. Kadettikoulutuksen onneksi koulun 
ympäristö oli tuohon aikaan vielä suhteelli-

sen asumatonta, joten maastoa taistelukou-
lutukseen oli riittävästi. 

Opiskelua  
Munkkiniemen tapaan

Kadettikoulun oppilasmäärä oli Munkki-
niemen vaiheen alkuaikoina noin 60 ka-
dettia. Vähitellen kurssien vahvuus kasvoi 
suuremmaksi. Vuoden 1934 jälkeen otet-
tiin kursseille säännöllisesti melkein 90 
kadettia. Kahteen vuosikurssiin jakautuvan 
kadettikurssin pituus oli koko 1920-luvun 
1 ½ vuotta. Opiskelu jakaantui kolmeen 
jaksoon: syys- ja kevätlukukauteen sekä 
kesäleirikauteen. Kadettikurssit alkoivat 

Katri Teho
89. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1977, o.s. 
Kuusisto) on yliluutnantti 
ja palvellut muun muassa 
tutkijaupseerina Pioneeri- ja 
Suojelukoululla vuodesta 
2006–.

Munkkiniemen 
 usvaa

Kadettikasvatusta ja -perinteitä 
Munkkiniemen Kadettikoulussa

Itsenäisen Suomen kadettikoulutus aloitettiin tammikuussa 1919 Arkadiassa nykyisen Luonnon-
tieteellisen museon tiloissa. Kovin pitkään Kadettikoulu ei kuitenkaan ehtinyt Arkadianmäellä 
toimimaan. Jo keväällä 1922 käytiin kirjeenvaihtoa Kadettikoulun uusista toimitiloista, sillä 
Helsingin yliopisto tarvitsi Kadettikoulun hallussa ollutta rakennusta itselleen. Toisena syynä 
Kadettikoulun uuden sijainnin etsimiseen oli Helsingin laajeneminen, minkä vuoksi sopivia 
harjoitusmaastoja oli etsittävä entistä kauempaa. Eräänä vaihtoehtona Kadettikoulun uudeksi 
sijainniksi pidettiin Suomenlinnaa, mutta koulun johto vastusti suunnitelmaa jyrkästi, ja lopulta 
koulu päätettiin sijoittaa Munkkiniemeen, Eliel Saarisen piirtämän entisen täysihoitolan tiloihin. 
Kadettikoulun käynnissä olleet 5. kadettikurssi ja 2. merikadettikurssi siirtyivätkin Munkkiniemeen 
lokakuun 15. päivänä vuonna 1923.
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yleensä lokakuussa ja päättyivät puolitoista 
vuotta kestettyään toukokuussa. 1930-lu-
vun alussa kadettien koulutusaika piden-
nettiin kuitenkin kahteen vuoteen aloitta-
malla kurssit jo kesäkuussa. Munkkiniemen 
Kadettikoulun alkuaikoina kadettien piti 
itse maksaa 1 500 markan lukukausimak-
su opiskeluajaltaan. Vuodesta 1925 alkaen 
opiskelu muuttui kuitenkin kaikille täysin 
ilmaiseksi, maksettiinpa vuosina 1925–
1932 jokaiselle kadetille 8–10 markan päi-
värahaakin. 

Kadeteille opetettavat aineet jakaantui-
vat sotilasaineisiin ja yleisiin aineisiin. So-
tilasaineita olivat mm. taktiikka, aseoppi, 
kartanpiirustus, sotalaitosoppi, sotilaslain-
säädäntö, sotilasmaantiede ja ohjesäännöt. 
Yleisiä aineita olivat puolestaan opetusoppi, 

isänmaan historia, matematiikka, piirustus, 
terveysoppi, hippologia sekä kielet. Ope-
tusohjelmaan sisältyi lisäksi harjoitusainei-
ta, kuten kenttä- ja aseharjoitukset, voimis-
telu, miekkailu ja ratsastus. 1920-luvun 
puolessa välissä alettiin kadettien opetusta 
kehittää soveltavammaksi ja käytännölli-
semmäksi aikaisempaan teoriavoittoiseen 
opetukseen verrattuna. Samoihin aikoihin 
taktiikan asema opetuksessa vahvistui, ja se 
muodostikin siitä eteenpäin Kadettikoulus-
sa annettavan opetuksen rungon. Kadettien 
saama kouluttajakoulutus oli myös varsin 
edistyksellistä. Kadetit pitivät harjoituksia 
ja harjoitusoppitunteja ryhmän–komp-
panian suuruisille osastoille, mutta sen li-
säksi he pitivät myös alustustilaisuuksia eli 
konferensseja, joissa otettiin esille tärkeitä 

Karttaopin 
harjoitustyö ra-

kennuksen torni-
huoneessa. Laaja 

näköala antoi 
hyvät mahdolli-
suudet karttojen 

piirtämiselle. 
Kuva Sotamuseo.
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Kadettikoulu toimi vuosina 
1923–1940 Munkkiniemessä. 
Kuva Sotamuseo.
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kasvatuksellisia ja pedagogisia kysymyk-
siä. Kadetin pitämän alustuksen jälkeen 
aiheesta keskusteltiin opetusupseerien joh-
dolla. Kyseinen opetustapa koettiin erittäin 
hedelmälliseksi ja mielenkiintoiseksi. Suu-
rimpana puutteena kouluttajakoulutuksen 
järjestelyissä oli Kadettikoulun oman har-
joitusyksikön puuttuminen.

Vuodesta 1925 alkaen aina toisen maa-
ilmansodan päättymiseen asti Kadettikou-
lua johtivat jääkäriupseerit. Jääkäreitä oli 
myös kadettien kouluttajina ja opettajina 
aivan koulun perustamisesta alkaen. Tämän 
vuoksi voidaankin sanoa, että käytännölli-
sesti katsoen kaikki Munkkiniemen ka-
dettikoulusta valmistuneet upseerit olivat 
jääkäriupseerien kasvattamia. Jääkärit vä-
littivät nuoriin kadetteihinsa sen voimak-
kaan uskon, joka oli saanut heidät itsensä 
lähtemään Saksaan oman maan vapauttami-
seksi miehittäjän vallasta. Jääkärien mieli-
piteet löysivätkin kadeteista vastaanottavan 
kuulijakunnan. 1930-luvun alusta lähtien 
myös Kadettikoulun omia kasvatteja alkoi 
tulla koulun opettaja- ja kouluttajatehtä-
viin. Opettajavalintoihin pyrittiin kiinnit-
tämään jatkuvasti merkittävää huomiota 
opetuksen laadun säilyttämiseksi. 

Kadettikoulun kesäkauden opetus an-
nettiin leireillä. Aina vuoteen 1933 saakka 
leiripaikkana oli Savonlinnan liepeillä oleva 
Pääskylahti, jonka leirialue oli alkuaikoina 
erittäin sopiva koulun tarkoituksiin. Alue 
oli ainoastaan 2 km2, mutta siihen kuului 
ampumarata, urheilukenttä, uimaranta se-
kä useita rakennuksia. Kesäleirien aikana 
opetuksen painopiste oli linnoitustöissä ja 
topografian harjoituksissa. Sen lisäksi teh-
tiin pioneeritöitä, vesistö- ja taktisia har-
joituksia, ammuttiin sekä piirrettiin kart-
taa. Kartanpiirustusvaiheen ajaksi kadetit 
hajautettiin maaseudun taloihin, minkä 
vuoksi kadetit tulivat paikallisille asuk-
kaille hyvinkin tutuiksi. 

Kadettien kannalta leirielämä Pääsky-
lahdessa toi sopivan katkon talvikuukausien 
aherrukseen. Joka kesä järjestettiin ainakin 
yhdet juhlat, joihin saapui runsaasti siviili-
väestöä lähiseuduilta. Pääskylahdessa syn-
tyi myös useita perinteitä, kuten Anttolan 
marssi. Ajan myötä Pääskylahden leirialue 
kävi kuitenkin Kadettikoululle liian pie-

Topografiharjoituksia 
Pääskylahden leirillä. 
Kuva Sotamuseo.
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neksi, sillä siellä ei enää kyetty järjestämään 
riittävän suuria taisteluharjoituksia. Myös 
harjoitusjoukkojen siirto Pääskylahteen tu-
li kalliiksi. Näiden syiden vuoksi kesäleirit 
siirtyivät Perkjärvelle vuonna 1933. Siellä 
kyettiin paremmin perehtymään kenttä- ja 
ilmatorjuntatykistöön ja samalla tutustu-
maan Karjalan Kannaksen olosuhteisiin. 
Kun Perkjärvikin kävi aikaa myöten ah-
taaksi, määrättiin Parola vuonna 1937 Ka-
dettikoulun omaksi leirialueeksi. 

Kadettien koulutukseen kuului joka 
vuosi talvella ja kesällä sotilasmaantieteelli-
nen retki raja-alueelle. Retkeilyn aikana tu-
tustuttiin puolustuksen kannalta tärkeisiin 
alueisiin ja käytiin maastoharjoituksina läpi 
mahdollisia taistelutilanteita. Näin kadetit 
tutustuivat jo opiskeluaikanaan tulevien 
sotanäyttämöiden painopistesuuntiin ja sai-
vatpa he kokea pitkillä hiihtotaipaleillaan 
seudun vaativia ympäristöolojakin. Kesä- ja 
talviretkien lisäksi kadetit tekivät tavalli-
sesti vanhemman kurssin päättäjäisiksi 
tutustumiskäyntejä eri teollisuuslaitoksiin, 
esimerkiksi valtion lentokonetehtaaseen, 
ruutitehtaaseen ja ammuslataamoon sekä 
valtion kivääritehtaaseen. 

Kadetin kannalta elämä 
koulussa ei ollut yksinomaan 
koulutusta. Arkisen aherruksen 
keskeyttivät yleensä yhdet juh-
lat sekä syys- että kevätkaudella. 
Sen lisäksi kadetit osallistuivat 
itsenäisyyspäivän juhliin presi-
dentinlinnassa ”esittäen sotaisia 
kuvapatsaita pitkin portaita ja 
seinänvieriä sekä tanssittaen vie-
raitten tyttäriä”. Kadettikoulu 
piti myös yhteyksiä ulkomaille, 
lähinnä Viroon, jossa suomalaiset 
kadetit vierailivat muun muassa 
kesällä 1926. Matkalla tutus-
tuttiin Viron Kadettikouluun 
ja käytiin Narvan taistelutante-

reella. Tällaista ulkomaista kanssakäymistä 
pidettiin monessa suhteessa erittäin hedel-
mällisenä. 

Kadettikoulu sai tunnustusta myös puo-
lustuslaitoksen ulkopuolelta. Kadettikou-
lun vuosijuhlassa tammikuun 28. päivänä 
1937 entiset Haminan kadetit lahjoittivat 
20 kultakompassia kilpailtavaksi erityises-
sä kultakompassikilpailussa. Tällä tavalla 
kadettiupseerit halusivat kannustaa kehit-
tämään suomalaiselle sotilaalle ja johtajal-
le tärkeätä maastossa liikkumisen taitoa. 

Munkkiniemen 
kadettien tykistöhar-
joituksia eivät edes 
sivulliset potkukelk-
kailijat häirinneet. 
Kuva Sotamuseo.

Kadetit noudattivat 
tiukkaa istuma- 

järjestystä ruoka-
salissa, jota valvoi 

tarkoin ruokalan 
päivystävä. 

Kuva Sotamuseo.
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Keväällä 1938 amerikkalainen komentaja 
John A. Gade perusti puolestaan Kadet-
tikoululle säätiön, jonka varoilla annettiin 
vuosittain upseeriksi nimitetyistä kadeteis-
ta parhaiten opinnoissaan ja johtajatehtä-
vissään onnistuneelle kunniamiekka. En-
simmäisen kerran kunniamiekka annettiin 
20. kadettikurssin nimittämistilaisuudessa 
toukokuussa 1938 presidentinlinnassa. So-
taväen päällikkö luovutti tällöin miekan 
kadettivääpeli Mikko Sistolle, ja perinteen 
luoja, komentaja Gade, oli myös tilaisuu-
dessa läsnä. 

Aikaa myöten Munkkiniemen Kadet-
tikoulun jokavuotiset korjaukset tulivat 
erittäin kalliiksi. Niinpä 1930-luvun lop-

pupuolella ryhdyttiin suunnittelemaan 
uutta koulurakennusta Santahaminaan. 
Lähestyvät olympialaiset jouduttivat vielä 
rakennustöitä, sillä uusia koulutiloja suun-
niteltiin käytettävän vuoden 1940 olympia-
laisten ulkomaalaisten urheilijoiden majoi-
tustiloina. Talvisodan ajaksi rakennustyöt 
Santahaminassa kuitenkin keskeytettiin ja 
niitä jatkettiin vasta huhtikuussa 1940. 
Kadettikoulun opettajat ja oppilaat siirtyi-
vät puolestaan joulukuun 1. päivänä 1939 
Munkkiniemestä Niinisaloon, jossa he yh-
dessä Reserviupseerikoulun kanssa muo-
dostivat sotakoulukeskuksen. Käytännössä 
Kadettikoulu ei toiminut Niinisalossa kuin 
pari viikkoa, sillä 23. kadettikurssi päättyi 
vuoden 1939 viimeisenä päivänä eikä uusia 
oppilaita otettu sodan aikana. Talvisodan 
jälkeen, huhtikuussa 1940, Kadettikoulun 
henkilöstö siirtyi takaisin Munkkiniemeen 
ja uusi kadettikurssi aloitti siellä opiske-
lunsa toukokuussa 1940. Uuden koulura-
kennuksen valmistuttua aloitettiin muutto 
Santahaminaan 18.–20.12.1940. Seuraavan 
vuoden alussa saattoi uusi lukukausi alkaa 
täysin uudenaikaisissa tiloissa. 

Kadettioppilaskunnan 
toiminnasta

Noin viisi vuotta sen jälkeen kun Itsenäi-
sen Suomen Kadettikoulu aloitti toimin-
tansa, kadetit perustivat keskuudestaan 
toverikunnan, jonka tehtävänä oli edustaa 
kadetteja koulun ulkopuolella ja samal-
la toimia eri kadettikursseja yhdistävänä 
renkaana. Varsinaisena aloitteen tekijänä 
tässä asiassa oli juuri koulunsa lopettanut 
vänrikki Ilmari Rytkönen, jolla oli ollut 
hyvä tilaisuus kadettivääpelinä seurata op-
pilaiden keskinäisten suhteiden kehitystä. 
Osa Kadettikoulusta jo valmistuneista up-
seereista oli nimittäin sitä mieltä, että rehti 
kadettihenki oli hiipumassa ja huippuunsa 

Vanhempia kadetteja 
valmistautumassa simppujen 
herättämiseen kasteyönä. 
Kuva Sotamuseo.
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kehitetyt muodolliset seremoniat olivat 
syrjäyttämässä Kadettikoulussa varsinaisia 
aatteellisia perinteitä. Näihin seikkoihin 
haluttiin muutosta virallistamalla kadetti-
toverikunnan asema. Vänrikki Rytkönen 
ja kadettikunnan puheenjohtaja kapteeni 
Ragnar Gröning esittivät Kadettikoulun 
johtajalle, eversti Hjelmmanille, ajatuk-
sen toverikunnan perustamisesta. Vänrikki 
Rytkönen oli jo ehtinyt laatia sille sään-
töehdotuksenkin. Koulun johtaja antoi 
asialle lämpimän kannatuksensa ja kutsui 
kadetit koolle. Toverikunnan perustava 
kokous pidettiin huhtikuun 24. päivänä 
1925. Syksyllä 1925 oppilaskunnan sään-
nöt hyväksyttiin lopullisesti ja toiminta 
pääsi varsinaisesti käynnistymään. Kadet-
titoverikunnan tarkoituksena oli ”ylläpi-
tää, herättää ja kehittää jäseniensä kesken 
yhteenkuuluvaisuutta, toveruutta ja tosi 
isänmaallista sotilashenkeä”.

Toverikunnan toiminta tapahtui eri ja-
ostojen piirissä. Kasvatusjaoston tehtävänä 
oli lähinnä tarkkailla toverikunnan jäsen-
ten käyttäytymistä tovereina ja sotilaina 
sekä toimia kadettien kunnianeuvostona. 
Kunnianeuvostolla oli oikeus tarpeen tul-
len jopa erottaa kadetti toverikunnasta. 
Ohjelmajaosto järjesti puolestaan oppilas-
kunnan tilaisuuksiin ohjelmaa. Muun mu-
assa orkesteri ja kuoro saivat laajan kanna-
tuksen, ja ne esiintyivät sekä toverikunnan 
omissa juhlissa että koulun ulkopuolella. 
Varsin pian urheilu muodostui myös erääk-
si päätoimintamuodoksi, ja urheilujaosto 
perustettiin melkein heti toverikunnan toi-
minnan päästyä käyntiin. Sen tehtävänä oli 
erilaisten urheilukilpailujen ja otteluiden 
järjestäminen sekä yhteydenpito eri puolilla 
maata toimiviin urheiluseuroihin. Kaikkia 
näitä toimintoja varten toverikunta alkoi 
kerätä varoja sekä jäsenmaksuilla että ohjel-
mallisilla tilaisuuksilla, kuten kesäleirien 
yhteydessä järjestetyillä näytöksillä. 

Vuosien mittaan toverikunnan toiminta 
muuttui yhä monipuolisemmaksi, minkä 
vuoksi sen organisaatiota jouduttiin laajen-
tamaan ja sääntöjä uusimaan. Kadettitove-
rikunnan nimi muutettiin huhtikuun 11. 
päivänä 1927 pidetyssä vuosikokouksessa 
Kadettikoulun oppilaskunnaksi. Tämä ni-
mi muuttui myöhemmin käytännön syistä 
Kadettioppilaskunnaksi. Kadettioppilas-
kunta ryhtyi 1930-
luvulla julkaisemaan 
omaa lehteään, jonka 
nimeksi tuli aluksi 
Itää Kohti. Pian leh-
den nimi muutettiin 
kuitenkin Kadetiksi. 
Sen rinnalla julkais-
tiin jonkin aikaa myös 
toista Kalpa-nimistä 
julkaisua, joka sisälsi 
lähinnä sotilasaiheisia 
kirjoituksia. Oppilas-
kunnan voimavarat ei-
vät kuitenkaan riittä-
neet kahden julkaisun 
tekemiseen, minkä 
vuoksi ainoastaan Ka-
detti jatkoi ilmesty-
mistään – välillä sään-
nöllisemmin ja välillä 
harvemmin. 

Kadett ioppi las -
kunnan eräänä tavoit-
teena oli kiinteämpien 
yhteyksien luominen 
ylioppilasjärjestöihin. 
Närää kadettien keskuudessa aiheutti kui-
tenkin se, että ylioppilasyhdistykset lakka-
sivat 1920-luvun loppupuolella kutsumasta 
kadettien edustajia vuosijuhliinsa ja heidän 
sijaansa sinne kutsuttiin Sotakorkeakoulun 
edustajia. 1930-luvun puolivälissä suhteet 
akateemiseen nuorisoon kuitenkin parani-
vat. Tämä muutos johtui todennäköisesti 

Kadetteja Pääskylahden 
leirillä. Kuva Sotamuseo.
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siitä, että ylioppilasvaatimuksesta alettiin 
pitää kiinni valittaessa oppilaita Kadetti-
kouluun. Kadetit alkoivat myös kutsua osa-
kuntien edustajia omiin illanviettoihinsa, 
jolloin kanssakäyminen vilkastui. 

Pääosa oppilaskunnan toiminnasta 
suuntautui kuitenkin edelleen sisäänpäin. 
Kadettioppilaskuntaan perustettiin vuon-
na 1936 historiajaosto, jonka tehtävänä 
oli ylläpitää oppilaiden kiinnostusta oman 
maamme historiaan sekä edistää heidän kes-
kuudessaan tämän alan tuntemusta. Jaos-
ton toimintamuotoina olivat muun muassa 
sotahistoriaan liittyvät kirjoituskilpailut, 

sotainvalidien hyvinvoinnin edistäminen 
sekä vapaussotaa ja Kadettikoulua koske-
van aineiston kerääminen ja taltioiminen. 
Historiajaosto järjesti myös taisteluperin-
netilaisuuksia, joissa maamme historian 
merkkitapauksia palautettiin kadettien 
mieleen. Sen lisäksi jaosto piti yhteyttä Suo-
malaisuuden liittoon ja järjesti kadeteille 
sitä kautta mahdollisuuden vieraskielisten 
nimien suomentamiseen. Oppilaskunnan 
konkreettisista aikaansaannoksista voidaan 

mainita myös Karjalan kannaksen vapaa-
ehtoiseen linnoittamiseen osallistuminen. 
Linnoittamisprojektin takana oli akatee-
misen nuorison keskuudessa vuoden 1939 
kesällä syntynyt liike, johon myös Kadet-
tioppilaskunta osallistui uhraten yhden lo-
maviikoistaan ”Suomen portin” lujittami-
seen. Muistoksi työstään kadetit hakkasivat 
yhteen Punnuksen panssariesteen kiveen 
sanat ”Kallios ei horju”. 

Oppilaskunnan toiminta oli jo 1930-lu-
vun lopulla selkiytynyt ja vakiintunut. Sen 
antama kasvatus tapahtui kolmessa vaihees-
sa. Näistä ensimmäisessä tulokas oli tarkan 
valvonnan ja ohjauksen alainen. Toisessa 
vaiheessa hän sai kokea pääsevänsä vanhem-
pien kadettien toveriksi koulun sisäisessä 
elämässä. Viimeisen kasvatusjakson aikana 
vanhemmat pyrkivät luomaan pysyvän ys-
tävyyden siteen nuorempiin kadetteihin. 
Virheitäkin luonnollisesti tehtiin, mutta 
kunnianeuvosto pyrki omalta osaltaan val-
vomaan kadettien keskinäisten suhteiden 
kehitystä ja suuntaamaan toimintaa oikeil-
le raiteille. 

Munkkiniemen perinteitä

Perinteiden vaaliminen oli eräs oppilas-
kunnan tärkeimmistä toimintamuodois-
ta. Niistä saivat jo 1920-luvulla alkunsa 
nuorimpien vastaanottotilaisuus, Ikäpresi-
dentin kaste, nuorimpien ottaminen oppi-
laskunnan jäseniksi kasteyönä sekä kadet-
tilupauksen antaminen. Monia Arkadian 
kadettien käyttöön ottamista tavoista oli 
siirtynyt Munkkiniemen Kadettikouluun, 
mutta myös uusia tapoja syntyi runsaasti 
Munkkiniemen aikana.

Kadettikoulun uusien tulokkaiden pe-
rehdyttäminen talon tavoille alkoi heti en-
simmäisenä päivänä. Uusien oppilaiden eli 
usvan saapuessa kouluun oli heitä vastaan-
ottamassa vanhemman kurssin kadetteja 

Munkkiniemen Kadettikou-
lussa nuoremmilla ja van-
hemmilla kadeteilla olivat 
omat erilliset kulkutiet: 
kaaderi- ja simppuportaat. 
Kuvassa kaaderiporras. 
Kuva Sotamuseo.
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jo raitiovaunun päätepysäkillä. 
Jos vaunusta astui ulos asepu-
kuinen reservinupseeri mat-
kalaukku mukanaan, hänen 
luokseen syöksyi vanhemman 
kurssin kadetti pyytäen lupaa 
kantaa ”herran vänrikin/luut-
nantin” matkalaukkua. Vaikka 
lupaa ei olisi tullutkaan, otti 
vanhempi kadetti laukun kan-
taakseen. Kun tulokkaat olivat 
päässeet sisälle koulurakennuk-
seen, heidät laitettiin jonoon 
odottamaan päivystävälle up-
seerille ilmoittautumista. Siinä 
odottelun aikana vanhemmat 
kadetit ottivat yhden tulokkaan 
kerrallaan järjestelemään matkalaukkuja 
mitä erilaisimpiin jonoihin ja muotoihin 
”siviilimäisen epäjärjestyksen” välttämi-
seksi. Myöhemmin samana päivänä, kun 
tulokas oli jo luopunut reservinupseerin 
univormustaan ja pukeutunut koulun ase-
pukuun, pääsi hän juuri sen vanhemman 
kadetin puhutteluun, joka oli aiemmin 
kantanut hänen matkalaukkuaan. Kadetti-
koulun uutta tulokasta, entistä reservinup-
seeria ja nykyistä simppua, saatettiin tässä 
puhuttelussa jopa läksyttää esimiesaseman 
törkeästä väärinkäyttämisestä.

Ensimmäinen yö koululla oli tulokkaille 
niin sanottu simppuyö. Parhaimman kuvan 
kyseisen yön tapahtumista saa 17. kadetti-
kurssilla opiskelleen everstiluutnantti Åke 
Åströmin muistelmista. Seuraavassa kuvaus 
hänen kokemuksistaan: Puolen yön aikaan 
tulokkaat herätettiin tuvissaan rajuin huu-
doin ja läimäyttämällä miekkoja pöytiä vas-
ten. Välittömästi herätyksen jälkeen heidät 
järjestettiin käytävälle vanhemman kurssin 
hokiessa karmeasti: ”Sota on julmaa, mutta 
Kadettikoulu julmempi.” Tämän jälkeen 
simput johdatettiin koulurakennusta ylös 
ja alas kiertäen koulun siivessä sijaitsevaan 

ruokasaliin. Siellä erään pöydän päälle oli 
asetettu karttateline, johon oli ripustettu 
ainoastaan Suomen rajoja ja Itä-Karjalaa 
esittävä kartta. Pöydän vieressä seisoi val-
koisiin ritariviittoihin, eli lakanoihin, son-
nustautunut joukko. He olivat hengellistä 
säätyä eli vanhemman kurssin kadetteja, 
jotka olivat kärsineet arestirangaistuksen. 
Simput käskettiin pöydän eteen lattialle 
polviasentoon, ja vanhempi kurssi täytti 
loput ruokasalin vapaasta tilasta. Pöydälle 
loikkasi vanhempi kadetti, traditioitten 
isä, pitämään usvalle puheen, jossa koulua 
kuvailtiin erittäin ankaraksi sotakouluksi, 
jossa ei armoa pyydetä tai anneta. Puheen-
sa päätteeksi hän toi julki eräiden tulok-
kaiden aikaisempia edesottamuksia, jotka 
vanhempi kurssi vastaanotti ”haa”-huudoin 
ja jalkojen tömistelyin. Seuraavaksi traditi-
oitten isä käski esiin traditioitten miekan, 
jonka päähän oli sidottu punainen liidun-
pala. Kiihkoisänmaallisen puheen jälkeen 
Traditioitten isä lausui seuraavat sanat: 
”Me tahdomme suureksi Suomenmaan, me 
voitamme vastustajan, ja Vienanlahdesta 
Laatokkaan me piirrämme miekalla rajan” 
– vetäen sen kartalle traditioitten miekan 

Munkkiniemen 
kadeteille tuli tutuksi 
kulkupeliksi koululle 

kulkenut raitiotievaunu 
eli ”monitoori”. 

Kuva Sotamuseo.
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Usvaa eli uusia Ka-
dettikoulun oppilaita 
- simppukadetteja. 
Kuva Sotamuseo.

Raskas opiskelu vaati 
raskaat huvit. ”Kupit 
nurin” ja muuta ka-
dettien hauskanpitoa. 
Kuva Sotamuseo.
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Kadettien huumori 
kukki etenkin koulun 
opettajien ja upseeris-
ton silmien välttäessä. 
Kuva Sotamuseo.

Kasteyötä seurannut maa-
kunta-aamiainen Munkki-
niemen ruokasalissa. 
Kuva Sotamuseo.
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kärjellä. Tähän päättyivät simppuyön me-
not, ja päästään pyörällä olevat tulokkaat 
johdatettiin takaisin omiin tupiinsa. 

Uusille tulokkaille opetettiin heti kurs-
sin alusta lähtien tietyt ruokailutavat. Ruo-
kailuissa istuttiin kursseittain, paitsi että 
simppujen pöytien päissä istui kadettialiup-
seeri pöytävanhimpana ja vanhempi kadetti 
pöydän varaesimiehenä. Ruokasalin peräl-
lä, lähinnä keittiöön johtavaa ovea, sijaitsi 
niin sanottu stubepöytä. Tämän pöydän 
vanhimpana toimi traditioitten isä ja va-
raesimiehenä ikäpresidentti. Pöydän muut 
jäsenet olivat muita perinnehenkilöitä. Joka 
aamu piti nuoremmalta kurssilta nimetyn 
apulaispäivystäjän eli simpaanipäivystäjän 
asettaa traditioitten isän teemukin alle 
kirjallinen ilmoitus, josta ilmenivät päi-
vämäärä, ruokalajit, nimipäivät, todennä-
köinen sää ja muut olennaiset tiedot. Kun 
päivystävän upseerin luvalla oli istuuduttu 
pöytiin, piti apulaispäivystäjän kulkea pöy-
dästä pöytään ilmoittaen pöytävanhimmal-
le, mitä syötävää voi keittiöstä saada lisää. 
Tämän jälkeen hänen tuli luonnollisesti vä-

littää keittiöhenkilökunnalle pöydistä esi-
tetyt pyynnöt aikajärjestyksessä. Päivystäjä 
oli usein helisemässä, kun häntä kutsuttiin 
samanaikaisesti moneen pöytään ja käskyjä 
sateli kaikista suunnista. Päivystäjänä toi-
mimista ei myöskään yhtään helpottanut 
hänen asusteisiinsa kuulunut teräskypärä. 

Munkkiniemen koulurakennukseen liit-
tyi tiettyjä tapoja, joita kadettien oli syytä 
noudattaa heti alusta lähtien. Nuoremmil-
la ja vanhemmilla kadeteilla oli nimittäin 
koulussa omat portaansa. Lähinnä alaker-
ran pääovea käytävän alkupäässä sijainneet 
portaat olivat nimeltään kaaderiportaat, ja 
niitä pitkin pääsi kolmanteen kerrokseen, 
kaaderikerrokseen, jossa vanhemmat kade-
tit asuivat. Alakerran käytävän loppupäässä 
oli puolestaan toiset portaat yläkerroksiin, 
joita nimitettiin simppuportaiksi. Kaade-
riportaita eivät nuoremmat kadetit saaneet 
käyttää, ennen kuin heistä tuli kaadereita. 
Kaaderikerroksen käytävän pohjoispääs-
tä johti käytävä siipirakennukseen. Tätä 
tavallaan erillistä kerrosta kutsuttiin pre-
sidenttikäytäväksi. Siellä majoittui ka-

Kevät- ja 
talvikaudella 
juhlittiin. 
Kuva Sotamuseo.
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dettivääpeli ylhäisessä 
yksinäisyydessään omaan 
tupaansa, kun taas lopuis-
sa tuvissa asui aina kaksi 
kadettialiupseeria.

Syksyn kohokohta 
nuoremmalle kurssille 
oli ehdottomasti kasteyö, 
joka järjestettiin noin 
kuukauden kestäneen 
simputusjakson jälkeen. 
17. kadettikurssilla opis-
kellut everstiluutnantti 
Åke Åström on kuvail-
lut tätäkin tapahtumaa 
muistelmissaan. Hänen 
mukaansa simput herä-
tettiin keskiyöllä laula-
malla kastehymniä, joka 
alkoi sanoilla: ”Kulkevi kaukaa kastetta 
kohti/simppujen surkea saastainen vuo.” 
Kaste toteutettiin upottamalla simppu 
voimakeinoja käyttäen kylmällä vedellä 
täytettyyn kylpyammeeseen, minkä jälkeen 
hänen rintaansa lyötiin kumileimasimella 
koulun leima. Kun kaikki simput oli saa-
tu kastettua ja järjestettyä muotoon, heille 
kullekin juotettiin teräskypärästä kulaus 
karvasta juomaa sanoen: ”Katkera on soti-
laan kalkki.” Juoman oli sekoittanut kou-
lun ”lääketieteitten ja kirurgian kersantti” 
vedestä, etikasta, suolasta, sinapista, val-
kopippurista ja muista mausteista. Tämän 
toimituksen jälkeen sekä nuoremmat että 
vanhemmat kadetit järjestyivät avoneli-
öön koulun ala-aulaan. Kun paikalle oli 
saapunut koulun lippu kunniavartioineen, 
kadettivääpeli piti simpuille puheen, jonka 
päätteeksi hän nimitti heidät nuoremmik-
si kadeteiksi. Kadettikoulun lipun edessä 
nuorempi kurssi toisti kadettivääpelin sa-
neleman kadettilupauksen, jonka jokainen 
sai myöhemmin itselleen korupainettuna ja 
kadettivääpelin allekirjoituksella varustet-

tuna. Kyseisellä kasteviikolla järjestettiin 
myös sarkatanssiaiset, joissa nuoremman 
kurssin oli pakko viimeisen kerran julki-
suudessa esiintyä valtion sarkapuvuissa. Ti-
laisuuden jälkeen nuoremmat kadetit saivat 
vapaasti käyttää omia diagonaalikankaasta 
valmistettuja asepukujaan. Kasteyön jäl-
keen myös vanhempien kadettien simputus 
muuttui enemmän asialliseksi ohjailuksi. 
Varsinaista veljeilyä ei kuitenkaan kurssien 
välille yleensä syntynyt.

Kadettien keskuudesta valittiin jokai-
selta kurssilta perinnehenkilöitä. Näiden 
tehtävien vaihto tapahtui vanhemman 
kurssin järjestämässä tilaisuudessa, jossa 
perinteiset kunniavirat luovutettiin etu-
käteen valituille nuoremmille kadeteille. 
Perinnehenkilöstön kokoonpano vaihteli 
hieman kurssista riippuen. Kurssin nuo-
rin kadetti sai kunnian olla vauva eli Baby. 
Virkansa tunnuksena hänen tuli aina kantaa 
tuttia narussa kaulansa ympärillä, lähinnä 
ihoa. Kasvoiltaan laiha ja kalpea kadetti va-
littiin puolestaan kalmisto-Janneksi. Ikä-
presidenttinä toimi kurssin vanhin kadetti. 

Miekkailu kuului aiem-
min olennaisena osana 

kadettien opintoihin. 
Kuva Sotamuseo.
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ikäpresidentin kaste toimitettiin kesäleirin 
yhteydessä. Keskiyön hämärässä vietiin ikä-
presidentti mustaksi värjättyjen kantajien 
hartioilla kantotuolissa kastehymnin sävel-
ten hymistessä rantalaiturille ja paiskattiin 
järveen. Perinnehenkilöistä Lotja-Puavon 
synnyn takana oli Miekkoniemen taistelu, 
joka käytiin kadettien ja kommunistinuo-
rien välillä Pääskylahden kesäleirin yhtey-
dessä kesällä 1927. Viimeksi mainitut oli-
vat järjestäneet kadeteille väijytyksen erään 
sillan luokse, ja kadettien palatessa yöllä il-
talomiltaan heidän kimppuunsa hyökättiin. 
Syntyi ankara tappelu, joka ratkesi siihen, 
että eräs kadeteistä pääsi hakemaan leiri-
alueelta lisävoimia. Osa hyökkääjistä päätyi 
poliisin käsiin asti, ja kadeteille jäi voiton 
merkiksi lakki, joka kuului siitä lähtien 
Lotja-Puavon virkapukuun. Lotja-Puavoksi 
valittiin lupsakan luontoinen kadetti, jonka 
piti hallita Savon murre. Edellä mainittujen 
lisäksi perinnehenkilöihin kuuluivat kurs-
sista riippuen muun muassa Kaljupäisten 
kerhon puheenjohtaja, Musiikin ihmelapsi 
sekä Haagert eli mustapäistä mustin.

Munkkiniemen kadettien keskuudessa 
vallitsi runsaasti kirjoittamattomia lakeja, 
joista voidaan mainita seuraavia: 

– Kadetti ei saanut tupakoida ulkona  
 yleisellä paikalla.

– Lomalle lähtiessä kadetilla
 tuli aina olla mukana kaksi 
 nenäliinaa, kampa, peili ja 
 muistiinpanovälineet. Kullekin 
 esineelle oli määrätty tarkka 
 paikkansa.
– Munkkiniemen raitiotievaunussa, 
 Monitoorissa, nuorempi 
 kadetti matkusti etusillalla, jos 
 siellä oli tilaa. Simppujen tehtäviin 
 kuului vivullisen raitiotievaihteen 
 kääntäminen raitiovaunun liikkeen 
 aikana eli nilkkaheitto.
– Nuorempi kadetti ei saanut polttaa 

Kalpa-lehtiä eri vuosilta. 
Kuvat Marko Palokangas.
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 piippua ennen kuin oli saanut siihen 
 luvan ikäpresidentiltä. Samoin 
 hän ei saanut käyttää jakausta 
 keskellä päätä eikä poskipartaa, ellei 
 ollut saanut siihen lupaa Kaljupäisten 
 kerhon puheenjohtajalta.
– Kadetti ei saanut kertoa mistään 
 koulun sisäisistä ja palveluasioista 
 ulkopuolisille.
Kirjoittamattomien sääntöjen lisäksi 

simput pääsivät koulutuksensa alkuvaihees-
sa opettelemaan, kuinka vastata vanhempi-
en kadettien esittämiin vakiomuotoisiin 
simputuskysymyksiin. Niihin kun ei ollut 
olemassa kuin yksi hyväksytty vastaus. Esi-
merkiksi kysymykseen ”Mitä nuorukaiselle 
kuuluu?”, piti osata vastata Ateenalaisten 
laulun sanoin ”Kuolla kuuluu!”. Kysymyk-
seen ”Mitä sotilas panee?” oli puolestaan 
vastattava: ”Sotilas panee päiviensä työn, 

öittensä levon, elämänsä mukavuuden, 
ruumiinsa terveyden, miehisen kuntonsa, 
jopa henkensä alttiiksi, jotta kansakunta 
kaikkine jäsenineen saisi esteettömästi an-
tautua niihin tehtäviin, joihin velvollisuus 
heitä kutsuu.” Tämä lause oli eräästä Ka-
dettikoulun aulan seinällä olleesta taulus-
ta. Simppujen tuli myös muistaa sanasta 
sanaan ulkoa aiemmilla kursseilla kehitetyt 
WC- ja Vekseliohjesäännöt sekä tietenkin 
simpun määritelmä.

Kadettien välisiin tarkkoihin käyttäyty-
missääntöihin kuului myös se, että simpun 
velvollisuus oli tarjota tulta ja tuhkakuppia 
niitä tarvitsevalle vanhemmalle kadetille. 
Nämä temput vaativat runsaasti harjoit-
telua niiden monimutkaisen toteutuksen 
vuoksi. Esimerkiksi tuhkakuppi tarjottiin 
miekkailusyöksyllä siten, että tuhkakupin 
oli osuttava tarkalleen savukkeen palavan 

Anttolan marssi oli 
nuoremman kadettikurs-

sin kohokohta Pääs-
kylahden kesäleirillä. 

Kuvassa lähtö marssille. 
Kuva Sotamuseo.
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pään alle. Jos joku nuorempi kadetti ei huo-
mannut kaaderin tarvitsevan tulta, joutui 
hän tulitikun sytyttämistä varten antamaan 
itselleen ”tulikomennon”. Välillä näitä tu-
likomentoja harjoiteltiin ruokailun jälkeen 
jopa pöytäkunnittain, jolloin 10 tulitikkua 
leimahti yhtä aikaa tuleen. Kilpaurheili-
joina kunnostautuneet nuoret kadetit eivät 
myöskään päässeen helpolla. Esimerkiksi 
pikaluistelijana menestynyt kadetti Mat-
ti Venäläinen joutui koulun kanttiinissa 
esittelemään herroille vanhemmille oman 
urheilulajinsa perusteita aamutohveleis-
sa, kädet selän takana kurveja luistellen. 
Samoin 12. kadettikurssin keihäänheiton 
moninkertainen Suomen mestari, olympia-
edustaja ja maailmanennätyksen heittänyt 
Eino Penttilä pääsi simppuna ollessaan 
joka päivä heittämään kanttiinissa tulitik-
kua. Tulos mitattiin aina tarkasti ja vietiin 
pöytäkirjaan.

Kadettikoulun kesäleireihin liittyivät 
omat perinteensä. Pääskylahdessa pidetty-
jen kesäleirien aikaan oli tavoiteltua hank-
kia Kyrönsalmen sankarin arvonimi. Se 
saavutettiin juoksemalla Kyrönsalmen rau-

tatiesillan yläkaarta pitkin salmen yli. 11. 
kadettikurssilla kyseinen hengenvaarallinen 
urheuden näyte oli jo rangaistuksen uhalla 
kiellettyä. Sen vuoksi eräät kadetit sitten 
istuivat sankareina arestikopissa. Nuorem-
malla kurssilla oli kesäleirin kohokohtana 
perinteisesti Anttolan marssi. Marssin pi-
tuus oli noin 25 kilometriä, ja mukanaan 
kadeteilla oli kenttävarustus, jossa lisäpai-
nona oli 10 kiloa hiekkaa. Tuimailmeisin 
nuoremman kurssin kadetti joutui tosin 
hiekan asemasta kantamaan selkärepus-
saan särmikkään kiven Lapis Antolaen, 
joka marssin päätyttyä kaivettiin maahan 
odottamaan seuraavaa vuotta. Ensimmäisen 
Anttolan marssin oli eräs kurssi suoritta-
nut rangaistuksena, minkä jälkeen se oli 
siirtynyt perinteenä ja palvelusmuotoisena 
seuraavalle kurssille. Anttolan marssista 
tulikin siten kaikkien kadettikurssien to-
dellinen kuntokoe. Marssi oli mieskohtai-
nen, mutta tietenkin joukkueiden tulokset 
laskettiin epävirallista vertailua varten. 

Kun kadettikoulun kurssin pituus muu-
tettiin 1930-luvun alussa kaksivuotiseksi, 
alkoivat kesäleirille osallistua yhtä aikaa 

Kadettikoulun taistelu-
näytös Munkkiniemessä 
1930-luvulla. 
Kuva Sotamuseo.
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sekä nuoremman että vanhemman kurs-
sin kadetit. Tällöin vanhempi kurssi alkoi 
keksiä uusia tapoja nuoremman kurssin 
kiusaksi. Perkjärven kesäleireillä kadetit 
majoittuivat kursseittain kahteen parak-
kiin, kaaderiparakkiin ja simppuparakkiin. 
Parakkien keskellä oli käytävä, ja 
makuulaverit sijaitsivat kahdessa 
kerroksessa neljän makuupaikan 
ryhmissä. Parakkien rakenne mah-
dollisti siis monenlaiset kisailut. 
”Päijänteen ajo” suoritettiin ryö-
mimällä alimpien laverien alitse 
yksi täysi kierros. ”Eläintarhan 
ajo” suoritettiin siirtymällä käsillä 
katon poikkiparruista roikkuen 
heiluriliikkeen avulla, jaloilla 
maata koskettamatta, parakin 
päästä päähän. ”Grand Prix” ajet-
tiin katonharjanteissa kolmioita 
muodostavien kattotuolien läpi, 
mikä vaati oman tekniikkansa.

Muita kesäleirien aikana sim-
puille kehitettyjä tehtäviä olivat 
mm. käymälä- eli katakombipäi-
vystystehtävät omine ilmoituksi-
neen ja siistimistehtävineen sekä ratsuväessä 
palvelleita simppuja koskenut kavallerista-
päivystys. Kavalleristapäivystäjän piti kan-
taa housujensa vasemmanpuoleisessa tas-
kussa hevosenkenkää – hokit ihoon päin – ja 
oikeanpuoleisessa taskussa kaviokoukkua. 
Päivystyksen vaihto tapahtui tietyin sere-
monioin ratsuväessä palvelleen vanhem-
man kadetin valvonnassa. Vuoden 1934 
kesäleirillä simppuja työllisti myös erään 
kaaderin majoitusparakkinsa ulkopuolelle 
rakennuttama opastinlaite, jota hän pystyi 
käyttämään parakin sisältä narua kiskoen. 
Opastinlaitteen ollessa yläasennossa tuli 
yhden simpun välittömästi ilmoittautua 
kyseiselle kaaderille erinäisiä palvelusteh-
täviä varten. Ne simput, joilta kyseisen 
opastinlaitteen yläasento jäi huomaamatta, 

joutuivat viikon verran huoltamaan kaade-
rin määräämiä aseita tai varusesineitä.

Perinteillä oli Munkkiniemen Kadetti-
koulun aikana erittäin suuri merkitys ka-
dettien kasvatuksessa. Koulun johto joutui 
etenkin alkuaikoina tiukasti valvomaan ja 

joskus puuttumaankin tapauksiin, joita 
perusteltiin perinteisiin vetoamalla. Perin-
teillä oli myös paha tapa muuttua aikojen 
kuluessa ja samalla toiset jäivät kokonaan 
pois. Niinpä 1930-luvun lopulla päätettiin 
koota kaikki vanhat ”juhlamenot” erityi-
seen perinteiden kirjaan. Tämä kuitenkin 
keskeytyi sotien sytyttyä, ja vasta sotien 
jälkeen kirja saatiin valmiiksi.

Kadettihengen vahvuus 
koetukselle

Munkkiniemen Kadettikoulussa ehdittiin 
kouluttaa 1 346 uutta upseeria ilma- ja 
maavoimiin sekä ennen Merisotakoulun pe-
rustamista useita kymmeniä merivoimien 
upseereja. 1920- ja 1930-luvun kadettien 

Eversti Taavetti 
”Pappa” Laa-

tikainen jakaa 
todistuksia valmis-

tuville kadeteille 
Munkkiniemessä 

1930-luvun alussa. 
Kuva Sotamuseo.
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elämä oli tarkkojen käyttäytymissääntöjen 
sekä kurssilta toiselle siirtyneiden perintei-
den sävyttämää. Kuri oli tiukempaa ja opis-
kelu internaattimaisempaa kuin nykyisten 
2000-luvun kadettien koulutuksessa. 
Munkkiniemen ja nykyajan kadetteja yh-
distävistä tekijöistä korostuvat ehkä eniten 
kurssiveljeyden merkitys, isänmaallisuus 
sekä ylpeys omasta alanvalinnasta. Vaikka 
opiskelu oli välillä vaativaa ja rankkaa, niin 
kaikesta selvittiin yhteisvoimin ja toinen 
toistaan tukien. Yhteisestä leikinlaskusta ja 
huumorista ammennettiin voimaa arkiseen 
aherrukseen sekä myös kovempiin fyysisiin 
ponnisteluihin. Reilu ja rehti yhteishenki 
kurssin sisällä oli kadeteille se kaikkein 
merkittävin voimavara.

1930-luvulla maamme silloisen soti-
laspoliittisen aseman huomioonottaen ka-
dettien keskuudessa pidettiin selvänä, että 
maamme joutuisi hyökkäyksen kohteeksi 
ennemmin tai myöhemmin. Tämä antoi 
selväpiirteisen henkisen sisällön ja vakavan 
sävyn kadettiajan opiskelulle. Munkkinie-
men kadetit saivatkin todellisen tulikas-
teensa talvisodan verisissä taisteluissa. Sil-
loin Kadettikoulussa saadun koulutuksen 
ja siellä syntyneen kadettihengen vahvuutta 
testattiin olosuhteissa, joita meidän nyky-
ajan kadettiupseerien on vaikea edes kuvi-
tella. Moni kadettikurssi teki silloin raskai-
ta uhrauksia isänmaallemme. Suhteellisesti 
ankarimmin sodissamme koeteltiin 22. ka-
dettikurssia, joka oli valmistunut vuonna 
1939. Kurssilla opiskelleista upseereista  
36 % kaatui sodissamme.

Talvisodan jälkeen Kadettikoulun pe-
rinteisiin liitettiin yksi uusi perinne. So-
tamarsalkka Mannerheim myönsi Kadetti-

koululle neljännen luokan vapaudenristin 
kiinnitettäväksi kadettilippuun ”tunnus-
tukseksi suuresta, tulosrikkaasta työstä 
Isänmaan hyväksi ja kannustimeksi tuleville 
upseeripolville”. Ylipäällikön päiväkäskyn 
sanoin: ”Kun vihollinen 1939–1940 talven 
kynnyksellä tunkeutui rajojemme yli, tuli 
hetki, jolloin työn tulos oli näytettävä. Koe 
kestettiin – Suomi säilyi.” Itsenäisen Suo-
men Kadettikoulu oli kasvattanut esimer-
killisiä johtajia ja kestäviä sotureita.
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Kadettikunnan perustava kokous pidettiin 

27.1.1921, ja se rekisteröitiin yhdistysre-

kisteriin vuoden 1924 alussa. Kadettikun-

nasta muodostui kadettiupseerien oma veljesyh-

distys, jonka toiminta keskittyi vuosien saatossa 

alkuaikojen laajasta toimintakentästä yhä enem-

män maanpuolustusaatteellisen toiminnan suun-

taan. Tämä kehityskulku tapahtui yhteistyössä 

upseerien ammattiyhdistyksen, Upseeriliiton, 

kanssa. Yhdistys jakautuu alueellisesti kahteen-

kymmeneenneljään kadettipiiriin, jotka kattavat 

koko valtakunnan alueen.

Kadettikunnan ulospäin suuntautuvan toi-

minnan päämääränä on kohottaa kansalaisten 

maanpuolustustahtoa ja turvallisuuspolitiikan 

tietämystä. Kadettikunta tukee Suomen virallisen 

Kadettikunta 
– kadettiupseerien aatteellinen yhdistys 

turvallisuuspolitiikan tietouden lisäämistä avusta-

malla alan opetusta. Sen järjestämät luennoitsijat 

tavoittavat vuosittain kymmeniä tuhansia kuulijoi-

ta ympäri Suomen. Kadettikunta julkaisee omaa 

neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehteä, Kyl-

kirautaa, ja lisäksi se harjoittaa julkaisutoimintaa 

sekä tukee kadettipiirien toimintaedellytyksiä. 

Merkittäviä toimintoja ovat myös yhdistyksen jär-

jestämät tilaisuudet ja tapahtumat sekä erilaiset 

tukitoiminnot mm. Kadettioppilaskunnalle ja kirjo-

ja kirjoittaville kadettiupseereille.

Kadettikunnan listoilla oli vuonna 2009 kaik-

kiaan yli 5 000 jäsentä, joiden sotilasarvoskaala 

ulottuu kadetista kenraaliin. Jäsenistöstä on pal-

veluksessa olevia noin puolet.
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Kurssi alkoi toukokuun 25. päivänä 
1938 Munkkiniemessä, entisessä 
täyshoitolassa. Uuden, nykyai-

kaisen Kadettikoulun rakentaminen oli 
aloitettu jo syksyllä 1938. Suunnitelman 
mukaan rakennustöiden tuli olla valmiina 
hyvissä ajoin ennen Helsingin olympiaki-
sojen alkua. Nykyaikaisen 5-ottelun kilpai-
lupaikat ja oasanottajien majoitustilat oli 
suunniteltu juuri tulevan Kadettikoulun 
tiloihin. Toisin kuitenkin kävi. Talvisodan 
alkaminen muutti suunnitelmat. 

Lauri ”Lasse” Sutelan 
simppumuistoja

Munkkiniemen Kadettikoulun tilat olivat 
varsin puutteelliset. Voimistelusali ja riit-

tävät varastot puuttuivat, luokkahuoneet oli 
rakennettu purkamalla huoneitten välisei-
niä. Majoitustilat olivat kuitenkin asialliset. 
Koulun vierestä oli vuokrattu maata urhei-
lukentäksi, jossa se on edelleenkin. Harvaan 
asuttu ympäristö mahdollisti muun muassa 
taistelukoulutusharjoitusten järjestämi-
sen. Tämän päivän kadettien olisi varmaan 
vaikea ymmärtää, miten Munkkiniemessä 
yleensä voitiin kouluttaa kadetteja. Alueen 
talot ja kadut on kuitenkin rakennettu pää-
osin vasta sotien jälkeen, jolloin Kadetti-
koulu oli jo muuttanut Santahaminaan.

Vanhemmat kadetit toivottivat uudet 
tulokkaat eli simput tervetulleiksi. Nuoren 
kadetin opastaminen talon tavoille alkoi vä-
littömästi. Opetustavat olivat tuskin silloin 
pedagogisten oppien mukaisia, mutta te-

Matti Lukkari
43. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1936) on eversti 
ja palvellut muun muassa Ka-
dettikoulun johtajana vuosina 
1988–1993.

Sota
upseerikasvatuksen

tulikokeena

22. kadettikurssille oli hyväksytty kaikkiaan 94 upseerikokelasta ja vänrikkiä. Näinkin suureen 
kadettijoukkoon sopii tietenkin monenlaisia upseerinalkuja. Upseerinura oli kuitenkin silloin, kuten 
se on edelleenkin, selkeästi kutsumuksellinen. Alalle halukkaat olivat varmoja siitä, että he pystyvät 
parhaiten palvelemaan maataan juuri upseerina. Totta kai joukossa oli niitäkin, jotka halusivat 
vain katsoa millaista Kadettikoulussa opiskelu on. Jospa siellä vaikka viihtyisikin. Yleensä nämä 
kokeilijat keskeyttivät kurssinsa myöhemmin.

Erään kadettiupseerin kokemuksia 
rauhasta ja sodasta
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hokkaita ne olivat ja niillä oli oma kasvattava 
vaikutuksensakin. Tässä suhteessa peräkkäi-
set kurssit saattoivat kasvattaa nuorempia 
kadetteja suuresti toisistaan poikkeavasti. 
Se, millainen linja valittiin, riippui koulun 
johdosta, mutta ennen kaikkea vanhemman 
kurssin kadettialiupseereista, kadettien esi-
miehistä.

Kadettikasvatus perustuu molemmin-
puolisten, kirjoittamattomien pelinsääntö-
jen ymmärtämiseen. Yleensä tässä ei ollut-
kaan vaikeuksia, kun vain huumorintajua 
riitti molemmilla. Pahinta oli, jos huumo-
rintajuton vanhempi kadetti kasvatti huu-
morintajutonta nuorempaansa.

Vanhemman kurssin kadettivääpelinä, 
kaikkien kadettien esimiehenä, toimi Ter-
ho Linnoila. Hän oli tiukka ja asiallinen, 
mutta antoi kadettialiupseereille liian va-
paat kädet. Kasvattamisesta tuli ajoittain 
kovin helposti pelkkää kiusaamista. Tästä 
pääsi kadetti Lauri Sutelakin osalliseksi. 
Terho Linnoila kaatui talvisodan ensimmäi-
sissä taisteluissa.

Näin Lauri Sutela kertoo omista ko-
kemuksistaan nuorempana kadettina: 
”Hyväksyn asiallisen kasvatuksen, mutten 
simputusta, joka johtaa nuoremman ka-
detin orjuuttamiseen. Veljeni Veikko oli 
valmistunut Kadettikoulusta juuri ennen 
tuloani. Hän neuvoi minua tulemaan kou-
lulle hyvissä ajoin, jotta olisi aikaa asettua 
paikalleen. Tämän tiesi koko vanhempi 
kurssi. Nyt sillä oli aikaa aloittaa tehokas 
”kasvatustyö”. Sinä päivänä riitti esittäy-
tymisiä ja luvan pyytämistä mennä ohitse. 
Mutta tämä jatkui päivästä päivään. Oliko-
han siinä kostoa Veikon simputtamisesta? 
Silloinen kasvattaminen ei ollut asioihin 
perehdyttämistä eikä esiintymistaidon 
opettelemista, vaan silkkaa kiusaamista. 
Opiskelu oli mahdollista vain yöllä, joskus 
piti nukkuakin.” 

”Voi olla, että huumorintajussani on 
paljonkin vikaa, mutta en ollut kuolla 
nauruun saatuani seuraavat vanhemman 
kurssin kadetin eli ”kaaderin” antamat 
käskyt”:

Sotakoulujen 
tarkastaja kenraali 

Hannes Ignatius 
seuraa taustalla 

kun Mannerheim 
onnittelee valmis-

tuvia kadetteja 
Munkkiniemessä. 
Kuva Sotamuseo.
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Kadetti Lauri Sutela 
opiskeli Munkkiniemen 
Kadettikoulussa 
22. kadettikurssilla. 
Kuva Sotamuseo.
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– Meillä kaadereilla on lauantaina ker-
holla juhlat. Anokaa iltalomaa Hämeenlin-
naan ja löytäkää sieltä minulle daami, joka 
on vaalea, hoikka, pitkähkö ja luonnollises-
ti kaunis! Olimme silloin Parolan leirillä. 
Tein käskyn mukaan. Kuljin Hämeenlin-

nassa puistossa, jossa näin viehättävän ty-
tön. Hän suostui heti ajatukseen, mutta 
empi, kun kerroin, etten itse pääse juhlaan, 
vaan aivan toinen henkilö. Joka tapauksessa 
täytin tehtävän.

– Teillä oli Ka-
dettikoulun pikku-
joulujuhlassa daami. 
Lopettakaa seurustelu 
hänen kanssaan heti! 
Olin tavannut tanssi-
kurssilla tytön. Kävi 
kuitenkin ilmi, että 
hän oli seurustelut ly-
hyen ajan kadettiker-
santin kanssa ja itse 
lopettanut suhteen. 
Ei ollut sopivaa, että 
simppu seurustelee 
tytön kanssa, joka on 
jättänyt vanhemman 
kadetin.

– Tässä on kirje-postikortteja. Piirtäkää 
niihin jokaiseen sopiva kuva. Kaikkien pi-
tää olla erilaisia! Olimme matkalla talvi-
harjoitukseen Lieksaan. Piirtämistaitoni ta-
kia minulla oli jatkuvasti ylimääräisiä töitä. 
Kaikki vapaa-ajat menivät niitä sutatessa.

– Anokaa kadettivääpelil-
tä heti ruokasalin päivystä-
jän lisävuoro, koska minulta 
puuttuu jakkara! Ruokasalin 
päivystäjän kuului tarkastaa 
ruokapöydät ennen ruokai-
lua. Näin itse, että kyseinen 
kaaderi potkaisi jakkaransa 
pöydän alle ja käskynsä an-
nettuaan veti sen paikalleen 
leveästi nauraen. Oliko tämä 
kaaderi huumorintajuinen? 
Minun mielestäni ei.

”Jouduin myös kadetti-
vääpelin falangiin rangaista-
vaksi, koska olin herättänyt 

koulun kirjastonhoitajan perheen sunnun-
taina aamuyöstä. Totuus oli, että käytyäni 
sunnuntaiaamuna aamiaisella olin saamani 
käskyn mukaan koputtanut kello 9 perheen 
ovelle saadakseni minulle luvatut paperit 

Munkkiniemen 
Kadettikoulun 
majoitustilat olivat 
etenkin vanhemmalla 
kadettikurssilla siistit 
ja tilavat. 
Kuva Sotamuseo.

Kadettikasvatus ja 
muun muassa perin-
neportaat kävivät 
tutuksi myös Lauri 
Sutelalle hänen opis-
kellessaan Munkkinie-
men Kadettikoulussa. 
Kuva Johanna 
Keinänen.
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ja värit erään tilaisuuden seinäjulistetta 
varten. Hänellä oli ilmeisesti huono aa-
mu, hän käski minun poistua ja ilmoitti 
haluavansa nukkua. Siitä sitten alkoi to-
dellinen hyppyytys. Jokaisen vanhemman 
oli huomautettava minulle siitä, että olin 
herättänyt arvovaltaisen kirjastonhoitajan 
aamuyöllä. Sain häpeän ja jonkinlaisen 
rangaistuksenkin sekä luonnollisesti lisää 
piirtämistehtäviä.”

”Kaikkea tämänlaatuista kelattiin kol-
meen pekkaan syksyisen maastoharjoituk-
sen aikana hiekkakuopan reunalla, paras 
kaverini Viljo Manninen, Arvo Venna 
ja minä. Mietimme yhteispäätöstä kurssin 
jatkamisesta tai lopettamisesta. Päätimme 
jatkaa, tapahtui mitä tapahtui. Viljo Man-
nisen upseerinura vaan jäi kovin lyhyeksi. 
Hän hiihti vihollisen väijytykseen Laatokan 
Karjalassa talvisodan alkuvaiheessa: Tiedot 
hänen kovasta kohtalostaan ovat vain hu-
hujen varassa.”

”Vielä viimeisenä simppukeväänäkin 
tunsin olevani kovin alistetussa asemassa. 
Vanhemman kurssin kadetti, myöhemmin 
esimiehenikin, Juuso Häikiö, oli saanut 
tiedon, että hänen ensimmäinen palve-
luspaikkansa Kadettikoulun jälkeen oli 
Pioneeripataljoonassa Korialla. Koska hän 
oli suorittanut varusmiespalveluksensa 
Polkupyöräpataljoona 1:ssä, hän ei tun-
tenut Korian upseereista ketään. Niinpä 
hän kääntyi ystävällisesti puoleeni ja pyy-
si minua toimittamaan hänelle luettelon 
Pioneeripataljoonan upseereista ja heidän 
tehtävistään. Enhän minä tuntenut sieltä 
kuin alokasaikaisen joukkueenjohtajani, 
luutnantin ja veljeni Veikon, nuoren vänri-
kin. Soitin Veikolle ja pyysin Häikiön kai-
paamaa luetteloa. Kun sain sen, toimitin 
sen tyytyväisenä vanhemmalle kadetilleni. 
Hän kysyi, mistä olin saanut tiedot. Ker-
roin pyytäneeni ne veljeltäni. Hän suuttui 
ja antoi minulle poistumiskiellon, koska 

olin vaivannut Korian kaaderivänrikkiä. Ih-
mettelin rangaistusta, koska eihän minulla 
voinut olla muuta tietä saada oikeata tietoa. 
Seuraavana päivänä, ilmeisesti asiaa harkit-
tuaan, Häikiö perui poistumiskiellon.”

”Ehkäpä kaikki tämä ei muistuisi niin 
kielteisenä mieleen, jos olisimme saaneet 
vuorostamme olla vanhempia kadetteja ja 
nauttia vapaammasta 
kadettielämästä. Sitä 
vaihetta vaan ei tullut 
koskaan, sen korvasi 
talvisota.”

Suomen hallitus sai 
lokakuun alussa kutsun 
neuvotteluihin ”konk-
reettisista kysymyk-
sistä”. Neuvostoliitto 
vaati Suomelta Karjalan 
kannakselta sellaista 
maa-aluetta, että sen 
luovuttaminen olisi 
kohtalokkaasti leikan-
nut kahtia suomalais-
ten pääpuolustuslinjan, 
Mannerheim-linjan. 
Myös Hangon luovutta-
minen Neuvostoliitolle 
koettiin kovin uhkaa-
vana. Suomenlahden 
saarista olisi vielä oltu 
valmiita neuvottele-
maankin.

Kaikkein oleellisinta oli kuitenkin se, 
etteivät suomalaiset luottaneet laisinkaan 
Neuvostoliittoon. Mitä sitten, jos näihin 
vaatimuksiin suostutaan? Mitä Neuvosto-
liitto vaatii seuraavaksi? Suomalaiset tunsi-
vat naapurinsa.

Venäläisiin lähteisiin perustuva tutki-
mus on sittemmin selvittänyt, että jous-
tamalla syksyllä 1939, ei olisi voitettu 
mitään. Stalin oli antanut jo keväällä 1939 
käskyn valmistella sotilaallisesti Suomen 

Kadettikoulusta 
valmistunut nuori 

vänrikki Lauri Sutela. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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valloitusta. Kesällä 1939 ulkoministeri 
Vjatsheslav Molotov ja suomalainen emi-
granttikommunisti Otto Ville Kuusinen 
olivat sopineet Suomen muuttamisesta 
välivaiheiden kautta neuvostotasavallaksi, 
kuten Baltian maille tapahtui.

Kaikki tämä heijastui Kadettikoulun-
kin elämään. Kannasta linnoitettiin vapaa-
ehtoisvoimin. Kadetitkin halusivat kantaa 
kortensa kekoon. Koko Kadettikoulu vietti 
puolet kesälomastaan Pasurinkankaan alu-
een panssarikivien pystyttämiseen. Nuorta 
voimaa tarvittiin tositoimiin. Parolan leiri-
harjoituksen päätteeksi koulu teki polku-
pyörillä kahden viikon mittaisen tutustu-
mismatkan Karjalan kannaksen tärkeimpiin 
kohteisiin. Nuorempi kurssikin oli jo ta-
lossa. Tilanne tuntui niin vakavalta, ettei 
simputtaminenkaan oikein maistunut.

22. kadettikurssi keskeytettiin loka-
kuun 8. päivänä 1939. Käsky ylimääräisistä 
harjoituksista oli annettu päivää aikaisem-

min. Kadetit, joita oli silloin rivissä vielä 
87, komennettiin sijoitustensa mukaisiin 
joukkoihin. Nuorten miesten sotatie oli al-
kanut. Todistus upseerintutkinnon suorit-
tamisesta annettiin vasta sotien päätyttyä. 
Ennen sitä yli 30 kadettiveljeä oli uhrannut 
elämänsä isänmaalleen.

Talvisota Kannaksella

III Armeijakunnan esikunnan henkilöstö 
oli aamuteellä varhain aamulla marraskuun 
viimeisenä päivänä 1939, kun kenraali 
Axel Erik Heinrichs liittyi joukkoon. 
Hän kertoi lyhyesti: ”Nyt se on sitten al-
kanut.” Jokainen tiesi, mitä oli tulossa. 
Kaikki mahdollinen oli tehty. Suojajouk-
kotaistelut eivät onnistuneet niin kuin 
Päämaja oli edellyttänyt. Pioneerit kuiten-
kin onnistuivat valmisteltujen hävitteiden 
toimeenpanossa. Miinojen puute näkyi jo 
ensimmäisten taistelupäivien aikana.

Taktiikan oppitunnit val-
mensivat Munkkiniemen 
kadetteja monenlaisiin 
sotatoimiin. 
Kuva Sotamuseo.
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Pahimman paineen alaisiksi joutuneet 
Taipaleen ja Summan suunnat pitivät al-
kuvaikeuksista huolimatta. Kova pakkanen 
suosi sittenkin enemmän suomalaisia kuin 
vihollisia, vaikka jokien ja järvien jäätymi-
nen antoi viholliselle lisää liikkumatilaa. 
Suomalaiset joukot venyivät ihmeellisesti.

Itsenäisyyspäivänä taistelukentän kade-
tit ylennettiin vänrikeiksi ja nimitettiin 
upseerin virkoihin. Luutnantti Eero Lei-
kola lahjoitti kesäpuseronsa 
arvomerkit Lauri Sutelan ase-
takkiin. Kadettiaika oli nyt lo-
pullisesti takana. Nuori vänrik-
ki kaipasi mukaan taisteluihin. 
Hän tunsi, että hänen paikkansa 
oli etulinjassa.

Vuoden viimeisenä päivänä 
päättyi 23. kadettikurssi, Lauri 
Sutelan simppukurssi, kestet-
tyään vain seitsemän kuukautta. 
Lähes poikkeuksetta nämä Suo-
men lyhimmän kadettikurssin 
kadetit sijoitettiin koulutus-
keskusten kouluttajiksi.

Pioneeriyksiköitä oli tarpee-
seen nähden aivan liian vähän. 
Vasta helmikuun 12. päivänä 
Sutela pääsi taistelujoukkoihin, 
kun hänet määrättiin 16. Pio-
neerikomppanian päälliköksi Vuokselaan. 
Toiminta-aluetta isännöi Jalkaväkiryk-
mentti 26:n komentaja majuri Hans Olof 
von Essen, yksi sotiemme ansiokkaim-
mista rintamakomentajista. Hän taisteli 
koko talvi- ja jatkosodan ajan rykmentin 
tai prikaatin komentajana. Ylipäällikkö ni-
mitti everstiluutnantti von Essenin Man-
nerheim-ristin ritariksi 22.10.1941.

Vuoksela ei ollut suinkaan vihollisen 
todennäköisimpiä hyökkäyssuuntia. Pio-
neerien päätehtävänä oli jäämiinoitteiden 
rakentaminen Vuokselle. Jäällä ei voinut 
liikkua kuin öisin. Siellä käytettiin oma-

tekoisia miinoja, triniitillä täytettyjä teräs-
putkia.

Yleistilanne heikkeni nopeasti. Huolta 
aiheutti etenkin oikea sivusta Vuosalmen 
ankarien taistelujen vuoksi. Armeija-
kunnasta annettiin yksiselitteinen käsky: 
”Kaikki rakennukset on poltettava.” Teh-
tävä annettiin Lauri Sutelalle. Valmistelut 
oli tehty, odotettiin vain tilannetta, että 
vihollinen pakkaa päälle.

Rauhan yllättävä tulo maaliskuun 13. 
päivänä peruutti valmistellun hävittämi-
sen. Lauri Sutelan läheinen työtoveri 1970-
luvulta, Vuokselassa syntynyt kenraaliluut-
nantti Paavo Junttila kertoi leikilliseen 
tapaansa, kuinka kiitollinen hän on, että 
vänrikki Sutela viivytteli hävittämisen 
aloittamista. Kotikirkko säästyi tuholta.

Kukaan ei silloin uskonut pysyvään 
rauhaan. Sodan mahdollisuuksista ei juuri 
keskusteltu. Lauri Sutelalla ei ollut sellai-
seen pohdintaan juuri juttukaveriakaan. 
Marraskuun 29. päivänä 1940 ylennettiin 
22. kadettikurssin käyneet vänrikit luut-

Pistooliammuntaa 
harjoiteltiin koulun 

takapihalla. 
Kuva Sotamuseo.
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nanteiksi. Kadettikoulun opetuksen käy-
tännön jakso oli tehnyt nuorista kadeteista 
todellisia upseereita.

Uusi sota  
ja ensimmäinen radiomiina

Jälkiviisaat pohtivat usein, olisiko talvisota 
ja jatkosota voitu välttää. Kuten Viron koh-
talo osoittaa, talvisodalle oli todella vaih-
toehto. Viro menetti toisenlaisen ratkaisun 
tehdessään paisi itsenäisyytensä ja vapau-
tensa myös neljäsosan koko väestöstään. 
Jatkosota oli talvisodan väistämätön jatke.

Neuvostoliitto aloitti sotatoimet Suo-
mea vastaan 25. päivänä kesäkuuta 1941 
suorittamalla useita pommitus- ja tiedus-
telulentoja Suomen alueelle. Monet kau-
pungit joutuivat pommitusten kohteeksi. 
Ilmapuolustuksemme pudotti 25 pommi-
konetta.

Karjalan Armeija aloitti hyökkäyksensä 
10.7.1941 vallatakseen Laatokan-Karjalan 
sekä edetäkseen tilanteen salliessa Aunuk-
seen tehtävänä saavuttaa Syväri ja Äänis-
järvi.

Ennen kuin II AK:n hyökkäys lähti 
liikkeelle, suomalaiset ja venäläiset joukot 
suorittivat väkivaltaisia tiedusteluyrityksiä 
vastapuolen alueelle. Yhteen tällaiseen yri-
tykseen osallistui omasta halustaan myös 
Lauri Sutela. Hän halusi saada tuntuman 
varsinaiseen taistelutoimintaan, mihin hän 
ei talvisodan aikana juuri ollut päässyt.

Mutta myös vihollinen kokeili vas-
tustajaansa. Niinpä se heinäkuun alussa 
tunkeutui liekinheittimellä varustetulla 
panssarivaunulla Enson vastaiseen puolus-
tusasemaan Jakolassa. Aikansa puolustus-
asemassa pyörittyään ja liekinheittimellään 
suihkittuaan vaunu poistui tehtävänsä 
suoritettuaan. Saman operaation aikana to-
dettiin katkotuiksi ne sähköjohdot, joilla 
oltiin varauduttu räjäyttämään Enson tietä 

sadan metsin matkalta. Sekin siis oli vihol-
lisen tiedossa.

Johdot korjattiin viipymättä ja päällys-
tetty tie Jakolassa omien asemien sisällä 
miinoitettiin mahdollisimman äänettö-
mästi työskennellen. Pian meilläkin opit-
tiin ajattelemaan yhtä ovelasti.

Luutnantti Lauri Sutela sai elokuun  
28. päivänä tiedon pataljoonan esikun-
nasta, että samana päivänä oli tapahtunut 
räjähdys vihollisen osittain hävittämillä 
Vuoksen silloilla Jääskessä ja Antreassa. 
Asian teki erityisen mielenkiintoiseksi se, 
että nuo sillat olivat olleet jo useita päiviä 
suomalaisten hallussa. Oli ilmeistä, että 
vihollinen oli katkaistuaan sillat käyttökel-
vottomiksi varustanut ne aikasytyttimellä 
varustetuilla panoksilla, joita pioneerit 
siltoja tarkastaessaan eivät olleet löytä-
neet. Räjähdykset olivat ikäviä yllätyksiä. 
Kuukaupin sillan räjäytyksessä kuoli viisi 
upseeria, jotka olivat tutkimassa sillan kor-
jaamismahdollisuuksia.

Näin Sutela kertoo: ”Sain tehtäväkseni 
selvittää, mistä oikein oli kysymys. Tote-
sin ensin kartalta, että mainittujen silto-
jen välissä oli kolmaskin Vuoksen ylittävä 
silta, Kuorekosken rautatiesilta Antreassa. 
Lähdin muutaman pioneerin kanssa selvit-
tämään tilanteen silloilla. Jääsken sillasta 
oli jäljellä vain epämääräinen röykkiö teräs-
palkkeja, osaksi veden alla, osaksi maalla. 
Tuho oli täydellinen. Seuraavaksi saavuin 
Kuorekosken rautatiesillalle. Siinä ei ollut 
tapahtunut edellisinä päivinä räjähdystä. 
Siltaa saattoi käyttää vain palkilta toiselle 
hyppien. Ajoneuvoilla ja junalla sen ylitys 
ei ollut mahdollista.” 

”Siirryimme kahdeksan kilometriä ete-
lämmäksi, Kuukaupille, jonka silta oli var-
sin uusi. Se oli valmistunut tammikuussa 
1939. Se oli ollut komea teräsristikkora-
kenne korkeine maatukineen ja kaksine 
välitukineen. Sillan kokonaispituus oli 
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250 metriä. Venäläiset olivat poistuessaan 
pudottaneet sillan keskiosan Vuokseen. 
Eilinen räjähdys oli tuhonnut Viipurin 
puoleisen maatuen. Sillan kirkonkylän 
puoleinen maatuki ja siltajänne välituelle 
olivat ehjiä. Panoskaivo todettiin tyhjäksi. 

Merkkiäkään maatuen panostamisesta ei 
ollut näkyvillä.”

”Asetin itselleni kysymyksen, mihin 
sijoittaisin tuollaisen 500 kilon panoksen. 
Mittailin katseellani etäisyyksiä ja tiesin 
olevani aikamoinen asiantuntija, olinhan 
välirauhan aikana panostanut komppaniani 
kanssa kaikki sillat Imatralla ja Vuoksen-
niskalla aina Ruokolahtea myöten.”

”Laskeuduin maatuen juurelle saadakse-
ni oikean kuvan. Tulin vakuuttuneeksi, että 
sijoittaisin panoksen juuri avatun panos-
kaivon kohdalle, mutta syvemmälle. Pää-
tin syventää kaivoa. Mies kerrallaan ryhtyi 
työhön. Kun kaivoa oli syvennetty puolisen 

metriä, kuului kaivajan ilmoitus: ”Täällä 
on lankku.” Lapio oli osunut puuhun.”

”Komensin: ”Ukkomiehet sata met-
riä tuon tien suunnassa metsän suojaan.”  
Kaikki ymmärsivät heti, mille käskylle ei 
naurettu. Meille tuli kiire. Välikansi oli 
saatava esille, sellainen täytyi olla, ja hie-
kan alta se paljastuikin. Laskeuduin itse 
kaivoon, jossa varmistuin, ettei kansi olisi 

Ympyrä sulkeutui. Kade-
tista kenraaliksi. Puolus-
tusvoimain komentajana 
ollessaan kenraali Lauri 

Sutela asteli useasti 
tasavallan presidentti 

Urho Kekkosen kanssa 
Kadettikoulun portaissa. 

Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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ansoitettu. Nostimme kannen pystyyn ja 
yhteisvoimin maan pinnalle. Kaivossa oli 
räjähdysainetta isoina kappaleina. Niihin 
oli kiinnitetty sähköjohtimia ja nalleja. 
Siellä oli myös salaperäinen mustanvihreä 
mytty. Vilkaisin ylös harmaalle taivaalle 
ja tunsin olevani kuin ladatussa putkessa. 
Ajatteli, että korkealle korkkaa, jos…”

”Katkaisin nopeasti sähköjohtimet, irro-
tin nallit ja sitten kävin mytyn kimppuun. 
Se osoittautui kumisäkiksi, josta puukolla 
halkaistuani tuli esille kaksi metallilaatik-
koa yhdistettynä toisiinsa peukalon vah-
vuisella mustalla kumikaapelilla. Yritin 
turhaan nirhata kaapelia poikki puukollani, 
mutta se ei onnistunut. Laatikko nostettiin 
ylös. Autonkuljettajani haki autosta ruu-
vimeisselin, jonka avulla kaapelikengät ja 
laatikot saatiin erilleen toisistaan.”

”Tunsin, että kiire oli ohi. Pioneerit 
tyhjensivät panoskaivon, jossa hetkeä ai-
kaisemmin oli ollut 600 kiloa trotyyliä. 
Löydetyt laatikot vietiin pikakyydillä Pää-
majaan. Päämajan radiokomppania selvitti, 
että kaivamamme sytytin olikin radiosyty-
tin, jollaista aikaisemmin ei ollut löydetty.

Ammattimiehet selvittivät radiomiinan 
toimintaperiaatteen. Lähettämällä mää-
rätyllä aaltopituudella tietynlaiset aalto-
signaalit saatiin radiossa oleva äänirauta 
värähtelemään siten, että niiden päissä 
olevat jouset koskettivat ympärillä olevia 
metallirenkaita. Tämä sai sytytinreleet toi-
mimaan.”

”Vastatoimenpiteenä alkoi syyskuun 3. 
päivänä keskeytymätön Säkkijärven polkan 
soittaminen, joka jatkui kevääseen saakka. 
Se oli radiohäirintää, jolla onnistuttiin estä-
mään venäläisten yritykset saada radiosytyt-
timet toimimaan. Viipurista löydettiin pian 
Kuukaupin miinan jälkeen kymmenkunta 
radiosytytintä. Ainakin yksi rakennus, pos-
ti- ja lennätintalo, tuhoutui, samoin Linnan 
silta. Kuukaupin ryhmän ansioituneet mie-

het palkittiin kunniamerkeillä Joutselän 
kylässä järjestetyssä tilaisuudessa pataljoo-
nan saavuttua vanhan rajan pintaan. Myös 
osa viestialan ammattimiehistä sai tunnus-
tuksen taidolla suoritetusta työstään.”

Lauri Sutelan luonnetta kuvaa, että hän 
unohti kertomuksestaan erään tärkeän sei-
kan. Vielä samana päivänä, kun radiomiina 
oli toimitettu Päämajan asiantuntijoille, 
tuli armeijakunnan esikuntaan käsky, että 
miinan purkajalle on välittömästi esitet-
tävä korkeata kunniamerkkiä. Ylipäälli-
kön päiväkäskyssä 11.9.1941 myönnettiin 
luutnantti Lauri Johannes Sutelalle 3. 
luokan Vapaudenristi miekkojen kera. Se 
oli sodan siinä vaiheessa harvinaisen korkea 
tunnustus luutnantin arvoiselle sotilaalle. 
Myös Sutelan lähimmät apulaiset palkit-
tiin kunniamerkillä. Pian tämän jälkeen 
Lauri Sutelan komppania siirtyi uusiin 
tehtäviin Itä-Karjalaan. 

Kadettikoulu ja siellä saatu kasvatus oli-
vat mitä ilmeisimmin tehneet tehtävänsä. 
Sen osoittavat erinomaisesti lujatahtoisen 
Lauri Sutelan kokemat tulikokeet molem-
missa sodissa.

LÄHTEET

KIRJALLISUUS JA LEHDISTÖ

Lukkari, Matti: Lauri Sutela – Puolustusvoimien komentaja. 
Keuruu 2003.

ALKUPERÄISAINEISTO

Kirjoittajan omat kokemukset, haastattelut ja muistiinpanot.
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Talvisota

Kun talvisota alkoi marraskuun lopussa 1939, 

oli palveluksessa 1 416 kadettiupseeria eli suo-

malaisesta aktiiviupseeristosta vain noin 55 %, 

vaikka tuohon mennessä heitä oli valmistunut 

Kadettikoulusta yhteensä 1 775 henkilöä. Muun 

osan upseeristosta muodostivat lähinnä korkeim-

pia sotilasvirkoja hallinneet jääkäriupseerit sekä 

itsenäisyyden alkuaikoina muissa korkeimmissa 

sotakoulussa oppinsa saaneet sotilaat. 

Yleisin tehtävä kadettiupseereilla talvisodassa 

oli komppanian päällikkyys, vain harvan noustes-

sa korkeimpiin johtajatehtäviin. Sodan lopussa 

maaliskuussa 1940 komppanian päällikköinä toi-

mi kaikkiaan 258 Kadettikoulun kasvattia. Lyhyt, 

vain 105 päivää kestänyt sota verotti kuitenkin 

paljon kadettiupseeriston rivejä, joista tasan 100 

miestä antoi henkensä Suomen puolesta.

Jatkosota

Jatkosodan alkaessa kesällä 1941 kenttä-

armeijan riveissä palveli kaikkiaan 2 143 kadet-

tiupseeria. Sodan päättyessä syksyllä 1944 luku 

oli 2 368 henkilöä eli noin 8,5 % kenttäarmeijan 

upseeristosta. Sodan aikana kadettiupseerit pal-

velivat monissa eri johtajatehtävissä. Komppani-

an päällikkyyden lisäksi kadettiupseereita toimi 

muun muassa prikaatien ja rykmenttien komenta-

jina, esikuntapäällikköinä ja päämajan osastoilla.

Erityisesti jatkosodan upseeritappioista on 

esitetty useita eri tulkintoja, riippuen tilastollisista 

perusteista. Lopullisen lopputuloksen selvittämi-

nen on hyvin vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Syinä 

tulkinnan vaikeuteen ovat muun muassa rintamal-

la kaatuneiden, sairauksiin menehtyneiden, ka-

donneiden ja sittemmin sotien jälkeen kuolleiksi 

julistettujen tilastolliset luokitusongelmat. Erään 

laskelman mukaan sodissa 1939–1944 menehtyi 

kaikkiaan 469 kadettiupseeria. 

Kadettiupseeristo sodissa 
1939–1940 ja 1941–1944
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Henkilökohtaisesti ymmärrän pe-
rinteen olevan lähinnä henkistä 
pääomaa. Perinne on nimenomaan 

hengenperintöä ajoilta ja sukupolvilta, jotka 
ovat olleet ennen meitä. Voimaa ja käytän-
nön läheisyyttä perinne saa liittymisestään 
menneisyyden esimerkillisinä pidettäviin 
henkilöihin, tapahtumiin ja tapoihin. 
Niissä armeija ja sen joukko-osastot saavat 
tärkeän osan olemassaolonsa ja toimintansa 
moraaliselle ja henkiselle perustalle.

Perinne-käsite olisi ymmärretty kui-
tenkin väärin, jos siihen sisällytettäisiin 
vain taaksepäin katsomista ja menneen 
toistamista. Asia on päinvastoin. Perinteen 
pohjalta on katsottava tulevaan, ja oma työ 
on nähtävä jatkona jo aloitetulle. Olemassa 
oleva sukupolvi on vain silta taakse jääneen 
ja edessä olevan välillä. Mennyt tunnetaan, 

tuleva on tuntematon. Jos silta rakennetaan 
menneen parhaista aineksista, on toivoa, 
että päästään eteenpäin ainakin sillan pi-
tuuden verran. Tulevaakin on lupa katsoa 
optimistisin odotuksin, kun käytetään lu-
jatekoiseksi osoittautunutta materiaalia. 
Puhutaan myös ketjusta, jolloin sen muo-
dostavat esimerkiksi toinen toistaan seuraa-
vat kadettikurssit. Heikko lenkki ketjussa 
turmelee kokonaisuuden. Epäkelvoista 
elementeistä valmistettu silta ei myöskään 
pitkään kanna.

Jyviä ja akanoita 

”Kaukaisten päivien urotyöt ovat perintöä 
hamasta menneisyydestä.” Lause on eräästä 
Aleksandr Puškinin teoksesta. ”Kaukai-
siin päiviin” on luonnollisesti sisältynyt 

Sampo Ahto
46. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1938) on eversti 
ja palvellut muun muassa ka-
dettien sotahistorian opettajana 
1960–2000-luvuilla.

Kadettikoulun
 perinteistä ja 
   ”perinteistä”

Perinteistä on hedelmätöntä puhua tai kirjoittaa, ellei ensin tehdä selväksi, mitä käsitteellä perinne tai 
sen sivistyssanavastineella traditio tarkoitetaan. Yksituumaisesti hyväksyttyä virallista määritelmää 
ei nimittäin ole, minkä seurauksena perinne-sanaa on tulkittu monilla tavoilla. Ahtaimman 
selityksen mukaan sotilasperinnettä – siitä perinteen lajistahan tässä on kysymys – olisivat lähinnä 
vain virallisesti perinteiksi käsketyt asiat kuten liput, vuosipäivät ja kunniamarssit. Oikein laaja 
näkemys sulkee puolestaan perinteen sisään jopa sellaisia vakiintuneita tapoja kuin hernesopan ja 
pannukakun kuulumisen torstaipäivän illalliseen.

Kadettiperinteiden ja -kasvatuksen monet kasvot
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muutakin kuin urotöitä, mutta ku-
kapa kielteistä huolisi mallikseen? 
Niin sanottujen urotöiden on silti 
oltava tosia. Sen osoittaminen taas 
kuuluu varsinaiselle historiantut-
kimukselle, joka mahdollisimman 
ulkokohtaisesti etsii esiin niin 
valon kuin varjonkin. Silti pelkät 
myytitkin voivat olla ihanteita luo-
dessaan arvokasta perintöä, joskin 
niiden vaarana on, että ne saattavat 
hämärtää käsitystä arkisesta todel-
lisuudesta.

Joskus jyvien erottaminen aka-
noista saattaa olla vaikeaa, mistä 
mielenkiintoinen esimerkki löytyy 
Kadettikoulun perinnehenkilöiksi 
hyväksyttyjen joukosta. Sellaiseksi 
on nimittäin katsottava kenraali 
Georg Magnus Sprengtporten, 
jota melko tuoreeltaan on kunni-
oitettu nimeämällä suuri audito-
rioluokka Yrjö Maunuksi kenraalin 
etunimien suomenkielisen muun-
noksen mukaan.

Sprengportenissa oli valoa ja 
varjoa. Kiistaton valopuoli on hä-
nen työnsä säännöllisen suomalai-
sen upseerikoulutuksen varsinaise-
na aloittajana sekä Suomen oloihin 
soveltuvan sotataidon tienraivaaja-
na. Niin sanottuna itsenäisyysmie-
henä Sprengtportenin rooli oli jo 
kyseenalaisempi vaikka suomalais-
kansallisesta näkökulmasta katsot-
tuna on ollutkin ymmärrettävää, 
että on pyritty löytämään mahdol-
lisimman kaukaa juuria ajatukselle 
itsenäisestä Suomesta. 

Ihmisenä Sprengtporten oli hankala ja 
itsekeskeinen. Itsepäisen, vallanhimoisen 
ja juonittelevan miehen kanssa ei juuri ku-
kaan tullut toimeen ajan mittaan. Vielä vä-
hemmän perinneainesta itsenäisen Suomen 

upseerille on venäläiseksi kenraaliksi kään-
tyneessä Sprengtportenissa, joka omassa 
maassaan tuomittiin maanpetturina poissa-
olevana kuolemaan. Tämä puoli kenraalin 
elämässä olisi mahdollisesti tehnyt hänestä 
perinnehenkilön myös Otto ”Vilgelmovitš” 
Kuusisen Suomessa.

90. kadettikurssi ja 73. 
merikadettikurssi Hieta-
niemen hautausmaalla. 

Kuva Puolustus- 
voimien Kuvakeskus.
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Vaikka Sprengtportenin tapaus onkin 
poikkeuksellisen havainnollinen esimerkki 
valon ja varjon liittymisestä menneisyydes-
sä toisiinsa, se toisaalta peilaa hyvin kaiken 
inhimillisen moni-ilmeisyyttä. Vähiin jäi-
sivät perinnetapahtumat ja -henkilöt, jos 
sellaisiksi kelpuutettaisiin vain taistelut 
täynnä sataprosenttista uljuutta ja sankarit 
vailla puutteen häivää. Oikein ymmärret-
tyyn perinteeseen kuuluu myös ihmisen ja 
inhimillisen hyväksyminen tosiasiana, ei 
kuitenkaan lamaantuminen ihmisen ja in-
himillisyyden vajavaisuuden edessä.

Kestävyys palkitsee

Kadettikoulun lipussa on tunnuslau-
se ”Constantem Decorat Honor”. Sama  
tunnus on näkyvillä koulun sankariaulan 
seinällä, koulun edustalla pystytetyssä muis-
tomerkissä ja lukemattomissa muistoesi-
neissä, asiakirjoissa ja niin edelleen. Lauseen 
viralliseksi suomenkieliseksi muodoksi ovat 
vakiintuneet sanat ”kunnia kestävän palk-
ka”, sillä suora käännös ”kestävää koristaa 
kunnia” kalskahtaa kömpelöltä.

Tällaiseen vain muutaman sanan käsit-
tävään tunnuslauseeseen, jollaisia usein on 
liitetty lippuihin ja vaakunoihin, pitäisi 
luonnollisesti sisältyä kyseisen yhteisön 
tai suvun henkisen perinteen ydinsanoma. 
Kadettikoulun tunnus nostaa kestävyyden 
ensimmäiselle sijalle.

Kestävyyden merkitys ihmisen elämässä 
selvinnee meistä useimmille vasta sitten, 
kun kokemus sen opettaa. Kokemusta puo-
lestaan kertyy jo opiskeluaikana niin koulu-
laisena kuin kadettina ja sitten myöhemmin 
muissa opiskelupaikoissa. Kestävä palkitaan 
vähintäänkin lopputodistuksella ja joku jo-
pa kunniamiekalla.

Opiskeluvaiheessa vaadittava kestävyys 
on kuitenkin vasta alkua sille, mitä sit-
temmin on odotettavissa. Kirjoitin edellä 
lamaantumisesta ihmisen ja inhimillisen 
vajavaisuuden edessä. En ryhdy yksityis-
kohtaisemmin tätä lajimme ominaisuutta 
erittelemään, mutta ei päivää ettei sen kans-
sa joutuisi tekemisiin. Jos kyky itsekritiik-
kiin on säilynyt, on masentavaa havaita, 
miten puutteellinen omakin olemus on. 
Maailmanlaajuisesti asioita tarkasteltaessa 
on pakko yhtyä kreivi Axel Oxenstiernan 
sanoihin, joiden mukaan maailmaa hallitaan 
ihmeteltävän vähällä järjellä. Sodille ei lop-
pua ole, vaikka jokseenkin jokainen haluaisi 
elää rauhan oloissa, ja melkoisilla järjenlah-
joillakin varustetut ihmiset toistavat mitään 

Kestävää kunnia koristaa, 
kuten Kadettikoulun lip-
puunkin on latinankielellä 
kirjoitettu. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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oppimatta aikaisempien sukupolvien ereh-
dyksiä. Kyllä tämä seikka myös sotaväessä 
tunnetaan. Mutta: ”Constantem Decorat 
Honor”. Kestävän ei pidä heittää rukkasia 
naulaan, vaikka kuinka mieli tekisi.

Kun hankimme perillisiä tähän maail-
maan, toivomme heille luonnollisesti hyvää 
tulevaisuutta. Niin meidänkin vanhem-
pamme ovat meille toivoneet. Todellisuu-
dessa kuitenkin lähes jokainen meistä on 
kohdannut elämän varrella suuria ja joskus 
ylipääsemättömiltä tuntuneita vaikeuksia 
ja kriisejä. Todennäköistä on, että lapsem-
mekaan eivät välty niiltä. Kestävyys on siis 
yksityiselämässäkin aivan välttämätöntä.

Sotilasopinahjo Kadettikoulun tunnus-
lausetta valittaessa ensimmäisenä mielessä 
on kaiketi kuitenkin ollut kestävyyden vaa-
timus sota- ja taistelutilanteissa. Taistelu 
on ylipäätäänkin toimintaa hengenvaarassa 
ja epävarmuudessa. Suomen kaltaisessa pie-
nessä maassa varmalta tuntuu oikeastaan 
vain se, että vihollinen ja sen käytettävis-
sä olevat keinot vaikuttavat ylivoimaisilta. 
Lisäksi taisteluihin sisältyy aina vaiheita, 
jolloin tilanteenhallinta näyttää valuvan kä-
sistä, eikä mikään tunnu onnistuvan. Ilman 
kestävyyttä olisivat talvisotamme 1939–40 
ja torjuntataistelumme kesällä 1944 pää-
tyneet katastrofiin. Mutta ehkä erityisesti 
upseeriston keskuudessa henkisesti vaikein 
aika koettiin sotia seuranneina vuosina. Kun 
silloinen eversti Kai Savonjousi tuolloin 
kirjoitti, että ”raskaiden vuosien jälkeen-
kään me emme saa herpaantua”, hän vetosi 
nimenomaan Kadettikoulun tunnuslauseen 
ajatukseen kestävyydestä.

Kunniaa ja ritarillisuutta

Merkittävää tunnuslauseessamme on myös 
se, mitä se lupaa palkaksi kestävyydestä. 
Kunnianhan se lupaa. Voi olla, että löytyy 
aikalaisia, joista tällainen palkkio ei tunnu 

erityisen innostavalta. Tarttuihan moniin 
menneinä vuosina erityisesti ulkoisien suh-
teiden hoitamisesta rooli, joka saattoi olla 
tarkoituksenmukainen mutta ei kunnia-
kas.

Mutta tietenkin on myös liioiteltua 
kunnianarkuutta. Sotilaselämässä siitä ovat 
esimerkkeinä entisajan turhanaikaiset kak-
sintaistelut, joiden aiheet jälkimaailman ja 
silloistenkin sivullisten silmissä saattoivat 
vaikuttaa lähinnä koomisilta.

Kunniasta puhuttaessa ennen lainattiin 
usein Ranskan kuningas Frans I:tä, joka 
kärsi murskatappion Pavian taistelussa 

Vaatetus ja juhlatilai-
suudet seremonioineen 

ovat täynnä symbo-
liikkaa. Kadettikurssin 
ylentämisjuhlallisuuksi-
en tilaisuuksiin kuuluu 

seppeleenlasku san-
karihaudalle Hietanie-

men hautausmaalla. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.

vuonna 1525 joutuen itsekin vangiksi. Frans 
kirjoitti tuolloin äidilleen: ”Tout est perdu, 
fors l´honneur” eli ”kaikki on menetetty, 
vaan kunniaa ei.” Fransia mukailemalla 
voitaisiin sanoa myös, että vaikka mitään ei 
olisi menetetty paitsi kunnia, silloin kaik-
ki vasta olisikin menetetty. Kadettikoulun 
tunnuslauseen lupaama kunnia kestävän 
palkaksi on perinne, jonka vähättely ky-
seenalaistaisi koko upseerikoulutuksen.
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Tunnuslauseemme 
on latinan kieltä. Sekin 
seikka ansaitsee tul-
la huomatuksi. Latina 
edustaa aidointa vanhaa 
ja todella eurooppalaista 
sivistystä mitä kuvitella 
saattaa. Latinankielinen 
tunnuslause sitoo Ka-
dettikoulua siten maan-
osamme kulttuuripii-
riin, jonka henkisestä 
pääomasta Suomessakin 
on aina ammennettu. 
Humanistisen perin-
teen vähättely tietäisi 
käytännössä markki-
natalousvoimien edus-
taman materialistisen 
ajattelutavan etenemis-

tä sotaväessäkin. Maanpuolustustahtomme 
kulmakiviin lukeutuvien arvojen pitäisi 
olla toisenlaisesta maailmasta.

Aikalaisten arvostama kenraaliluutnant-
ti Reino Arimo kirjoitti eräässä yhteydes-
sä: ”Korkealentoiset sanat herättävät meissä 
helposti vastenmielisyyttä.” Vaikutelmat 

siitä mikä tuntuu 
korkealentoiselta ja 
mikä ei, vaihtelevat 
tietenkin aikojen 
yleisen ilmapiirin 
mukaan, ja myön-
nettävä on, että sana 
kunnia ei nykyään 
kuulu ainakaan arki-
päivän puhetyyliin. 
Mutta eivät kuulu 
muutkaan käsitteet, 
joilla Kadettikoulun 
perinteet ovat ilmais-
tavissa. Suomen Mar-
salkka määritteli sel-
laisiksi suomalaisen 

soturihengen, upseerikunnian, velvollisuu-
dentunnon ja vastuunalttiuden. Kenttä-
piispa Yrjö Massa, itsekin kadettiupseeri, 
luetteli Kadettikoulun ”jaloimmiksi” pe-
rinteiksi isänmaanrakkauden, uskollisuu-
den, miehuuden, velvollisuudentunnon 
ja toveruuden. Monesti mainittu sana on 
myös ritarillisuus.

 Kovin juhlavilta tällaiset käsitteet kai-
kuvat, mutta mikä toisaalta olisi Kadetti-
koulun paikka, jos sen perinteenä eivät olisi 
ikiaikaiset sotilashyveet? Niistä ja ihmisyy-
den arvoista tässä ylipäätään on kysymys. 
Ne ovat kansojen yhteistä omaisuutta, vaik-
ka erilaiset yhteisöt antavatkin niille omaa 
väritystään. Suomalaisessa Kadettikoulussa 
väritys tulee siitä, että tehtävänä on Suomen 
ja Suomen kansan puolustaminen. Suoma-
laisuuden erityispiirteet näkyvät varsinkin 
tunnuksissa ja tavoissa, jotka periaatteessa 
ovat vain varsinaisten perinteiden ulospäin 
näkyviä muotoja. Perusarvoja symboloides-
saan ne ovat todellisuudessa kuitenkin itse-
kin perinnettä. Muotoihin koskeminen tai 
niiden hävittäminen on siten samaa kuin 
koskettaisiin tai hävitettäisiin osa perin-
teistä.

Constantem Deco-
rat Honor -tunnus-
lause on näkyvillä 
muun muassa 
Ritaritalon edustan 
muistomerkissä 
Santahaminassa. 
Kuvat Puolustus-
voimien Kuva-
keskus ja Johanna 
Keinänen.



10�

Symbolit osana perinnettä

Lippu on perinteen muodoista tärkein. 
Sotilaslippu oli aikoinaan tiennäyttäjä tais-
telukentällä, nyt se on sitä henkisessä mie-
lessä. Lyhyesti sanottuna siinä symbolisoi-
tuvat sotilaskunnia ja yhteenkuuluvaisuus. 
Kadettikoulun lipussa kunnia tulee esiin jo 
lipussa olevassa tunnustekstissä. Yhteen-
kuuluvaisuus menneiden kadettipolvien 
ketjuun näkyy puolestaan Kadettikoulun 
vaiheista kertovissa vuosiluvuissa ja kol-
messa vaakunassa, jotka viittaavat Kadetti-
koulun sijoituspaikkoihin. Suomen leijona 
keskellä lippukenttää on valtakunnan tun-
nus, joka esiintyy muidenkin sotakoulujen 
lipuissa. Lipun valkoinen väri on perintei-
sesti ollut sellaisten eliittijoukkojen kuin 
henkivartioyksiköiden tai kaartien lippujen 
väri. Vuonna 1922 käyttöön otetun lipun 
väriin on vaikuttanut myös hieman aikai-
semmin päättyneen vapaussodan valkoisen 
armeijan muisto. Toisen maailmansodan ja 
erityisesti talvisodan kunniakkaista tapah-
tumista kertoo taas lipputangon kärkeen 
vuonna 1940 kiinnitetty vapaudenristi nau-
hoineen. Merkin lisäämisellä lippuun, joka 
sekin on luonteenomaista sotilasperinnettä, 
tällaisista asioista hyvin perillä ollut ja niitä 
arvostanut ylipäällikkö Mannerheim antoi 
tunnustuksensa Kadettikoululle.

Muotoa edustaviin perinteisiin kuulu-
vat myös kunniamarssit. Kadettikoulun 
kunniamarssina on Ateenalaisten laulu, 
joka on upeinta suomalaista ja eurooppa-
laista marssiperinnettä, mitä puolustusvoi-
millamme on esittää. Sanat, nyt tietenkin 
suomennettuina, ovat Viktor Rydbergiltä, 
joka puolestaan on mukaillut ne antiikin 
kreikkalaiselta Tyrtaiokselta. Marssin on 
säveltänyt Jean Sibelius.

Antiikin Kreikan edustama herooinen 
maailma oli luonnollisesti vieras ja vaste-
mielinen päinvastaista ideologiaa kuulut-

Kunniamiekan luovutus vuonna 1968 ansioituneelle 
kadettiupseerille. Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

Sotilasperinteen jaloin symboli on eittämättä lippu. 
Kuvassa Kadettikoulun lipun naulaus 25.2.1967. 

Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.
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taneille viime vuosisadan loppupuolen niin 
sanotuille radikaaleille. Hatara olisi kuiten-
kin perinne, johon ulkopuolisen ja vihamie-
lisen suunsoiton annettaisiin vaikuttaa.

Sotilaan yllään kantama vaatetus on so-
taväen näkyvin tunnus ulospäin. Silti on 
mahdotonta ajatella, ettei siihen perinteen 
säilyttämisen vuoksi koskaan tehtäisi mi-
tään muutoksia. Tarpeettomia uudistuksia 
olisi kuitenkin vältettävä, ja uudessakin 
olisi pyrittävä säilyttämään jotain, joka 
muistuttaa perinteestä. Kadetin ulosmeno-
asussa on tässä onnistuttu varsin hyvin, kun 
kultaiset nauhat olkaimissa ja perinteiset 

kauluslaatat on säilytetty. Parasta on kui-
tenkin, että myös itsenäisyyden alkuajoilta 
peräisin oleva kadetin juhlapuku kuuluu 
edelleen kadetin varusteisiin. Muutenhan 
puolustusvoimissa on juuri tällä alueella 
tehty aika onnettomia ratkaisuja.

Kuten perinteet näkyvät tai niiden ai-
nakin tulisi näkyä jokapäiväisessä vaate-

tuksessa, ne tulevat esiin myös tavoissa, 
jotka olemme omaksuneet. Jo tavanomai-
sen kättelyn ja tervehtimisen muodot ovat 
perinnettä, josta poikkeaminen ei ole si-
vistyneen ihmisen merkki. Sotilaselämässä 
kohokohtia ovat erilaiset juhlatilaisuudet, 
joihin liittyvät seremoniat kaikkine yksi-
tyiskohtineen ovat täynnä arvokkaaseen 
perinteeseen viittaavaa symboliikkaa. Mut-
ta vaikka muodoista vain on kysymys, on 
jälleen muistettava, että niihin koskeminen 
voi koskettaa pahasti myös tärkeintä eli 
perinteen henkistä puolta. Oppikoon siis 
miespuolinen kadetti edelleen esimerkiksi 

tavoissaan olemaan vanhan-
aikaisesti kohtelias toista su-
kupuolta kohtaan. Miten voi 
sisimmissään olla aidosti ri-
tarillinen jos se ei mitenkään 
heijastu tavoissa?

Tapakulttuuria  
ja ”perinteitä”

Niin muotoa kuin tapakult-
tuuri vain onkin, siitä silti 
Kadettikoulussakin on kautta 
aikojen eniten puhuttu, kun 
on ollut tarkoitus puhua pe-
rinteistä. Tapojenhan kanssa 
joudutaan tekemisiin päi-
vittäin, ja niistä voidaan olla 
montaa mieltä, vaikka niiden 
takana olevia arvoja todelli-
nen sotilas ei saatakaan ky-

seenalaistaa.
Mutta niin sanotut perinteet ovat pu-

huttaneet muustakin syystä. On nimittäin 
ollut aikoja, jolloin Kadettikoulun sisällä 
omaksutuista tavoista oli kehittynyt leimaa 
antavin piirre koululle. Tulevat kadetit pu-
huivat niistä pelonsekaisin tuntein jo ennen 
kurssin alkamista, ja kun oman ikäpolveni 

Kadettikoulun johtaja evers-
ti Magnus Haaksalo laskee 
seppeleen kadettivääpelin 
kanssa sankariaulassa 
kaatuneiden kadettiupseeri-
en muistoksi vuonna 1967. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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upseerit muistelevat puolen vuosisadan ta-
kaisia kadettiaikoja, ensimmäisenä tulevat 
esiin tuolloiset ”perinteet”. Vaikka muis-
toille hymyillään, kaikkia niistä on vaikea 
kutsua myönteisiksi. Siten eräs vanhemman 
kursin kadetti ja tunnettujen villakoirien et-
siminen vuoteen alta ja ikkunanpuitteiden 
päältä ovat omassa mielessäni iskostuneet 
yhdeksi käsitteeksi koko loppuelämäkseni. 
Kyseinen kadetti on myöhemmin hyvän 
uran luonut upseeri, mutta minun silmieni 
eteen hän nousee aina, kun pyyhin kotona 
pölyjä. Ei kai kukaan kadetti tällaista kuo-
lemattomuutta tavoittele?

Erikoinen kokemus oli myös niin sanot-
tu kasteyö. Silloin meidän oli määrä muut-
tua lopultakin simpuista oikeiksi kadeteik-
si. Juhlallinen kadettilupaus oli annettava 
ja pelottava katkera kalkki oli juotava sen 
symboliksi, että olisimme valmiita kohtaa-
maan vaikeudet, joita sotilasura ja isänmaan 
puolustaminen tulisivat eteemme mah-
dollisesti asettamaan. Kaikki edellytykset 
mieleen jäävälle juhlatilaisuudelle olivat 
olemassa.

Todennäköistä onkin, että kadettikun-
nan perinteiset tunnukset isänmaanrakkaus, 
uskollisuus, miehuus, velvollisuudentunto 
ja toveruus olivat esillä kasteyön puheis-
sa. Muistiin ne eivät kuitenkaan ainakaan 
tuosta tilaisuudessa jääneet. Päällimmäisiä 
mielikuvia ovat edelleen yölliseen herätyk-
seen liittyneet huuto ja melu, konttaami-
nen pitkin Kadettikoulun päärakennuksen 
käytäviä ja portaita vanhempien kadettien 
lyödessä meitä miekallaan ja tietenkin it-
se katkeran kalkin juominen. Joillekin se 
aihetutti pahoinvointia useaksi päiväksi ja 
kaikille puheenaihetta viikon ajaksi. Mutta 
eivät meitä juhlan aiheena olleet ylevyydet 
puhuttaneet vaan se, miten kauan virtsam-
me väri pysyisi sinisenä. Hieno tapahtuma 
oli siis turmeltu ilmiöllä, jota kutsutaan 
simputukseksi.

Henkilökohtaisesti en usko simputuk-
sesta traumoja saaneeni vaan pikemminkin 
henkistä kestävyyttä, kun niin monenlaista 
oli siedettävä. Ehkä turhankin ihanteellise-
na nuorukaisena taisin harmitella lähinnä 
sitä, että upeaa sotilasperinnettä tärveltiin 
siihen kuulumattomilla kasvannaisilla.

Sellaisiakin oli, joiden on myöhemmin 
ollut mahdotonta sivuuttaa naurulla ko-
kemuksiaan simputuksen kohteena ole-
misesta. Niihin on kuulunut nähtävästi 9. 
kurssin kadetti, myöhempi eversti Wolf-
gang Halsti, joka muistelmissaan antoi 
katkeruudelleen vapaan vallan: ”Simputus 
oli paholaisen keksintö, ja sen salliminen 
idiotiaa. Se saattaisi olla jopa huvittavaa, 
jos sitä harjoittaisivat älykkäät ja huumo-
rintajuiset ainekset, ja se olikin sitä kun 
nämä joskus alentuivat tulemaan leikkiin 
mukaan. Mutta enimmäkseen juuri nämä 
yksilöt katselivat sivusta ilmeisen pahek-

Historian tuntemus 
ja opetus on yksi 

perinnekasvatuksen 
muodoista. Kadetit 

ovat aina olleet 
kiinnostuneita 

sotahistoriasta. 
Kuva Puolustus- 
voimien Kuva-

keskus.
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suvasti tai yrittivät tulla avuksemme kun 
roskaväki heidän mielestään meni liian pit-
källe. Juuri roskaväki olikin puuhassa suuna 
päänä, kiivailijat, sadistit ja pelkurit, jotka 
kerrankin uskalsivat päästää ala-arvoiset 
ominaisuutensa valloilleen saatuaan kyn-
siinsä puolustuskyvyttömiä uhreja. Myös 

henkilökohtaisia vastenmielisyyksiä, van-
hoja kalavelkoja, kielijupakoita ja muuta 
asiaan kuulumatonta purettiin simputuk-
sen varjolla, puhumattaan juopoista, joilla 
iltalomiltaan tullessaan oli tilaisuus osoittaa 
kaikkia miellyttäviä ominaisuuksia. Minä-
kin jouduin puolisen yötä paitasillani pöy-
dälle kuuden rotevan hurrin piinattavaksi 
ja nöyryytettäväksi mielipiteitteni vuoksi. 
En ole sen jälkeen tähän päivään saakka 
suostunut puhumaan yhdellekään heistä 
ainoatakaan sanaa taikka tarttunut ojen-
nettuun käteen.” Halstin tuntemuksiin ei 
tee mieli yhdistää paljon käytettyjä sanoja 
kadettikurssien välisestä veljeydestä.

Ammattiupseeriston peruskoulutusvai-
heeseen ajoittain kuuluneella ikävänma-
kuisella ”perinteellä” on todennäköisesti 
ollut haitallisempiakin seurauksia kuin sen 
joihinkin yksilöihin jättämät syvät haavat. 
Kadettikoulunhan pitäisi antaa ja varmaan 
se antaakin nuorelle miehelle ja nykyään 
myös naiselle mallia ja esikuvaa siitä, mi-
ten suomalaista asevelvollista johdetaan ja 
koulutetaan. Kadetti kuulee epäilemättä 
tältä alalta kurssinsa aikana päteviä luen-
toja ja joutuu itsekin näyttämään taitojaan 

Kasteyön herätys 
”sodanjumala Marsin” 
kutsumana. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.

Koulun henkilökunnan 
ja perinnehenkilöstön 
valvovien silmien 
alla kastetaan nuorin 
kurssi. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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erilaisissa opetustilaisuuksissa. Mutta on 
helppo arvata, kumpi paremmin jää mie-
leen, luokkatiloissa kuultu kaunis teoria 
vai omakohtaisesti jokapäiväisessä elämäs-
sä koettu karu käytäntö. Edellä siteeratun 
eversti Halstinkin myöhemmissä otteissa 
oli monen kertoman mukaan samaa sim-
putuksen ilmettä, minkä hän vaikuttavin 
sanoin tuomitsi muistelmissaan, kun sitä 
muut harjoittivat.

Suorastaan klassiseksi tyypiksi suoma-
laisessa tietoisuudessa on muodostunut 
Väinö Linnan ”Tuntemattoman sotilaan” 
luutnantti Lammio. Kadettikoulun pilaa-
maksihan Linna luomaansa hahmoa nimit-
tää, siten ilmeisesti monien uskomaa yleis-
tyksiä toistaen ja samalla sitä vahvistaen.

Tarkemmin katsottaessa Linna ei ole 
kuvannut Lammiota kuitenkaan varsinai-
seksi simputtajaksi. Simputukseen sisältyy 
nimittäin aimo annos mielivaltaa ja koh-
tuuttomuutta, mutta Lammion piirteenä 
oli pikemminkin pyrkimys oikeudenmu-
kaisuuteen. Alaisten oli kuitenkin vaikea 
erottaa hänen hyviä ominaisuuksiaan hänen 
mielikuvituksettomuutensa ja huumorin-
tajuttomuutensa takaa. Motivoiva ja maan-
puolustustahtoa levittävä esimies Lammio 
ei ollut vähimmässäkään määrin. Hän oli 
vain yksinkertaisesti täysin epäpsykolo-
ginen johtaja. Sellaisten kasvattaminen ei 
luonnollisestikaan ole ollut koskaan Kadet-
tikoulun tarkoitus, vaikka yleisesti tiedossa 
ollut simputtamisen vahva perinne on saa-
nut esimerkiksi Linnan niin epäilemään ja 
varmaan on tiettyjä luonteita myös siihen 
suuntaan ohjannut.

Mistä ”perinteet”  
ovat peräisin?

Nykyään voimassa olevassa Sotilaan käsikir-
jassa simputus tuomitaan ankarin sanoin. 
Kirjan mukaan: ”Simputus on menettely, 

jossa esimies joko kohtelee käskynalaistaan 
nöyryyttävällä tavalla – käyttämällä ih-
misarvoa loukkaavia menettelytapoja – tai 
tarkoituksella aiheuttaa tälle kärsimystä 
tai terveyden vaaraa... Sotilasolosuhteissa 
saattaa esiintyä myös palvelustovereiden 
keskeistä pennalismia – toverisortoa. Siinä 
on kysymys samassa sotilasarvossa olevi-
en palvelustovereiden keskeisestä toisten 
sortamisesta. Pennalismi on ehdottomasti 

kiellettyä.” Siviilielämässä puhutaan työ-
paikkakiusaamisesta, jota pidetään erittäin 
halveksittavana käyttäytymisenä. Simputus 
ei ole välttämättä samaa kuin työpaikka-
kiusaaminen, mutta jälkimmäisen piirteitä 
siihen silti vahvoina kuuluu.

Mistä simputtamisen ”perinne” aika-
naan upseerikasvatukseemme tuli? Asiasta 
on paljon keskusteltu ja jonkin verran kir-
joitettukin. Enimmäkseen on sormi osoit-

Simppujen kastehym-
nin sävel ja sanat ovat 
varmasti jääneet kaikil-
le sen kerran kuulleille 
elävästi mieleen. ”An-
teeksi antaa emme me 
saata, liiaksi painavat 

syntisi nuo...” 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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tanut Venäjän vallan aikaisen Haminassa 
toimineen Suomen Kadettikoulun suun-
taan. Venäjän armeijahan kantaa tunnetusti 
edelleen simputuksen raskasta perintöä, ja 
esimerkiksi Mannerheimin elämänvaihei-
den ansiosta tiedetään yleisesti, että Hami-
na oli tässä suhteessa varsin kolkko paikka.

Toisaalta on sanottu, että simputtami-
sen perinne tuli Suomeen jääkäreiden mu-
kana Saksasta. Vastaankin on tosin väitetty 
perusteluin, että Saksan ja nimenomaan 
Preussin armeijassa kuri oli kyllä kovaa 

mutta että se oli aina tarkoituksenmukais-
ta eikä luonteeltaan simputtavaa. Totta on, 
että tällaiseen Saksassa tietenkin pyrittiin, 
kuten jokaisessa järjellisesti johdetussa ar-
meijassa pyritään. Toinen asia on, miten 
pyrkimyksessä onnistuttiin. Runsaslukuis-
ten jääkärimuistelmien mukaan tulos ei 
ollut kehuttava.

Kadettikoulun perinteen kielteisen osan 
synnyn syitä tuskin kuitenkaan kannattaa 
työntää Venäjän tai Saksan armeijoiden 
tilille. Pennalismi on ihmisluonteen kään-
töpuolesta lähtevä ilmiö, jota on esiintynyt 

kautta aikojen ja tulee esiintymään vas-
taisuudessakin. Se on ollut koulujen riesa, 
taloyhtiöiden naapuruussuhteisiinkin se 
on vaikuttanut ja hyvää kasvupohjaa sille 
on löytynyt etenkin sisäoppilaitoksista, 
jollainen Kadettikoulu ennen oli sanan 
tiukimmassa merkityksessä. Pennalismin 
vaikutuksia voidaan minimoida ja ehkä lä-
hes poistaakin valvonnalla ja valistustyöllä, 
mutta ohjaksien höltyessä se alkaa jälleen 
nopeasti kukoistaa. Mikään yhteiskunta ei 
hyväksy varasteluakaan, mutta turhaa olisi 
uskoa, että varastelu saataisiin koskaan tyk-
känään loppumaan edes ankarimmillakaan 
rangaistuksilla.

Suhtautumisen simputukseen tekee 
armeijoiden kaltaisissa laitoksissa taval-
listakin ongelmallisemmaksi se, että sota-
väen välttämätön toimintaedellytys niissä 
oloissa, joita varten sotaväki viime kädessä 
on olemassa, on ehdoton kuri. Käskyjä on 
noudatettava, tuntuvat ne sitten miten vas-
tenmielisiltä ja käsittämättömiltä tahansa. 
Vain rikoksiin osallistumisesta on kieltäy-
dyttävä. Kurin välttämättömyyden sisäis-
täminen on luonnollisesti erityisen tärkeätä 
ammattiupseeristolle, jonka varassa armei-
jan rattaisto toimii.

Kuri-käsitteen istuttamisen kannalta 
saattaisi pinnallisesti katsoen jonkinastei-
nen simputus tuntua jopa hyväksyttävältä. 
Tottuuhan alainen tuolloin arvelematta 
noudattamaan ihmeelliseltäkin vaikuttavia 
käskyjä.

Johtopäätös ei ole kuitenkaan oikea. 
Alainen on nimittäin ajatteleva olento, ja 
vaikka hän pakon edessä näennäisen nöy-
rästi näyttääkin tottelevan, hän todellisuu-
dessa tekee sen pitkin hampain. Päällim-
mäisenä on ajatus, miten kiinni jäämättä 
pääsisi mahdollisimman vähällä. Simputus 
suorastaan lainvoimaisesti kasvattaa tällais-
ta suhtautumista, josta vähitellen on vaa-
rana muodostua koko elämän yleisasenne. 

Kasteen sanomaa ja 
sen sisältöä kuunnel-
laan nöyrin mielin. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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Simputus siis syö todellisuudessa pohjaa 
pois oikealta ja aidolta sotilaskurilta. Pa-
himpina simputusaikoina Kadettikoulusta 
kehittyikin varsinainen lintsaamisen oppi-
misen korkeakoulu.

Herkkähipiäisyys simputuksen suhteen 
voi viedä toiseen äärimmäisyyteen, mikä 
sekin on koettu Kadettikoulussa. Kun kou-
lun sisäisiin menoihin oli aikojen kuluessa 
ymppääntynyt kaikenlaisia perinteiksi kut-
suttuja kasvannaisia, ei kielletty vain niitä 
vaan vaikeutettiin perinteiden ylläpitämis-
tä ylipäätäänkin. Käytännössä kiellettiin 
jopa koulussa samanaikaisesti opiskelleiden 
vuosikurssien keskinäinen yhteiselämä, jot-
ta vanhemmat vain eivät pääsisi simputta-
maan nuorempia. Siinä meni lapsi pesuve-
den mukana.

Raja simputuksen ja sodan olosuhteita 
edes jotenkin vastaavan kovan mutta tar-
koituksen mukaisen koulutuksen välillä 
on usein kuin veteen piirretty viiva. Kun 
esimerkiksi opetetaan yksittäiselle miehel-
le maaston hyväksikäyttöä vihollistulessa 
edetessä, moinen ryömiminen voi ainakin 
ulkopuolisen silmissä näyttää melkoiselta 
simputtamiselta. Joku kokee sellaiseksi jo 
sulkeisjärjestyksen harjoittelun. Toisaalta 
aitoa simputusta yritetään usein puolus-
tella sillä, että kysymyksessä on ollut vain 
koulutus. Siihen tapaan Kadettikouluun 
pesiytyneiden kummallisten ”perinteiden-
kin” ymmärtäjät ovat asiaansa selitelleet. 

Tästä olkoon esimerkkinä eräs virallis-
luonteiseksi katsottava Kadettikoulun joh-
don lausuma niiltä vuosilta, jolloin satuin 
itsekin olemaan kadettina: ”Kadettien ruo-
kailuissa on saamiemme tietojen mukaan 
joku koulussa tilapäisesti pistäytynyt ollut 
näkevinään simputukseen viittaavia piirtei-
tä. Suoritetussa tutkimuksessa on käynyt 
selville, että tällainen havainto perustui 
asiantuntemattomuuteen, jolloin Kadetti-
koululla ruokailujen yhteydessä tapahtuva 

hyvien pöytätapojen opettaminen on käsi-
tetty simputukseksi.” Simputukseksi sen 
kyllä koki ymmärtääkseni valtaosa nuo-
remmasta kurssista, vieläpä joskus oikein 
ikäväluonteiseksi simputukseksi. 

Pöytätapojen runko tosin jäi mieleen sa-
maan tapaan kuin sinne painui säilöön taito 
purkaa ja koota tuon ajan jalkaväkiaseiden 
lukkoja. Elämänkokemus on sittemmin 
pyöristänyt kadettiaikana päähän hakattu-
jen tapojen kulmia, ja jälkikäteen katsottu-
na ruokasalissa koetuista piinan hetkistä on 
ollut hyötyäkin. Mutta toisaalta ruokalassa 
jos missä opiskeltiin myös alemmassa so-
tilasarvossa olevan nöyryyttämisen taitoja. 
Sitä ”perinnettä” ei kadettien keskinäisiin 
suhteisiin olisi kaivattu.

Historiattomuuden 
lieveilmiöitä

Perinnettä voi uhata muukin kuin sen 
muotojen rappeutuminen simputukseksi. 
Tämä uhka on eräänlainen historiattomuus, 

Sotilaan ”katkera kalkki” 
on kaikille saman- 

makuinen. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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joka tulee esiin ymmärtämättömyytenä sitä 
kohtaan, että menneisyys on nykyisyyden 
perusta. Historiankirjoista tiedämme, et-
tä sellaista ymmärtämättömyyttä koettiin 
esimerkiksi 1830-luvulla, jolloin muun 
muassa kiellettiin kadettioppilaskunnan 
edeltäjän, silloisen toverikunnan toiminta. 
Historiankirjoissa tuota aikaa on luonneh-
dittu Kadettikoulun rappion ajaksi.

Vastaava ilmiö on koettu meidänkin ai-
kanamme, ja se ajoittuu viime vuosisadan 
loppupuolelle. Upseerikoulutuksen uudis-
tamisen yhteydessä Kadettikoulun nimi 
poistettiin ja tilalle otettiin Maanpuolus-
tuskorkeakoulun perustutkinto-osaston 
byrokraattinen ja mielikuvitukseton nimi-
tys. Pikkusieluisesti jopa kiellettiin Kadet-
tikoulun nimen käyttäminen. Tästä täysin 
käsittämättömästä virhesuorituksesta on 
onneksi päästy jo eroon, ja siitä vastuussa 
olleiden on nähty vähemmän esiintyneen 
julkisuudessa tekemisiään puolustelemas-
sa. Tapahtunutta ei pidä silti unohtaa. Se 
on räikeä esimerkki sellaisesta perinnemuo-

tojen loukkaamisesta, joka vaarantaa perin-
teen varsinaista sisältöäkin. Toistumisen 
vaara on olemassa, sillä inhimillinen yksi-
oikoisuus on loputon luonnonvara.

Perinteen muotoihin ei siis tulisi kos-
kea muuta kuin siinä tapauksessa, että ne 
kyseenalaistavat itse perinteen ja siten ovat 
uhkana Kadettikoulun koko tarkoituksel-
le. Mutta jos se, mikä perinteessä on kes-
keisintä eli sen henkiset arvot, on oikein 
omaksuttu, muodotkin säilyvät kunnossa. 
Kuinka esimerkiksi sellainen upseeri, jolle 
miehuus ja ritarillisuus ovat muodostuneet 
elämän rakennuspuiksi, voisi ehdoin tah-
doin syyllistyä alaisen kiusaamiseen? Miten 
isänmaata rakastava Kadettikoulun kasvat-
ti voisi noin vain luopua symboleista, jotka 
ovat suomalaisen upseeriston ja siten koko 
itsenäisen isänmaan tunnuksia?

Hengen puoli on siis perinteessä ja siten 
myös Kadettikoulun perinteessä kaikki kai-
kessa, ja muodot ja tavat ovat vain muotoja 
ja tapoja. Viidennen kurssin kadettiupseeri 
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth osa-
si selkokielellä sanoa sen, missä me muut 
helposti eksymme pateettisuuden kouke-
roihin. Sanallisesti yksinkertaista mutta 
ajatuksellisesti kaiken kattavaa sanomaansa 
hän toisti toistamistaan, ja sen soisi tois-
tuvan Kadettikoulunkin perinnesanomana. 
Näin kuuluivat Ehrnroothin tunnetut sa-
nat: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille 
suomalaisille. Se on puolustamisen arvoi-
nen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen 
kansa.”

LÄHTEET

KIRJALLISUUS JA LEHDISTÖ

Kirjoittajan lukuisat kirjat, sekä sadat kirjoitukset ja kolumnit eri 
julkaisuissa. 

ALKUPERÄISAINEISTO

Kirjoittajan omat kokemukset, haastattelut ja muistiinpanot.

Esimiesruokailu on 
muodollinen tapahtu-
ma ja ollut aina osa 
kadettikasvatusta. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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Kadettitoverikunta r.y. on kadettien oppi-

laskunta, jonka tarkoituksena on vaalia 

Kadettikoulun ja kadettien perinteitä, 

herättää ja kehittää kadettihenkeä sekä valvoa 

jäsenistönsä etuja.

Vuonna 1925 perustettiin kadettien keskuu-

dessa toverikunta, jonka toiminta jatkui myö-

hemmin Kadettioppilaskunnan nimisenä. Vuonna 

2006 tapahtui organisaatiomuutos, jolloin Kadet-

titoverikunta r.y. perustettiin jatkamaan Kadettiop-

pilaskunnan toimintaa.

Toverikunnan toiminta on esillä kadettien jo-

kapäiväisessä elämässä koulun kampuksella. 

Kadettitoverikunta

Se vastaa muun muassa erilaisten tapahtumien 

järjestämisestä, Kalpa-lehden toimittamisesta, 

Kadettikellarin toiminnasta sekä yhteistoiminnas-

ta muiden korkeakoulujen ja yhteistyökumppanei-

den kanssa.

Kadettitoverikunnan varsinaiseksi jäseneksi 

voidaan hyväksyä Suomen kansalaisena upseerin 

ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suo-

rittava kadetti. Nuorimman kadettikurssin kadetit 

voidaan hyväksyä Kadettitoverikunnan nuorem-

miksi jäseniksi, mutta he liittyvät varsinaiseksi 

jäseniksi annettuaan kadettilupauksen kadetti-

koulun perinnepäivänä.
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Nykyisin Kadettikoulu on yksi 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkinto-osastoista. Upseerin 

tutkintonimike on vaihtunut sotatietei-
den kandidaatin ja sotatieteiden maiste-
rin tutkinnoksi. Pienestä Haapaniemen 
Sotakoulusta on aikojen saatossa kasvanut 
nykyaikainen yliopisto-opetusta antava Ka-
dettikoulu, jonka toimintaa leimaavat yhä 
lisääntyvät kansainvälisyys ja avoimuus.

Perinteiden merkityksestä

Perinne on tarina, kulttuuri tai tapa, joka 
siirtyy sukupolvelta toiselle. Asiasta voi-
daan sopia etukäteen, mutta yleensä perin-
ne syntyy itsestään. Vaikka monien perin-
teiden uskotaan olevan todella vanhoja ja 
muuttumattomia, ne eivät ole useinkaan 
syntyneet itsestään vaan jonkun syystä tai 

toisesta keksimänä, yleensä korostamaan 
jonkin instituution tärkeyttä.

Puolustusvoimissa sotilasperinteillä on 
aina ollut tärkeä merkitys. Niiden avulla 
muun muassa luodaan ja vahvistetaan si-
säisen ja keskinäisen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Tämä on ollut, ja on edelleenkin, 
kadettiperinteiden keskeinen tarkoitus; si-
toa yhteen katkeamaton kadettiupseerien 
ketju, jota yhdistävät yhteiset arvot, koke-
mukset, perinteet. Usein sotilasperinteisiin 
mielletään lähinnä näkyvät ulkoiset sym-
bolit; esimerkiksi liput ja omaksutut tavat. 
Sotilas- tai kadettiperinteet tulee kuitenkin 
ymmärtää laajemmin osana upseerin arvo-
maailmaa ja osana upseeriksi kasvamista.

Kadettikoulun järjestyssäännössä on 
määritetty, että perinnekasvatus on aiem-
pien upseeripolvien henkisen ja aineellisen 
perinnön muodostaman ketjun jatkamista 

Jari Kallio
68. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1961) on 
eversti ja palvellut muun 
muassa Kadettikoulun 
johtajana vuosina 
2005–2008.

Yhtenäistä päällystöä 
yleiseurooppalaisessa 

korkeakoulussa

Kadettiperinteiden ja -kasvatuksen haasteet 
eurooppalaistuvassa yliopistojärjestelmässä

Vaikka Suomi on ollut itsenäinen reilut 90 vuotta, on Kadettikoululla ja suomalaisella 
upseerikoulutuksella jo yli 230-vuotinen historia takanaan. Aika on osoittanut, että Kadettikoulu 
on aina kyennyt hyvin vastaamaan sille osoitettuihin ajan haasteisiin ja perinteitä kunnioittaen 
kouluttanut vaatimukset täyttäviä upseereita niin sodan kuin rauhan aikojen tarpeisiin.
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ja kehittämistä, jonka päämääränä on luo-
da tuleviin upseereihin luja ja yhtenäinen 
isänmaallinen henki ja arvomaailma sekä 
kehittää voimakas yhteenkuuluvuuden 
tunne. Kadettikoulun ja kadettien perin-
teet ovat aina liittyneet tiivisti maamme 
sotahistoriaan sekä kansamme kohtalon 

hetkiin. Kadettiperinteet ovat saanet omia 
erityispiirteitä niin Ruotsin kuin Venäjän 
vallan aikana, mutta omiksi ne ovat jalos-
tuneet vasta itsenäisen Suomen aikana kan-
sallisesta arvoperustasta.

Kadettikoulun perinteistä on aina pu-
huttu paljon, milloin puolesta, milloin vas-
taan. Eräät ovat kokeneet perinteet pelkkänä 

suullisena perimätietona, jotka on osattava 
ulkoa. Toiset ovat taas saattaneet kokea 
perinteet täysin epäsuotavina vanhanajan 
ilmiöinä, jotka eivät kuulu millään tavalla 
2000-luvun yliopisto-opiskeluun. Ovatpa 
eräät kokeneet ne silkkana pennalismina, 
simputuksena. Näin varmasti onkin, kun 

niiden sisin olemus on ymmärretty väärin 
ja niiden opettaminen on tehty vastoin ajan 
henkeä.

Kadettiperinteet ovat kuitenkin edel-
leenkin osa nykyistä kadettielämää ja 
kasvamista kadettiupseeriksi. Jos on aika 
muokannut upseerikoulutusta, niin on se 
tehnyt sitä perinnekoulutuksellekin. Syitä 

Maanpuolustuskorkea-
koulun 2000-luvun 

koulutusjärjestelmästä 
valmistuu sotatieteiden 
kandidaatteja ja mais-

tereita. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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on monia, mm. koulutusjärjestelmän se-
kä tietenkin niin puolustusvoimissa kuin 
laajemminkin yhteiskunnassa tapahtuneet 
muutokset. Silti on pyritty siihen, että ka-
dettiperinteiden tai perinnetapahtumien 
syvin sisältö ei muutu, korkeintaan tapa, 
jolla ne tuodaan esille.

Muuttuvat 
tutkintovaatimukset

Upseereiden koulutusohjelmaa on aiko-
jen saatossa kehitetty lukuisia kertoja 
vastaamaan paremmin ajan vaatimuksiin. 
Vuonna 2001 käynnistettiin niin sanottu 
upseereiden akateeminen koulutusohjelma, 
jossa koulutus muodostui kolmesta kiin-
teästi toisiinsa liittyvistä opintovaiheista 
muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden. Jo 
tässä ohjelmassa kansainvälisen toiminnan 
osuutta sekä opiskelijavaihtoa yliopistojen 
välillä lisättiin kadettien koulutuksessa. 

Uutta oli tällöin myös, 
että koko ensimmäi-
sen opiskeluvuoden 
kadetit opiskelivat 
puolustushaarakou-
luissa Lappeenrannas-
sa, Suomenlinnassa tai 
Tikkakoskella. Mikään 
ei ole kuitenkaan niin 
pysyvää kuin muutos, 
ja niinpä akateeminen 
koulutusohjelma jäi 
vain viiden kadetti-
kurssin mittaiseksi, 
kun muutoksen tuulet 
alkoivat taas puhaltaa.

Tällä kertaa tuulet 
tulivatkin kaukaa Eu-
roopasta. Vuonna 2005 
Suomen yliopistot siir-
tyivät niin kutsuttuun 

Kadetit opiskelevat Santahaminan lisäksi opintojensa aikana puolustus-
haara-, aselaji- ja toimialakouluissa. Alla Merisotakoulu Suomenlinnassa. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.



121

Bolognan prosessin mukaiseen tutkintora-
kenteeseen. Uudistuksen myötä korostuivat 
selkeät, yhdenmukaiset tutkintorakenteet 
ja -tavoitteet sekä mahdollistettiin liikku-
vuus eri yliopistojen välillä niin Suomessa 
kuin laajemmin Euroopassakin. Uudessa 
mallissa tutkintojen läpinäkyvyys mahdol-
listaa vertailtavuuden sekä takaa laadun eri 
tasoilla. Opintojen mitoituksessa siirryttiin 
opintoviikoista opintopisteisiin.

Korkeakoulujen tutkintorakenneuu-
distukseen liittyen syksyllä 2006 Maan-
puolustuskorkeakoulussa siirryttiin 93. 
kadettikurssin ja 76. merikadettikurssin 
aloittaessa uuteen kaksiportaiseen tutkin-
torakenteeseen. Uudistusta oli toki val-
misteltu jo vuosia. Työ oli laaja koskien 
muun muassa asetusmuutoksia, tutkinto-
jen perusrakennetta, tutkintovaatimuksia, 
opintoetuuksia, opintojen toteuttamisen 
suunnittelua ja niin edelleen. Eikä työ ole 
vieläkään valmis. Uusimuotoinen kaksi-

vuotinen sotatieteiden maistereiden tut-
kinto-opetus käynnistyy syksyllä 2009.

Valintakokeiden perusteella kaikki 
korkeakouluun hyväksytyt saavat nykyään 
opinto-oikeuden sotatieteiden maisterin 
tutkintoon. Opinnot toteutetaan kahdes-
sa vaiheessa. Alempi korkeakoulututkin-
to, sotatieteiden kandidaatin tutkinto eli 
180 opintopistettä, suoritetaan kolmessa 
vuodessa ja ylempi korkeakoulututkinto, 
sotatieteiden maisterin tutkinto eli 120 
opintopistettä, suoritetaan kahdessa vuo-
dessa. Lähinnä akateemisen osaamisen ke-
hittymistä seurataan opintopisteillä, mutta 
niiden lisäksi jokaisen tulee myös suorittaa 
hyväksytysti upseerin tehtävissä edellytet-
täviä sotilasammatillisia opintoja.

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 
jälkeen opiskelija ylennetään luutnantiksi 
ja nimitetään määräaikaiseen virkasuhtee-
seen. Valmistumisen jälkeen hän syventää 
saamaansa opetusta 3–4 vuoden ajan työ-

Opintojen rakenne 
uusimuotoisessa 

tutkintorakenteessa. 
Kuva Marko Palo-

kangas.



122

elämässä. Työelämävaiheen jälkeen upsee-
rit komennetaan suorittamaan maisterin 
tutkintoa. Kandidaattiopinnot suoritetaan 
kadettina ja siten ensimmäiset kolme vuot-
ta ovatkin se aika, jolloin on luotava koko 
elämän kestävä perusta kadettiupseeriudel-
le ja jolloin myös perinteet on opetettava ja 
niiden perimmäinen olemus ja tarkoitus on 
sisäistettävä.

Opinnot vievät kadettia edelleenkin pai-
kasta toiseen Suomessa. Pääpaikka on toki 
Kadettikoulu ja Helsinki, mutta eri puo-
lustushaara-, aselaji- ja toimialakouluja on 
kolmellatoista eri paikkakunnalla. Lisäksi 
harjoituksia pidetään joka puolella Suomea. 
Kansainvälisten tehtävien lisääntyminen 
on lisännyt myös kadettien kansainvälistä 
koulutusta. Vanhastaan on tunnettu meri-
kadettien vuosittainen koulutuspurjehdus 

jopa Atlantin toiselle puolelle asti. Mutta 
nykyään myös muilla kadeteilla on runsaas-
ti vierailuja sekä muuta yhteistoimintaa ja 
opiskelijavaihtoa ulkomaisten sotakoulujen 
kanssa.

Uusimuotoisen tutkintorakenteen myö-
tä muuttuivat myös kadettikurssien läpi-
vientisuunnitelmat. Muutaman välivuoden 
jälkeen kaikki kadetit aloittavat taas opis-

kelunsa Kadettikoululla, 
ja ensimmäinen eriytyvä 
jakso on ensimmäisen 
vuosikurssin keväällä 
ja kesällä. Koko toisen 
vuosikurssin kaikki ka-
detit ovat taas Kadet-
tikoululla, ja kolmas 
vuosikurssi opiskellaan 
puolustushaara-, aselaji- 
ja toimialakouluissa ym-
päri Suomea. Tavallaan 
rakenteessa on siis palattu 
entiseen, kun esimerkiksi 
Kadettikoululla ovat sekä 
ensimmäinen että toinen 
vuosikurssi suurimman 
osan yhtä aikaa opiske-
lemassa. Kadettikasva-
tuksen kannalta muutos 
on mahdollistanut taas 
vanhempien kadettien 
tehokkaamman käytön 
nuorempien ohjaami-
sessa, kasvattamisessa ja 

myös perinnekasvatuksessa.
Miten perinteet sitten näkyvät nykyi-

sissä opetussuunnitelmissa? Eivätpä suo-
ranaisesti juuri mitenkään. Opetussuun-
nitelmissa on toki edelleen varattu aika 
Kadettikoulun perinnepäivän tapahtumil-
le. Ja aivan ensimmäisinä päivinä pidetään 
uusille kadeteille oppitunteja, joissa ker-
rotaan Kadettikoulusta, sen perinteistä ja 
niiden vaalimisesta. Jokaiselle jaetaan myös 

Merikadetteja kou-
lutuspurjehduksella 
koululaiva Suomen 
Joutsenella. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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niin sanottu Kadetin opas, jossa kerrotaan 
niin upseerikasvatuksesta kuin perinteistä-
kin. Perinne- ja upseerikasvatuksen ei näh-
däkään olevan oma erityinen oppiaineensa, 
vaan perinteiden ja kadettiupseerilta odo-
tettavien tapojen ja arvojen tuleekin sisältyä 
automaattisesti kaikkeen mitä Kadettikou-
lussa opetetaan ja vaaditaan. Käydessään 
tarkastamassa Kadettikoulun toimintaa 
19.4.2006 puolustusvoimain komentaja 
totesi upseerikasvatuksen olevan Kadetti-
koulun tärkeimpiä tehtäviä.

Perinteiden vaaliminen 
Kadettikoulussa 

nykyään – tärkeimmät 
perinnetapahtumat

Toisin kuin joskus kuulee sanottavan, niin 
perinteet ovat Kadettikoulussa edelleen 
merkittävässä roolissa. Vaalittavat ja yllä-
pidettävät perinteet pohjautuvat mahdolli-
simman tarkasti perinteiden kirjaan, josta 

on yhdessä Kadettikoulun johdon, perin-
nehenkilöstön ja kadettivääpelin kanssa 
tehty ”Kadettiyhteisön perinteitä ja vakiin-
tuneita toimintatapoja” -vihkonen. Siihen 
on koottu ne perinteet, joiden vaaliminen 
on sallittua ja siinä kerrotaan myös niiden 
oikeat toteutustavat. Tavoitteena on, että 
kaikki se mikä tehdään, tehdään perintei-
den kirjan ohjeistamalla tavalla, eivätkä 
kurssit kehittele omia uusia perinteitään. 
Vaalittaviksi valitut perinteet painottuvat 
nykyään selkeästi Suomen, Kadettikoulun 
ja upseerikoulutuksen historiaan sotiemme 
sankareita unohtamatta.

Kadettikoulussa järjestetään vuosittain 
useita perinnetapahtumia; näitä ovat muun 
muassa ensiyö, kaste, maakunta-aamiainen, 
sarkatanssiaiset, puurojuhla, perinteiden 
vaihto sekä ikäpresidentin kaste. Kaikkien 
tilaisuuksien järjestelyvastuu on selkeästi 
perinnehenkilöstöllä ja kadettivääpelillä. 
Kadettikoulun henkilökunta ohjaa ja val-
voo, että tapahtumat järjestetään oikein ja 

Kasteyö Maanpuolus-
tuskorkeakoulun pää-
rakennuksen edessä 

syksyllä 2007.
Kuva Juhani Kandell.
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Perinteiden kirjan hengessä. Aika on toki 
pakottanut hyväksymään pieniä muutoksia 
vanhoihin tapoihin, kun esimerkiksi opiske-
lutilat, kurssien vahvuudet ja opetussuun-
nitelmat ovat eläneet vuosien saatossa.

Kaste ja siihen liittyvät maakunta-aa-
miainen sekä sarkatanssiaiset on varmasti 
edelleenkin se kadetin unohtumattomin 
perinnetapahtuma. Tilaisuuksien kaavat 
ovat edelleen ne samat, jotka me jokainen 
kadettiupseeri muistamme omalta ajaltam-
me. Koulun johdon toimin tapahtuman 
merkitystä on pyritty korostamaan kut-
sumalla kastetilaisuuteen ja maakunta-aa-
miaiselle puolustusvoimien ylintä johtoa 
sekä kaikkien nuorimpien kadettien kadet-
tiupseeri-isät sekä edustajia muun muassa 
kummikursseilta ja eri kadettiupseerijär-
jestöistä. On ollut hienoa isännöidä tilai-

suutta, johon vanhat kaaderit ovat saapu-
neet suurella halulla huolimatta aikaisesta 
kellonajasta. Toisaalta myös kadetit ovat 
havainneet maljaa nauttiessaan, että tilai-
suutta on seurannut korkea-arvoinen yleisö 
ja osanneet antaa sille sen kuuluvan arvon. 
Kadettikasteen ja -lupauksen antamisen 
myötä Kadettikunnan puheenjohtaja on 
kutsunut nuorimmat kadetit Kadettikunta 
ry:n jäseniksi.

Tutkintojen uudistamisen myötä avau-
tui vuonna 2001 opistoupseereille mah-
dollisuus suorittaa sotatieteiden maisterin 
tutkinto. Heidän opinnot noudattavat pää-
asiassa normaalia kadettien opetussuunni-
telmaa ottaen huomioon heidän aikaisem-
min hankkimansa osaamisen. Koska hekin 
valmistuvat kadettiupseereiksi, osallistuvat 
he kastemenoihin samoin kuin muut ka-

91. kadettikurssi antamassa 
kadettilupausta sankari-
aulassa vuonna 2007. 
Kuva Juhani Kandell.
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detit. Itse asiassa aloite kasteseremoniaan 
osallistumisesta tuli heiltä itseltään ja al-
kuun heille järjestettiin oma tilaisuus. Siitä 
luovuttiin vuonna 2007, ja nykyään mais-
terintutkintoa suorittavat opistoupseerit 
osallistuvat samaan tilaisuuteen muiden 
kanssa ja siten liittyvät samoin perinteisin 
menoin kadettiupseeristoon.

Kadettiperinteistä eräs tärkein on ka-
dettilupaus. Sen alkuperäinen 8. kadetti-
kurssin luoma kaava vuodelta 1926 muu-
tettiin nykyiseksi sotien jälkeen vuonna 
1945. Viime aikoina on 
taas herännyt keskustelu 
siitä, vastaako se enää ny-
kyisiä puolustusvoimien 
tehtäviä vai tulisiko sen 
sanamuotoja uudistaa. 
Lähinnä ongelman muo-
dostavat sidonnaisuus 
kristinuskoon sekä kuu-
luvatko kansainväliset 
tehtävät kadettilupauk-
sen piiriin. Vastaavaa 
keskusteluahan on käyty 
myös laajemmilla foo-
rumeilla muun muassa 
kriisinhallintalain uudis-
tamisen yhteydessä. Tätä 
kirjoitettaessa mitään 
päätöksiä lupauksen kaa-
van uusimisesta ei ole, 
enkä ainakaan itse tule 
kaavan muuttamista kii-
rehtimään. Totta on, että 
jo nyt on tullut kadeteilta tiedusteluja saada 
vapautus lupauksen antamisesta uskonnol-
listen syiden pohjalta. Toistaiseksi ketään 
ei ole vapautettu kadettilupauksen annosta. 
Kun asiasta on heidän kanssa keskusteltu, 
on jokainen ymmärtänyt kadettilupauksen 
perimmäisen taustan. Kadettilupaus on 
ymmärrettävä upseereita eettisesti yhdistä-
vänä lupauksena, ei oikeudellisesti velvoit-

tavana valana, kuten esimerkiksi upseerin 
virkavala.

Kastepäivä päättyy edelleenkin sarka-
tanssiaisiin, joiden kaava noudattaa pe-
rinteitä. Tutkintorakenteen uudistuksen 
ja kurssien läpivieneissä tapahtuneiden 
muutoksien takia sarkatanssiaisten aika on 
vuodesta 2007 alkaen ollut yhdessä Ka-
dettikoulun perinnepäivän kanssa. Tämän 
muutos mahdollisti entistäkin paremmin 
perinnepäivän tapahtuminen korostami-
sen. Olemme pyrkineet kokoamaan noin 

kolmen päivän ajalle vuosittain vaihtuvia 
perinnetapahtumia, jolloin kadeteille on 
esimerkiksi esitelty elämää Arkadian tai 
Munkkiniemen aikaisissa Kadettikouluissa 
sekä tutustuttu muihin sotilasperinteitä 
omaaviin paikkoihin. Kyseiset tapahtumat 
ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton.

Säännöllisten perinnetapahtumien 
myötä nuoret kadetit saavat myös ensikos-

Perinnehenkilöstöä, 
koulun henkilökuntaa ja 
kummikurssin edustajia 
maakunta-aamiaisella 

vuonna 2007. 
Kuva Juhani Kandell.
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ketuksensa kummikursseihinsa. Nykyisen 
periaatteen mukaan jokaiselle kadettikurs-
sille nimetään kaksi kummikurssia, 50 ja 
30 vuotta aikaisemmin opintonsa aloit-
taneet kadettikurssit. Kun alkuvaiheessa 
nuoret kadetit saavat kummeilta ohjeita 
ja kokemuksia, niin myöhemmin kade-
tit ovat olleet muun muassa avustamassa 
kummikurssien tapaamissa ja kertoneet 
niissä tämän päivän kadettielämästä. Tämä 
yhteistyö on ollut hyvä tapa lähentää upsee-
risukupolvia toisiinsa.

Uhkaako tulevaisuus 
upseerikasvatusta ja 

kadettiperinteitä?

Pääosin uusi tutkintorakenne tukee upseeri- 
ja perinnekasvatusta. Uutena ja todennäköi-
sesti yhä kasvavana haasteena on tavoitteen 
mukaisen opiskelijaliikkuvuuden lisäämi-
nen korkeakoulujen välillä sekä tutkintojen 
avaaminen muillekin opiskelijoille kuin 
vain kadeteille. Perinteiden kirjan mukaan 
kadettiperinteet eivät kuulu ulkopuolisille. 
Jo nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulussa 
on runsaasti yliopisto-opiskelijoita muista 
korkeakouluista niin sanotun joustavan 
opinto-oikeuden perusteella. Toistaiseksi 
siitä ei ole ollut mitään ongelmaa upsee-
ri- tai perinnekasvatukseen. Päinvastoin, 
kadetit ovat heidän kauttaan saaneet uusia 
yhteyksiä muiden yliopistojen osakuntiin, 
ja toisaalta siviiliopiskelijat ovat osanneet 
arvostaa järjestystä oppitunneilla. Jatkossa 
tilanne saattaa osin muuttua, kun sota-
tieteelliset tutkinnot avataan täysin myös 
muille kuin sotilasvirkoihin koulutettavil-
le. Onko edessä tulevaisuudessa hankalia 
rajanvetoja, kun muut opiskelijat jätetään 
tärkeimpien opiskelijoita yhdistävien pe-
rinnetapahtumien ulkopuolelle? Jotta ka-
dettiperinteet jatkossakin pysyisivät vain 
kadettiupseereita yhdistävänä siltana, näin 
tulee tehdä. Esimerkiksi upseerikasteen ja 
kadettilupauksen osalta on ollut ajatukse-
na, että niihin osallistuvat jatkossakin vain 
upseerien virkoihin koulutettavat kadetit, 
eivät ne, jotka vain suorittavat sotatieteel-
lisen perustutkinnon.

Vastaava haaste saattaa syntyä kansain-
välisen kadettivaihdon yhteydessä. Tois-
taiseksi kansainvälinen opiskelijavaihto 
on Kadettikoulussa yleensä rajoittunut ly-
hyisiin vierailuihin, mutta jo nyt on ollut 
muutamia useita kuukausiakin kestäneitä 
vierailuja. Tulevaisuudessa tämä tilanne 

89. kadettikurssi tutustui 
Munkkiniemen Kadetti-
koulun rakennukseen 
Kadettikoulun perinne- 
päivänä keväällä 2006. 
Kuva Johanna Keinänen.
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saattaa muuttua, joskin vaihtoa rajoitta-
nee se, että pääopetuskieli Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa on jatkossakin suomi. 
Lyhyetkin kansainväliset tapahtumat ovat 
kuitenkin antaneet kadeteille oivan mah-
dollisuuden vertailla eri maiden upseerita-
poja tai kadettiperinteitä. Jokaisella maalla 
on toki omat perinteensä, mutta yhdistä-
viä tekijöitä on paljon. Ne ovatkin olleet 
helppo tapa avata keskustelu ulkomaisten 
kadettien tai upseerien kanssa.

Kansainvälistyminen saattaa myös luo-
da uusia kadettiperinteitä. Tämä saattaa 
toisaalta olla myös uhka, koska nykyinen 
kansainvälinen sotilasyhteisö on 
varsin voimakkaasti suuntautunut 
angloamerikkalaiseen malliin. Ka-
dettikoulun ja kadettien perinteet 
tulee kuitenkin jatkossakin poh-
jautua meidän omaan historiaam-
me, suomalaiskansalliseen identi-
teettiimme ja arvomaailmaamme. 
Perinteiden kirjan ja sitä myöden 
kadettiperinteiden tulee jatkossa-
kin säilyä vain meidän suomalais-
ten kadettiupseerien itsellemme 
luomana omaisuutena.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
jatkuvasti kasvavat tilaongelmat 
ovat myös haasteena upseerikasva-
tuksen opetuksessa ja kadettiperin-
teiden vaalimiselle. Majoitustilojen 
ongelmien takia kadetit joudutaan 
nykyään majoittamaan ahtaasti lu-
kuisiin eri rakennuksiin. Tämä on 
johtanut siihen, että yhä useammat 
kadetit yöpyvät kotonaan, jos se suinkin on 
mahdollista. Tämän on hyväksynyt myös 
Kadettikoulun johto, vaikkakin tiedetään, 
että kurssi- ja kadettihengen puolesta oli-
si parempi, jos kadetit olisivat yhdessä 
mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä 
on menossa selvitystyö, jonka tavoitteena 
on etsiä ratkaisua korvausperusteisiin, jos 

kadetti luopuu oikeudestaan majoitukseen 
Kadettikoulussa. Toivon, että tähän malliin 
ei päädytä, koska se saattaisi hankaloittaa 
niin tavallisista opetusta kuin erästä Kadet-
tikoulun päätehtävää: upseerikasvatusta ja 
siihen oleellisesti kuuluvaa perinnekasva-
tusta.

Kadettiperinteisiin ja niiden vaalimiseen 
ovat jo kauan keskeisesti kuuluneet perin-
teiden pöytä ja ruutu. Kun vuonna 1993 
perustettiin Maanpuolustuskorkeakoulu, 
niin Kadettikoulun ruokasalista tuli koko 
yliopiston yhteinen ruokasali. Myöhemmin 
koko ruokalatoiminta keskitettiin puolus-

tusvoimien ruokahuollon alaisuuteen ja 
siten vanhasta perinteisestä Kadettikoulun 
ruokasalista on tullut Maanpuolustuskor-
keakoulun linjastoperiaatteella toimiva 
työmaaruokala. Tämä tietenkin rajoittaa 
niin perinteiden pöydän toimintaa kuin 
myös niin kutsuttua ruutukäyttäytymistä. 
Ruokasalissa on toki edelleen perinteiden 

Kummikurssien edustajat 
ovat osa yhteisöllistä 
perinnettä. Kuvassa 
vanhemmat upseerit 

osallistuivat 86. kadet-
tikurssin palkitsemistilai-
suuteen vuonna 2003. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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pöytä, joka on varattu 
vain perinnehenkilöstön 
käyttöön. Heidän olles-
sa paikalla perinteiden 
pöydässä toimintaan 
kuten aikaisemminkin, 
ottaen toki huomioon, 
että paikalla saattaa olla 
runsaasti sellaisia hen-
kilöitä, joille kadettipe-
rinteet eivät kuulu.

Entisen ajan havinaa 
onkin parhaiten ruoka-
salista löydettävissä niin 
perinnetilaisuuksien 
yhteydessä kuin myös 
niinä aikoina, jolloin 
nuorimmille kadeteille 
järjestetään niin sanotut 
esimiesruokailut. Ne 

ovat muutamia viikkoja kestäviä jaksoja, 
jolloin vanhemmat kadetit toimivat pöy-
tien esimiehinä ja ruoat tarjoillaan pöytiin. 
Paitsi, että kyseisissä ruokailuissa opetetaan 
pöytätapoja, niin silloin myös vanhemmat 
kadetit testaavat nuorempien perinnetietä-
mystä.

Identiteetti on arvo sinällään

Kadettiperinteitä on ollut niin kauan kuin 
kadetteja on Suomessa koulutettu. Ne ovat 
aikojen saatossa saaneet omia erityispiir-
teitään niin Ruotsin kuin Venäjän vallan 
ajalta, mutta nykyisiksi ne ovat muodos-
tuneet itsenäisen Suomen Kadettikoulun 
aikana. Perinteiden kirjaksi ne dokumen-
toitiin vasta 1950-luvun lopulla, vaikkakin 
kirjan kokoaminen oli aloitettu jo ennen 
sotia. On selvää, että ajan saatossa asiat 
muuttuvat, niin myös kadettiperinteet. 
Kehitystä ovat vauhdittaneet niin yhteis-
kunnan, opetussuunnitelmien, tilojen kuin 

91. kadettikurssin ja 74. merikadetti-
kurssin nimittämis- ja ylentämistilaisuus 
presidentinlinnassa vuonna 2008. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

Maanpuolustuskorkea-
koulun ruokala on päivit-
täin kadettien käytössä. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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ajan hengen muutokset. On kuitenkin eräs 
asia, joka ei juurikaan muutu: ihminen. 
Näenkin tärkeänä, että ne kadettiperinteet, 
joita vaalitaan, pysyisivät mahdollisimman 
alkuperäisinä ja puhtaina. Vähintään yhtä 
tärkeää on se tapa, jolla niitä opetetaan. Sen 
tulee olla rakentava ja kadettipolvia yhdis-
tävä. Kun muistelen omaa kadettiaikaani, 
ja tiedän, että osa kurssiveljistäni vieläkin 
kokee joukon vanhempia kadetteja upsee-
reina, muttei ehkä kadettiveljinä, niin se 
yhdistävä tekijä saattoi jäädä heiltä osin 
saavuttamatta.

Kadettiperinteet koetaan edelleenkin 
erittäin tärkeäksi kadettiupseereita yhdistä-
väksi tekijäksi. Kun olen kysellyt nykyisiltä 
kadeteilta, miten he kokevat kadettiperin-
teet, niitä ei ole kyseenalaistettu millään 
tavalla. On hyväksytty, että niitä valitaan 
ja niiden osaamista testataan. Mitä ne sitten 
merkitsevät nykyisille kadeteille ja koko 
kadettiupseeristolle? Siihen ei ole olemas-
sa yhtä ja oikeaa vastausta. Sen vastauksen 
on jokaisen löydettävä itse. Se on osa sitä 
suomalaista kadettiupseeriutta. Se, kuinka 
paljon perinteitä arvostaa ja miten niitä 
elämässään hyödyntää, on jokaisen itsensä 
ymmärrettävä. Puolustusvoimissa siirryt-
täneen lähivuosina järjestelmään, jossa ar-
vomerkeistä ei enää ehkä ole mahdollista 
tietää, kuka on kadettiupseeri ja kuka on 
muun koulutuksen kautta saanut upseerin 
arvon. Kadettiperinteet ja upseerikasvatus 
sekä niiden kautta syntynyt suomalaisen 
upseerin identiteetti yhdistävät kuitenkin 
jatkossakin Kadettikoulun käyneitä upsee-
rit toisiinsa.

Miten me sitten voimme taata, että ka-
dettiperinteet kestävät jatkuvasti muuttu-
van ja globalisoituvan maailman paineet? 
Vain se, että niistä vastuussa olevat henkilöt 
jatkossakin vaalivat kadettiperinteiden pe-
rimmäistä olemusta ja arvotaustaa, eivätkä 

salli niiden liikaa nykyaikaistua, varmistaa 
niiden säilymisen oikeina tulevaisuudessa. 
Perinteet eivät kuitenkaan ole vain vaali-
mista varten, niitä tulee myös osata hyö-
dyntää. Toinen yhtä merkittävä tekijä on 
se tapa, millä niitä siirretään kadettisuku-
polvilta toisille. Perinteiden tulee aina olla 
kadettipolvia yhdistävä tekijä, ei erottava. 
Kuten Kadettikoulun monivuotinen pappi, 
kenttärovasti Seppo Kangas, on todennut: 
”Upseerikasvatus on syvimmillään kans-
sa- ja vierellä kulkemista”. Tätä on myös 
perinnekasvatus kadettiperinteineen. Säi-
lyttämällä ne sellaisena ja vain meidän suo-
malaisten kadettiupseerien omana asiana, 
säilyvät ne ulkoisista paineista huolimatta.

LÄHTEET

ALKUPERÄISAINEISTO:

Kirjoittajan omat kokemukset ja muistiinpanot.
Perinnehuone esittelee 

laajasti 230-vuotista 
upseerikoulutustamme. 
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Tämä samainen tapahtuma ja 
hetkellinen epävarmuuden 
tunne tulevasta yhdistää 

suurinta osaa suomalaisista kadet-
tiupseereista, niin kenraaleja ja ami-
raaleja kuin nykyisiä Kadettikou-
lussa opiskelevia kadetteja. Kaikki 
meistä ovat olleet jossakin vaiheessa 

simppuja, joilla tulevaisuus ja ura puolus-
tusvoimien palveluksessa ovat vielä olleet 
suuri tuntematon. Kuitenkin perinteiden 
ja perinnekasvatuksen kautta kadettisuku-
polvet kuuluvat yhteen. Sotilasarvostaan 
riippumatta eri kadettikurssit vaalivat sa-
moja arvoja sekä kuuluvat samanhenkiseen 
yhteisöön, jossa kaveria ei jätetä.

Upseeriyhteisön henkistä perustaa pyri-
tään luomaan Kadettikoulussa perinteillä. 
Kadettien perinnehenkilöstön toimintaa 

viitoittaa omalta osaltaan perinteiden kir-
ja, jota vain harvat kadeteista ovat päässeet 
lukemaan. Kenties tämän takia perintei-
den kirjaan liitetäänkin erilaisia ehkä jopa 
myyttisiäkin mielikuvia kadettiperinteiden 
ja -kasvatuksen eräänlaisena sudenpentujen 
käsikirjana. Monet luulevat sen sisältävän 
paljon tietoa nykyisistä ja entisistä pe-
rinteistä. Näin ei kuitenkaan ole. Perin-
teiden kirja on hyvin maanläheinen teos, 
jonka tehtävänä on auttaa Kadettikoulun 
perinnehenkilöstöä järjestämään erilaisia 
perinnetilaisuuksia. Kirjan laatijoiden aja-
tuksena lienee ollut juuri se, että kaikilla 
kadettikursseilla tilaisuuksien sisältö py-
syisi suurin piirtein samanlaisena. Tällöin 
jokaisella kadettiupseerilla on oma pieni 
osansa vuosikymmenten aikajatkumossa ja 
kaikille upseereille on haluttu tarjota sa-

Tapani Siivola ja Antti Kivimäki
90. ja 91. kadettikurssit

Kirjoittajat ovat yliluutnantteja ja 
kadettikurssiensa perinteiden isiä. 
Tapani Siivola (ylh.) (s. 1977) on 
valmistunut Kadettikoulusta vuonna 
2007 ja Antti Kivimäki (alh.)  
(s. 1983) vuonna 2008.

Kyllä vettä riittää…

Otteita itsenäisen Suomen Kadettikoulun 
perinteiden kirjasta aikojen saatossa

Oveen ryskytetään hirmuisesti, kuulostaa siltä, että joku yrittää tulla voimalla ovesta 
läpi. Säpsähdän hereille. Kaaderi astuu sisään huoneeseen kynttilä kädessään ja käskee 
minua, simppua, pukemaan nopeasti varusteet ylle ja astumaan käytävään. Juhlapukuun 
m/22 pukeutunut kaaderi sanoo: ”Älkää antako Perinteiden isän odottaa!” ja virnistää 
epäilyttävästi. Puen nopeasti päälleni kynttilän kellertävässä valossa ja menen käytävään. 
Näen, kuinka muistakin huoneista tulvii kurssikavereitani käytävälle, osa puoliunessa, 
osa selvästi hieman jännittyneenä, aivan kuten minäkin. Kadettikuoro marssii ohitseni 
pitkin pimeää käytävää lepattavien kynttilöiden valaistessa nuotteja ja laulaen vaka-
vana: ”…kyllä vettä riittää, siviileistä siittää…” Mitä ihmettä on tapahtumassa?
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manlaisia kokemuksia kuin vanhemmille 
kadettiveljille vuosikymmeniä aiemmin.

Perinteiden kirjassa on selkeästi asetet-
tu tavoitteet perinnetoiminnalle. Kirjan 
mukaan perinteiden vaalimisen ja perinne-
tilaisuuksien järjestämisen tarkoituksena 
on luoda kadetteihin suomalaiskansallinen 
henki, voimakas maanpuolustustahto, luja 
kadettitoveruus sekä keskinäisen auttami-
sen henki, yhteenkuuluvaisuuden tunne 
aikaisempiin kadettikursseihin nähden, 
vastuuntunne nuoremmista ja alaisista sekä 
kunnioitus sotilasperinteitä kohtaan.

Perinteiden jaottelusta

Kadettikoulun virallisiksi perinteiksi voi-
daan lukea Kadettikoulun lippu, kunnia-
marssi ja joukko-osastotunnus. Kadetti-
perinteisiin voidaan myös lukea erilaiset 
juhlalliset tilaisuudet ja initiaatiomenot, 
joiden järjestämiseen ohjeet löytyvät pe-
rinteiden kirjasta. Kadettiperinteisiin kuu-
luu yhtenä osana myös erinäinen määrä 
tietoa, joka jokaisen kadetin tulee hallita. 
Kyseinen tieto liittyy muun muassa Ka-
dettikoulun historiaan ja rakennuksiin. Se 
on siis jokaisen kadetin yleistietoa. Tämä 
niin sanottu kadetin yleistieto on koottu 
erilliseen vihkoseen, joka jaetaan kaikille 
kurssin kadeteille. Vuosien saatossa tällaisia 
perinteistä kertovia vihkosia on ollut useita 
ja ainakin viimeisimmät vihot ovat myös 
koulun johdon allekirjoittamia.

Kadettikoulun perinteitä voi yrittää jao-
tella usealla eri tavalla. Yksi tapa olisi jakaa 
ne kolmeen osaan: Kadettikoulun perintei-
siin juhliin ja initiaatiomenoihin, Kadetti-
koulun rakennuksiin liittyviin perinteisiin 
sekä muihin Kadettikoulun perinteisiin. 

Perinteiden isä lukee 
perinteiden kirjan paina-

via sanoja kasteyönä 
vuonna 2007. 

Kuva Juhani Kandell.
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Perinteiden kirja kattaisi näistä ensimmäi-
sen kategorian. Toisaalta kadettiperinteitä ei 
voi sinällään jakaa selkeisiin yksiselitteisiin 
kokonaisuuksiin, sillä ne saattavat osiltaan 
kuulua useampaankin edellä mainittuun 
osa-alueeseen. Esimerkiksi artikkelin alussa 
kuvattu kasteyö on perinteinen initiaatio-
tapahtuma, joka kuitenkin jatkuu myö-
hemmin ikimuistoisena sarkajuhlana. Täl-
tä osin tapahtuma kuuluisi ensimmäiseen 
kategoriaan. Kuitenkin kasteyössä tärkeää 
roolia esittää myös koulun rakennuksista 

juhlasalirakennus ja sen sankariaula sekä 
Kadettikoulun lippu, jonka edessä simput 
vannovat kadettilupauksensa. Tästä koko-
naisuudesta löytyvät siis kaikki kolmijaossa 
eritellyt osa-alueet, mutta kokonaisuutena 
sitä ei kuitenkaan voida jakaa selkeästi 
mihinkään yksittäiseen kategoriaan. Yh-
teenvetona voidaan todeta, että perinteitä 

ei kannata yrittää pakottaa yksiselitteisiin 
määritelmiin, vaan pyrkiä ymmärtämään 
niitä monimuotoisena aikaan ja paikkaan 
sidonnaisina ilmiöinä.

Perinteiden kirjan syntyminen

Ennen perinteet kulkivat lähinnä suullisena 
perimätietona kurssilta toiselle, joten tieto 
ei ole pysynyt muuttumattomana. Synty-
neistä perinteistä ryhdyttiin myöhemmin 
kirjoittamaan muistioita, jotta tieto säilyisi 

paremmin muuttumat-
tomana. Näin tehtiin il-
meisesti vasta Itsenäisen 
Suomen Kadettikoulun 
aikana. 1930-luvulla 
tietoja ryhdyttiin ko-
koamaan kirjaksi, jotta 
tieto perinteistä säilyisi 
entistä paremmin muut-
tumattomana. Näitä kir-
jallisia tuotoksia voidaan 
pitää perinteiden kirjan 
jonkinlaisena esiasteena. 
Tuolta ajalta on laadit-
tu ainakin yksi muistio, 
johon on koottu sen ajan 
kadettiperinteitä ja ta-
poja. Perinteiden kirjan 
kokoaminen kuitenkin 
keskeytyi jostakin syystä 
ennen sotia ja sitä jatket-
tiin vasta sotien jälkeen. 
Huomionarvoista on 
myös se, että kadettipe-

rinteistä on kirjoitettu myös ruotsinkieli-
nen muistio, joka on peräisin sotien jälkei-
seltä ajalta.

Ensimmäinen muotoseikoiltaan ja sisäl-
löltään nykyistä perinteiden kirjaa muistut-
tava kirja valmistui tai ainakin allekirjoi-
tettiin 12.5.1958. Perinteet ovat kuitenkin 
muuttuneet, tai niitä on pitänyt muuttaa 

Kadettien majoittumis-
tilat ovat uudenaikai-
set ja viihtyisät. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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erinäisistä syistä. 
Ajan kuluessa ih-
miset sekä heidän 
arvot ja asenteet 
muuttuvat. Näin 
ollen myös tiet-
tyjä perinteitä on 
muokattu aikojen 
saatossa. Näistä 
syistä johtuen pe-
rinteiden kirjaa on 
uudistettu ja siitä 
onkin allekirjoi-
tettu käyttööno-
tettavaksi ainakin 
kaksi uudempaa 
versioita vuosilta 
1966 ja 1980. On 
mahdollista, että 
myös muita perinteiden kirjoja olisi otet-
tu käyttöön. Mikäli muitakin versioita on 
ollut käytössä, niitä ei ole ainakaan säily-
nyt nykyisen perinnehenkilöstön käyttöön. 
Mistään merkittävistä muutoksista eri pe-
rinteiden kirjoissa ei kuitenkaan ole kyse, 
vaikka uudempia versioita kirjasta on otettu 
käyttöön. Muutokset eivät niinkään koske 
kadetti- ja perinnekasvatuksen ideologiaa, 
vaan pikemminkin toteutustapaa ja juhlal-
listen menojen yksityiskohtia.

Perinteiden kirja

Perinteiden kirjan laatimisella on ollut tar-
koitus yhtenäistää kadettikursseille annet-
tavaa perinnekasvatusta. Vielä 1920-luvun 
alkupuolella esimerkiksi ensiyön toteutus 
saattoi vaihdella kurssista toiseen, mutta 
myöhemmin perinteiden kirjan käyttöön-
oton jälkeen ensiyön toteutus on ollut lähes 
samankaltainen. Tosin joitakin pieniä yksi-
tyiskohtia on muutettu. Esimerkiksi paik-
ka, jossa tilaisuus on pidetty, on vaihdellut 
hieman kurssista riippuen. Myös monet 

muut perinteiset ja juhlalliset tilaisuudet 
ovat muuttuneet vuosien saatossa. Eroa-
vuudet yksityiskohdissa eivät kuitenkaan 
muuta sitä tosiseikkaa, että kunkin tilai-
suuden perimmäinen tarkoitus on säilynyt 
samana vuodesta ja kurssista toiseen. 

Yksittäisen kadetin kannalta kenties 
kaikkein mieleenpainuvimpia perinteitä 
ovat ensiyö, kadettilupaus ja kaste sekä  
näitä seuraava sarkajuhla. Yleisesti otta-
en kaikkia Kadettikoulussa järjestettäviä 
juhlallisia tilaisuuksia ja initiaatioriittejä 
voidaan pitää jokaiselle kadetille mer-
kittävinä tilaisuuksina. Edellä mainitut 
perinteiset tapahtumat ovat jääneet myös 
allekirjoittaneille kirkkaaseen muistiin eri-
tyisen positiivisina muistoina. Näistä tilai-
suuksista vain harvat ovat kuulleet ennen 
Kadettikoulun alkamista, ja nekin harvat 
ovat kuulleet usein vain epämääräisiä ja 
virheellisiä huhuja tapahtumista. Epämää-
räiset ja virheelliset huhut ovat kuitenkin 
osa perinnetilaisuuksien viehätystä, koska 
niiden ansiosta kadeteille saadaan jänni-
tettä ja epävarmaa odotuksen tunnetta 

Kuoro on ollut osa 
kadettiperinteitä jo yli 

150 vuotta. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.
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Kasteyön tapahtumia 1960-luvulla. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

Koti, uskonto ja 
isänmaa. Kadettikoulun 
vuosipäivän paraatin 
hartaus 20.3.1968. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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Esimiesruokailu Santa-
haminan ruokalassa. 
Kadettikoulun vuosi-
päivän lounas vuonna 
1967. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.

Kadettikurssi  
58:n ylentämistilaisuus 

presidentinlinnassa 
vuonna 1974. 

Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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aikaiseksi. Mikäli perinnetilaisuuksien jär-
jestelyt olisivat kaikkien kadettien yleises-
sä tiedossa, ne muuttuisivat helposti mie-
lenkiinnottomiksi tapahtumiksi. Yleisesti 
ottaen perinnetilaisuudet ovat erinäisten 
vaiheiden jälkeen muotoutuneet kadettien 
keskinäisestä puuhastelusta puoliviralli-
siksi tilaisuuksiksi, joihin ottaa osaa myös 

Kadettikoulun henkilö-
kunta ja toisinaan myös 
kummikurssilaiset. 

Vasta opiskelunsa aloit-
tanut kadetti kohtaa pe-
rinnetilaisuuksista ensim-
mäisenä ensiyön. Nimensä 
mukaisesti ensiyö pidetään 
kullekin kadettikurssille sen 
ensimmäisenä yönä. Tämä 
perinne on otettu käyttöön 
vasta Itsenäisen Kadettikou-
lun aikana, sillä aiempien 
Kadettikoulujen historiasta 
ei löydy viittauksia juurikaan 
tämän kaltaisista tilaisuuk-
sista. Ensimmäisen kerran 
tällainen tilaisuus järjestettiin 
1920-luvulla, ja se vakiinnutti 
muotonsa perinteiden kirjan 
astuttua voimaan. Ensiyö on 
tyypillinen initiaatioriitti. Pe-
rinteiden kirjan mukaan ensi-
yön tarkoituksena on kohdistaa 
nuoren kadetin ajatukset upsee-
rin uran sisältöön ja Kadetti-
koulun henkeen ja sotilasperin-
teisiin”.

Kadettikaste on otettu varsi-
naisesti käyttöön vasta itsenäi-
sen Suomen Kadettikoulussa. 
Haminan koulun ajoiltakin on 
joitakin tietoja tämänkaltaisista 
tilaisuuksista, mutta tuolloin kyse 
ei ollut mistään järjestelmällisestä 

toiminnasta, vaan pikemminkin vanhem-
pien kiusanteosta. Nykyisen muotonsa 
nämä tilaisuudet ovat saaneet perinteiden 
kirjan valmistumisen myötä. Kadettikas-
teen ja -lupauksen yhtenä tarkoituksena on 
hyväksyä nuoremmat kadetit osaksi kadet-
tiyhteisöä. Ennen tähän liittyi myös kätte-
ly sinun kauppojen merkeissä. Tilaisuuden 
tarkoituksena on korostaa vanhojen sotilas-

Perinteiden kirja 
vuodelta 1927 on 
virolaisten lahjoit-
tama ja edelleen 
kovassa käytössä 
kadettien monissa 
perinntepahtumissa. 
Kuva Marko Palo-
kangas.
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perinteiden velvoitteita, yhteenkuuluvuut-
ta, isänmaallisuutta ja valmiutta kestää 
vaikeuksia.  Näiden tilaisuuksien jälkeen 
nuorimman kurssin kadetit hyväksytään 
kadettioppilaskunnan täysivaltaisiksi jä-
seniksi ja he saavat oikeuden kantaa kade-
tin juhlapukua. Tämän lisäksi nuorimpia 
kadetteja ei kutsuta enää simpuiksi, vaan 
nuorukaisiksi. Kadettilupausta ja kastet-
ta seuraa sarkajuhla. Se on tilaisuus, jossa 

Perinteiden kirja vuodelta 1966. 
Kuva Johanna Keinänen.

Vahvistus perinteiden 
kirjan käyttöönotosta 
vuodelta 1966. 
Kuva Marko Palokangas.

Vahvistus perinteiden 
kirjan käyttöönotosta 
vuodelta 1980. 
Kuva Marko Palokangas. 
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kadetit pukeutuvat ensimmäisen kerran 
kadetin juhlapukuun m/22. Sarkajuhlat 
ovat erittäin hienot kadettien järjestämät 
tanssiaiset, jotka sisältävät yhdessäoloa, 
hauskanpitoa ja perinteistä ohjelmaa.

Perinteiden kirjojen  
erot ja yhtäläisyydet

Kirjan eri versioissa on useita eroja, mutta 
ei ole tarpeellista luetella kaikkia niitä pie-
niä eroja, vaan oleellisempaa on pohtia sitä, 
mistä nämä erot johtuvat. Eroja on muun 
muassa paikkojen ja henkilöiden nimissä. 
Esimerkiksi Haapaniemen Kadettikoulua 

on kutsuttu Brahenlinnan Kadettikouluksi 
ja perinteiden isää muun muassa traditioi-
den isäksi. Eroja on myös kadettilupaukses-
sa, jonka eri versiot on liitetty osaksi yhtä 
perinteiden kirjaa. Näistä eroista huolimat-
ta kadettilupauksen tärkeimpänä sanomana 
on säilynyt kuitenkin lupautuminen isän-
maan ja oman kansan järkähtämättömäksi 
puolustajaksi.

Syynä perinteiden kirjojen eroavaisuuk-
siin ovat todennäköisesti olleet muun mu-
assa koulutusjärjestelmän muutokset tai 
esimerkiksi koulunjohtajan halu uudistaa 
ja muuttaa perinteitä. Myös yleinen ajan 
henki on vaikuttanut niin kadettilupauk-
sen sisältöön ja sanamuotoihin kuin mui-
hinkin perinteisiin. Ajan hengellä tarkoi-
tetaan poliittisten tapahtumien ja yleisten 
mielipiteiden vaikutusta.

Miksi koulunjohtajat olisivat sitten 
halunneet vaikuttaa perinteisiin? Syy-
nä tähän lienee simputus, joka on ollut 
perinnekasvatuksen rinnalla rasite lähes 
koko itsenäisyyden ajan. Jo Haminan Ka-
dettikoulun aikana vanhemmat kadetit 
kiusasivat nuorempia, ja se siirtyi aikanaan 
myös Itsenäisen Suomen Kadettikouluun. 
Kiusaamista alettiin kutsua simputukseksi. 
Henkilökunta kielsi simputtamisen, mutta 
tästä huolimatta se jatkui salaa kadettien 
keskuudessa. Tuolloin muodostui myös 
epävirallisia perinteitä, joihin yhdistet-
tiin toisinaan simputusta. Myös nykyisin 
järjestettäviin arvokkaisiin perinteisiin 
tilaisuuksiin kuului ennen tulokkaiden 
simputus. Luultavaa on, että tämän vuoksi 
koulunjohto on ottanut kantaa siihen, mi-
tä voidaan luokitella perinteiksi ja kuinka 
niitä tulee siirtää nuoremmille kadeteille. 
Halu kirjata perinteet yksien kansien sisään 
perinteiden kirjaksi tulikin vaatimuksena 
koulun johdolta. Tämän vuoksi koulunjoh-
taja allekirjoitti perinteiden kirjan tiettyjen 

Perinnnehenkilöstöä 
1960-luvulla. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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perinteiden jatkumisen hyväksymiseksi. 
Osa perinteistä on kuitenkin kulkeutunut 
kadettien keskuudessa epävirallisena tieto-
na muistioiden ja vihkojen muodossa aina 
näihin päiviin saakka. 

Ajan hengen vaikutus on näkynyt perin-
netilaisuuksissa ennen sotia ja myös niiden 
jälkeen. Sota-aikaa voidaankin pitää erään-
laisena vedenjakajana ja muutoksen aiheut-
tajana. Ennen sotia perinnetilaisuudet oli-
vat jopa kiihkomielisiä. Tästä esimerkkinä 
on puhe, jonka traditioiden isää edeltävä 
sodanjumala Mars tai pyöveli piti ensiyönä. 
Puhe on varsin kiihkoisänmaallinen ja se 
päättyi sanoihin: ”Me tahdomme suureksi 
Suomenmaan, me voitamme vastustajan ja 
Vienanlahdesta Laatokkaan me piirrämme 
rajan miekalla.” Tämän sanottuaan hän piir-
si miekkansa kärkeen kiinnitetyllä liidulla 
karttaan Suur-Suomen rajan uudelleen. 
Sotien jälkeen tämänkaltaiset vihamieliset 
ja kiihkoisänmaalliset ilmaukset on jätet-
ty pois ja ne ovat saaneet arvokkaamman 
sävyn. Voisiko tämä johtua jopa valvonta-
komission läsnäolosta, vai oliko kyse vain 
yleisestä asenteiden muuttumisesta? 

Ajan henki ja tietynlainen kiihkoisän-
maallisuus on näkynyt myös vanhemmissa 
kadettilupauksen versioissa, joissa sanat 
ovat huomattavasti jyrkemmät ja kansal-
lishenkisemmät kuin nykyisessä. Vanhem-
missa versioissa, jotka ovat sotia edeltävältä 
ajalta, puhutaan Suur-Suomesta ja luvataan 
Karjalan heimojen erottajalle kuolema. Ka-
dettilupauksen nykyinen versio on otettu 
käyttöön sotien jälkeen. Nykyisessä ver-
siossa tällaiset ilmaisut on jätetty pois, ja 
voisikin sanoa, että nykyisin käytössä oleva 
kadettilupaus on poliittisesti korrekti, eikä 
kohdista vihaa mitään tiettyä valtiota vas-
taan. Voidaan siis todeta, että sekä 1920–30 
lukujen nationalismi, että kylmä sota ovat 
jättäneet jälkensä myös kadettilupaukseen.

Kirjoihin valitut ja niistä pois 
jätetyt perinteet

Kuten jo aiemmin mainittiin, kaikille ka-
deteille on aikojen kuluessa jaettu erilaisia 
perinteitä koskevia vihkosia, joissa on ol-
lut tietoa epävirallisista kadettiperinteistä. 
Perinteiden kirjoihin on selkeästi koottu 
tieto ja ohjeistus tärkeiden perinnemenojen 
järjestämisestä ja niistä on jätetty pois ky-
seenalaiset perinteet. Yhtenä tarkoituksena 
perinteiden kirjojen kokoamisessa lienee 
ollut halu saada simputus loppumaan ja 
saada koulunjohto hyväksymään ainoastaan 
arvokkaat tilaisuudet kirjattavaksi perin-
teiden kirjaan. 

Kadettien perinnehen-
kilöstö 1990-luvulla. 

Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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Useista lähteistä on luettavissa, että sim-
putus on jatkunut kadettien keskuudessa 
kuitenkin pitkään ja käsityksemme mukaan 
se on saatu poistettua kokonaan vasta aivan 
viimeisimpien kurssien aikana. Simputus 
sotii täysin perinteiden kirjassa asetettu-
ja tavoitteita vastaan. Simputuksen ei voi 
kuvitella edistävän lujaa kadettitoveruutta, 
vastuuntunnetta nuoremmista ja alaisista, 
saatikka keskinäistä auttamisen henkeä ja 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta aiempien 
kadettikurssien kanssa. Jokainen jota on 
jossakin elämänsä vaiheessa suotta nöyryy-
tetty ymmärtää tämän varmasti. Nykyisin 
perinnekasvatus tapahtuu varsin avoimesti. 
Tästä esimerkkinä on se, että enää ei ole 
olemassa mitään epävirallisia perinteitä tai 

vihkosia. Nykyisin nämä epäviralliset vih-
koset ovat Kadettikoulun johtajan allekir-
joittamia ja täten osa Kadettikoulun ja ka-
dettien hyväksymää virallista perinnettä.

Perinnetapahtumat 
muutosten kourissa

Kuten jo aiemmin mainittiin, perinteet 
ovat muuttuneet ajan ja yhteiskunnan mu-
kana. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat vii-
meaikojen koulutusjärjestelmämuutokset 
Kadettikoululla. Muutokset ovat vaikutta-
neet perinteisiin muun muassa opiskelunsa 
aloittaville kadeteille järjestettävän ensiyön 
järjestelyihin. Järjestelyt olivat toisin kurs-
seilla 88–92, koska kyseiset kurssit aloit- 

Katkeamaton ketju 
vaikka räjähtävästä 
tulilangasta. Kadetteja 
Vuosangan ampuma-
leirillä. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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tivat opintonsa Maasotakoulussa Lappeen-
rannassa. Joillakin kyseisistä kursseista 
ensiyötä ei edes järjestetty. Koulutusjär-
jestelmän muutos 93. kadettikurssista 
alkaen puolestaan aiheutti jälleen paluun  
vanhaan, koska kyseisessä koulutusjärjes-
telmässä kurssit aloittavat opintonsa jälleen 
Santahaminan saarella. Koulutusjärjestel-
män muutokset, opiskelun kiivas tahti ja 
lisääntynyt vapaa-aika ovat viime aikoina 
aiheuttaneet sen, että kadetit eivät ole enää 
niin paljon tekemisissä toistensa kanssa. 
Etenkin kurssien välinen yhdessäolo on vä-
hentynyt. Uskomme että tämä on vaikutta-
nut myös siihen, mitä perinteitä vaalitaan 
ja ennen kaikkea millä tavalla niitä nuo-
remmille koulutetaan. 

Tällä hetkellä käytetään pääasiassa vuon-
na 1980 allekirjoitettua perinteiden kirjaa. 
Koulutusjärjestelmä on muuttunut kirjan 
allekirjoittamisen jälkeen useaan otteeseen. 
Myös kadettioppilaskunta on vaihtanut ni-
mensä Kadettitoverikunnaksi sekä nykyisen 
Kadettitoverikunnan sääntöjä ollaan uusi-
massa. Näiden lisäksi perinnetilaisuuksien 
järjestämisessä on pieniä eroja siihen, miten 
perinteiden kirja määrittelee kyseiset tilai-
suudet. Nämä ovat syitä, jotka edellyttävät 
perinteiden kirjan päivittämistä nykyisyyt-
tä vastaavaksi. Lisäksi epävirallisia perin-
teitä sisältävä ”Kadettiyhteisön perinteitä 
ja vakiintuneita toimintatapoja” -vihko on 
myös Kadettikoulun johtajan hyväksymä. 

Tämän vuoksi voisikin olla aiheellista liit-
tää kyseisen vihkon tiedot osaksi uutta pe-
rinteiden kirjaa.

Aika uudistuksille

Perinteiden kirjalla alkaa olla aika uudis-
tua. Yhteiskunta ja asenteet ovat muuttu-
neet, valtioita on hajonnut ja uusia on syn-
tynyt viimeisimmän kirjan käyttöönoton 
jälkeen. Kuitenkin yhdestä asiasta voimme 
olla varmoja: perinteiden kirjan asettamiin 
tärkeisiin tavoitteisiin on kadettikoulu-
tuksessa päästy kautta aikojen. Todisteena 
on se, että jokaisen suomalaisen upseerin 
rinnassa sykkii omaa katajaista kansaansa 
ja luonnonkaunista isänmaataan rakastava 
sydän.

LÄHTEET
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Liene, Timo: Käsi kalvan kahvassa, Suomalaisen upseerikoulutuksen 
lyhyt historia. Jyväskylä 2000 ja 2002.

ALKUPERÄISAINEISTO JA OPINNÄYTETYÖT

Kirjoittajien henkilökohtaiset mielipiteet ja kokemukset 90. ja 91. 
kadettikursseilla.
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Kestävälle tielle johdattelen lukijan 
oman historiani kautta tulevaisuu-
den upseerikoulutuksen haasteet 

mielessä pitäen. Kadettilupaus tärkeimpä-
nä kadettiupseereita yhdistävänä tekijänä 
on koko artikkelini koossa pitävä voima.

Olen kaikin keinoin yrittänyt välttää 
huhuja ja juoruja. Niitäkin kadettikoulu-
tuksen läpikäyneiden parissa liikkuu, kun 
puhumme meille tärkeistä perinne- ja kas-
vatusasioista.

Maanpuolustuskorkeakoulun ensim-
mäisen vuosikymmenen aikana upseerin 
perustutkintoa uudistettiin useita kertoja. 
Ajoittain uudistustyö vaikutti tempoile-
valta ja se oli niin tiivistempoista, etteivät 

suunnittelijat puhumattakaan ulkopuoli-
sista aina olleet selvillä missä mennään ja 
mistä järjestelmästä on aina kysymys. Sa-
maan myllerrykseen joutuivat myös kadet-
ti- ja perinnekasvatus. Voidaan kysyä, että 
oltiinko jo katkaisemassa tarkoituksella 
perinteiden ja kadettikasvatuksen ketjua.

Maanpuolustuskorkeakoulun perusta-
misvaiheessa vuonna 1993 Kadettikoulun 
nimi muuttui perustutkinto-osastoksi. Ti-
lanne eräällä tavalla ”normalisoitui”, kun 
upseerikoulutuksen 225-vuotisparaatissa 
19.3.2004 puolustusvoimain komentajan 
amiraali Juhani Kaskealan tuodessa juh-
lapuheessaan esille halunsa perinteisiin ve-
doten muuttaa nimi takaisin Kadettikou-

Hannu Aikio
61. kadettikurssi

Kirjoittaja (s. 1954) on 
eversti ja palvellut muun 
muassa Kadettikoulun johta-
jana vuosina 2003–2005.

Näkemyksiä kadettikasvatuksen ja 
perinteiden rooleista osana tulevaisuuden 

upseerikoulutusta

Kestävällä tiellä

Artikkelini perustuu omakohtaisiin kokemuksiini kadettina vuosina 1974–1977, Kadettikoulun 
opettajana ja kurssin johtajana vuosina 1983–1985 ja 1987–1988 sekä Kadettikoulun johtaja-
na ajalla 2003–2005. Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorina toimin vuosina 2005–2007.  
Kadettikoulutuksen parissa olen siis palvellut yli 10 vuotta, kun aikaan lasketaan mukaan oma ka-
dettiaikani. Sitä ei voi tietenkään jättää pois, syntyyhän kadettiaikana kadettihenki, ja koko uraan 
– jos ei elämäänkin vaikuttavat elämänkatsomus ja arvomaailma. Tai sitten ei synny. Käsittelen 
artikkelissani niitä eräitä muistoja, joilla on ollut vaikutusta omaan upseeriuteeni ja omiin arvoi-
hini upseerina, alaisena ja esimiehenä. Kadettikoulun opettajakauden ja kurssin johtajuuden jälkeen 
käyn läpi kokemuksia joukko-osastosta, esikunnista ja lopuksi palaan aiheessa Kadettikouluun.
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luksi. Näin tapahtuikin, ja asetustekstin 
tarkistuksessa nimi muutettiin virallisesti 
vuoden 2006 alussa.

Myös jatkuva kansainvälistyminen on 
tuonut ja tuo edelleen uusia haasteita up-
seerikoulutukseemme. 1960-luvun alusta 
lähtien on kansainvälinen koulutus lähes 
näihin päiviin asti ollut vierailuvaihtoa 
muun muassa pohjoismaisten kadettipäi-
vien eli NOKA-tapahtumien muodossa. 
Näistä onkin monilla upseereilla mitä 
erilaisimpia muistoja, jotka yhä edelleen 
hauskuuttavat kadettitovereita monissa 
muistelustilaisuuksissa. 

Nykyään kansainvälistä opetusta anne-
taan opetussuunnitelmiin liittyen muu-
tamia viikkoja. Tulevaisuuden visioissa 
yliopistouudistukseen liittyen nähdään 
entistä tiiviimpi opiskelijavaihto osana tu-
levien upseereiden opetusta luonnollisena 
myös ulkomaisten sotilaskorkeakoulujen 
kesken. Opiskelijoiden liikkuvuuden mah-
dollistamiseksi myös Maanpuolustuskor-
keakoulu tulee, ainakin pitäisi, ottamaan 
tutkinto-opiskelijoita sotatieteiden mais-
teriopintoihin muissa kotimaisissa yliopis-

toissa kandidaattitutkintonsa suorittaneita. 
Periaatteessa Bolognan sopimus käsittää 
opiskelijoiden liikkuvuutta koko euroop-
palaisessa yliopistokentässä. Tämä tarkoit-
taa mahdollisesti ulkomaisia opiskelijoita 
Kadettikouluun ja suomalaisten sotatie-
teiden kandidaattien opiskelua maisteriksi 
ulkomaisissa sotilaskorkeakouluissa. 

Tullaanko Maanpuolustuskorkeakou-
luun jossakin näköpiirissä olevassa tulevai-
suudessa avaamaan siviililinja sotatieteiden 
kandidaattien opetukseen? Jos näin käy, 
miten käy kadetti- ja upseerikasvatuksen? 
Olemmeko siis kestävällä tiellä? 

Maanpuolustuskorkeakoulua 
perustetaan ja upseerin 

perustutkintoa uudistetaan

Kun katsotaan ajassa taaksepäin, voidaan to-
deta, että upseerikoulutus on ollut jatkuvas-
sa muutoksessa. Maanpuolustuskorkeakou-
lu perustettiin vuonna 1993, jonka jälkeen 
upseerien koulutusjärjestelmä on kokenut 
historiansa ajan suurimmat uudistukset. 

Maanpuolustuskorkea-
koulun kampus on 

elävä, jossa ohikulkija 
saattaa edelleen kuulla 

kadettien reipasta 
marssilaulua. 

Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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Kolmivuotinen upseerin tutkinto muut-
tui nelivuotiseksi upseerin tutkinnoksi, jo-
ka oli samalla ylempi korkeakoulututkinto. 
Ensimmäiset tämän koulutuksen saaneet 
yliluutnantit valmistuivat vuonna 1995. 
Koulutus saatiin hädin tuskin kunnolla 
pyörimään, kun tehtiin päätös kaksiportai-
sesta tutkinnosta, joka sisälsi sotatieteiden 
kandidaatti- ja maisterivaiheet. 

Muutoksen rajuutta kuvaa se, että 
vuonna 2003 Kadettikoulussa opiskeli ka-
detteja nelivuotisessa upseerin tutkintoon 
johtavassa koulutusohjelmassa, sotatietei-
den kandidaatti ohjelmassa ja sotatietei-
den maisteriohjelmassa. Yhtään upseeria 
ei ollut vielä valmistunut sotatieteiden 
maisteriksi, kun jo uutta opetussuunnitel-
maa laadittiin. Minkäänlaisia kokemuksia 

kentältä viivästetyn palautteen muodossa ei 
ollut olemassa.

Muutos on näkynyt myös henkilökun-
nan väsymisenä ja osin turhautumisena. 
Aina on ollut niin sanotusti sata lasissa, 
kun uutta opetussuunnitelmaa on laadittu. 
Ristiriidoiltakaan ei aina ole vältytty. Ta-
voitteet sinänsä eivät ole muuttuneet, tapa 
ja aika tavoitteiden saavuttamiseen sitä vas-

toin on muuttunut useaankin otteeseen.
Osin on ymmärrettävää, että kadettius 

meinasi välillä unohtua opintotavoitteiden 
saavuttamisen rinnalla. Oliko se tarkoitus-
hakuista, sitä on vaikeaa sanoa, ehkä olikin. 
Jos oli, niin sitä on taas vaikeaa, melkeinpä 
mahdotonta ymmärtää ja hyväksyä. 

Toisaalta on todettava, että Maanpuolus-
tuskorkeakoulun perustaminen on kestänyt 

Sankariaulassa hiljen-
nytään ja annetaan 
kadettilupaus. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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15 vuotta ja se on saavuttanut tunnustetun 
aseman suomalaisessa yliopistomaailmassa. 
Bolognan prosessin vaatimusten mukaan 
laaditut opetussuunnitelmat ovat käytössä 
ja opiskelu on mitoitettu yhtäläisten peri-
aatteiden mukaan läpinäkyvästi.

Perinteet

1970-luvulla opettelimme ulkoa asioita, 
joita löytyy vihkosesta ”Kadettiyhteisön 
perinteitä ja vakiintuneita toimintatapoja” 
merkinnällä ”ei enää käytössä”.  Hyvä, että 
tällainen vihkonen on otettu käyttöön. Sii-
nä Kadettikoulun johtaja, kadettivääpeli ja 
perinteiden isä yhdessä allekirjoituksellaan 
sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin. Oli-
han ulkoa opiskelullakin tietysti hyötynsä, 
mutta olisi sen energian voinut suunnata 
opiskelun kannalta tärkeimpiin asioihin.

Oppaassa todetaan, että perinteiden 
merkitys ei ole vain vanhojen tunnusten 
ja muistojen vaalimisessa tai hyväksi ko-
ettujen muotojen ja tapojen tunnollisessa 
noudattamisessa. Perinteiden syvällisempi 
merkitys ja niiden oikea ymmärtäminen il-
menee luottamuksellisena ja puhtaiden ar-
vojen ilmapiirinä, joka syntyy silloin, kun 
kadettipiiri tuntee olevansa yksi ja sama 
jakamaton kokonaisuus. Oikein ymmärre-
tyt perinteet velvoittavat yhteistyöhön ja 
yhteisvastuuseen. Ne kasvattavat yksilön ja 
joukon sisäistä lujuutta ja edistävät kurin 
korkeinta astetta – itsekuria.

Oikein arvostetut ja ymmärretyt pe-
rinteet ilmentävät kaikkea sitä henkistä 
voimaa, joka Haapaniemestä ja Haminas-
ta versoi luomaan Suomesta meille vapaan 
isänmaan ja jotka itsenäisen Suomen Ka-
dettikoulusta lähtien vaikuttivat kalliisti 
lunastetun vapauden säilymiseen.

Perinteitä ja niiden opettamista ei saa 
ymmärtää väärin. Jokainen kadetti on vel-
vollinen miettimään toimintaansa siten, 

että niin opettaja – vanhempi, kuin oppi-
las – nuorempi, kokevat molemmat asian 
arvokkaaksi. Perinteiden opettaminen ja 
oppiminen on kasvattamista ja kasvamista.

Kurinpitoa ja 
toverikasvatusta

Omasta kadettiajastani haluan tuoda esille 
kaksi tapahtumaa, joista toinen koski van-
hempaa kurssia ja toinen omaani. Molem-
mat liittyivät jotenkin kurinpitoon, ainakin 
me näin siitä oman kurssin tapahtumasta 
ymmärsimme tuolloin. 

Eräänä simppuvuoden aamuista, oliko se 
syksyä tai kevättä ei sillä niin väliä, koko 
kadettikomppania oli käsketty järjestymään 
päärakennuksen edessä olevalle pysäköinti-
alueelle kursseittain. Komppania ilmoitet-
tiin silloiselle, arvostetulle Kadettikoulun 
johtajalle eversti Lars Heinrichsille. Hän 
komensi pitemmittä puheitta kaksi van-
himman kurssin kadettialiupseeria rivin 
eteen ja kertasi lyhyesti heidän tempauk-
sensa, sananmukaisesti riisti kyseisiltä ka-
deteilta heidän kadettialiupseerin arvonsa. 
Tuo aamu jäi varmaan monen muunkin 
mieleen. Siinä moni asia meni kohdalleen, 
vaikka ei varmastikaan asianomaisten kan-
nalta. Onneksi tämä ei vaikuttanut herrojen 
kaadereiden jatkouraan, vaan molemmat 
ovat tehneet ansiokkaan ja kunnioitusta 
herättävän monipuolisen uran upseereina. 
Olisihan siinä voinut toisinkin käydä.

Toinen tapaus liittyy omaan kurssiini. 
Eräs kadettiveli ei jotenkin sopeutunut 
joukkoon. Ei mikään uutinen nykyisil-
läkään kursseilla. Ensimmäisen vuoden 
aikana erään lounaan jälkeen päätettiin vel-
jellisesti antaa muistus toverikurista kan-
tamalla hänet mereen. Näin meneteltiin 
hänen vastanpanemisestaan huolimatta. 
Tämä tapahtuma oli kuitenkin kyseiselle 
kadettiveljelle liikaa ja se johti hänen kurs-
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sinsa lopettamiseen. Kurinpidosta tässäkin 
oli kyse, omalla tavallaan, mutta mentiin 
liian pitkälle. Perinteet ja kasvatus sekä 
vieläpä oman käden oikeus menivät kyllä 
pahasti sekaisin. 

Kaste

Varsinaisista perinteistä simppuajasta mie-
leen jäävimmät tapahtumat ovat ensiyö, 
tanssikurssi, kasteyö, kadettilupaus ja sar-
katanssiaiset. 

Kasteyö, kadettilupaus ja sarkatanssi-
aiset ovat säilyttäneet asemansa kaikkein 
tärkeimpänä kadettiupseereita yhdistävänä 
linkkinä läpi vuosikymmenten. Näihin ei 
koskettu myöskään vuosituhannen vaih-
teen myllerryksessä. Niiden asema ehkäpä 
päinvastoin oli korostunut ensimmäisenä 
koko kurssia koskettavana tapahtumana, 
tosin vasta toisen opiskeluvuoden syksyllä.  

Nykyään on ollut tapana kutsua ken-
raalikuntaa, Kadettikunnan ja Upseerilii-
ton edustajia sekä Kaaderilaulajat mukaan 
kasteyön tapahtumiin. Kummikurssien 
edustajat kuuluvat itseoikeutettuina vie-
raslistalle. Tämä on saanut erittäin hyvän 
vastaanoton vanhoilta kaadereilta sekä 
nuorilta kadeteilta. Kun vanhojen kadet-
tisukupolvien edustajat seisovat joukon 
edessä kastetilaisuuden aikana, kuvastaa 
se kaikkein parhaiten sukupolvien välistä 
katkeamatonta ketjua.

Kadettilupaus

Sankariaulassa annetaan kadettilupaus ka-
dettivääpelin toimiessa esilukijana.

”Kadettilipun, sotilaan korkeimpien hy-
veiden uskollisuuden ja miehuuden, kunni-
an ja toveruuden vertauskuvan edessä minä 
lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle. 
Kadettiaikanani ja sen jälkeen olkoon tun-
nukseni Suomen vapaus ja kansamme onni. 

Kadettilupauksen sisältö 
1920-luvulta.
Kuva Johanna Keinänen.

Kadettilupauksen teksti 
1930-luvulta. 

Kuva Johanna Keinänen.

Uusin kadettilupaus on peräisin 
sotien jälkeiseltä ajalta. 
Kuva Marko Palokangas.
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Isien sankarimuisto säilyköön 
minulle pyhänä, ja sotilaan 
kunnia olkoon toimintani 
johtotähti. Ajatukseni ja te-
koni kannustimet ja tavoitteet 
olkoot aina ylevät ja jalot. En 
karta työtä, en taistelua, en 
kärsimyksiä, en kuolemaa tä-
män lupauksen lunastamiseksi. 
Auttakoon Jumala minua ole-
maan kestävä kunnian tiellä.”

Ateenalaisten laulu alkaa 
monesti vaisuhkona, mutta 
heti kun kaikki siihen yhtyvät 
menee iho kananlihalle, ja vanhat muistot 
valtaavat mielen. Hetki on juhlallinen.

Aamun huipennuksen jälkeen on aika 
yhteisen maakunta-aamiaisen vanhojen 
kaadereiden kanssa. Maakuntalaulut ka-
jahtavat mikä voimakkaammin mikä hen-
toisemmin. Kouluissa ei näitä lauluja enää 
opetella, ja monelle kadetillekin oman 
maakuntalaulun laulaminen on ainutlaa-
tuinen kerta.

Illalla pukeudutaan parhaimpiin, ka-
detit ensimmäistä kertaa juhlapukuun, on 
sarkatanssiaisten aika. Opetusneuvos Åke 
Blomqvist, yli 60-vuotisella kokemuksel-
laan kadettien tanssinopettajana, johdattaa 
vanhoihin tansseihin diskotanssejakaan 
pois jättämättä.  

Vuoden 1926 käyttöön tullut ensimmäi-
nen kadettilupaus oli kiihkoisänmaallinen 
ja noudatti suuressa määrin Akateemisen 
Karjala-seuran valan kaavaa.

”Siniristilipullemme, sen alla lupaan 
ja vakuutan minä kunniani, vapauteni ja 
esi-isieni vuotaneen veren nimessä uhraa-
vani työni ja elämäni Isänmaalle. Tulevassa 
toimessani, joko puolustuslaitoksessa tai 
sen ulkopuolella tunnussanani: Suomi kan-
sallisesti valveutuneeksi, Karjalan kahleet 
katkottava, kuolema Kalevan heimon pirs-
tojille. En pelkää mitään kärsimyksiä, uh-

raan yksityisen onneni ja henkenikin tämän 
lupauksen puolesta. Niin kuin minä uskon 
yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon 
yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tu-
levaisuuteen.”

Kadettilupauksen sisältöä pidettiin 
Kadettikoulun sisäisenä asiana eikä Ka-
dettikunta ottanut siihen kantaa ennen 
sotia. Lausuntoa sisällön muuttamisesta oli 
Kadettikunnalta erikseen pyydetty. 1930-
luvun alussa eversti Taavetti Laatikainen 
muutti lupauksen sanontaa voimakkaasti. 

Kadettikoulun 55-
vuotisjuhlan lounas 

maistui vuonna 1974. 
Kuva Puolustusvoimien 

Kuvakeskus.

Tanssitaito on eräs 
kadetin perustaidoista. 

Opetusneuvos Åke Blom-
qvist vaimonsa kanssa 

vastasi pitkään kadettien 
tanssiopetuksesta. 

Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus. 
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Sarkatanssiaiset ovat 
yksi odotetuimmista ja 
arvostetuimmista perinteistä 
upseerin alku-uralla. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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Se kuului: ”Kadettilippumme, Sinulle so-
tilaan korkeimpien hyveiden, uskollisuu-
den ja miehuuden, kunnian ja toveruuden 
vertauskuvalle lupaan ja vakuutan minä 
uhraavani työni ja elämäni Isänmaalleni. 
Kadettiaikanani ja sen jälkeen olkoon tun-
nuslauseeni: elän kansamme kalliille itse-
näisyydelle, heimojemme hengen herättä-

miselle, suuren sukumme tulevaisuudelle 
ja vapautemme vaalimiselle. Säilyköön 
esi-isieni sankarimuisto pyhänä ja sotilaan 
kunnia olkoon korkein päämääräni. En pel-
kää mitään kärsimyksiä, uhraan yksityisen 
onneni ja henkenikin tämän lupauksen puo-
lesta. Niin kuin minä uskon yhteen suureen 
Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen 
Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen.”

Kadettilupauksen sanamuotoa on muu-
tettu viimeksi sotien jälkeen vuonna 1945. 
Sen sanat muistuttavat edelleen upseerin 
työn epäitsekkyydestä isänmaan palveluk-

sessa ja valmiudesta uhrauksiin maan ja 
kansan puolesta. Kadettilupauksen antoti-
laisuudet otettiin käyttöön 8. kadettikurs-
silta alkaen. Sotien jälkeen on vakiintunut 
käytäntöön antaa lupaus Kadettikoulun 
juhlasalin sankariaulassa Kadettikoulun li-
pun edessä kasteen ja katkeran kalkin juon-
nin jälkeen. Sankariaulan graniittitauluihin 
on kaiverrettu sodissamme kaatuneiden 468 
kadettiupseerin nimet. Kadettiupseeristo 
kärsi raskaat tappiot, lähes joka viides Ka-
dettikoulun käynyt menehtyi täyttäessään 
kadettilupauksessa antamaansa velvoitetta.

Lupauksen sisällön muuttamiseen on 
esitetty joitakin perusteltuja mielipiteitä 
puolustusvoimien tehtäviin tulleen kan-
sainvälisen toiminnan vuoksi. Suomen puo-
lustusvoimien kansainvälinen toiminta on 
alle 5 % luokkaa kokonaistoiminnasta. 

Suomen puolustusvoimien kansainväli-
sen toiminnan päämääränä on Suomen puo-
lustaminen ja suomalaisten – ja eurooppa-
laisten – etujen ja arvojen puolustaminen. 
Tilanne ei tässä mielessä ole vertailtavissa 
sotien jälkeiseen tilanteeseen eikä tarvetta 
lupauksen tekstiin kajoamiseen ole. Naiset-
kaan eivät ole vaatimassa miehuus-viitta-
uksen muuttamista.

Akateemisuus vaatii veronsa

Vuosituhannen vaihteessa upseerikoulutus-
ta uudistettiin vauhdilla. Näin jälkeenpäin 
voi arvioida, että lapsi oli vähällä mennä 
pesuveden mukana. Tutkimustahan asiasta 
ei ole tehty, mutta kiireellä tehty opetus-
suunnittelu jätti taka-alalle upseeriuteen 
liittyviä tärkeitä perinne- ja kasvatuksellisia 
asioita. Vääristymiä oli muodostumassa. 

Yhtenä niistä on pakko mainita fyysi-
sen kunnon aliarvioiminen upseerin amma-
tissa. Jotta olisi saatu akateemisesti korkea-
tasoisia hakijoita kadettikoulutukseen, niin 
fyysistä kuntoa mittaavan Cooperin testin 

Fyysisen kunnon ylläpi-
täminen on upseerien 
perusedellytyksiä 
kadetista kenraaliin. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.
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rajaa alennettiin 2 600 metristä 2 500 met-
riin. Koska naisilla oli myös mahdollisuus 
hakeutua upseerikoulutukseen ammattiin 
vapaaehtoisen varusmiespalveluksen jäl-
keen, heidän fyysisen kuntonsa raja pudo-
tettiin vielä alemmas, 2 300 metriin. 

Sotatieteiden kandidaattien ja maiste-
reiden opetussuunnitelmatyöhön liittyen 
tehtiin tutkimus siitä, miten kunto on vai-
kuttanut opintomenestykseen 88. kadetti-
kurssilla ja merikadettikurssi 72:lla, joka 
oli ensimmäinen kyseisen valintamenette-
lyn läpikäynyt kurssi. Tutkimus osoitti sel-
keästi, että hyvä fyysinen kunto tukee myös 
opintomenestystä. Huonoiten menestyneet 
olivat, eivät ehkä aivan rapakunnossa, mut-
ta kuitenkin huonommassa kunnossa, joka 
näkyi myös ulospäin nuorten miesten yli-
painona. 

Tämä oli yksi syy fyysisen kunnon vaa-
timusten nostamiseen aiemmalle tasolle. 
Naisten rajat nostettiin samalle tasolle 
miesten kanssa. Kriisitilanteissa sekä mie-
het että naiset ovat edelleenkin joukkonsa 
esitaistelijoita. Siihen tulee johtajien pystyä 
sukupuolesta riippumatta.

Kadettikoulun perinteet olivat vaarassa 
jäädä myös taka-alalle tarpeettomina. Opis-
kelu aloitettiin puolustushaarakouluissa, ja 
perinnekasvatus jäi näin niiden vastuulle. 
Oltiin menettämässä yhteisen ensimmäisen 
vuoden mukanaan tuoma upseeriston ko-
heesio, vaikka se lieneekin ollut eräänä pe-
rusteluna muutokselle. Ensiyö oli unohtu-
nut pitää ainakin Maasotakoulussa, mutta 
asiaan saatiin korjaus seuraavilla kursseilla. 

Opiskelun juhlava aloitus perinteiden 
kirjan kaavalla sai sen järjestäneen vanhem-
man kurssin kyselemään, että miksei meille 
tämmöistä järjestetty. Hankalaahan se oli, 
kun vanhemmat kadetit olivat hajallaan 
aselajikouluissa. Mutta ei mahdotonta.

Puolustushaara- ja aselajikoulujen pe-
rinne- ja kadettikasvatustyölle tulee antaa 

niille kuuluva suuri arvo. Tässä artikkelissa 
ei niitä käsitellä erikseen, vaan ne tulee ym-
märtää osana suurempaa kokonaisuutta.

Upseerikoulutus 
uudelleentarkastelussa

Ollessani joukko-osaston komentajana 
minulle tuli ilmoittautumaan lippujuh-
lapäivän jälkeen eräs palvelukseen astuva 
yliluutnantti. Järkytyin, kun ilmoittautu-
misesta ei ollut tulla yhtään mitään. Kaikki 
hyvät yleisen palveluohjesäännön mukaiset 
käyttäytymistavat saivat huutia. Istumaan-
kin herra kävi pyytämättä. Olikohan jota-
kin todellakin pielessä? 

Onneksi tämä tapaus oli ainoa laatuaan 
omalla komentajakaudellani. Kaikki nuoret 
upseerit olivat ammattinsa osaavia, hyvin 
käyttäytyviä ja avoimia nuoria. Ensivaiku-
telmalla on tosin tapana säilyä.

Eräällä tarkastuskäynnillään puolus-
tusvoimain komentaja amiraali Juhani 
Kaskeala toi esille ajatuksensa minun seu-
raavasta palveluspaikasta Kadettikoulun 
johtajana. Hän käytti nimenomaan nimi-
tystä Kadettikoulun johtaja eikä Maanpuo-
lustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston 
johtaja. Asia oli näin sovittu. Lähdin itse 
asiassa kolmatta kertaa Sodankylästä Ka-
dettikoululle, ensin varusmiespalveluksen 
jälkeen, sitten nuorena upseerina opetta-
jaksi ja nyt sitten kolmatta kertaa koulun 
johtajaksi vuonna 2003. Lähes välittömästi 
tutustuin Bolognaan.

Bolognan sopimus ja prosessi toi taas 
uusia mahdollisuuksia kehittää upseerikou-
lutustamme. Kaksiportaiseen tutkintoon 
oli jo menty aikamoisella vauhdilla vuonna 
2001. Tai oliko se kolmiportainen, koska 
siihen liittyi ensimmäisen vuoden aikana 
reserviupseerien jatko-opintoja, joita nimi-
tettiin perusopinnoiksi. Sotatieteiden kan-
didaatiksi valmistuttiin vajaassa kolmessa 
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vuodessa ja maisteriksi vajaassa neljässä 
vuodessa. Bologna muutti kaiken.

Näin ei ollut aluksi tarkoitus, vaan pu-
huttiin koulutuksen virtaviivaistamisesta, 
opetussuunnitelman tarkistuksesta. Työn 
edetessä selkisi, ettei mistään tarkistuksesta 
olekaan kysymys, vaan kokonaan uudesta 
ajattelutavasta ja järjestelmästä. Tässä oli 
nyt mahdollisuus nostaa esiin myös kasva-
tuksellisia ja kadettiperinteisiin liittyviä 
näkökulmia.

Kaikkihan eivät tietenkään olleet samaa 
mieltä. Akateemisten arvojen merkitystä 
korostettiin, mutta lopputuloksena saa-
tiin aikaan opetussuunnitelma, joka sopi 
nimenomaan upseereiden koulutukseen. 
Ammatillinen osaaminen on korostuneessa 
asemassa toki perustuen tieteen antamaan 
perustaan. 

Puolustusvoimain komentaja toi selke-
ästi esille ajatuksensa kaksiportaisuuden 
toteuttamisesta siten, että kolmen vuoden 
kandidaattivaiheen jälkeen kadetit nimite-

tään määräaikaisiin nuoremman upseerin 
virkoihin ja he menevät työelämään kol-
meksi tai neljäksi vuodeksi. Työelämävai-
heen jälkeen upseerit tulevat kahden vuo-
den maisteriopintoihin kypsempinä, kuin 
mitä he olisivat olleet suoraan kandidaat-
tiopintojen jälkeen. 

Tässä oli tehtävälle työlle selkeä tavoite 
ja tarkoitus. Valmistelutyö tehtiin huolella 
useissa eri seminaareissa ja niiden välillä. 
Vanhoista tavoista irtipääseminen oli ehkä 

Eversti Hannu Aikio 
pohjoismaisilla kadettipäi-
villä (NOKA eli Nordisk 
Kadettmöte) Helsingissä 
vuonna 2006. 
Kuva Kadettitoverikunta.
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kaikkein suurin haaste työtä tehtäessä, eri-
tyisesti aselajikoulujen osalta. 

Perinteiden vaalimisessa ja upseerikasva-
tuksellisissa asioissa otettiin muutama askel 
taaksepäin palauttamalla hyvinä pidettyjä 
asioita takaisin. Opinnot aloitetaan jälleen 
yhdessä Santahaminassa, mikä antaa uusia 
mahdollisuuksia yli puolustushaararajojen 
kadettiyhteisön hengen syntymiselle. Myös 
vanhempien kadettien läsnäolo opintojen 
ensimmäisen vuoden aikana tuovat vanhat 

ajat mieleen. Mutta nykyään todellakin si-
tä energiaa kohdennetaan opiskeluun eikä 
turhan ulkoa oppimiseen.

Tulevaisuuden 
upseerikoulutus

Mitä on sitten tulevaisuuden upseerikou-
lutus? Maanpuolustuskorkeakoulu on 
yksi suomalaisista yliopistoista, jolla on 
perustutkintojen ja jatkotutkintojen anto- 

Yhteispohjoismais-
ta kadettihenkeä 
parhaimmillaan. 

Kuva Kadettitoveri-
kunta.
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oikeus. Tässä mielessä korkeakoulu on ai-
noa lajissaan koko läntisessä Euroopassa. 

Korkeakoulu on liittynyt muiden suo-
malaisten yliopistojen kanssa Bolognan 
sopimuksen edellyttämään opetuksen 
suunnitteluun ja on toteuttamassa ope-
tussuunnitelmiaan. Edellä mainitun takia 
suomalaista upseerikoulutusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista lähteä enää uudistamaan. 
Toki ajan tasalla ja hermolla on elettävä, 
ja suunnitelmia ja opintojaksojen sisältöjä 
tuleekin tarkistaa. 

Kansainvälisyys tulee näkymään jo 
perustutkinnossa siten, että suomalaisia 
kadetteja opiskelee joitakin opintokoko-
naisuuksia ulkomaisissa sotilaskorkeakou-
luissa. Samoin voi muiden maiden opiskeli-
joita entistä enemmän näkyä suomalaisten 
kadettien mukana koulutuksessa. Muissa 
yliopistoissa tutkintoaan suorittavat sivii-
liopiskelijat tulevat olemaan entistä tu-
tumpi näky Santahaminan kampusalueella. 
He valitsevat omaan tutkintoonsa joitakin 
opintojaksoja tai – kokonaisuuksia Maan-
puolustuskorkeakoulun opintotarjonnasta. 

Yliopisto ja korkeakoulu eivät saa ei-
vätkä voi olla upseeriuden, perinteiden ja 

kadettiuden esteenä. 
Päinvastoin, Maanpuo-
lustuskorkeakoulu on 
ammatillisesti päte-
vöittävä yliopisto, jos-
sa akateemisuus tukee 
ammatillista osaamis-
ta. Upseerikasvatus ja 
kadettiperinteet ovat 
osa upseerin ammattia. 
Tämä on jo hyväksytty 
muussa yliopistomaa-
ilmassa, mutta puolus-
tusvoimissa asiaa täytyy 
vielä käsitellä.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
strategia

Maanpuolustuskorkeakoulun strategiassa 
todetaan upseerikasvatuksellisista näkö-
kohdista seuraavasti: ”Upseereille tar-
koitettuihin tutkintoihin ja ammattiin 
valmistumiseen liittyy upseerikasvatus eet-
tisine ja aatteellisine sisältöineen, käyttäy-
tymisnormeineen ja perinteineen. Näiden 
tarkoituksenmukainen vaaliminen on osa 
korkeakoulun kulttuuritehtävää. Upsee-
rikasvatuksella tavoitellaan strategisissa 
tavoitteissa mainittua arvoyhteyttä ja yh-
teisöllisyyttä. Toimintaympäristön muutos 
otetaan huomioon myös kasvatuksellisissa 
asioissa.”

Maanpuolustuskorkeakoulun strategi-
assa viitataan myös yliopistouudistuksen 
mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin oi-
oskelijoiden liikkuvuudesta ja tutkintojen 
yhdistämisissä. Yhteiskunnassa monikaan 
ei enää rakenna uraansa yhden tutkinnon 
pohjalle. Näin osa valmistuneista upsee-
reistakin on valmiina siirtymään jossakin 
vaiheessa toisen, yksityisen tai valtion, 
työnantajan palvelukseen. 

Kansainvälisyys ja siviili-
opiskelijat ovat osaltaan 
haasteina kadettiperintei-
den jatkuvuudelle. 
Kuva Marko Palokangas.
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Tätä tapahtuu jo nykyään ja tulee tapah-
tumaan enenevässä määrin tulevaisuudessa. 
Tutkintojen mitoituksessa noudatetaan yh-
teneviä laskusääntöjä ja näin on helpompaa 
todeta mitä sotatieteissä oikeasti opitaan 
ja millaisilla valmiuksilla upseerit astuvat 
palvelukseen. 

Yliopistojen yhtenä tehtävänä on yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus. Mikä parempaa 
vaikuttavuutta on kuin se, että Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta valmistunut upseeri 
muutaman vuoden kuluttua astuu sivii-
limaailman palvelukseen avainpaikoille. 
Tässä ei pitäisi olla mustan kipeä ja itsekäs 
vaan kurssien aloitusvahvuuksia tulisi nos-
taa, jotta poistuma ei näkyisi kouluttajapu-
lana joukko-osastoissa. 

Periaatetta, jossa upseeriksi valmistu-
taan Kadettikoulusta, ei tulisi romuttaa. 
Tosin sotatieteiden maisteriksi voi opiskella 
myös jonkin toisen soveltuvan tieteenalan 
kandidaattiopinnoista valmistunut.  

Kadettioppilaskunnasta 
Kadettitoverikunnaksi

Kadettioppilaskunta perustettiin viralli-
sesti vuonna 1925 Kadettitoverikunnan 
nimisenä. Se oli kuitenkin toiminut jo 
ensimmäisestä itsenäisen Suomen kadetti-
kurssista eli vuodesta 1919 lähtien. Kadet-
tioppilaskunnan virallisten sääntöjen laati-
misen suurin syy oli saada kadettikurssien 
keskinäiset suhteet asialliseen kuntoon, sillä 
perinteiden varjolla oli tapahtunut erilaisia 
ylilyöntejä, eikä vanhemman kadettikurs-
sin antama kasvatus ollut aina metodeiltaan 
päivänvaloa kestävää. 

Kadettioppilaskunnan nimi on muuttu-
nut alkuperäiseen muotoonsa eli Kadettito-
verikunnaksi. Se toimii perinteiden vaali-
misen lisäksi kadettien eduksi järjestämällä 
tapahtumia, koulutusta ja juhlia kadeteille. 
Kadettitoverikunta toimii myös kadettien 

edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tove-
rikunnan hallituksella ja korkeakoulun 
rehtorilla on säännölliset tapaamiset, jossa 
rehtori saa suoraan tietoa kadettien päivit-
täisestä elämästä.

Kadettitoverikunta pitää kunniateh-
tävänään vaalia Kadettikoulun arvokkaita 
perinteitä. Kadettioppilaskunnan tun-
nuksessa on Haapaniemen kadetin lakki 
Kadettikoulun joukko-osastotunnuksen 
nousevan auringon sisällä. Näin logossa 
löytyvät veljen kättä upseerikoulutuksen 
eri aikakaudet.

Kadettitoverikunta on Kadettikoulun 
tärkein elementti perinteiden vaalimisessa. 
Toverikunnan hallituksen valinta ja toi-
minta edeltäjien viitoittamaa polkua pitkin 

Päärakennuksen sisään-
tuloaulassa kunnioite-
taan perinteitä muun 

muassa kunniatauluin ja 
-miekoin. 

Kuva Johanna Keinänen.
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ovat olennaisia kadettien ja kadettikurssien 
välisessä kanssakäymisessä. Tämän ei soisi 
loppuvan niin kauan kuin Suomessa upsee-
rikoulutusta annetaan.

Alumnitoiminta  
ja kadettikasvatus

Alumnitoiminta aloitettiin Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa vuonna 2006, jolloin 
toiminta kirjattiin tavoitteena korkea-
koulun strategiaan. Alumnitoiminnan tu-
lee olla vuoteen 2016 mennessä kehittynyt 

Kadettikoulun johtajan 
vaihtotilaisuus vuonna 
2005. Symboliksi 
vastuusta eversti 
Hannu Aikio luovuttaa 
Kadettikoulun 
lippuineen 
seuraajalleen 
everstiluutnantti Jari 
Kalliolle. 
Kuva Puolustusvoimien 
Kuvakeskus.

vakiintuneeksi yhteys- ja yhteistoiminta-
foorumiksi.

Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia  
muun muassa kadettikasvatukseen liitty-
en. Toimintamuotoja on useita ja ne kehit-
tyvät ja uusia tulee uusien ihmisten myötä. 
Ajoissa aloitettu mentor-toiminta auttaa 
Kadettikoulua ja koko Maanpuolustuskor-
keakoulua henkilöstövoimavarojen suun-
taamisessa olennaisiin toimiin. 

Joukko-osastojen, miksei muidenkin 
laitosten ja esikuntien asiasta kiinnostu-
neiden, upseereiden sitominen kadettien 
mentoreiksi auttaa kadettia kasvamaan 
upseeriuteen. Järjestelmää tulee kehittää 
itseohjautuvuuteen, mutta samalla voi-
daan halukkaille mentoreille järjestää 
korkeakoulun toimesta tilaisuuksia tulla 
kanssakäymiseen kadettien kanssa heidän 
opiskelunsa aikana. Mentorointi jatkuu 
luontevana myös valmistumisen jälkeen. 

Alumnitoiminta antaa mahdollisuuden 
yli kadettikurssirajojen tapahtuvaan toi-
mintaan Maanpuolustuskorkeakoulun eri 
tapahtumissa. Tässä suhteessa se on erin-
omainen väline myös Maanpuolustuskorke-
akoulun perinneyhdistykselle.

Kummikurssitoiminta

Kummikursseilla on ollut kursseista riip-
puen vaihteleva merkitys kadettikasvatuk-
sessa. Opiskelemassa ollut kadettikurssi 
on kutsunut kummiensa edustajia kurssin 
juhlatilaisuuksiin, ainakin sarkajuhlaan ja 
valmistujaisiin. Lisäksi kummit ovat käy-
neet esittäytymässä kurssille sen aloittaessa 
opintonsa. 

Kummien tehtävä on kertoa kokemuk-
sistaan omalta kadettiajalta ja upseerin 
työstä. Viimemainittuun liittyen toimintaa 
on kehitetty niin, että nuoremmiksi kum-
meiksi on nimetty 30 kurssia vanhempi 
kurssi, virkauransa loppuvaiheessa oleva 
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kurssi. Vanhemmat kummit ovat 50 kurs-
sia vanhempia ja he kertovat sen aikaisesta 
opiskelusta, josta löytyy yllättävän paljon 
yhtäläisyyksiä tämän päivän kadetin elä-
mään.

Muutosten myllerryksessä

Yliopistomaailma, ei pelkästään Maanpuo-
lustuskorkeakoulu, on jatkuvan muutos-
paineen alla. Opintojen sisältöjä muutetaan 
vastaamaan nykyisiä ja tulevia haasteita. 
Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu 
upseereita päättämänään muiden muassa 
siitä, millaisia puolustusvoimia Suomessa 
tarvitaan, ja miten niitä kehitetään tulevai-
suuden tarpeita silmällä pitäen. Valmiuksia 
kehitetään ja niitä annetaan. Näiden muu-
tosten ja kehityksen mukana saattaa olla 
suuri vaara menettää suomalaisille upsee-
reille tärkeitä arvoja. 

Suomalainen upseerius on kehittynyt 
ja kestänyt Ruotsin vallan ajan eivätkä ve-
näläiset vaikutteet ole sitä murtaneet. It-
senäisyyden aikana siihen on tullut uusia 
suomalaisia piirteitä. Nykyisten ja tulevien 
upseeripolvien on edelleenkin kannetta-
va huolta suomalaisesta upseeriudesta yhä 
kansainvälistyvässä ympäristössä.

Yhteiskunnan muutos on jo aiheuttanut 
sen, ettei virkauraa tehdä ehkä enää yhden 
työnantajan palveluksessa, vaan jo nuorena 
saatetaan vaihtaa työnantajaa. Yliopistojen 
kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus, toteutuu näin lähes huomaamatta 
ja parhaalla mahdollisella tavalla Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. 

Muutosten myllerryksessä meidän on 
vahvistettava vanhoja hyviä toimintatapoja 
ja toimintamuotoja. Perinteiset Kadetti-
kunta ja Kadettitoverikunta saavat rinnal-
leen uusia toimijoita kuten Maanpuolustus-
korkeakoulun alumnit. Perinneyhdistyksen 
roolia ja kummikurssitoimintaa kehittä-

mällä saadaan kadettikurssien välille raken-
nettua uusia toimintamuotoja. 

Puolustusvoimain komentaja totesi 
upseerikoulutuksen 225-vuotisparaatissa 
19.3.2004 perinteistä seuraavasti: ”Em-
me saa aliarvioida perinteiden merkitystä. 
Jatkuvan muutoksen maailmassa vahvat 
perinteet lujittavat yhteishenkeämme tässä 
ja nyt ja yhdistävät meidät menneisiin ja 
tuleviin upseerisukupolviin.” Tätä ohjetta 
noudattamalla olemme tulevaisuudessakin 
kestävällä tiellä.
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RUNORATSULLA ARMEIJASSA (9. kadk). 
Helsinki 1927.

Hägglund, Gustav: LEIJONA JA KYYHKY 
(45. kadk). Keuruu 2006.

Hämäläinen, Matti: RISTO KUUSAVA 
– MEREN JA TAIVAAN RUNOILIJA 
(24. kadk). Hämeenlinna 2001.

Jäppinen, Kyösti: TERVAINEN LATU. 
Suomussalmi 2003.

Kadettioppilaskunta: HAAPANIEMESTÄ 
SANTAHAMINAAN. Helsinki 1943.

Kadettioppilaskunta: KORUTONTA 
KERTOMAA (24. kadk:n kadettien 
talvisotamuistelmia). Porvoo 1940.

Kadettioppilaskunta: KORUTONTA 
KERTOMAA II (26. kadk:n kadettien 
sotakokemuksia vuosilta 1941–42). 
Porvoo 1943.

Kairinen, Paavo: MARTTISEN MIEHET. 
Porvoo 1987.

Kanninen, Ermei: KIRJEITÄ SODASTANI 
– koulupojasta rintamaupseeriksi. Vantaa 2001.

Kanninen, Ermei: VUODET MYRSKYN 
VARJOSSA. Keuruu 1996.

KATSAUS SANTAHAMINAN VAIHEISIIN. 
Pentti Airio – Seppo Lehto (toim.), moniste. 
Helsinki 1979.
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KEHITTYVÄT PUOLUSTUSVOIMAT 
– Kenraali Jaakko Valtanen komentajana 
1983–1990. Pertti Suominen (toim.).
Joensuu 1990.

Keinonen, Yrjö: HUIPULLA. 
Jyväskylä 1977.

KENRAALI LAURI SUTELA 
KOMENTAJAN LINJA 1974–1983. Ilkka 
Hollo – Gustav Hägglund – Erkki Paukkunen 
(toim.). Joensuu 1983.

Käkelä, Erkki: RUBEN LAGUS – 
PANSSARIKENRAALI. Jyväskylä 1994.

Kärkkäinen, Väinö – Pokki, Hilkka: VÄINÖ 
JA JOUTSEN – Tarinan alku. Vantaa 2008.

Kärkkäinen, Väinö – Pokki, Hilkka: VÄINÖ 
JA JOUTSEN – Nuoren meriupseerin 
seikkailu. Vantaa 2007.

Lappalainen, Matti: HANNES IGNATIUS. 
Juva 2005.

Lappi, Marja – Lappi, Seppo: YRJÖ 
KEINONEN – SUOMALAINEN SOTILAS. 
Jyväskylä 2000.

Lukkari, Matti: IISALO KÄRKEEN. 
Keuruu 2005.

Lukkari, Matti: LAURI SUTELA 
– PUOLUSTUSVOIMIEN KOMENTAJA. 
Keuruu 2003.

Lukkari, Matti: VASTUUNKANTAJA – Aito 
Keravuoren sotilaanelämä. Keuruu 2000.

Myllyniemi, Urho: ANTTI PENNANEN 
– Petsamon, Lapin ja rajan kenraali. 
Helsinki 2003.

Nieminen, Esko: KYLLÄ TULI MITTÄÄN 
– Kaaderilaulajien ensimmäiset 10 vuotta. 
Helsinki 2004. 

Nieminen, Esko: KASARMIN KAKARAT. 
Jyväskylä 2008.

Pekuri, Lauri: SPALERNAJAN 
SOTAVANKI. Juva 1993.

Pekuri, Lauri: HÄVITTÄJÄLENTÄJÄ.
 Juva 2006.

Porvali, Seppo – Wind, Anja: 
HÄVITTÄJÄLENTÄJÄ HANS WIND 
– VIIMEINEN KOTKA. Jyväskylä 2002.

Santavuori, Martti: TÄHTI, RUUSU JA 
LEIJONA – kaskuja sotilaselämästä. 
Helsinki 1954.

Simola, Veikko: VK:N SOTA JA RAUHA. 
Padasjoki 2008.

Sinerma, Martti: ADOLF EHRNROOTH 
SODAN JA RAUHAN NAYTTÄMOLLÄ. 
Juva 1981.

Sjögren, Börje: HASSE WIND 
HÄVITTÄJÄLENTÄJÄ. Helsinki 1990.

Särkiö, Hannu: KRUUNUN SARKAA 
– kenttäkenraalina toisessa tasavallassa. 
Juva 1994.
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Särkiö, Hannu: YLEISESIKUNTAEVERSTI 
MATTI AARNIO 1901–1984.  
Saarijärvi 2006.

Tapola, Päivi: AJAN PAINO – jv-kenraali 
K. A. Tapola. Jyväskylä 2004. 

Tarvajärvi, Niilo: TARVAN MUSTELMAT. 
Tampere 1964.

Toiviainen, Kalevi: JUKKA MALMIVAARA 
– sanan ja miekan mies. Jyväskylä 1999.

Turtola, Martti: JÄÄKÄRIKENRAALI 
EINAR VIHMA. Keuruu 2005. 

Vesterinen, Veikko: KOLMEN KENRAALIN 
KINTEREILLÄ. Jyväskylä 1985.

POiMINTOJA LEHDISTÖSTÄ

Seuraavat lehdet ovat julkaisseet Kadetti-
koulua tai kadettien koulutusta ja kasvatusta 
käsitteleviä aiheita. Lisäksi lähes kaikki 
suomalaiset sanoma-, päivä-, ja aikakauslehdet 
ovat julkaisseet kadetteja ja kadettikoulua 
käsitteleviä kirjoituksia. Kaikkien edellä 
mainittujen lehtien luettelo olisi lähes 
loputon, joten tähän on poimittu vain 
keskeisimmät lehdet.

ILMATORJUNTAUPSEERI. 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen lehti, 
1954–1957 ja vuodesta 1972–.

KALPA. Kadettitoverikunnan (entisen 
Kadettioppilaskunnan) lehti, 1930-luku–.

KYLKIRAUTA. Kadettikunnan jäsenlehti, 
vuodesta 1935–.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU – 
Defensor patriae. Maanpuolustuskorkeakoulun 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun Perinne-
yhdistyksen lehti, vuodesta 1997–.

MERIKADETTIJULKAISU. 
Merikadettiyhteisön tiedotuslehti.

PAROLE. Jääkäripataljoona 27:n jäsenlehti. 
Jääkärisäätiö ry. Ilmestynyt vuodesta 1930 
lähtien.

PIKKUMUSTA. Merisotakoulun verkkolehti.

RUOTUVÄKI. Puolustusvoimien uutislehti, 
vuodesta 1962–.

SOTILASAIKAKAUSLEHTI. Upseeriliiton 
jäsenlehti, 1934–.

SUOMEN KUVALEHTI.

SUOMEN SOTILAS. Kustannus Oy Suomen 
Miehen riippumaton sotilasaikakausjulkaisu, 
1919–.

SUOMEN SOTILASAIKAKAUSLEHTI. 
Upseeriliiton jäsenlehti, 1920–1934.

VAPAUSSOTURI. Vapaussodan Perinneliiton 
lehti.
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Koonnut Marko Palokangas

Kadettikoulu
 (virallinen lyhenne KADK)

Kadettikoulu on Helsingissä sijaitseva Maanpuolustuskorkeakoulun alainen sotilasopetuslaitos, 
jonka tehtävänä on upseerien peruskoulutus puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Kou-
lutusohjelmat toimeenpannaan Kadettikoulun yhteisen perustutkintovaiheen lisäksi puolustushaara-
kouluissa, jotka ovat Maasotakoulu, Merisotakoulu, Ilmasotakoulu ja Raja- ja Merivartiokoulu 
sekä aselaji- ja toimialakouluissa, joita ovat Pioneeri- ja Suojelukoulu, Tykistökoulu, Viesti- ja 
Sähkötekninen Koulu, Panssarikoulu, Urheilukoulu, Huoltokoulu, Ilmavoimien Teknillinen Koulu, 
Lentosotakoulu sekä Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoona.. 

Kadettien perusopetuksen suunnit-
televat ja toteuttavat Maanpuo-
lustuskorkeakoulun ainelaitokset, 

joita ovat Taktiikan laitos, Strategian laitos, 
Sotatekniikan laitos, Johtamisen ja Sotilas-
pedagogiikan laitos, Sotahistorian laitos ja 
Käyttäytymistieteiden laitos. 

Kadettikoulu vaalii Haapaniemen up-
seerikoulujen, Keisarillisen Suomen Kadet-
tikoulun (Hamina) ja itsenäisyyden aikaisen 
kadettikoulutuksen perinteitä.

Suomalaisen upseerikoulutuksen pe-
rinteet ulottuvat itsenäisyyden ajan lisäksi 
vuonna 1748 Viaporissa aloitettuun, Haa-
paniemen sotakouluissa vuosina 1779–
1819 ja Suomen Kadettikoulussa vuosina 
1812–1903 järjestettyyn upseerikoulutuk-
siin. 

Itsenäisyyden aikaisen Kadettikoulun 
toiminnallisen historian voidaan katsoa al-

Kadettikoulun vahvistetut
    perinteet vuonna 2009
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kaneen koulun perustamisesta 25.1.1919. 
Koulun tehtävänä oli upseerien peruskou-
lutus. Kadettikoulu oli 1920-luvulla ja-
ettuna maa- ja merikadettiosastoon, kun-
nes Merisotakoulun perustamisen myötä 
1.11.1930 merikadettien koulutus siirtyi 
sinne. Ilmavoimien kadettien lentotoimin-
taan liittyvä koulutus oli jo vuotta aikai-
semmin siirretty ilmavoimien kouluihin. 
Kadettikoulu toimi Maasotakoulu -nimi-

senä 25.7.1941–30.11.1952 ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston 
nimellä 1.1.1993–1.1.2006.

Lippu

Itsenäisen Suomen Kadettikoulun tunnuk-
sena ja velvoittavimpana esineenä on lippu. 
Lipun lahjoittivat aikanaan Kadettikou-
lulle entiset Haminan kadetit. Värikkäi-

NIMI AIKA SIJAINTIPAIKKA

([Itsenäisen] Suomen) Kadettikoulu 1919–1923 Helsinki (Arkadia)1

1923–1940
Helsinki (Munkkiniemi) 
(ja Niinisalo vuonna 1939)

1940–1941 Helsinki (Santahamina)

Maasotakoulu 1941–1952 Helsinki (Santahamina)

Kadettikoulu 1952– Helsinki (Santahamina)

Maanpuolustuskorkeakoulun 
perustutkinto-osasto

1993–2005 Helsinki (Santahamina)

Kadettikoulu 2006– Helsinki (Santahamina)

1) Kadettikoulu toimi nykyisessä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen museon rakennuksessa Arkadianmäellä, 
Töölössä.
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den syntyvaiheiden jälkeen lippu vihittiin 
16.5.1922 Senaatintorilla. Nykyisin käy-
tössä oleva lippu on järjestyksessään viides. 

Lipun valkoisella pohjalla on Suomen 
leijona ja sen vasemmalla puolella Ha-
minan kaupungin vaakuna, alla Savon ja 
oikealla Helsingin kaupungin vaakuna. 
Vaakunoiden alla on nauha, jossa ovat sa-
nat ”Constantem Decorat Honor” eli va-
paasti suomennettuna ’kunnia kestävän’ 
palkka. Lipun kulmissa olevat vuosiluvut 
kertovat, että vuonna 1779 perustettiin 
Haapaniemen Kadettikoulu, vuonna 1812 
perustettiin Haapaniemen Kenttämittaus-
koulu, vuonna 1819 tehtiin päätös siirtyä 
Haminaan ja vuonna 1919 alkoi itsenäi-
sen Suomen Kadettikoulu. Lipun kärjessä 
on ylipäällikön päiväkäskyssä 26.5.1941 
Kadettikoululle myöntämä Vapaudenristi 
nauhoineen. Ensimmäinen lipunkantaja oli 
kadetti Olavi Sarko. 

Joukko-osastotunnus

Joukko-osastotunnuksena on nousevan au-
ringon sisällä miekkaa kannatteleva, iskuun 
valmistautunut vaakunaleijonan yläruumis. 
Merkin alapuolella ovat ristikkäiset suorat 
miekat. 

Merkin ensimmäisen version on alun 
perin suunnitellut Akseli Gallén-Kallela 
26.7.1919. Siinä jossa ristikkäiset upseeri-
kahvaiset miekat olivat hieman käyrät eli sa-
pelimalliset ja terät alaspäin suunnattuina. 
Virkapukuohjesäännössä m/19 alkuperäistä 
merkkiä muutettiin kuitenkin hieman, si-
ten että miekat muutettiin suoriksi ja kah-
vat yksinkertaistettiin. Miekat kuitenkin 
säilyttivät muutoksessa ristikkäisyytensä 
terät alaspäin suunnattuina.

Nykyisin käytössä oleva merkki on vuo-
delta 1930. Se pohjautuu edeltäviin versioi-
hinsa, mutta miekkojen asentoa korjattiin 
tuolloin suuntaamalla terät heraldisesti 



1�1

oikeaan asentoonsa eli ylöspäin. Asento 
symboloi voittoa, kun taas alas osoittavat 
miekan kärjet tappiota ja antautumista.

Joukko-osastotunnuksen pienennettyä 
erikoismerkkiä käytetään myös kadettien 
arvomerkkinä eri pukujen kauluslaatoissa 
sekä juhlapuvun olkaimissa.

Joukko-osastoristi

Kadettikoululla ei ole omaa joukko-osas-
toristiä.

Koulun tunnusväri  
– tummansininen

Tummansininen liitetään sotilasperinteissä 
voimakkaasti merivoimien tai laivaston tun-
nusväriksi. Samaa sävyä on käytetty myös 
Kadettikoulun ja Reserviupseerikoulun, 
yleisesti sotakoulujen tunnusvärinä. Vuon-
na 1918 määritellyssä Suomen sotajoukko-
jen virkapuvussa sotaministeriölle ja sen 
alaisille joukoille otettiin käyttöön sininen 
väri. Myöhemmin johtoesikunnan suorassa 
alaisuudessa toimineet sotilasopetuslaitok-
set saivat lähes poikkeuksetta tunnuksik-
seen tummansinisen väripohjan olkaimiin 
ja kauluslaattoihin. Vuonna 1919 alkaneen 
ensimmäisen kadettikurssin opiskelijoiden 
itsensä suunnittelema juhlapuku oli tum-
mansininen. Väri ja kadettien juhlapuku 
m/22 – eli modifioitu m/19 – ovat edelleen 
käytössä Kadettikoulussa.

Upseerin tutkinnon merkki

Vuonna 1922 Kadettikunta päätti teettää 
itselleen toverimerkin yhteenkuuluvuuden 
lisäämiseksi. Koska sotaväen ylin johto 
vastusti ajatusta, teetettiin aluksi hopeinen 
ranneke, jossa oli kuvattuna kadetin juh-
lapuvun olkapoletti. Rintamerkkiajatus jäi 
kuitenkin itämään, ja vuonna 1926 luut-

nantti Göran Wichmann piirsi nykyisen 
merkin sekä useita muita merkkiehdotuk-
sia. Merkkiä kehystävä laakeriseppele on sa-
manlainen kuin Haminan kadettien toveri-
merkissä ja siksi merkki piti hyväksyttää 
Haminan kadettien Kadettiklubissa. 
Alun perin merkkiä suunniteltiin 
kannettavaksi vasemman rintatas-
kun alapuolella. Merkin käyttöoi-
keus kuului vain Kadettikunnan 
jäsenille, ja jäsenen erotessa tai 
tullessa erotetuksi Kadettikun-
nasta merkki tuli palauttaa Kadet-
tikunnalle.

Tasavallan presidentti hyväksyi 
merkin 20.1.1928, vaikka sotaväen 
päällikkö, jääkärikenraalimajuri Aarne 
Sihvo ei puoltanut merkin virallistamis-
ta. Ensimmäiset merkit jaettiin 9. ka-
dettikurssin valmistuessa 16.5.1928. 
Lupa merkin kantamiselle virkapu-
vussa vasemman rintataskun päällä 
tai vastaavassa paikassa annettiin 
20.4.1934. Ensimmäisten 1 001:n 
merkin miekan kärjet olivat alas-
päin. Ne käännettiin heraldisesti 
oikeaan asentoon eli ylöspäin vuon-
na 1936. Merkin reunuksen muo-
dostaa soikea, alareunastaan sidottu 
hopeinen laakeriseppele, jonka päällä 
on säännöllisin välein yhdeksää histori-
allista Suomen maakuntaa symboloivat 
heraldiset ruusut. Seppeleen sisäpuolella on 
kultaisen nousevan auringon kehän sisällä 
kultainen Suomen vaakunaleijonan yläosa. 
Auringon alapuolella ovat taistelua symbo-
loiden kärjet ylöspäin ristikkäin olevat ho-
peiset suorat kalvat. Tasavallan presidentti 
vahvisti merkin upseerin virkatutkinnon 
merkiksi 30.10.1971. Kadettikunnan sivii-
lipuvussa kannettavaksi jäsenmerkiksi tuli 
saman merkin miniatyyri. Merkin nimeksi 
muutettiin 1.1.1993 alkaen ”upseerin tut-
kinnon merkki”.
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Kunniamarssi  
– Ateenalaisten laulu

Teos on Jean Sibeliuksen laulu poika- ja 
miesäänille, torviseitsikolle ja lyömäsoit-
timille vuodelta 1899. Ateenalaisten laulu 
syntyi Suomen passiivisen vastarinnan ai-
kana, jolloin Venäjän sortohallitus uhkasi 
kaataa maan asetusten mukaiset oikeudet. 
Kenraalikuvernöörinä toimi Nikolai Bob-
rikov, joka tahtoi panna täytäntöön koko 
panslavistisen hyökkäyssuunnitelmansa. 
Helmikuun manifesti järkytti kaikkien 
isänmaallisesti ajattelevien kansalaisten 
mieltä. Sibelius sävelsi Ateenalaisten laulun 
Viktor Rydbergin yleviin teräksenkals-
kahtaviin ja samalla klassisiin säkeisiin. 

Ateenalaisten laulu oli Sibeliuksen en-
simmäinen protestisävellys. Se on suun-
nattu Venäjän keisarin helmikuussa 1899 
allekirjoittamaa manifestia vastaan. Mani-
festilla yritettiin kaventaa Suomen suuri-
ruhtinaskunnan autonomista asemaa.

Teoksesta tuli hetkessä yksi vastarin-
nan symboleista ja kiistelty Sibelius nousi 
ensimmäistä kertaa kotimaassaan kansal-
lissankarin asemaan. Laulun alkusanoissa 
”Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä, 
urhona kaadut, taistellen puolesta maas, 
puolesta heimosikin” oli sytykettä jopa ak-
tiiviseen ja aseelliseen vastarintaan. 

Säveltäjää itseään harmitti, että ensim-
mäisen sinfonian kantaesitys oli jäädä lau-
lun nostattaman hurmion jalkoihin. Atee-
nalaisten laulusta tuli yksi suomalaisten 
tunnusmelodioista, ja sen asema on edel-
leen kansallisessa mytologiassa vahva. Tätä 
laulua, jota voidaan pitää säveltäjämestarin 
ensimmäisenä panoksena kansallisen it-
setunnon kohottamiseksi, on sen jälkeen 
laulettu innoittavana lauluna kautta vuo-
sikymmenien.

Yrjö Weijolan suomennos 
  Ateenalaisten laulusta:

Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut,
taistellen puolesta maas, puolesta heimosikin.
Hehkuvin mielin puoltaan nouse syntymämaatas,
riemuiten lastesi vuoks’ uhriksi henkesi suo!
Eespäin voittohon siis, te sankarit vahvat ja nuoret!
Väistymys mielistä pois! Pelvosta tunnetta ei!

Joukon maine mustuvi aina, kun vimmassa taiston
nuorien eessä sä vaan vanhuksen kuolevan näät.
Nuorukaiselle kuolla kuuluu, kun hällä vielä
kutrissa tuoksuavat, nuorteat kukkaset on.
Naisista kaunein, miehistä rohkea aina hän olkoon;
taistossa kaatuen hän kaunis on kuolossa myös.

Säveltänyt: Jean Sibelius
Sovittanut: useita, muun muassa Arvo Kuikka
Sanoittanut: Viktor Rydberg 
Sanoituksen suomentanut: Eino Leino ja Yrjö Weijola

Kunniamarssikäytössä (vahvistuspäivän mukaan):

Kadettikoulun kunniamarssi  18.2.1920
Kadettikoulun kunniamarssi  1928
Kadettikoulun kunniamarssi  8.12.1936
Merisotakoulun kunniamarssi  8.12.1936 ja 1939
Kadettikoulun kunniamarssi  12.12.1956, 2.10.1981, 
 1.1.1990–1.1.1993
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Sanoitus
Ateenalaisten laulun sanoitus pohjautuu 
Viktor Rydbergin ruotsinkieliseen ru-
noon, jonka Jean Sibelius sävelsi. Käyt-
töön vakiintuneiden Ateenalaisten laulun 
suomenkielisten sanojen on usein mainittu 
olleen peräisin Eino Leinon kynästä. Erääl-
lä tavalla näin olikin, mutta vain hetken 
aikaa, sillä suurella todennäköisyydellä ny-
kyisin käytössä olevat suomenkieliset sanat 
ovat Yrjö Weijolan alias Yrjö Hugo Karl 
Weilinin käsialaa.

Ateenalaisten laulu on ollut Kadettikou-
lun (Maanpuolustuskorkeakoulun perus-
tutkinto-osasto) perinnemarssina vuodesta 
1993 lähtien. On mahdollista, että marssi 
vahvistettiin perinnemarssiksi vasta vuon-
na 1995. Ateenalaisten laulu vahvistettiin 
Kadettikoulun perinnemarssiksi 1.1.2006.

Perinne(vuosi)päivä

Kadettikoulun perinnepäivää vietetään  
20. maaliskuuta ja se perustuu Yrjö Mau-
nu Sprengtportenin 20.3.1779 Kustaa 
III:lle lähettämään kirjalliseen anomukseen 
perustaa pysyvä sotakoulu Suomeen.

Museot, muistomerkit  
ja perinnetilat

Maanpuolustuskorkeakoulun perinnehuo-
ne sijaitsee Ritaritalossa. Vuonna 2002 
käyttöön otettuun perinnehuoneeseen on 
rakennettu upseerikoulutuksen historiaa 
käsittelevä pysyvä näyttely. Tila on päivit-
täisessä käytössä kokous-, esittely- ja eri-
koisluokkana.

Upseerikoulutuksen patsas sijaitsee Ri-
taritalon edessä. Kolmiosainen patsaskoko-
naisuus paljastettiin vuonna 2001, ja sen on 
veistänyt Raimo Jaatinen.



1�4

Sodissa kaatuneiden kadettiupseerien 
sankariaula sijaitsee Santahaminan kam-
pusalueen juhlasalirakennuksessa. Sankari-
vainajien nimet ovat hakattu aulassa oleviin 
graniittitauluihin. Tauluissa on 468 kaatu-
neen nimet. Lisäksi sieltä löytyvät ensim-
mäisen Kadettikoulun lippu, marsalkka 
Mannerheimin muotokuva, Ateenalaisten 
laulun sanojen ensimmäinen versio sekä en-
tisen Sotakorkeakoulun ja Taistelukoulun 
käyneiden sodissa kaatuneiden upseerien 
nimet.

Kadettikoulun perinnetykit ovat mallia 
90 K/77. Tykit on valmistettu Ranskassa ja 
niiden valmistumisvuosi on 1878. Barbara 
on päärakennuksen edessä ovelta katsottuna 
vasemmanpuoleinen tykki. Se on saanut ni-
mensä tykistön suojelupyhimyksen Pyhän 

Barbaran mukaan. Petteri on päärakennuk-
sen edessä ovelta katsoen oikeanpuoleinen 
tykki. Se on saanut nimensä tykistökenraali 
Vilho Petter Nenosen mukaan.

Perinneyhdistys  
ja toverikunta

Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyh-
distys perustettiin vuonna 1999. Se ylläpi-
tää, vaalii ja kehittää upseerikoulutukseen 
liittyviä perinteitä sekä pyrkii lisäämään 
korkeakoulun henkilöstön yhteenkuulu-
vuutta. Yhdistys toimii linkkinä korkea-
koulussa työskentelevien ja korkeakoulusta 
poissiirtyneiden sekä korkeakoulun perus-
tamisen yhteydessä lakkautetuissa sotakou-
luissa palvelleiden välillä. Taistelukoulun 
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perinneyhdistys on yhdistysjäsenenä mu-
kana Maanpuolustuskorkeakoulun perin-
neyhdistyksen toiminnassa. 

Kadettitoverikunta, joka toimi aikai-
semmin nimellä Kadettioppilaskunta, on 
perustettu vuonna 1925 kadettien keskinäi-
seksi oppilaskunnaksi. Se toimii kadettien 
yhteisten päämäärien hyväksi järjestämällä 
erilaisia tilaisuuksia, valvomalla kadettien 
etuja ja ylläpitämällä suhteita opiskelijajär-
jestöihin. Kadettitoverikunnan tehtävänä 
on vaalia ja ylläpitää kadettiperinteitä. Li-
säksi se ylläpitää Santahaminassa sijaitsevaa 
kadettien olutkellaria.
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Kadettikoulun johtajat 
vuodesta 1919

AIKA SUKUNIMI, ETUNIMI
SOTILASARVO (SAAVUTETTU) 
TEHTÄVÄSSÄOLOAIKANA

1919 Schauman, Viktor eversti

1919–1920 Lucander, Alfred eversti

1920–1925 Hjelmmann, Sixtus eversti

1925–1927 Nurmio, Heikki everstiluutnantti

1927–1933 Laatikainen, Taavetti eversti

1933–1936 Vihma, Einar eversti

1936–1945 Salmio, Into eversti

1945–1950 Valkama, Yrjö eversti

1950–1955 Sotisaari, Lauri eversti

1955–1958 Lammetmaa, Paavo eversti

1958–1961 Sisto, Mikko eversti

1961–1966 Backström, Rolf eversti

1966–1971 Haaksalo, Magnus eversti

1971–1974 Heinrichs, Lars eversti

1974–1978 Sutela, Tauno eversti

1978–1981 Vanonen, Matti eversti

1981–1988 Sihvo, Sami eversti

1988–1992 Lukkari, Matti eversti

1993–1996 Saressalo, Jussi everstiluutnantti

1996–1997 Aspara, Ilkka eversti

1997–1999 Liikola, Juha-Pekka eversti

2000–2003 Otranen, Lasse eversti

2003 Myyryläinen, Antti eversti

2003–2005 Aikio, Hannu eversti

2005–2008 Kallio, Jari eversti

2008– Pöysti, Timo eversti

Koonnut Marko Palokangas
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Viktor Schauman Alfred Lucander Sixtus Hjelmmann

Rolf BackströmMikko SistoPaavo LammetmaaLauri Sotisaari

Yrjö ValkamaInto SalmioEinar VihmaTaavetti Laatikainen

Heikki Nurmio
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Magnus Haaksalo Lars Heinrichs

Sami Sihvo  Jussi SaressaloMatti Lukkari

Matti VanonenTauno Sutela
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Timo PöystiJari Kallio

Lasse Otranen Antti Myyryläinen Juha-Pekka Liikola 

 Hannu Aikio 

Ilkka Aspara
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Kadettikolun käyneet 
Mannerheim-ristin ritarit

 

Koonnut Marko Palokangas

Maavoimat (yhteensä 29)
Nimi Ritari-nro Sotilasarvo Kadk:n nro Aselaji Syntymäpaikka

Ahola, Arvo 164 majuri Kadk 16 ratsuväki Sippola

Ehrnrooth, Adolf 162 eversti Kadk 5 ratsuväki Helsinki

von Essen, Hans O. 30 everstiluutnantti Kadk 1 ratsuväki Lappeenranta

Halsti, Wolf 157 everstiluutnantti Kadk 9 jalkaväki Helsinki

Hynninen, Jouko 47 majuri Kadk 16 jalkaväki Jäppilä

Häkkinen, Toivo 46 majuri Kadk 10 jalkaväki Leivonmäki

Hänninen, Antti 185 majuri Kadk 14 jalkaväki Tuulos

Keinonen, Yrjö 91 kapteeni Maask 26 ratsuväki Ruskeala

Kiiskinen, Jouko 186 kapteeni Kadk 24 jalkaväki Rantasalmi

Koli, Paavo 81 luutnantti Maask 26 pioneeri Oulu

Korpi, Reino 74 luutnantti Kadk 24 jalkaväki Noormarkku

Kuvaja, Eino 137 majuri Kadk 17 jalkaväki Kuopio

Laaksonen, Eero 97 eversti Kadk 1 jalkaväki Pälkäne

Leppänen, Eero 135 majuri Kadk 11 ratsuväki Kauhava

Loimu, Vilho 158 everstiluutnantti Kadk 10 jalkaväki Asikkala

Lukkari, Reino 67 majuri Kadk 11 pioneeri Iisalmi

Marttinen, Alpo 163 eversti Kadk 11 kenttätykistö Alatornio

Miettinen, Martti 152 everstiluutnantti Kadk 7 jalkaväki Muuruvesi

Mikkonen, Soini 31 luutnantti Kadk 22 jalkaväki Käkisalmi

Nordgren, Valter 60 everstiluutnantti Kadk 1 jalkaväki Viipuri

Pentti, Arvo 29 luutnantti Maask 26 jalkaväki Hämeenlinna

Penttilä, Eino 79 luutnantti Maask 27 jalkaväki Merikarvia

Puustinen, Timo 117 majuri Kadk 16 jalkaväki Iisalmen mlk

Toffer, Caj 73 kapteeni Kadk 19 jalkaväki Helsinki

Toivio, Veikko 143 kapteeni Kadk 21 jalkaväki Metsäpirtti

Valkonen, Pentti 156 majuri Kadk 19 jalkaväki Sakkola 

Varstala, Matti 26 vänrikki Maask 26 jalkaväki Vaasa

Viiri, Tauno 35 kapteeni Kadk 12 rannikkotykistö Ylitornio

Vuorensola, Ahti 63 kapteeni Kadk 22 ratsuväki Viipuri
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Merivoimat (yhteensä 3)
Nimi Ritari-nro Sotilasarvo Kadk:n nro Aselaji Syntymäpaikka

Arho, Jouko 104 komentajakapteeni Kadk 6 laivasto Tampere

Kivilinna, Osmo 105 kapteeniluutnantti Merisk 8 laivasto Turku

Pirhonen, Jouko 111 kapteeniluutnantti Merisk 19 laivasto Karhula

Ilmavoimat (yhteensä 10)
Nimi Ritari-nro Sotilasarvo Kadk:n nro Aselaji Syntymäpaikka

Ek, Birger 106 kapteeni Kadk 17 pommituslentäjä Kymi

Iisalo, Tauno 168 kapteeni Kadk 25 pommituslentäjä Ähtäri

Karhunen, Jorma 92 kapteeni Kadk 18 hävittäjälentäjä Pyhäjärvi

Karu, Veikko 98 kapteeni Kadk 18 hävittäjälentäjä Kajaani

Luukkanen, Eino 127 majuri Kadk 15 hävittäjälentäjä Jaakkima

Magnusson, Erik 129 everstiluutnantti Kadk 6 hävittäjälentäjä Alatornio

Maunula, Auvo 90 majuri Kadk 10 tiedustelulentäjä Alavieska

Nissinen, Lauri 69 vänrikki Maask 26 hävittäjälentäjä Joensuu

Puhakka, Olli 175 kapteeni Kadk 25 hävittäjälentäjä Sortavala

Wind, Hans 116 luutnantti Kadk 24 hävittäjälentäjä Tammisaari

Kapteeni Yrjö Keinonen nimitettiin 8. syyskuuta 
1942 Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-
ristin ritariksi numerolla 91. Nimityshetkellä 
hän opiskeli kadettikoulussa. 
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus. Kapteeniluutnantti Osmo Kivilinna 

nimitettiin 8. helmikuuta 1943 Vapau-
denristin 2. luokan Mannerheim-ristin 
ritariksi numerolla 105.
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

Kapteeni Olli Puhakka nimitettiin 21. joulukuuta 
1944 Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin 
ritariksi numerolla 175. Viitanan lentokentällä Itä-
Karjalassa maaliskuussa 1942 otetussa kuvassa 
Puhakan sotilasrvo oli vielä luutnantti.
Kuva Ilmavoimat.
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Uudessa koulutusjärjestelmässä 
nuoremmalta kurssilta valitaan 
perinteiden poika, joka vastaa 

perinnetietouden välittämisestä omalle 
kurssilleen. Perinteiden poika saa tarvitta-
vat ohjeet ja opastukset perinteiden isältä. 
Perinteiden poika valmistelee perinneta-
pahtumat, joiden toimeenpanosta vastaa 
toimiva perinnehenkilöstö.

Vanhemman kurssin perinnehenkilös-
tö valitsee omat seuraajansa nuoremmalta 
kurssilta. Tuleva perinteiden isä hyväksyy 
heidät omaan esikuntaansa. Perinteiden 
isän apulaisina toimii kaksi samoin edel-
lytyksin valittua adjutanttia, vanhempi ja 
nuorempi, jotka osallistuvat perinteiden 

kirjan määräysten mukaisesti perinneme-
noihin.

Ikäpresidentiksi valitaan kurssin vanhin 
kadetti, joka on esteetön tehtävän vastaan-
ottamaan. Hänen tunnusmerkkeinään ovat 
Väinämöisen lakki, valkoinen vyötäisiltä 
köydellä sidottu, pitkä harmaa paita ja ryh-
mysauva.

Haapaniemen ja Haminan kadetit edus-
tavat Haapaniemen ja Haminan kadettipol-
via. Tunnusmerkkeinään he käyttävät Haa-
paniemen ja Haminan kadettien pukuja.

Arkadian–Munkkiniemen kadetti edus-
taa nimensä mukaisia kadettisukupolvia 
käyttäen pukunaan kadettien silloista juh-
lapukua.

Poimintoja kadettiyhteisön 
perinteistä ja

 vakiintuneista toimintatavoista 

Perinnehenkilöstö ja muita 
perinnäistapoja

Perinnemenojen ohjaamisesta ja johdosta huolehtivat perinnehenkilöt. Perinnehenkilöstön johtajana 
toimii Perinteiden Isä. Tähän tehtävään edellinen Perinteiden Isä valitsee nuoremmalta kurssilta 
ehdotonta luottamusta nauttivan kadetin. Perinteiden Isällä on moitteeton käytös ja nuoremmalla 
kurssilla ollessaan hän on osoittanut oikeata kadettihenkeä ja hyviä johtajaominaisuuksia. 
Perinteiden Isän tehtävänä on vastata perinnemenoista ja perinteiden opettamisesta nuoremmalle 
kurssille Perinteiden Kirjan mukaisesti. 

Koonnut Marko Palokangas
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Vanha kaaderi edustaa vanhempia ka-
dettikursseja sekä entisiä kadettipolvia.

Kaikkien edellä mainittujen entisten 
kadettisukupolvien edustajien on oltava 
tavoiltaan ja luonteeltaan mahdollisimman 
täydellisiä vanhempia kadetteja. Heidän on 
oltava hyvänä esimerkkinä oikean kadetti-
hengen luomiseksi.

 Vanhemman kurssin perinnehenkilöi-
den tehtävänä on kertoa seuraajilleen tehtä-
viensä velvoitukset ja vastuu ennen 
kuin luopuvat tehtävistään. Tehtä-
vien vaihto tapahtuu muiden, paitsi 
ikäpresidentin osalta, perinteiden 
vaihtotilaisuudessa, jossa uudet pe-
rinnehenkilöt vastaanottavat perin-
nemerkkinsä ja -esineensä ja antavat 
perinnekadetin lupauksensa.

Perinteiden pöytä

Perinnehenkilöstö ruokailee pe-
rinteiden pöydässä, joka sijaitsee 
ruokalan keittiön puoleisessa päässä 
meren puolella. Perinteiden isä tai 
hänen poissa ollessaan vanhin perin-
nehenkilöistä kutsuu nuorimmalta 
kurssilta yhden tai useamman kade-
tin ruokailemaan kanssaan kuullak-
seen simppua tai nuorukaista hänen 
perinnetietämyksestään ja opettaakseen 
perinteitä ja tapoja. Perinnehenkilöstöä 
puhutellaan kadettiruokailuissa perin-
netehtävien mukaan. Esimiesruokailuja 
järjestetään toisen vuosikurssin keväällä 
maisterinopintoja suorittavien kadettien 
saavuttua Santahaminaan.

Perinnetilaisuudet

Perinnetilaisuuksien päämääränä on vahvis-
tetun kaavan mukaan siirtää perinne kurs-

silta toiselle ja liittää nuorin kurssi kadetti-
sukupolvien katkeamattomaan ketjuun.

Vahdin vaihto

Vanhimman kurssin edetessä opintojen 
loppua kohti, tehdään niin sanottu vahdin 
vaihto. Tällöin vanhin kurssi luovuttaa 
vaalimansa kadettilipun seuraavalle kurs-
sille. Lipun luovutuksella halutaan koros-

taa kurssien välistä yhteyttä, korkeimpien 
sotilashyveiden jatkuvuutta sekä erityisesti 
kadettilipun asemaa vuosisataisen kadetti-
perinteen välittäjänä.

Perinteiden vaihto

Perinteiden vaihtotilaisuudessa luovutetaan 
perinnetehtävät nuoremmalle kurssille. Pe-
rinteiden vaihtotilaisuus järjestetään toisen 
vuosikurssin keväällä, perinnepäivään liit-
tyen.
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Kummikurssit

Vanhempi kummikurssi on numeroltaan 
50 kurssia ja nuorempi 30 kurssia aikai-
sempi. Kummikurssit tulevat seuraamaan 
perinnetilaisuuksia muun muassa kastetta, 
sarkatansseja ja valmistujaisjuhlaa. Lisäksi 
kurssin kesken sovittaviin muihin tilai-
suuksiin kutsutaan kummikurssit.

KADETTIKOULUN  
PErINTEISIÄ JUHLAMENOJA

Sarkajuhla

Sarkajuhla on vanhimpia Kadettikoulun 
perinteitä. Nykymuodossa siihen liittyy 
omaistenpäivä, jolloin kadeteilla on mah-
dollisuus esitellä omaisilleen Kadettikou-
lua ja upseerikoulutusta. Sarkatansseihin 
nuorin kurssi kutsuu paitsi seuralaisensa 
myös koulun henkilökuntaa ja vanhempi-
en kurssien kadetteja. Kurssi juhlii pääsyä 
Kadettioppilaskuntaan ja esiintyy ensim-
mäistä kertaa yhdessä juhlapuvuissaan. 
Juhla on saanut nimensä 1920-luvulla, 
jolloin nuorin kurssi sai vaihtaa ylleen dia-
gonaalista tehdyt asetakkinsa ja pääsi eroon 
sarkapuvuistaan. Nimi on vaihtunut diago-
naalijuhlasta sarkatakkitanssiaisten kautta 
nykyiseksi sarkajuh-laksi.

Puurojuhla

Puurojuhla pidetään ennen joululoman al-
kua. Kurssit luovuttavat juhlassa koulutta-
jilleen lahjat, jotka osaltaan kertovat men-
neen vuoden ansioista. Yhteislaulujen ja 
puuron syönnin lisäksi ohjelmaan kuuluvat 
jokaisen kurssin ohjelmat sekä ikäpresiden-
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tin päiväkäsky. Joulupukkia tilaisuudessa 
edustaa kaaderitonttu. Perinne on saanut 
alkunsa 1930-luvulla. 

Valmistujaisjuhla

Valmistujaisjuhlaa vietetään vanhimman 
kurssin upseereiksi nimittämispäivänä. 
Juhlan tarkoituksena on saattaa vanhimmat 
ensimmäisiin virkoihinsa. Vanhin kurssi 
kutsuu vieraikseen nuorempien kurssien 
edustajat. Juhlien valmistelusta vastaavat 
kaikki kurssit yhdessä.

Muut juhlat ja kadettien 
tilaisuudet

Kadettitoverikunta järjestää muita juhlia 
ja tilaisuuksia kunakin vuonna erikseen 
päätettävinä ajankohtina. Menneinä vuosi-
na vakiintuneita juhlia ovat muun muassa 
olleet kuutamo- ja toukotanssiaiset sekä 
laskiaisrieha. 

Poikamiesoikeudenkäynti

Joukkuetoverit järjestävät oikeudenkäyn-
nin avioon aikovalle kadetille todetakseen 
sulhasen aikomusten vilpittömyyden ja 
aitouden. Ohjeet poikamiesoikeudenkäyn-
tiin saa perinteiden isältä tai perinteiden 
pojalta.

Kadettihäät

Kadetti- ja upseerihäät vietetään yleensä 
tietyn kaavan mukaan, josta ohjeet saa pe-
rinteiden osältä.
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Henkilöhakemisto
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