
KADETTIKUNNAN VUOSIPÄIVÄN PUHE 

Herra kenraali, Etelä-Satakunnan kadettipiirin ja Porin Prikaatin upseeristo, arvoisat 

Vapaussodan perinneyhdistyksen edustajat! 

Tänään tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun Itsenäisen Suomen Kadettikoulun 

ensimmäinen kadettikurssi perusti Kadettikunnan 27.1. 1921, Kadettikoulun 

vuosipäivän juhlan yhteydessä. Tältä ensimmäiseltä kadettikurssilta valmistui 56 

kadettiupseeria Itsenäisen isänmaan puolustusvoimien tarpeisiin, itse kurssi oli 

alkanut kahta vuotta aikaisemmin vuonna 1919.  

Tuolloin olosuhteet Suomessa olivat sangen erilaiset kuin nyt. Suomi oli vastikään 

itsenäistynyt ja haki paikkaansa suvereenina valtiona. Puolustusvoimien 

yleisjärjestelyt ja samalla myös upseeriston koulutus olivat vasta asettumassa 

uomiinsa. Suomen upseeristo oli hajaantunut ja voidaan jopa sanoa, että 

upseerikunnan sisällä oli voimakkaitakin ristiriitoja Venäjällä koulutettujen upseerien, 

jääkäriupseerien ja erilaisilla pikakursseilla vuonna 1918 koulutettujen upseerien 

välillä. Upseerikunta heijasti siten yhteiskunnan yleistä tilannetta Vapaussodan 

jälkeen. 

Alkuvaiheessa nimenomaan kadettiupseerien vaikutusmahdollisuudet olivat melko 

vähäiset. Tämä synnyttikin heidän keskuudessaan tarpeen ja halun kurssiaikaisen 

yhteenkuuluvuuden sekä toveruuden jatkamiseen. Perustetusta Kadettikunnasta 

muodostuikin veljesjärjestö, jonka tarkoituksena oli ylläpitää yhteyttä jäseniensä 

kesken sekä kehittää upseeriston keskuudessa yhteenkuuluvaisuutta, toveruutta ja 

suomalaista upseerihenkeä. 

Ajan saatossa kadettiupseerien asema puolustusvoimissa muuttui ja 1930-luvun 

puolivälistä alkaen kadettiupseerit olivatkin puolustusvoimissa siirtyneet 

marginaalista - suurimmaksi upseeriryhmäksi. Muutaman vuoden kuluttua 

Kadettiupseerit joutuivatkin kantamaan raskaan velvollisuuden 

puolustustaistelussamme sekä lunastamaan lupauksensa uhrata työnsä ja elämänsä 

isänmaalle. 

Arvon kadettikunnan jäsenet 

Tänään pääosa kadettiupseereista - "kadetista kenraaliin ja amiraaliin" - kuuluu 

Kadettikuntaan, minkä vahvuus on noin 5400 upseeria. Nykypäivän upseerin arkisen 

palveluksen kiireet sekä velvoitteet perhettä ja muita läheisiä kohtaan asettaa 

haasteen aatteelliselle veljesjärjestölle. Lisäksi yhteiskuntamme tulee 



tulevaisuudessa moniarvoistumaan ja monikulttuuristumaan samalla kun yksilöllisyys 

korostuu entisestään.  

Tässä kehityskulussa - monimuotoisten arvojen ristivedossa - on erityinen tarve ja 

tilaus veljesjärjestölle, joka ylläpitää yhteyttä kadettiveljien kanssa, arvosta ja 

asemasta riippumatta sekä kehittää upseeriston keskuudessa yhteenkuuluvuutta, 

toveruutta ja suomalaista upseerihenkeä. Ryhmäkiinteydellä on kokemuksen ja 

tutkimuksien perusteella todettu vaikuttavan merkittävän positiivisesti yksilön 

taistelumotivaatioon ja sitä myötä joukon taistelumenestykseen.  Tämän asian 

edistäminen on meidän kaikkien velvollisuus. 

Meidän upseerien on tärkeää muistaa, että me emme ole töissä vaan palveluksessa. 

Palvelemme yhteiskuntaamme ja sen kansalaisia. Me kadettiupseerit olemme 

asiantuntijoita sotilaallisissa kriiseissä ja sotilaallisiin kriiseihin varautumisessa. 

Nykyisessä uhkakuvassa meidän pitää myös olla asiantuntijoita 

turvallisuuskysymyksissä laajemminkin. Meidän on itse ymmärrettävä muuttunut 

tilanne ja sen perusteella osallistuttava asiantuntijoina ei pelkästään 

maanpuolustuksesta, vaan laajemminkin yhteiskunnan turvallisuudesta käytävään 

keskusteluun, kukin arvonsa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

Yhteiskunnan palveluksessa meitä velvoittaa aikaisempien upseeripolvien esimerkki. 

Meidän on kuitenkin samalla katsottava eteenpäin ja luotava vahvaa perustaa myös 

tuleville upseeripolville. Meidän velvollisuutemme on osaltamme kannustaa nykyajan 

nuoria hakemaan kadettikouluun ja tukea sieltä valmistuneita. Tämä kaikki edellyttää 

selkeää arvoperustaa ja kestäviä periaatteita.   

 "Constantem decorat honor -kunnia kestävän palkka" on Kadettikunnan tunnuslause 

ja se kuvannee hyvin myös järjestön ja jäsenistön periaatteita. 

Hyvät kuulijat  

Lopuksi käytän minulle annetun etuoikeuden toivottaa kaikille tähän arvokkaaseen 

tilaisuuteen kokoontuneille menestystä ja erinomaisen hienoa kadettikunnan sadatta 

vuosipäivää. 


