
Kadettikunnan puheenjohtajan, kenraalimajuri Jari Kallion tervetulopuhe Kadetti-

kunnan 100-vuotispäiväjuhlassa 27.1.2021 Svenska Klubbenilla 

*** 

Vapaudenristin ritarikunnan Herra kansleri, herra kenraali, hyvät naiset ja herrat! 

Kadettikunnan puheenjohtajana minulla suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki tervetul-

leeksi tänne Svenska Klubbenin tiloihin juhlistamaan Kadettikunta ry:n 100-vuotispäivää. 

Aikaisempien suunnitelmien mukaan olisimme nyt viettämässä tätä tilaisuutta teatteri Sa-

voyssa suuren joukon kera. Koronatilanteen takia pääjuhlamme on siirretty pidettäväksi 

ensi vuoteen. Tänään kuitenkin juhlistamme 100-vuotista taivaltamme pienemmän joukon 

läsnä ollen ohjelman käsittäessä Vapaudenristin ritarikunnan huomionosoituksen, uudiste-

tun tietopankin julkaisun, juhlalounaan sekä Kaaderilaulajien esityksiä.  

Kadettikunnan perustivat 27.1.1921 Kadettikoulusta 1. kadettikurssin valmistumisensa 1-

vuotisjuhlaan kokoontuneet upseerit. Kun Kadettikunta perustettiin, siihen liittyi perusta-

vassa kokouksessa 42 ensimmäiseltä kurssilta valmistuneesta 56 kadettiupseerista (75 

%). Viime vuoden lopulla Kadettikuntaan kuului kaikkiaan 5 468 jäsentä, jolloin järjestäyty-

misasteemme on yli 80%.  

Kadettikunnan tehtäviksi heti alusta lähtien tuli kadettiupseerien yhteisöllisyyden edistämi-

nen ja sotilasperinteiden ylläpitäminen sekä kansalaisten maanpuolustustahdon ja maan-

puolustusosaamisen edistäminen.  Kadettikunta perustettiin ajamaan myös Kadettikou-

lusta valmistuneiden upseerien etuja, sillä tuolloin kadettiupseerit olivat aluksi vain pieni 

vähemmistö Suomen upseerikunnasta. Tuossa tilanteessa yhdistys korosti kaikessa toi-

minnassaan keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 

Vaikeina sotavuosina Kadettikunnan jäsenistö kantoi raskaan vastuunsa. Sotien aikana 
menehtyi 540 kadettiupseeria ja kadettia. Talvisodassa kaatui 105 kadettiupseeria ja ka-
dettia. Suhteellisesti suurimmat tappiot kohdistuivat jatkosodassa 23.Kadettikurssiin, jonka 
vahvuudesta kaatui 28 %. Lukumääräisesti suurimmat tappiot osuivat 26.Kadettikurssiin, 
jolta kaatui 55 upseeria eli 13 %. Kokonaisuutena kadettiupseereiden ja kadettien kaatu-
misprosentti olivat sotien aikana 12. 
 
Edunvalvonta on myöhemmin jäänyt muiden tehtäväksi ja seitsemänkymmenluvulta al-

kaen Kadettikunnan toiminnan painopiste on ollut aatteellisessa toiminnassa. Kohderyh-

minä ovat olleet omat jäsenet sekä maanpuolustusaatteen osalta kaikki kansalaiset. Ka-

dettikunta on viime vuosikymmenien aikana tehnyt mittavan työn kansalaisten ja koululai-

toksen piirissä. Olemme jakaneet yli miljoonalle opettajalle, opiskelijalle ja koululaiselle 

sekä lähes parille miljoonalle kansalaiselle laaja-alaisesti tietoa sotiemme veteraanien san-

kariteoista sekä Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuspolitiikan eri osa-alueilta.  

Kadettikunta on aina pyrkinyt elämään ajassa. Kadettikunta on tuottanut alkaneen vuositu-

hannen aikana yksin tai muiden toimijoiden kanssa useita historian ja turvallisuuspolitiikan 

tietopankkeja ja oppimisympäristöjä koulujen ja kansalaisten käyttöön. Tietopankit ovat ra-

kennettu verkkoympäristöön, jotta ne ovat kaikkien käytettävissä. Vuosittain kyseisiin tieto-

pankkeihin on kohdistunut yli kolmetoista miljoonaa tietohakua. Myöhemmin tänään julkis-

tetaan vielä uudistettu Veteraanien Perintö - Itsenäinen Isänmaa - Arvet efter Veteranerna 

- Ett Självständigt Fosterland tietopankki, jonka kautta haluamme osaltamme kunnioittaa 

sotiemme veteraanien työtä ja heidän jälkeensä jättämää perintöä.   



Kadettikunnan lukuisten oppimateriaalihankkeiden tukijoita ovat olleet hankkeesta riip-

puen: Puolustusvoimien tukisäätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Suomen Mar-

salkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Turvallisuu-

den tukisäätiö (ent. Sotavahinkosäätiö), URLUS-Säätiö, Uuden Päivän rahasto, Thoren-

Talvela säätiö, Kaatuneiden Muistosäätiö, Puolustusministeriö, Ulkoasiainministeriö, Suo-

men Kulttuurirahasto, Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö ja Kenraali Hannes 

Ignatiuksen Kadettisäätiö. 

 
Ilman ulkopuolista tukea me emme olisi mitenkään voineet rakentaa ja ylläpitää kaikkia 
meidän tietopankkeja.  Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia Kadettikuntaa tukeneita ta-
hoja. Teidän ansiosta Kadettikunta ry. on jo 100 vuoden ajan kyennyt toteuttamaan maan-
puolustusaatteellista tehtäväänsä jäsenistömme ja kaikkien kansalaisten hyväksi.   
 
Hyvät läsnäolijat 

Olkaa kaikki lämpimästi tervetulleita juhlimaan kanssamme Kadettikunta ry:n 100-vuotis-

päivää.  

Kiitos! 

 
 


