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Arvoisat Kadettikunnan jäsenet

Koronakriisi on osoittanut maailmalle sen, ettei paraskaan toimintamalli ja siihen liittyvä varautuminen takaa
sataprosenttista onnistumista yllättävien turvallisuusuhkien hallinnassa. Puolustushallinnolla on kuitenkin kokemusta
muutoksista ja niiden edellyttämästä toimeenpanosta. Olemme onnistuneet kokonaisuutena varsin hyvin koronan
vastaisissa toimissa. Tehdyillä järjestelyillä pystytään ylläpitämään valmius ja varmistetaan Puolustusvoimien kyky
täyttää lakisääteiset tehtävät. Lisäksi turvataan normaaliolojen kriittisten tehtävien toteuttaminen ja tuetaan muuta
yhteiskuntaa yhteisessä koronaviruksen vastaisessa toiminnassa. Kiitos hyvistä tuloksista kuuluu myös Teille.
Kadettiupseerit ovat olleet Suomen sotilaallisen puolustamisen selkäranka koko itsenäisyytemme ajan. Toisessa
maailmansodassa kadettiupseerit kantoivat vastuunsa esimerkillisellä tavalla. Maan itsenäisyyden säilyttämisen
puolesta taistelleet kadettiupseerit maksoivat kuitenkin kovan hinnan. Talvisodan syttymisestä 30.11.1939 Lapin
sodan päättymiseen 27.4.1945 menehtyi yhteensä 540 kadettiupseeria tai kadettia. He uhrasivat työnsä ja elämänsä
isänmaalle. Haluan ilmaista varauksettoman arvostukseni kaikkien kadettiupseerien urotekoja ja niiden jättämää
perintöä – vapaata Suomea – kohtaan. Perintöä kunnioittaen, maastamme on rakennettu monella mittapuulla katsoen
maailman onnellisin ja paras maa.
Puolustusvoimat takaa Suomen turvallisuuden ja on siten yhteiskuntamme tukiranka. Kadettikunnan tekemä
aatteellinen maanpuolustustyö on elintärkeää suomalaisen upseerikunnan yhtenäisyydelle ja henkiselle kestävyydelle
sekä pienen maan kansalaisten maanpuolustustahdolle. Upseereiden työtä arvostetaan ja Puolustusvoimilla on
suomalaisten laaja tuki. Upseereilta edellytetään tänä päivänä hyvin laaja-alaista osaamista. Perinteisen rauhan ja
sodan aikaisten johtamisvaatimusten rinnalle on tullut toimiminen yhä vahvemmin erilaisissa yhteiskunnallisissa
häiriötilanteissa sekä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. Olen vakuuttunut, että kadettiupseereiden koulutus ja
ammattitaito takaavat toimintaedellytykset kaikissa eteen tulevissa tilanteissa.
Suomalaiset kadettiupseerit ovat positiivisessa mielessä näkyvästi esillä, tehden aktiivista yhteistyötä muiden
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sekä toimien suomalaisten arvojen mukaisesti. Haluankin kiittää erinomaisesta
yhteistyöstä ja ammattitaidosta puolustusministeriössä, Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevia
kadettiupseereita.
Minulle on kunnia saada lähettää Kadettikunta ry:lle ja sen jäsenistölle puolustusministerin tervehdys ja kiittää teitä
panoksesta, jonka olette jo tähän mennessä antaneet maamme puolustamiseksi ja uskottavan puolustuskyvyn
ylläpitämiseksi – olkaa jatkossakin kestäviä kunnian tiellä. Lisäksi haluan onnitella Kadettikuntaa 27.1.2021
myönnetystä 4. luokan vapaudenrististä miekkoineen.
Toivotan teille terveyttä sekä onnea ja menestystä maanpuolustushengen edistämisessä isänmaan palveluksessa.
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