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Kadeteissa on yhdistyksen tu-
levaisuus 

UAY Santahaminassa vuodesta 1995  

Upseerien Ampumayhdistyksen täyttäessä 75 

vuotta alkoivat ampumaystävälliset tuulet puhal-

taa Maanpuolustuskorkeakoulussa erityisesti ka-

dettien osalta. Tällöin elettiin vuotta 1995, ja ka-

dettien peruskoulutuksessa oli käytössä neljävuoti-

nen opetussuunnitelma. Tilanteen suotuisan kehi-

tyksen mahdollisti se, että samaan aikaan Santaha-

minassa palveli tai aloitti palveluksensa moni aktii-

visesti UAY:n piirissä toimiva upseeri. Lisäksi on 

hyvä muistaa, että UAY:n hallitus on - yhdistyk-

semme perustehtävän mukaisesti - aina ollut val-

mis kaikin keinoin tukemaan kadettien ampuma-

koulutusta ja -harrastusta. 

Lähtökohtia toiminnan kehittämiselle 

UAY:n toiminta kadettien piirissä oli ollut suhteel-

lisen vakiintunutta useiden vuosikymmenten ajan. 

Vanhemmat kadetit ja upseerit ottivat mukaan toi-

mintaan kadetteja, jotka jo kilpailivat aktiivisesti. 

Näin uudet jäsenet pääsivät myös UAY:n mesta-

Kadetit järjestymässä ruokailuun vuonna 1985. Kuva AV.  
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ruuskilpailuihin. Harrastusta varten sai tarvettaan 

vastaavasti patruunoita, ja patruuna-asioita hoiti 

tehtävään nimetty kadetti. Silloin tällöin vuosien 

varrella järjestettiin muutakin toimintaa, 

kuten kilpailutuomarikursseja. Merkille-

pantavaa oli, että ainakin 1980-luvulla 

UAY:n kesämestaruuskilpailut osuivat 

usein kadettien kolmeviikkoisen kesälo-

man ajalle, ja tällöin kilpailuihin osallis-

tuivat pääsääntöisesti vain menestyspo-

tentiaalia omaavat nuoret ampujat.  

Toki Kadettikoululla oli tuolloin myös 

pieni ampumavalmennusjoukkue, jonka 

toiminta tähtäsi ensi sijassa menestykseen 

pohjoismaisilla kadettipäivillä. Varsinais-

ta koordinaatiota näiden toimintamuoto-

jen välillä ei yleensä ollut. Vaikka am-

munta on sotilaslajeista perinteisin, ei am-

munnan asema Kadettikoulun opettajien 

keskuudessa ollut erityisen vahva. Mui-

den lajiryhmien (suunnistajat, hiihtäjät) 

kadeteille järjestettiin jopa valmennuslei-

rejä, mutta ampujien osalta tilanne ei ollut 

yleensä näin suotuisa. Toimintaa kuiten-

kin oli tasaiseen tahtiin, koska kadetiksi 

rekrytoitui vuosi toisensa jälkeen kansalli-

sella tasolla kilpailevia ampujia, jotka 

luonnollisesti kaikin keinoin halusivat 

jatkaa omaa harrastustaan myös opintojen 

ohessa.  

Toimenpiteitä aikajärjestyksessä 

Jatkossa kuvataan niitä toimia, joilla UAY tehosti 

Vuoden 2005 muistion kaltainen ampumaharrastuskartoitus otettiin käyttöön jo 

vuonna 1995. Sivut 2-4 on sijoitettu seuraavalle aukeamalle.  
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toimintaansa kadettien keskuudessa. Aikaa näistä 

tapahtumista on kulunut jo neljännesvuosisata, 

joten tarkkojen päivämäärien sijaan esitetään toi-

mintaa sen tavoitteiden ja tulosten kautta, tarkaste-

lujänteen ulottuessa pitkälle 2000-luvulle.  

Toiminta-ajatuksen ytimen muodosti se, että jokai-

selle kadetille taattaisiin mahdollisuus kehittää 

omaa ampumataitoaan häntä kiinnostavissa am-

pumalajeissa. Lisäksi on huomattava, että Kadetti-

kouluun ei enää näinä vuosina rekrytoitunut kilpa-

ammuntaharrastuksen omaavia kadetteja entiseen 

malliin, mikä muodosti selkeän riskin koko toimin-

nan jatkuvuudelle.  
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Tilannekuva ja johtaminen 

Tilannekuvan selkeyttämiseksi ja toimintaohjel-

man laatimiseksi syksyllä 1995 otettiin käyttöön 

kadettien ampumaharrastuskartoitus (kts. kuva), 

joka toteutettiin johdetusti samalla kun kadeteille 

annettiin mahdollisuus liittyä UAY:n jäseniksi toi-

sella viikolla simppukurssin alkamisesta. Toiminta 

palveli täysimääräisesti myös Kadettikoulun tar-

peita, koska Maanpuolustuskorkeakoulun alaosas-

ton puheenjohtaja otti itselleen myös kadettien am-

pumavalmentajan tehtävät. Näin päästiin tilantee-

seen, jossa yksi henkilö ohjasi ja koordinoi kaikkea 

ampumaharrastus- ja valmennustoimintaa ka-

dettien keskuudessa. Myöhemmin 2000-luvulla 

samaan nippuun liitettiin myös Santahaminassa 



 

114 

toimivan ampumaseuran eli Hel-

singin Varuskunnan Ampujien 

puheenjohtajan tehtävät, ja yhteis-

toiminta oli luontevaa.  

Uskoa ja motivaatiota toimintaan 

antoi myös se tosiasia, että aiem-

masta harrastuneisuudestaan riip-

pumatta useimmat kadetit tunsi-

vat aitoa kiinnostusta ammunnan 

harjoittelua kohtaan. Monet heistä 

ehkä tiedostivatkin, että on vaikea 

olla hyvä ampumakouluttaja va-

rusmiehille ja reserviläisille, jos ei 

itse osaa ampua vähintään koh-

tuullisesti. Jo tuossa vaiheessa oli 

myös nähtävissä toiminnallisten 

ampumalajien (erityisesti Practi-

cal) suosion nousu kiinnostavana 

lajiryhmänä.  

Maanpuolustuskorkeakoulun ala-

osaston organisaatiota kehitettiin 

siten, että kaikille tärkeimmille 

toiminnoille ja eri lajiryhmille oli 

oma vetäjänsä. Näin saatiin myös 

aikaan tilanne, jossa jokaiselta ka-

Kadetit ovat menestyneet erityisesti ilma-

asekilpailuissa. Vuonna 2017 voitti kadetti 

Taneli Ripatti (vasemmalla) yleisen sarjan 

ilmakiväärin ja kadetti Jesse Hyttinen 

(oikealla) oli kolmas. MPKK voitti luonnolli-

sesti lajin joukkuekilpailun. Lisäksi Hyttinen 

vei optisen ilmakiväärin mestaruuden.  
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dettikurssilta toistakymmentä kadettia pääsi aktii-

visesti osallistumaan alaosaston toimintaan sen 

organisaattorina. Tähän liittyi voimakas kannustus 

siihen, että valmistuessaan yliluutnantiksi henkilö 

osaisi ottaa vastuuta myös joukko-osastossaan sa-

moista asioista.  

Ampumaradat ja niiden käyttö 

Kadetin päivä- ja viikko-ohjelma on, muihin aka-

teemisiin opiskelijoihin verrattuna, tiukka ja täy-

teen ohjelmoitu. Eri opettajien antamien kotitehtä-

vien ryydittämänä opiskelun tuottaman kokonais-

kuormituksen säätely on aina ollut tarkastelun al-

la. Näissä oloissa on selvää, että kadetin tulisi 

päästä ampumaan silloin, kun hänellä on siihen 

opiskeluohjelmansa puolesta riittävä aika ja mah-

dollisuus. 

Merkittävin kehitysaskel rata-asioissa tarkastelu-

jaksolla oli se, että vuosina 1995 - 1996 remontoitiin 

Maanpuolustuskorkeakoulun päärakennuksen ala-

kerrassa sijaitseva sisäampumarata kokonaan uu-

teen uskoon. Täyspitkälle 50 metrin sisäradalle 

tehtiin remontti, jossa tila varustettiin vaatimusten 

mukaisella ilmastoinnilla, riittävällä valaistuksella 

ja turvallisuuden kannalta oleellisella suojaraken-

tamisella. Rata mahdollisti neljän ampujan yhtäai-

kaisen harjoittelun pienoiskiväärillä tai vapaapis-

toolilla. 

Saman remontin yhteydessä rakennettiin pitkän 

radan oheen erillinen ilma-aserata, jossa oli myös 

puolenkymmentä ampumapaikkaa. Molempien 

sisäratojen ampumalinjan takana oli riittävästi tilaa 

peltikaapeille, joissa saattoi säilyttää omia ampu-

mavarusteitaan. Ilma-aseradalla oli myös asekaap-

pi, jonka avaimet sai päivystäjältä. Kaapissa oli 

riittävä määrä hyväkuntoisia ilmakiväärejä ja -

pistooleita käytettäväksi milloin tahansa. Sisäradan 

remontin myötä ammunnan talviharjoitteluun niin 

kilpailu- kuin harrastusmielessä syntyi oivallinen 

mahdollisuus. 

Ulkoampumaratojen osalta käytiin, kuten edelleen 

tänäkin päivänä, aktiivista keskustelua Kaartin jää-

kärirykmentin kanssa. Välittömästi Kadettikoulun 

urheilukentän ja esteradan takana sijaitseva kivää-

rirata oli juuri lyhennetty pelkästään 150 metrin 

rynnäkkökivääriammuntaan. Aiemmin rata oli 

myös 300 metrin rata. Tämän ”Kadettikoulun ra-

daksi” kutsutun radan osalta päästiin tilanteeseen, 

jossa kadetit saattoivat käyttää rataa myös ilman 

ennakkotilausta, mikäli rata vain oli tyhjillään ja 

näin käytettävissä. Myöhempinä vuosinahan Kaar-

tin Jääkärirykmentti vaiheittain luopui radan yllä-

pidosta kokonaan, kunnes rata ympäristöluvan 

päättyessä purettiin ja entistettiin vuonna 2017. 

Rynnäkkökivääriradan käyttömahdollisuus oli 

olennainen asia kadettien aktivoimisessa kilpailu-

toimintaan, koska jokaisella kadetilla oli kuitillaan 

oma rynnäkkökivääri ja kynnys ampumatoimin-

taan oli näin mahdollisimman matala. 

25 m pistoolirata sijaitsi myös aivan Kadettikoulun 

ruokalarakennuksen lähellä. Rata oli helposti saa-
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vutettavissa ja käytettävissä tilan salliessa. Yhteis-

toiminnassa Helsingin Varuskunnan Ampujien 

kanssa sovittiin myös siitä, että kadetit ovat aina 

tervetulleita ampumaan seuralle varatuilla vuo-

roilla. Keskusampumaradoilla oli 300 metrin rata 

ja yhteistoiminnassa Santahaminan Erämiesten 

kanssa päästiin myös haulikko- ja hirviradoille. Ei 

sovi unohtaa myöskään kuputukikohtaa, jossa va-

rusmiesten taisteluammuntojen lomassa järjes-

tettiin kadeteille myös ohjausta ja opetusta UAY:n 

maastoammuntaa varten. 

Aseet ja patruunat 

Vuosina 1986 - 1993 Puolustusvoimat tuki kadette-

ja UAY:n kannustuksesta asehankinnoin. Han-

kittiin mm. kilpailukäyttöön sopivia  vapaapienois-

kiväärejä, pistooleita Sakolta, ja merkittävä määrä 

ilma-aseita. 

Alaosaston puheenjohtaja (ja samalla kadettien 

ampumavalmentaja) koordinoi ja ohjasi kadeteille 

asevarastolta jaettavaa kalustoa. Kaiken pohjana 

oli heti alussa täytetty harrastuneisuuskysely, jon-

ka perusteella kadeteista muodostettiin eri lajeihin 

harrastusryhmät. Jokaiselle harrastusryhmään ni-

metylle kadetille pystyttiin järjestämään kilpailu-

käyttöön soveltuva ase ja siihen riittävä määrä pat-

ruunoita. Valmentautumista ja harjoittelumääriä 

seurattiin kirjallisesti. Kaikille kilpailuissa käyville 

kadeteille annettiin mahdollisuus valikoida itsel-

leen kilpailukäyttöön rynnäkkökivääri valmennuk-

seen varatusta kalustosta. Jokaiselle aseelle tehtiin 

luonnollisesti erikseen hallussapitolupa määrä-

ajaksi.  

Patruunoista ei noina vuosina varsinaisesti ollut 

pulaa, joten keskustelu koulutus- ja harrastuspat-

ruunakiintiöstä ei noussut tuolloin vielä esiin. 

UAY:n patruunakadetti teki kerran kuukaudessa 

apulaisineen (joka kurssilta oli yksi apulainen) 

noudon päävarastolta omaan varastoon. Ammun-

taa harrastavat kadetit kuittasivat omalta patruu-

nakadetiltaan noin kuukauden harjoittelua vastaa-

van määrän kerrallaan, ja patruunoita säilytettiin 

omassa lokerossa kadettien patruunavarastossa.  

Sisäradan valmistumisen jälkeen näet saatiin ai-

kaan projekti, jossa edelleen samaan paikkaan eli 

päärakennuksen alakertaan remontoitiin kadeteille 

määräykset täyttävät varastot erikseen patruunoil-

le ja aseille. Näin mahdollistettiin ajankäytöllisesti 

maksimaalisen tehokas toiminta ammunnan har-

rastamiseen.  

Kilpailutoiminta ja  
palkitsemiskäytännöt 

Kadettien kilpailutoiminta jakautui moneen eri 

tasoon, jotka harjoitusmielessä täydensivät toisi-

aan: 

 oman alaosaston sisäiset kilpailut, esimerkiksi 

ilma-asein ja rynnäkkökiväärillä, 

 erilaiset haaste- ja ystävyysottelut (Helsingin 

alaosasto, HVA), 

 Kadettipäivien ampumakilpailut, 
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 UAY:n talvi- ja kesämestaruuskilpailut sekä pian 

myös Viro-ottelu, 

 Sotilaiden SM-kilpailut. 

Osallistuminen vaativampiin kilpailutapahtumiin 

oli ohjattua, perustuen saavutettuun tulostasoon ja 

joukkueiden muodostamiseen. Keskitettyyn järjes-

telmään kuului myös se, että alaosaston puheen-

johtaja laati yhden yhtenäisen palvelusvapaa-

anomuksen esimerkiksi UAY:n mestaruuskilpai-

luihin, jonka Kadettikoulun johtaja hyväksyi. Näin 

yksittäisen kadetin ei tarvinnut käyttää aikaa byro-

kratian kiemuroihin.  

Perinteisin kadetteihin kohdistuva palkitsemiskäy-

täntö on ollut vuosikymmenien ajan kadettikurssin 

päättyessä tapahtuva kadettiaseiden lahjoittami-

nen. UAY:n sääntöjen mukaan upseeriksi valmis-

tuva kadetti voi saada palkintona kilpailukäyttöön 

soveltuvan aseen, mikäli hänen kilpailumenestyk-

sensä ja tulostasonsa sen mahdollistaa.  

Takavuosina kriteerit täyttäviä ampujia saattoi olla 

yhdellä kadettikurssilla enemmänkin, ja tällöin yh-

distyksemme saattoi antaa aseen myös niin sa-

nottuna kiripalkintona. Viime vuosina, ampuma-

harrastuksen hiivuttua ei kadettiaseita ole usein-

kaan jaettu. Kannustusta harrastukseen on kuiten-

kin tehty muuta aktiivisuutta palkitsevien stipen-

dien muodossa.  

Kadetti olympialaisiin 

Ehkä merkittävin Suomessa missään ampumalajis-

sa toteutettu yhteen kilpailuun liittyvä palkitsemis-

järjestelmä sai myös nähdä päivänvalon vuonna 

1996, kun Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus 

päätti toteuttaa ”Kadetti Olympialaisiin” –

projektin. Tämä projekti jatkui olympiadi kerral-

laan aina vuoden 2012 Lontoon olympialaisiin 

saakka. 

Kilpailumuodon idea oli seuraava: kadeteille jär-

jestettäisiin alkutalven ja kevään aikana kerran 

kuukaudessa rynnäkkökiväärikilpailut (6+6+6 ls). 

Kolmesta parhaasta tuloksesta lasketun keskiarvon 

perusteella 10 parasta kadettia kutsuttaisiin kilpai-

lemaan voitosta UAY:n kesämestaruuskilpailuihin. 

Lopputulos olisi karsintakilpailutuloksen ja loppu-

kilpailutuloksen keskiarvo. Ja kova kilpailuhan 

siitä syntyi. Tänä päivänäkään ei Suomessa järjes-

tetä yksittäisiä ampumakilpailuja, joissa voittopal-

kinto olisi useiden tuhansien eurojen arvoinen.   

Kilpailumuodon avulla saatiin merkittävästi akti-

voitua kadetteja kilpailemaan aseella, joka samalla 

on heidän ammattinsa näkökulmasta keskeinen 

työkalu. Varainhankinta näin upeaan projektiin 

sujui ongelmitta, ja niinpä matkalle voitiin väliin 

lähettää myös vuoden Upseeriampuja. Ryhmään 

oli mahdollista liittyä myös omalla kustannuksella, 

ja tätäkin mahdollisuutta käytettiin.  

Näillä Olympiamatkoilla syntyi vahvoja siteitä ja 

pysyviä ystävyyssuhteita eri sukupolvia edusta-

vien kaaderiampujien välillä. Ja saatiinpa ihan 

omaa olympiamitaliakin olla todistamassa, kun 
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Henri Häkkinen voitti olympiapronssia ilmakivää-

rillä Pekingissä vuonna 2008. 

Ampumakoulutus osana  
sotilaspedagogiikkaa 

Kymmenen vuotta myöhemmin, vuosina 2006 – 

2008 tehtiin uusia aloitteita kadettien ampumahar-

rastuksen tukemiseksi. UAY:n hallitus käsitteli asi-

aa jo vuonna 2005 kirjatun muistion pohjalta, jossa 

toiminnan järjestäminen ja uudet aloitteet esiteltiin. 

Henkilökohtaisen ammunnan määrä kadettien 

opetussuunnitelmassa oli minimoitunut, koska 

pääosa käytössä olevasta ajasta tuli käyttää erilais-

ten ammuntojen johtamisen opettamiseen ja har-

joitteluun. Uusi, Bologna-prosessin mukainen ope-

tussuunnitelma oli tuonut mukaan lisää akateemi-

sia aineita, ja koulutustaidon tuntien suhteellinen 

osuus oli vähentynyt. 

Edellä mainitusta huolimatta, tai sen takia, ideoi-

tiin kaksi merkittävää aloitetta kadettien ampuma-

harrastuksen tueksi: opetussuunnitelmaan sisälly-

tettävä viikon mittainen ampumakouluttajan kurs-

si sekä vapaaehtoinen, ylimääräisiä opintoviikkoja 

tuottava ampumakouluttajan jatkokurssi (liite 2).  

Opetussuunnitelmaan sijoitettavaa ampumakou-

luttajan kurssia pilotointiin nuorimmalle kadetti-

kurssille syksyllä 2006. Ampumavalmentajiksi rek-

rytoitiin parhaimmat kynnelle kykenevät voimat 

ympäri Suomen, keskittyen neljään lajiin: kivää-

riammuntaan, rynnäkkökivääriammuntaan, pis-

tooliammuntaan ja sotilaspistooliammuntaan.  

Koulutus sisälsi hieman teoriaa ja runsaasti am-

muntaa eri aseilla. Kadettien palaute kurssista oli 

erinomainen, mutta tästä huolimatta kyseistä kurs-

sia ei onnistuttu pysyvästi vakiinnuttamaan ope-

tussuunnitelmaan. 

Kadettien rekrytoinnissa on onnistuttu vaihtelevasti. Grafiikassa UAY:n jäsenet kadettikursseittain (valmistumisvuosittain). 
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Seuraavana vuonna lanseeratulla vapaaehtoisella 

ampumatoiminnalla (ampumakouluttajan jatko-

kurssi) oli mahdollista koota yhteensä kolme opin-

toviikkoa, ja sen keskeiset sisällöt olivat: 

 perusampumataidon ylläpito  

 turvallisen ampujan kurssin suorittaminen 

 kilpailutuomarikurssin suorittaminen 

 valmentajakurssin suorittaminen 

Perusampumataidon osalta tavoitteena oli kirjata 

riittävä määrä osallistumisia erilaisiin kilpailuta-

pahtumiin – samalla taattaisiin se, että kaikissa 

joukko-osastoissa olisi upseereita, jotka kykenevät 

Kadettien rekrytoinnissa on onnistuttu vaihtelevasti. Grafiikassa UAY:n jäsenet kadettikursseittain (valmistumisvuosittain). Joinakin vuosina rekrytoinnissa on syystä tai toisesta selvästi epäonnistuttu. Kurssit 78 - 106. 
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helposti toimimaan erilaisten ampumakilpailuta-

pahtumien johtotehtävissä. Tätä tavoitetta tuke-

maan mukaan oli liitetty II luokan kilpailutuomari-

kurssin suorittaminen. Kilpailutuomarikoulutuk-

sen johtajana toiminut Matti Mähönen muistelee 

asiaa näin: 

”Vuonna 2008 otti Maanpuolustuskorkeakoulussa 

Koulutustaidon laitoksen johtaja yhteyttä. Hän ky-

syi halukkuuttani järjestää pistoolin ja kiväärin 

kansallisen II- luokan tuomarikurssi kadeteille. 

Koska olin vetänyt vastaavia kursseja aiemminkin 

eri lajien harrastajille, suostuin ilman muuta. So-

vimme, että vedän sääntöjen yleisen osan ja pistoo-

lin lajiosan. Kiväärin lajiosan vetäjäksi kysyin Jaak-

ko Virkajärven, joka suostui heti. Kadetteja oli ihan 

mukava joukko, joka seurasi opetusta mielenkiin-

nolla. Kaikki myös läpäisivät kurssiin kuluvan ko-

keen. Lähetin Suomen Ampujainliiton toimistoon 

esitykset tuomarikurssin suorittamisesta ja Etelä-

Suomen aluejaosto toimitti kortit. UAY:n mesta-

ruuskilpailuissa kadetit sitten sekä ampuivat kil-

paa että toimivat eri tuomaritehtävissä hankkies-

saan kokemusta. Kirjoitin henkilökohtaisiin 

kortteihin ensimmäiset suoritukset.  

Vuonna 2009 vedimme Jaakon kanssa toisen kurs-

sin. Kadetteja oli taas mukavasti kurssilla ja se vie-

tiin samalla tavalla kuin edellisenä vuotena. Kade-

tit saivat tuomarikorttinsa ja ensimmäiset merkin-

tänsä niihin UAY:n kilpailuissa. Seuraavana vuon-

na kehitimme kurssia niin, että kun kadeteilla oli 

lajiosan jälkeen vapaata aikaa, niin tutustuimme 

käytäntöönkin. Jaakko esitteli kivääriammuntaa 

käytännössä sisäradalla ja me pistooliampujat me-

nimme ulos. Pistooliratahan oli varsin lähellä. 

Kaikki kurssilaiset tutustuivat pistoolilajeissa tar-

vittaviin ruutiaseisiin, ampuivat niillä ja tulkkasi-

vat ne reiät, jotka tulkkaamista vaativat. Uskoakse-

ni käytännön harjoituksesta oli apua, kun vasta 

kortin saaneet tuomarit olivat jälleen töissä kesä-

kuussa mestaruuskilpailuissa.” 

Turvallisen ampujan kurssin suorittamisessa tu-

keuduttiin suoraan IPSC-kurssin käytäntöihin, ja 

yhdistyksemme Practical -harrastajat ovat siitä läh-

tien antaneet oman panoksensa kadettien ampu-

maharrastukselle. Neljänneksi elementiksi tähän 

vapaaehtoiseen kokonaisuuteen oli suunniteltu 

varsinaista valmentajakoulutusta, jossa olisi myös 

tutustuttu nykyaikaisiin optisiin ammunnanhar-

joittelulaitteisiin ja niiden tehokkaaseen käyttöön. 

Upseerina kadetin rinnalla 

Viimeisenä, mutta ehkä tärkeimpänä elementtinä 

kadettien ampumaharrastuksen edistämisessä on 

aina ollut vanhempien veljien läsnäolo, osallistu-

minen ja kannustus lajin pariin. Pieni kisa omalla 

ampumaradalla, ikimuistoisista kilpailumatkoista 

puhumattakaan, ovat kaikkia hetkiä ja tapahtumia 

jolloin nuoremman ja vanhemman upseerin vuoro-

vaikutus rakentuu luonnollisella tavalla yhteisen 

harrastuksen parissa.  

Ja aivan mahtavaa on nähdä, kuinka kadetista kas-
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vaa ja kehittyy vuosien saatossa huippuampuja 

omassa lajissaan. He pärjäävät myös työelämässä. 

Viitisen vuotta sitten allekirjoittanut sai sähköpos-

tia upseerilta, joka oli jo vuosia sitten kapteenina 

siirtynyt töihin siviilimaailman puolelle. Onnittelin 

häntä uuden, vaativan työtehtävän johdosta, ja hän 

vastasi näin:  

”Kiitoksia muistamisestasi, upea juttu. Tässä yh-

teydessä pitäisi varmaan kiittää aika monesta 

muustakin asiasta. Päällimmäisenä muistan Sinut 

miehenä, joka opetti minut ampumaan. Usko tai 

älä, mutta tuo taito on avannut ovia täällä siviilis-

sä." 

Osallistuminen kadettien ampumatoimintaan on 

johtamista omalla esimerkillä. Taidollisesti monet 

kadetit vielä aloittelevat uraansa ampujana, ja heil-

le on kokeneella ampujalla monta vinkkiä annetta-

vana, olipa kyse sitten harjoittelusta tai kilpailuti-

lanteen hallinnasta.  

Mennään kadettien kanssa ampumaan! 

Artikkelin kirjoittaja eversti Vesa Nissinen jututtamassa kadetteja Hälvälän ampumaradalla.  


