Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen ja TAMRUn seniorien yhteinen retki alkoi
16.10 klo 9.30 Vanhan kirkon luota. Mukana oli 27 henkilöä, joista puolisen tusinaa oli
TAMRUn senioreja. Matkalla kenrm Sipi kertoi Mannerheimin vuosina 19061908
tapahtuneen Aasian matkan valmistelusta ja lopputuloksista. Itse matkasta hän lupasi kertoa
enemmän esitelmätilaisuudessamme 8.11.
Muutamaa minuuttia vaille kello 12 bussimme kaartoi Santahaminan juhlatalon pihaan ja
pääsimme nauttimaan Leijona Cateringin maittavaa lounasta. Lounaan jälkeen siirryimme
Maanpuolustuskorkeakoulun auditorioon, jossa koulun esikuntapäällikkö kommodori Aulis
Minkkinen kertoi koulun historiasta ja toiminnasta sekä maanpuolustusuudistuksen
vaikutuksesta siihen. Koulun historia alkaa Haapaniemen kadettikoulusta, joka toimi vv.
17791808. Venäjän vallan aikana toiminta jatkui Suomen kadettikouluna Haminassa vv.
18121908. Itsenäisyyden aikana kadettikoulu perustettiin uudestaan v. 1918. Sen lisäksi
perustettiin yleisesikuntaupseerien koulutusta varten Sotakorkeakoulu v. 1924 ja upseerien
muuta jatkokoulutusta varten Taistelukoulu v. 1927. Vuoden 1993 alusta nämä kolme laitosta
yhdistettiin Maanpuolustuskorkeakouluksi.
Maanpuolustuskorkeakoulun keskeisenä tehtävänä on tuottaa korkeasti koulutettua
henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Sen yliopistolliset tehtävät ovat
sotatieteellinen tutkimus, koulutus kandidaatista tohtoriksi ja kadetista kenraaliksi sekä
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tutkimukseen sisältyy tuki opetukselle, puolustusvoimain
kehittämiselle ja kriisinhallinnalle sekä sotatieteiden menetelmien kehittäminen ja
sotatieteellinen tutkimus. Koulutukseen kuuluu sotatieteiden kandidaattien, maisterien ja
tohtorien koulutus sekä upseerien keskitetty täydennyskoulutus. Vastuu upseerien tutkintoopetuksesta ulottuu myös puolustushaara- ja aselajikouluihin. Yhteiskunnallisesti
Maanpuolustuskorkeakoulu on näkyvä ja vaikuttava organisaatio, jolle kuuluu mm.
valtakunnallinen sotamuseotoiminta. Koulun organisaatio näkyy alla olevassa kuvassa.
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Maanpuolustuskorkeakoulu tuottaa erilaisia palveluita, joita ovat mm.
 henkilöstöalan osaamiskeskus
 kielipalvelut
 kuvapalvelut, kuva-arkisto, mm. sota-aikaiset TK-kuvat
 kirjastopalvelut, puolustusvoimien keskuskirjasto
 sotamuseo
 soveltuvuusarvioinnit (esim. lentäjät)
Sota-arkisto on siirretty v. 2007 Kansallisarkistoon.
Sotilasvirkoja on 160 ja siviilivirkoja 180. Lisäksi on n. 1000 vierailevaa luennoitsijaa.
Kadettivuosikurssit ovat suuruudeltaan n. 160, joten kadetteja on yhtä aikaa n. 480.
Kolmivuotisen koulutuksen jälkeen kadetti suorittaa sotatieteen kandidaattitutkinnon ja
nimitetään upseerin virkaan. Noin neljän vuoden kuluttua hän palaa kouluun kahdeksi
vuodeksi maisteriopintoihin ja suorittaa maisteritutkinnon. Jatkotutkintoja suorittaa
samanaikaisesti toistasataa upseeria. Syksyllä 2012 korkeakoulussa on n. 700 opiskelijaa.
Maanpuolustuskorkeakoulu on ainoa sotilasoppilaitos Euroopassa, jolla on oikeus antaa
akateemisia oppiarvoja. Se tekee yhteistyötä mm. Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen
yliopiston kanssa. Yhteistyötä on myös Pohjoismaiden ja Baltian sotilasoppilaitosten kanssa.
Kadettikurssille hakee vuosittain 500 - 600 henkilöä ja opiskelun aloittaa 150 - 170 kadettia.
Kandidaattitutkinnon suorittaa 115 - 125 kadettia. Pääsyvaatimuksena kurssille on 12 kk
varusmiespalvelus, mutta nykyään ei enää vaadita varusmiesaikana suoritettua reserviupseerikoulutusta. RUK:ta käymättömille järjestetään kuitenkin kuukauden mittainen ”tynkäRUK”. Naisia on hakijoista alle 5 %, mikä johtuu ehkä siitä, että Cooper-testissä vaaditaan
vähintään 2600 m suoritus. Pääsykoe kestää kaksi päivää.
Puolustusvoimauudistuksessa puolustusvoimien kansainvälinen keskus yhdistetään
Maanpuolustuskorkeakouluun. Lisäksi kaikki korkeakoulun toiminnot keskitetään
Santahaminaan. Tätä varten sinne rakennetaan uusi monitoimitalo, johon tulee tiloja mm.
kirjastolle, kansainväliselle keskukselle, sotatekniikan laitokselle, hallinnolle ja majoitukselle.
Henkilöstöä joudutaan vähentämään n. 120 henkeä, joista suurin osa voidaan toteuttaa
armeijan sisäisinä siirtoina. Henkilöstövähennyksillä katetaan monitoimitalon kustannukset.
Laitosten lukumäärä vähenee neljään (kadettikoulutus, maisteriopinnot, jatkokoulutus ja
tohtorikoulutus). Vähennyksistä huolimatta Maanpuolustuskorkeakoulu pystyy edelleen
toteuttamaan sille annetut tehtävät.

Retkeläiset kuuntelivat mielenkiinnolla
komdri Minkkisen selkeää esitystä ja
kenrm Sipi luovutti hänelle kiitokseksi
kirjan ”Mannerheim-ristin ritareiden
hautamuistomerkit”.

Esitelmän jälkeen siirryttiin bussilla Sotamuseoon,
jonka talvisotanäyttelyä meille esitteli Juha Joutsi.
Näyttely antoi hyvän kuvan talvisodan kulusta ja sen
aikaisista univormuista, aseista ja sodankäyntitavoista sodan molempien osapuolten osalta.
Yhdessä huoneessa esiteltiin ulkomaisten lehtien
reaktioita sotatapahtumiin. Näyttely tullaan
purkamaan maaliskuussa 2013. Sotamuseon
rakennus tarvitsisi korjausta ja sen toivotaan tulevan
mahdolliseksi puolustusvoimauudistuksen
yhteydessä.
(Suomenkielisestä kilvestä puuttui miekka)

Juha Joutsi (ilman takkia) esittelee talvisotanäyttelyä. Alla on ns. Molotovin leipäkori, joka oli
oikeasti säiliö, jolla pudotettiin lentokoneesta jopa 200 palopommia. Molotov kuitenkin kertoi
lentokoneiden pudottavan Suomen työläisille leipää.
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