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PERINTEIDEN ISÄN PÄIVÄKÄSKY  

Hyvät Naiset ja Herrat/Ärade Damer och Herrar/Uvasajami Dami i Gaspada! 

Sain kurssiveli Aulis Levän kautta tiedon, että juhlatoimikunta on halunnut, että esitän tervehdyksen 

juhlivalle kurssille 24.5. 

Omista asioistani ilmoitan, että sukuumme on syntynyt potra poika Lainan päivänä 2016.Olemme Ter-

tun kanssa ylpeitä ja onnellisia jo toisesta neljännen polven edustajasta suvussamme. 

Kurssimme jäsenistä onnittelen Risto Luukkasta. On tosi upeata, että olemme saaneet keskuudes-

tamme vuoden kadettiupseerin. Valitettavasti en ole Ristoa tavannut vuosikymmeniin, mutta hänen 

urheilullisen hahmonsa punaisessa takissa Wimbledonin kisojen katsomossa muistan TV:ssä nähneeni. 

Innostuin asiasta niin, että hankin itselleni punaiset housut. Terttu piti niitä huomiota herättävinä, 

mutta hyväksyi hankintani, kun ilmoitin, että rakuunoilla oli punaiset housut jo 30- luvulla ja kaiken 

lisäksi purjehtijoiden keskuudessa punaisten housujen käyttöoikeuden saa purjehdittuaan Atlantin yli. 

Maanpuolustuksen osalta tilanne on kunnossa, mutta vaatii aiempaa enemmän joustavuutta. Näin 

tilannetta arvioivat puolustusvoimain komentaja ja puolustusministeri maanpuolustuskurssin avajai-

sissa 29.2. Voimme siis levätä rauhassa, vaikka Venäjän maahanlaskujoukkojen komentaja kenraa-

lieversti, Venäjän sankari Shamonov, totesikin vastikään, että maahanlaskujoukot ovat valmiita otta-

maan kohteita haltuunsa milloin ja missä tahansa ulkomaillakin, eikä siihen tarvita passia, vaan yli-

päällikön käsky riittää. Näin kirjoitti kurssiveljemme Erkki Peltoniemi maaliskuun sotilasaikakausleh-

dessä. Olipa laittamattomasti sanottu ja lisäksi osoitus loistavista byrokratianpurkutalkoista. Että ihan 

ilman passia! 

Upseerien keskuudessa natomyönteisyys on lisääntynyt kiitettävästi, ja on noin 70%. 

Kansan keskuuteen tieto ei ole levinnyt. Koska kansa on kaikkivaltias, ei asia näytä meidän aikanamme 

korjaantuvan. Positiivista kuitenkin on, että puolustusministeriön mukaan USA on tärkein kahdenväli-

nen kumppanimme. Asia on puolustushallinnon mukaan myös yksiselitteinen, sanoo ministeriön eri-

tyisasiantuntija Mika Varvikko. 

Lopuksi onnittelen kaikkia, jotka ovat juhlassa mukana ja myös meitä, jotka emme ole paikalle pääs-

seet. Juokaa malja kohta satavuotiaan itsenäisen Isänmaan menestykseksi ja myös sen komeiden ja 

uljaiden kadettien ja heidän tyylikkäiden daamiensa terveydeksi. Nautitaan Pohjaan saakka. 

Perinteiden Isä vm 1941 Pekka Kinkku 

P.S. Eläkää läheistenne kanssa sovinnossa, mikäli se teistä riippuu. Sillä asenteella on mielenterveyden 

kannalta helppo suunnata kohti viimeisiä jotoksia ja kohti viimeistä iltahuutoa.  

(Luettiin juhlassa, kun Perinteiden Isä ei voinut saapua itse paikalle.)  


