tä vuosittain lausuntonsa, tarpeen vaatiessa useamminkin.
31.12.1963 muonitustoimisto antaa palautetta Kadettikoulun ruoanpitolaskelmasta:
”Laskelma noudattaa ruoka-aineiden käyttöön nähden annettuja ohjeita. Eri päivien
energiasisältö vaihtelee liian paljon. Ensimmäisen viikon lauantain ja toisen viikon
keskiviikon ja lauantain ruokien koostumusta on muutettava niin, että niiden energiasisältö kasvaa. Ruokalista on monipuolinen ja vaihteleva. Laskelmaan on onnistuttu sisällyttämään useita hinnaltaan sellaisia ruokia, että ruokalista ylittää keskitason perheruoan. Ensimmäisen viikon keskiviikon lounaalla on kaksi liemiruokaa,
toisen viikon keskiviikon lounaalla on juomana piimää, mutta puuron kanssa syötäväksi ei ole mitään.”
Vuoden kuluttua muonitustoimisto (23.12.1964) lausuu seuraavaa:
”Ruoanpitolaskelma ylittää selvästi ravintoainesisältöön nähden asetetut tavoitteet,
kuitenkin päivittäiset kaloriavaihtelut ovat liian suuret. Sekä ravitsemuksellisesti
että laadullisesti entisestä parannettu aamiainen on kiitettävä ’uutuus’. Ruokalistan
mukaiset ateriat edustavat keskitason hyvää kotiruokaa, sieltä löytyy varmasti ’jokaiselle jotakin’. Nykyisen suuntauksen mukaisesti on käytetty runsaasti kasviksia,
marjoja ja hedelmiä.”
Ruoka oli yleensä Kadettikoululla hyvää ja sitä oli riittävästi. Joskus keskustelua
aiheuttivat näkkileivästä löytyneet pienet madot. Näkkileipä taisi olla 40-luvun tuotantoa.
Leireillä ruoka oli olosuhteisiin nähden hyvää. Aamukahvilla oli pikainen vaikutus.
Sissimuoniin kadetit pääsivät tutustumaan usein. Joku saattoi syödä hernekeittopurkkinsa kylmiltään. Kaikki eivät aina viitsineet ryhtyä keittopuuhiin, vaan söivät pakkauksesta sopivaksi katsomansa eineet.
Talvellahan pikateen resepti oli: teepussi toiseen poskeen, sokeripala toiseen poskeen
ja kourallinen lunta suuhun. Kyllä siten teen maun suuhunsa sai.
Sotilaskoti Kadettikerholla oli käytössä ahkerasti. Vaikka valikoima ei suuren suuri ollutkaan, helpotti se usein kadetin kahvintuskaa.

Valmistuminen
Valmistumisviikon juhlallisuudet alkoivat jo 14.3.1966 klo 13.00 tapahtuneella 50.Kadettikomppanian ja koulun henkilökunnan valokuvauksella voimistelusalissa.
Valmistumisviikon tapahtumat jatkuivat 18.3.1966 koulun juhlasalissa palkintojenjakotilaisuudella, jonka päätteeksi nautimme kahvit. Tilaisuuteen osallistuivat kutsuvieraat,
koulun upseerit sekä 50. ja 51. Kadettikomppaniat.
Ohjelma oli seuraava:
– ilmoittaminen, Ateenalaisten laulu
– sotilassoittoa
– koulun johtajan puhe ja koulun palkintojen jako: kultakompassi, parhaan suunnistajan patsas, aseenkäsittelypistooli, parhaan ratsastajan pokaali (kiertopalkinto),
Sotilaskotistipendit
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■■ Kodikas kahvihetki toisen vuosikurssin aikana Kadettitalossa. Vasemmalla Kalle Ukkola,
selin Pertti Sopala ja oikealla Jaakko Rantala. (Jaakko Rantalan kokoelma)
■■ Harri Panzarin häät Mikkelin kirkossa, Pentti Leikkaan häät Pieksämäen kirkossa ja Pekka Hongan häät Sallan kirkossa. Kunniakujassa vasemmalla Antti Simola ja Juhani Lakio,
oikealla Risto Kauppinen ja Raimo Kaltio. (Risto Kauppisen kokoelma)
■■ Viikonloppuvapaalle lähdössä kadetit Matti Ahola, Esko Saukko, Lars-Olof Fredriksson
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Asko Leppämäki ja Timo Tallgren. (Heimo Kivistön kokoelma)
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■■ Uurastus palkitaan, 19.3.1966. (Harri Liikasen kokoelma)
■■ Heikki – Matti. Majuri Heikki Nokkala tekee sinunkaupat
luutnanttien kanssa. (Harri Liikasen kokoelma)
■■ Tasavallan presidentin linnassa 19.3.1966. ”Minä nimitän ja
ylennän...” (Mauri Harjapään kokoelma)
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■■ Marssi eduskuntatalolta presidentin linnaan. (Harri Liikasen kokoelma)
■■ Kunnianosoitus Hietaniemen sankarihaudan muistomerkillä. (Harri Liikasen
kokoelma)
■■ Ilma- ja merivoimien kadetit marssilla presidentinlinnaan. (Pentti Himasen
kokoelma)
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– Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen perinnemiekka
– Upseerien Ampumayhdistyksen kivääri ja pistooli
– 27. kadettikurssin lahjoittama parhaan kouluttajan kiikari
– Ilmasotakoulun lentäjän pokaali ja priimuspalkinto
– sotilassoittoa
Marssimme valmistumispäivänä Eduskuntatalolta Tasavallan Presidentin linnaan tarkan reitityksen ja aikataulukon mukaisesti:
Klo 09.00 Tulo Eduskuntatalon luokse Pohjois-Rautatienkadun puolelle
Klo 09.10 Lähtö Eduskuntatalolta marssitienä Mannerheimintie–Wulffin kulma–Erottajan risteys–Etelä-Esplanaadi–Eteläranta–Pohjois-Esplanaadi–Mariankatu
Klo 09.22 Kauppatori (Unioninkadun kulma)
Klo 09.27 Tasavallan Presidentin linna
Marssin jälkeen järjestyimme klo 09.50 valtiosaliin, jota seurasi klo 10.00 nimitystilaisuus.
Nimitystilaisuuteen Tasavallan Presidentin linnaan Puolustusvoimain komentaja oli
erikseen kutsunut kenraaliluutnantit Ali Koskimaan, Antti Pennasen, Reino Arimon ja
Reino Hirvan, kenraalimajurit Eskil Peuran, Tauno Saukkosen ja Kaarlo Leinosen, kontraamiraali Ola Lenneksen, kenraalimajurit Reino Turkin, Mikko Siston ja Pehr-Johan Gummeruksen sekä everstit Rafael Bäckmanin, Kauko Pöyhösen, Lauri Sutelan ja Taisto Olavi
Lehden.
Erikseen käskyllä korostettiin, että nimitystilaisuudessa nimitettyjen onnittelemisen
suorittavat vain Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen, Puolustusministeri Arvo Pentti ja
Puolustusvoimain komentaja kenraaliluutnantti Yrjö Keinonen.
Nimitystilaisuuden jälkeen suoritimme suoranaisine esimiehinemme kunniakäynnin
seppeleenlaskuineen Hietaniemen sankarihautausmaan sankariristille ja Suomen Marsalkan haudalle.
Päivän ohjelma jatkui seppeleenlaskulla Kadettikoulun sankariaulassa klo 13.00 ja
jatkui todistustenjakotilaisuudella klo 14.00 juhlasalissa. Tilaisuuteen osallistuivat kurssimme lisäksi kutsuvieraat, upseeri- ja opettajakunta sekä 51.Kadettikomppanian edustus,
joka myös asetti lippuvartion. Tilaisuus päättyi klo 15.30 juhlakahveihin.
Todistusten saajien 15 kärkinimeä olivat:
kadettiylikersantti Arto Kotro
kadettikersantti
Pekka Visuri
kadettikersantti
Tauno Aaltonen
kadettialikersantti Juhani Haapala
kadettialikersantti Pentti Leikas
kadettikersantti
Markku Hämäläinen
kadetti 		
Juhani Jaatinen
kadetti 		
Pekka Ripatti
kadettikersantti
Aulis Levä
kadettikersantti
Reijo Maunus
kadettialikersantti Heikki Hietanen
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kadetti 		
Erkki Mäki
kadettivääpeli
Pekka Teljamo
kadettikersantti
Paavo Kuronen
kadettialikersantti Leo Sarkanen
Todistustenjakotilaisuudessa juhlasalissa jaettiin myös suuri määrä stipendejä. Niitä
olivat lahjoittaneet Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Urlus-Säätiö, eri aselajisäätiöt, Vaka-säätiö ja Rannikkosotilaskotiyhdistys yhteensä 9.250.- markan arvosta. Lisäksi asepalveluksessa olleitten ammattiopintorahasto jakoi yhteensä 1.200.- markkaa. Stipendien
saajat on esitetty liitteessä 2.
Kunniamiekka luovutettiin kadettikersantti Tauno Aaltoselle.
Juhlailtaa vastanimitetyt luutnantit viettivät seuralaisineen Ravintola Marskissa.
Ja sitten alkoi arkinen työ. Kadettikomppaniamme päällikkö majuri ”Hiski” Nokkala
kirjoittaa kurssikertomuksessaan muun muassa: ”Kurssin päättyessä 19.3. on Pääesikunta määrännyt uudet upseerit ilmoittautumaan joukko-osastoissa 28.3. Nyt kuitenkin asetuksen 542/1948 mukaan heidän oikeutuksensa palkkaukseen alkaa vasta 1.4., joten he
joutuvat neljä päivää tekemään työtä ilmaiseksi. Tämä ei ole ainakaan minun oikeuskäsitykseni mukaista.”

Mitä meistä tuli?
Näin suuren upseerijoukon tulo kouluttajiksi varuskuntiin oli tietenkin melkoinen energiaruiske, joka jakautui ympäri maata lähes kaikkiin varuskuntiin. Joukko-osastovalinnat
on esitetty liitteessä 3.
Iän ja kokemuksen lisääntyessä tehtävät tulivat vaativammiksi ja monipuolisemmiksi. Lähes kaikissa varuskunnissa, opetuslaitoksissa ja esikunnissa palveli oman kurssin kaveri. Oli helppo saada yhteistyö sujumaan. Kun seuraa vaikka vain pintapuolisesti
kurssilaistemme menestystä, voi vain todeta, että hienoja virkauria itse kullakin on ollut.
Puolustusvoimat on tarjonnut haasteellisia tehtäviä, joiden hoidossa kurssilaisemme ovat
menestyneet. On ollut päällikkö- ja komentajatehtäviä, sotilasopetuslaitosten opettajatehtäviä, tärkeitä johto- ja asiantuntijatehtäviä eri esikunnissa ja laitoksissa paikallis-, alue- ja
valtakunnallisella tasolla, kansainvälisiä kriisinhallintatehtäviä unohtamatta.
Kurssilaisista neljä on korotettu kenraalikuntaan: kenraaliluutnantti, kansliapäällikkö Matti Ahola, kenraaliluutnantti Antti Simola, kenraalimajuri Ahti Vartiainen ja insinöörikenraalimajuri Kalle Ukkola. Everstin arvon on joko palvelusaikanaan tai reservissä
saanut 22 kurssilaista. Yksi heistä (Jorma Vuohelainen) ylennettiin kommodoriksi ja yksi
(Kimmo Oksanen) insinöörieverstiksi.
Liitteessä 4 on luettelo kurssilaisista 1.9.2012.
Riveistämme on poistunut 1.9.2012 mennessä 38 upseeria. Luvussa ovat mukana
35. Merikadettikurssin kaksi upseeria. Heidät on esitetty liitteessä 5.
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Arvomaailma
Meitä kasvatettiin Kadettikoulun järjestyssäännön hengessä. Meitä koulutettiin harrastamaan järjestystä ja täsmällisyyttä, käyttäytymään sotilaallisen reippaasti ja kohteliaasti. Me
pyrimme aina pitämään kiinni kurin, oikeuden, totuuden ja kunnian vaatimuksista, toisin
sanoen kasvamaan ja kehittymään hyviksi upseereiksi. Tässä meitä auttoi Kadettikoulun
johtaja kaikkine alaisineen. Saatoimmeko panna merkille, että kurssimme alkaessa sodan
päättymisestä oli kulunut vasta alle 20 vuotta? Eversti Börje Backström oli Jatkosodan palvellut pataljoonan komentajana, everstiluutnantti Simo Sirkkanen ja majuri Heikki Nokkala komppanianpäällikköinä samoin kuin huoltopäällikkö majuri Pekka Vierto. Viimeksi
mainittu oli haavoittunut kolme kertaa ja palkittu peräti viidellä Vapaudenristillä. Osalla
aselajiopettajista oli myös sodan kokemusten antamaa taustaa opetukselleen.
Me kasvoimme kadettiaikana kunnioittamaan kotia, uskontoa ja isänmaata. Esimiehen
ehdoton kunnioitus oli suoranainen velvollisuutemme. Pyrimme kaikessa toimimaan isänmaamme parhaaksi.
Me valmistuimme suunnitellussa ajassa, meidät ylennettiin luutnanteiksi ja nimitettiin
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen luutnantin virkoihin juhlallisessa tilaisuudessa
Tasavallan Presidentin linnassa. Siirryimme joukko-osastoihimme toteuttamaan nuoren upseerin kutsumusta. Koulutimme pääasiassa nuoria varusmiehiä. Vanhempien upseerien vinot hymyilyt ”akateemikoista” loppuivat vähitellen, kun he huomasivat, että koulutustaitoa
ja –tahtoa löytyi vastavalmistuneiltakin.
Haasteena meillä oli yliopistomaailmasta alkanut yhteiskunnan radikalisoituminen,
joka heijastui myös varusmieskoulutukseen etenkin suurten kaupunkien varuskunnissa.
Tämä ilmeni armeijan vastaisuutena ja muun muassa kunnioituksen puutteena veteraaneja
kohtaan. Oli aseistakieltäytyjiä ja passinpolttajia. Kuitenkin kansakuntamme vahva maanpuolustustahto kantoi ja antoi meille työrauhan. Muutoksen tuulet alkoivat kuitenkin puhaltaa niin varusmieskoulutuksessa kuin koko Puolustusvoimissakin.
Päivät täyttyivät koulutustehtävistä ja niiden valmistelusta. Tehtävien muuttuessa yhä
monimuotoisemmiksi näköala laajeni. Suhtautumisemme yhteiskunnan ja Puolustusvoimien arvomaailmaan sai uusia näkökohtia ja painotuksia. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että ne upseerin eettiset arvot, joiden nimeen me kadettilupauksessa vannoimme, ovat kestäneet arvomaailmamme ytimessä.
Reserviin siirryttyämme suuri osa meistä on jatkanut työtä maanpuolustus- ja muissa
yhteiskunnallisissa tehtävissä ja siten omalta osaltaan edesauttanut Puolustusvoimien ja
maamme myönteistä kehitystä.
Hyvää kurssimme yhteishenkeä on osoittanut kurssitapaamistemme runsas osanotto.
Viiden ja kymmenen vuoden välein tapahtuneet tilaisuudet heijastavat kurssimme vahvaa
yhteishenkeä. ”Yhdessä vahvana, kuin ois’ käsi kahvassa kalvan.”
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■■ ”Kun joku raapaisi tikun,
oli siinä heti kymmenen
pakkia”. Kuvassa myös
kadetti Erkki Peltoniemi.
(Heimo Kivistön kokoelma)
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Lars-Olof Fredrikssonin muistelmia kurssiajasta:

Kadettina Kauhavalla
Tämä muistelo alkaa syvällä hiljaisuudella Kauhavan muistolle, kun tuo kaikkien
tuntema sotilaskenttä on päätetty sulkea puolustusvoimien uudelleen organisoinnin myötä. Kauhava on ollut sotilasilmailun kehto 80 vuotta, jonka taivaalla suurin osa vapaan
Suomen ammattilentäjistä on saanut koulutusta jossakin uransa vaiheessa. Paikka valittiin aikoinaan sen perusteella, että tasamaata oli silmänkantamattomiin ja taivaalla tilaa
harjoitella muita häiritsemättä. Kauhavasta tuli käsite, puukkojen rinnalla, ja pohjalaisen
kulttuurin keskus, joka sykki joka solullaan sotilasilmailulle ja isänmaalle. Pienestä, lähes
tiettömän tien päässä syntyneestä kylästä tuli tyypillinen yhden ison työnantajan paikkakunta, jonka arvosta ja merkityksestä ilmailuväki puhui missä sattuikin tapaamaan.
Mutta kaikki alkoi Lentokadettikurssi 50 kohdalla siitä, kun pitkälle toistakymmentä
ohjaajakoulutusta saanutta nuorta saapui Kadettikoululle Santahaminaan ilmoittautumaan
syyskuussa 1963 alkavalle 50. kadettikurssille. Lopulta kurssille jäi yhdeksän lentokadettia, kun heti alkuaikoina Finnair vei osan porukasta ja joku hyväksytyistä kääntyi säikähtäneenä jo ilmoittautumisvaiheessa ovelta, kun rakuunakapteeni Kari Mauria otti joukon
komentoonsa. Lisäksi kurssillamme oli kaksi ilmavoimien viestialan koulutusta saavaa
kadettia. Noin vuoden kestänyt aika Santahaminassa tutustutti eri puolustushaarojen ja
aselajien kadetit toisiinsa luoden kestävät siteet maanpuolustuksen elämäntehtäväkseen
valinneiden välille.
Lentokadetit marssivat harjoituksissa ja muussa koulutuksessa samaa tahtia muiden
kanssa, mutta aina välillä poikkesivat lentämään Malmille pakollisia tuntejaan. Olimme
eri joukkueissa ja sieltä muistuvat mieleen erityisesti joukkueiden varajohtajat, kadettialiupseerit, jotka pitivät huolta siitä, että kadettikasvatus omaksuttiin ja kadettiperinne jatkui. Useimmin, nyttemmin Rotary-asioissa, olen tavannut kadettikersantti Juhani Hannilan
Oulusta. Tulitikut patteristoina taskussa, täsmällinen kellon aika aina tiedossa ja erityisesti
pöytätavat kuuluivat omaksuttaviin asioihin. Jos kello unohtui, saattoi joutua yläkaappiin
kukkumaan!
Koulutuksen akateemisuus oli uutta, mutta selvisimme opiskelusta hyvin paitsi kielikokeen osalta, joka jäi lentäjien osalta odottamaan tulevaa. Jouduimme kielikokeeseen
Seinäjoen kesäyliopistoon ja joka ei siitä selvinnyt, sai kielikokeen vihdoin suoritetuksi
Jyväskylän yliopistossa. Tämä akateemisuuden vaatimus saattoi olla eräs olennainen kysymys Kauhavan kohtaloa määritettäessä.
Alkutalvesta 1964 eräs auto-onnettomuus yhdisti kuusi kaakon kulman kadettia dramaattisella tavalla, kun Kivistön Heimon ohjastama Plymouth ajautui tieltä Elimäellä ja
meistä lentokadeteista loukkaantui vakavasti, itseni lisäksi, myöhemmin lento-onnettomuudessa surmansa saanut Kari Korppi. Itse sain kasvoluunmurtumia niin, että olin puoli
vuotta Tilkassa, mutta sain silti jatkaa koulunjohtajalle, eversti Börje Backströmille, tehdyn anomuksen perusteella. Kivistö loukkaantui myös, mutta muut matkassa olleet kadetit
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