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 ■ Naisten kerhon vilkasta toimintaa. Ylempänä pääsiäismyyjäisten valmistelussa ainakin tert-

tu kinkku voidaan tunnistaa. alla ”Dollan” krogeruksen läksiäisissä näkyy mukavasti leppoisa 

tunnelma ja rouvien yhdessäolo.
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 ■ alkupysty näyttää melko jäykältä, kuten yleensäkin juhlatilaisuuksissa. Pöydissä tunnelma jo 

näyttää olevan melko vapautunut. asioihin vihkiytyneet voivat tunnistaa kuvista ainakin Liemo-

lan, kinkun, Pippolan, Paarman ja Huhdon pariskuntia.
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Maanpuolustusjärjestöjen toiminnassa olen ollut mukana kymmeniä vuosia. Oman Po-
rin Rykmentin-Porin Prikaatin killan hallituksessa ehdin olla yli kolme vuosikymmentä. 
Ensin toimin sihteerinä, myöhemmin hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Nyky-
ään olen killan valtuuskunnan jäsen. Teimme aikoinaan kiltamme ansiokkaan 40-vuotis-
julkaisun ja aikaisempina vuosina olin mukana ”Porilainen”-lehden avustajana ja toimi-
tuskunnassa. Kirjoittelin moniin numeroihin juttuja vanhoista ”porilaisista”, rykmentin 
historiasta, sen kunniakkaista ja uljaista perinteistä sekä karuista kohtaloista Euroopan, 
Suomen ja Venäjän sotatantereilla. Perintönä meillä niistä ajoista ovat edelleen nimi, lippu 
ja marssi. Marssimme tosin on prikaatilta otettu pois koko kansan ja sen puolustusvoimien 
käyttöön. Sen ja kansallisrunoilija Runebergin ”vänrikkien” kiitoksena joukko-osasto on 
myös Suomen kuuluisin.

Myös paikallisen reserviupseerikerhon hallituksessa olin aikoinaan mukana. Satakun-
nassa toimivan JP 27:n Perinneyhdistyksen jäsen niin ikään olen. Myös Vapaussoturien 
Pyhäjärven seudun toiminnassa olen ollut mukana pitkään. Huoltoupseeriyhdistyksen jä-
sen olen myös pitkään ollut. Luonnollisesti olen edelleen kadettikunnan jäsen ja myös up-
seeriliiton ainaisjäsen. Erityisesti eri yhdistysten jäsenlehdet ovat mielestäni tasokkaita ja 
monet järjestävät myös mielenkiintoisia retkiä. Toisinaan olemme päässeet eräille retkille 
mukaan. Eräs hauskimmista oli huoltoupseerien retki Pietariin. Retken yhteydessä pää-
simme tutustumaan juuri silloin valmistuneeseen Suomen Pietarin konsulaattiin. Retkellä 
olivat rouvat mukana ja se tuo aina tasoa kaikkiin tilaisuuksiin.

Maakunnallisen Satakunnassa toimivan yhdistyksen, Nousee Satakunnan Kansa ry:n 
jäsen olen ollut parikymmentä vuotta . Nykyään olen sen varapuheenjohtaja. Myös paikal-
lislehden (nykyiseltä nimeltään Alasatakunta) hallintoon jätin jälkeni. 

Yhdistystoimintaa ja yhdistyksiä meikäläisellä riittää. Kun osallistuu niiden eri ak-
tiviteetteihin, ei vapaa-ajan ongelmia isommin pääse syntymään. Kaiken kukkuraksi on 
mukaan vielä tullut senioritoiminta. Olen ehtinyt olla myös paikallisen kansallisen senio-
riyhdistyksen puheenjohtaja niin pitkään, että sääntömuutos lopulta pelasti jatkoajalta ja 
saan nyt nauttia rivijäsenen ihanteellisesta olotilasta. Voi tyytyä katseella seuraamiseen ja 
arvosteluun. Me upseerit olemme siinä erittäin hyviä, koska koko koulutuksemme tähtää 
juuri siihen – ainakin niin oli entisinä hyvinä aikoina.

Omaa kuntoani olen vuosikymmenien ajan henkeni edestä pyrkinyt vaalimaan. Sauva-
kävely, päivittäiset kauppareissut polkupyörällä, pihatyöt, metsänraivaus Kauvatsan met-
säpalstalla sekä hiihtoretket talvella vievät osan vapaa-ajasta.  Voin rehellisesti sanoa, että 
almanakassa ei paljon ole tyhjää tilaa. Osan vapaa-ajasta täyttävät lukeminen ja ajankoh-
taistapahtumien seuranta. Aikaa hiljentymiselle ei liiemmälti jää.

perhe

Elämä perheen parissa Tertun kanssa on omilla raiteillaan. Terttu käy edelleen töissä lähes 
päivittäin, vaikka on jo virallisesti eläkkeellä. Poikamme Juha-Pekka on yrityksen toinen 
työntekijä. Hän asuu vaimonsa Anna-Maijan ja poikansa kanssa Säkylässä Huovinrinteen 
vieressä.

Tyttäremme Johanna työskentelee kirjapainoalalla ja asuu miehensä Matin kanssa Eu-
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ran Kauttualla ja heidän kolmesta lapsestaan kaikki ovat jo poissa kotoa työssä tai opiske-
lemassa.

Nuorin poikamme Markus asuu Helsingin Herttoniemessä Ulla-vaimonsa kanssa.
Lapsenlapsia meillä on viisi, joista vanhin on fysioterapeutti ja toiseksi vanhin valmis-

tuu fysioterapeutiksi vuoden kuluttua. Isoäidillä on selvästi karismaa, kun lapsenlapset 
hakeutuvat samaan ammattiin. Toisaalta en itsekään ole ilmeisesti täysin mahdoton, kun 
Markus on vapaehtoisesti hakeutunut puolustusministeriöön sijoitetun Maanpuolustustie-
dotuksen suunnittelukunnan (MTS) yleissihteeriksi.

Tertun kanssa yhteiseksi harrastukseksi on kodinhoidon lisäksi tullut aivan viime vuo-
sina senioritanssi. Vuonna 2010 osallistuimme Portimaossa Portugalissa järjestettyihin 
”Golden Age” -liikuntafestivaaleihin ja vuonna 2011 olimme mukana kansainvälisessä 
Gymnaestradassa Sveitsin Lausannessa. Samalla matkalla piipahdimme myös Mannerhei-
min muistomerkillä Montreaux’ssa. Vuonna 2012 oli ohjelmassa ”Golden Agen” merkeissä 
matka Italian Toscanaan, Montecatinin kaupunkiin.

Epilogi

Sisältöä ja vaihtelua maalaispojan elämässä on mielestäni ollut ihmeen paljon. Ei voi kuin 
kiittää kohtaloa, että on saanut syntyä maailmaan oikeaan aikaan. On saanut elää täyttä 
elämää yli seitsemän vuosikymmentä.

Olemme saaneet kokea itsenäisessä Isänmaassa lähes 70 rauhan vuotta. Aiempi suku-
polvi pelasti meidät miehitykseltä ja Baltian kohtalolta vuonna 1944 ja taannoisen sotilas-
johtomme henkinen selkäranka, silloisen puolustusvoimain komentajan, kenraali Lauri 
Sutelan johdolla, taisi pelastaa elämänmuotomme 1970-luvun poliittisessa painostuksessa 
ja kylmän sodan tummissa virroissa.

Haluan lopuksi yhtyä ”Kantelettaren” sotilaan sodasta palattuaan virittämään ”Kiitos 
rauhasta” -virteen: ”Ole kiitetty, Jumala, ylistetty, Luoja yksin, kun annoit rajalle rauhan, 
Suomehen hyvän sovinnon; raja jo rauhassa elävi, Suomi kaikki suosiossa! Ole kiitetty, Ju-
mala, ylistetty Luoja, yksin, kun päästit omille maille poies mailta vierahilta; päästit siitä 
pälkähästä, siitä keinosta keritit! Kauan me, pojat poloiset, alla miekan melskasimme; joka 
mies, joka hevonen tulen tuskoa piteli, panun vaivoa vaelti. Ole kiitetty, Jumala, ylistetty, 
Luoja, yksin.”
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 ■ Juhlapuvuissaan kadetit Paavo aho, arto ero-

nen, tapani kaapro ja ? (Heimo kivistön koko-

elma)

 ■ ensimmäisen vuosikurssin joukkue F lähdössä 

jonnekin keväällä 1964. Nahkatakki ei kuulunut 

koulun jakamiin varusteisiin, mutta monen ka-

detin kaapista sellainen löytyi. (Heimo kivistön 

kokoelma)

 ■ Vuodevaatteiden tuuletusta syksyllä 1964. 

kuvassa vasemmalla kadetti Markku kola, 

keskellä tunnistamaton kurssiveli, oikeal-

la kadetti tauno aaltonen ja ilmassa pölyä. 

(Markku kolan kokoelma)

 ■ Heikki Viitanen, kauko Virtala ja Jaakko Ran-

tala ryhmätyön ääressä. Huomaa kokeilu-

käytössä olleet kotitakit. (Jaakko Rantalan 

kokoelma)

LIITTEET
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LIITE 1
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LIITE 2 

Todistustenjakotilaisuudessa 19.3.1966 Kadettikoulun juhlasalissa stipendejä saaneet:

Kadettiylikersantti  Arto Kotro  jalkaväki 
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö  650.-
 Jalkaväen säätiö  400.- 1.050.- 
Kadettikersantti  Pekka Visuri  jalkaväki
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö  550.-
 Kadettikunta  200.-  750.-
Kadettikersantti  Tauno Aaltonen  kenttätykistö
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö 550.-
 Suomen Kenttätykistön Säätiö  300.- 850.-
Kadettialikersantti  Juhani Haapala  rannikkotykistö
 Urlus-Säätiö 550.-
 Rannikkosotilaskotiyhdistys  150.- 700.-
Kadettialikersantti  Pentti Leikas  kenttätykistö
 Urlus-Säätiö  550.-
Kadettikersantti  Markku Hämäläinen jalkaväki
 Urlus-Säätiö 400.-
Kadetti  Juhani Jaatinen  rannikkotykistö
 Urlus-Säätiö 350.-
Kadetti  Pekka Ripatti  jalkaväki
 Urlus-Säätiö  350.-
Kadettikersantti  Aulis Levä  jalkaväki
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö 350.-
Kadettikersantti  Reijo Maunus  ilmatorjunta 
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö 300.-
 Ilmatorjuntasäätiö 300.- 600.-
Kadettialikersantti  Heikki Hietanen  pioneeri 
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö 300.-
 Pioneerisäätiö 350.- 650.-
Kadetti  Erkki Mäki  kenttätykistö
 Maanpuolustuksen kannatussäätiö  200.-
Kadettivääpeli  Pekka Teljamo  jalkaväki
 Urlus-Säätiö 200.-
 Vaka-säätiö  300.- 500.-
Kadettikersantti  Paavo Kuronen  jalkaväki
 Urlus-Säätiö  200.-


