■■ 50. Kadettikurssin lentokadetit yhteiskuvassa. Istumassa vasemmalta Pekka Pellinen, Matti
Ahola, Lars-Olof Fredriksson, Kimmo Oksanen ja Pertti-Uolevi Nurminen. Seisomassa Rauno
Jaakkola, Jouko Gullstén, Kari Korppi, Kalevi Korhonen, Esa Komulainen ja Martti Viitanen. Kirjoittajan kokoelma

Timo Tallgren Kuusankoskelta sekä Kalevi Korhonen ja Esko Saukko Kouvolasta selvisivät
vammoitta.
Toinen surullinen muistikuva tulee mieleen heti kurssin alkamisen ensi päiviltä, kun
tiedotusvälineet tiesivät kertoa Fouga Magisterin pudonneen Kauhavalla (18.9.63) ja ohjaajana toimineen yliluutnantti Kalle Erik Suden menehtyneen turmassa. Kokenut ja porukan ihailema lennonopettaja oli ollut harjoittelemassa näytöslentoa pohjoismaisia kadettipäiviä varten ja ilmeisesti ulkopuolisen syöksykierteen seurauksena syöksyi maahan
Evijärvellä.
Sandiksen muistoihin liittyvät elävästi myös ruokasalin ruudussa seisomiset, kun ”herroille vanhemmille ruokaillessaan ja nuoremmille (ruokailu päättyi heiltä)” piti kertoa töppäyksistä tai selittää muuten vain tekemisiä. ”Kuka oli se sinitakkinen kadetti eilen, joka
pyrki Bottalle takakautta laulaen isänmaallisia lauluja”, kyseli vanhemman kurssin kadettivääpeli? Kävimme muistaakseni vielä Santahaminan aikana ajoneuvokurssin kapteeni
Makkosen johdolla Luonetjärvellä vuonna 1964, joka tarjosi tuulahduksen tulevasta.
Santahaminan aika oli mielestäni välttämätön vaihe suomalaisen sotilaslentäjän ja upseerin koulutuksessa. Joskus tiukoissa tilanteissa ja raskailla marsseilla kaipasimme Kauhavalle tai ainakin Malmille, mutta kiitos löytyi kuitenkin siellä mistä piti, kouluttajien ja
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koko koulun rehdistä tavasta toteuttaa annettua tehtävää, kouluttaa isänmaalle uutta upseeripolvea.

Kauhavalle
Lentokadettikurssi 50:llä meitä tosiaan oli yhdeksän ja kaikki koulutuksellisesti samalla
viivalla; lentotunteja vajaat sata ruotsalaisella SAAB Safirilla ja ranskalaisella Fouga Magisterilla. Lentotunneissa oli eroja johtuen siitä, että osa meistä oli jäänyt varusmiesajan
jälkeen kesävänrikeiksi lennostoihin. Kadettikurssilla lensimme molemmilla konetyypeillä
niin, että yhteislentotuntimääräksi tuli kurssin aikana yli 175 tuntia, joka oli edellytyksenä
lentomerkin saantiin.
Ilmasotakoulun johtajana toimi hetken eversti Reino Turkki ja lähes koko kurssin ajan
eversti Kalervo Mustonen. Kurssin johtajina toimivat mm. kapteenit Kalevi Lakka ja Y-V
Seppälä sekä yliluutnantti Heikki Nikunen. Lentokoulutusosastoa johti majuri Erkki Penttilä tunnetulla lentäjä-otteellaan, Risto E-J:n isä muuten. Ekin yhdeksän Fougan taitolentoosasto esiintyi lentonäytöksissä eri puolilla maata vaativalla ohjelmallaan.
Kurssin lento-ohjelma noudatti koettua linjaa, johon kuului peruslentämistä Safirilla ja
jatkokoulutusta Fougalla. Lensimme lento-ohjelman, joka sisälsi kaikki sotilaslentämisen
eri elementit; suunnistusta eri oloissa, taito- ja osastolentoa sekä ampumaharjoituksia konekiväärein ja raketein. Olipa muistaakseni matalapommitustakin 50 kilon muovi/hiekka
pommein kenttäalueella. Ammunnat suoritettiin Peuranevalla Lappajärvellä ja pommittamiset maamaaleihin kenttäalueella (Huom: varomääräykset). Taisipa eräs pommi pudota
erään mökin liepeillekin näppihäiriön seurauksena!
Lentämiseen liittyy eräitä epävirallisia muistikuvia, kun harjoituksia ja harrasteita yhdistettiin tilanteen salliessa. Esimerkiksi yölennot suuntautuivat Poriin silloin tällöin, kun
siellä pelattiin mestaruussarjan jääkiekkoa ja joskus Ouluun samasta syystä! Kauhavan
vasta kestopäällystetty rata, uudehko tutkajärjestelmä ja hyvät koulutustilat tarjosivat erinomaiset olot koulutukselle. Jo tuolloin tosin havaittiin, että eräät akateemiset alat vaativat
kouluttajien kutsumista yliopistopaikkakunnilta Kauhavalle, mikä vaati jatkuvia erikoisjärjestelyjä koulun johdolta.
Omalta osaltani kadettivanhimpana muistan, kuinka kunniakasta oli saada vastata Ilmasotakoulun kurssien johtamisesta ja valvomisesta virka-ajan jälkeen. Kauhavalla toimi
tuolloin Ilmasotakoulun lisäksi Ilmavoimien teknillinen koulu, joten kouluissa palveli satoja oppilaita useilla eri kursseilla yhtä aikaa, ja niiden valvonta oli paljossa kadettien ja
kadettivanhimman tehtävänä. Mm. iltahartauksien pito paikallisen kirkkoheran johdolla
oli perinne.
Herrasmiesrangaistukset töppäilyjen seurauksena sekä perinne- ja sotilaskasvatus kuuluivat myös kadeteille ja keinot olivat yleensä herrasmiesmäisen tehokkaita. Kerran päihtyneenä kylillä esiintynyt oppilas joutui mm. heti pyhäaamuna juoksemaan Mäenpään lenkin
(n. 12 km) kadetin valvonnassa ja rangaistus julkijuopottelusta jäi siihen henkilökuntaa
asiaan sotkematta. Kahnauksia kyläläisten ja oppilaiden välillä syntyi joskus, kun Kauhavan NS:llä napit tai paremminkin intressit joutuivat sattuneesta syystä törmäyskurssille.
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■■ Kirjoittaja asettumassa Fouga Magisterin ohjaimiin. Kirjoittajan kokoelma

Lentokadettikurssi 50 oli tunnetusti hivenen laiska liikkumaan ja näin tunnettu 5-ottelija yliluutnantti Y-V Seppälä komennettiin meidän kuntoamme parantamaan. Tuolloin jo
juoksimme sauvat kädessä ampumaradan rinteitä ylös ja alas tietämättä kuinka moderni
laji sauvakävelystä tulisi. Tuleviksi ”pullaluutnanteiksi” meitä tituleerattiin.
Laiskuudesta ei ollut tietoakaan, kun osallistuimme kesällä 1965 Laskuvarjojääkärikoulun lentäjille räätälöimälle hyppykurssille, jossa juostiin todella kovaa, punnerrettiin,
hypättiin harjoitustornista ja lopuksi pari hyppyä DC-3:sta. ”Hyppäävätkö kaikki”, kuului
sotahuuto koneen ovelta, ja me hyppäsimme!
Muusta palvelusta eräs Lapin pelastusharjoitus jäi erityisesti mieleen, kun meidät ”pudotettiin” pelastuspakkauksen varassa Appistunturin tuntumaan ja sieltä vaelsimme satakunta kilometriä Menesjärvelle ja edelleen Lapinmajalle. Yöpymiset laavussa pakkasella,
riistan etsiminen, kalastus tunturipuroista ja vaeltaminen kairassa olivat mieliin painuvia
kokemuksia ja lisäsivät yhteishenkeä. Lapin lumo jäi monen tuntoihin pysyvästi!

Lentämisestä vielä
Peuranevan ammunnat loppukesästä olivat aina koulutuksen kohokohta. Aluksi laskettiin
osumat käsipelillä ennen kuin laskimet saatiin tauluihin. Eräs dramaattinen tapahtuma
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tuli ammunnoista mieleen, nimittäin vanhemman kurssin kadettien yhteentörmäys Fougilla ampumalennon kokoontumisvaiheessa. Paavo Janhunen jarrutteli nopeutta ennen tuloa
Peuranevalle ja samassa osastossa lentänyt Juhani Helste osui hänen siipeensä, joka vaurioitui. Koelentäjänä myöhemmin kunnostautunut ”Paveli” kokeili koneen ohjattavuutta
korkeammalla ja sai luvan laskeutua normaalia suurempaa laskunopeutta käyttäen. Tulos;
ei vaurioita ja kadettikersantin arvo! ”Janne” taas oli eräs harvoista ilman heittoistuinta
Fougasta pelastuneista!
Fougien lento-ominaisuudet olivat vaativat; hyvät hyvissä oloissa ja normaaleissa lentotiloissa, mutta hankalat jäätävissä oloissa ja jos polttoaineesta tuli pulaa sekä virheliikkeisiin liittyen. Ilmassa pysyttiin runsaan tunnin verran ja sen jälkeen kenttä piti löytää
ja sinne päästä, kun mm. heittoistuinta ei ollut. Meidän kurssillamme ei onneksi sattunut
mitään vakavampaa, muistaakseni, mutta erilaisia sattumuksia kyllä iltapuhteina kerrottavaksi. Fougan navigaatiolaitteita olivat perinteiset kellomittarit, kompassit ja aluksi etsintäveivillä varustettu radiokompassi. Kaksi erillisesti toimivaa suihkumoottoria (Turbomeca)
lisäsivät toimintavarmuutta.
Kauhavalla sään vaihtelut olivat yleensä nopeita ja erityisesti pintasumu vaani usein
pakkasaamuina. Kiire oli aina ilmaan ja pikaisesti pois, kun sumu yllätti. Lentoliikenne oli
jo tuolloin varsin vilkasta, kun sekä varusmiesohjaajakurssit että kadettikurssit lensivät parillakymmenellä koneella omilla harjoitusalueillaan. Sekaannusta syntyi ja jos radiot vielä
reistailivat, oli meno aika villiä joskus. Mutta pahoilta tilanteilta tosiaan vältyttiin hyvien
lennonopettajien ja toimivien koulutusohjeiden ansiosta.

Elämää kentän ulkopuolella
Kaikilla puolustushaaroilla oli tuolloin, ja lienee edelleenkin, kiinteät yhteydet pohjoismaisiin sotakouluihin. Kohdaltani vierailujen ketju muodostui erääksi elämäni käännekohdista, kun vaimo, Nina, löytyi näistä kuvioista. Uppsalan vierailun yhteydessä minulla oli päätä pidempi daami ja Kauhavalla sen ei pitänyt toistua! Sain vanhimman oikeudella valita
daamin, nyt lyhyimmän, ja hän on edelleen vaimoni 45 yhteisen avioliittovuoden jälkeen.
Kadetin vapaa-ajan elämä Kauhavalla ei ollut yhtä juhlaa, mutta paljon sitäkin. Kauas
ei juuri lähdetty Kauhavalta, kun tiet olivat mitä olivat. Piipahdettiin yleensä lähikyliin ja
joskus vierailut suuntautuivat Lapuan, Seinäjoen ja Vaasan pääpiirteiselle alueelle. Aholan Matti tosin poti lakeuksilla torikauhua ja hankkiutui ”Pösöllä” Helsinkiin kelissä kuin
kelissä. Kun auto kerran purki velvoitteensa laturin palamisen seurauksena, osti Matti kuparilankaa ja lakkaa ja käämi laturin omin käsin. Laturi kesti Helsingin matkan, mutta ei
enempää!
Oma seurusteluhuone oli keskeinen olohuone, jossa aina oli saatavilla kahvia ja lehtiä.
Yhteiset palaverit ja hengen nostatukset kuuluivat kuvaan ja pienet torkut ja paukut olivat
hyvänä apuna. Upseerioppilaille kuului useita tehtäviä kadettikerroksessa; mm. herätysrituaalit tietyn kaavan mukaan ja siivouspalvelu erinäisten sattumusten seurauksena. TV oli
uutta ja tarjosi rentouttavaa viihdettä vaativan lentopalveluksen lomaan.
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Toinen vakava autokolari tapahtui syksyllä 1965 välillä Kauhava-Vaasa, kun ajamani
”Folkkari” osui huonossa säässä Orismalan joen sillan kaiteeseen Isossakyrössä ja kolme
nuorempaa kadettia, itseni lisäksi, loukkaantui sairaalakuntoon. Olimme menossa Vaasaan
iltaa viettämään, kun matka katkesi ja osoitteeksi tuli Seinäjoen keskussairaala. Psyko Tilkassa suhtautui minuun, toisen kerran kolaroineeseen varauksella, mutta saimme kaikki
aikanaan terveen paperit. Onneksi!
Eräs Ilmasotakoulun vuotuinen suurhanke oli Juhannusjuhlien järjestäminen lentonäytöksineen usein yli 20 000 vieraalle. Laadukas ohjelma ja upea lentonäytös tavoittivat
erityisesti perheelliset juhannuksen viettäjät. Kadetit toimivat järjestelytehtävissä, mutta
muisto jäi elämään, kun itse olin myöhemmin mukana näytöslentäjänä Porissa.
Kurssimme ei ollut varmaan ainutlaatuinen, mutta hyvä se oli, ja kykenimme hyvään
yhteistyöhön kaikissa tilanteissa keskenämme sekä kouluttajiemme parissa. Nyt vuosikymmenten jälkeen voimme hyvällä syyllä kokea mielihyvää ja vastuuta tekemisistämme,
puolustusvoimien ja isänmaan hyväksi kukin tahoillamme persoonina, jollaisina kurssilaiset muistan.
Tämä analyysi on täysin henkilökohtainen ja vastuu henkilökuvista kuuluu yksin kirjoittajalle:
Ahola Matti;
”kadetista kansliapäälliköksi” oli ennustettavissa jo varhain isän
jälkiä seuraten
Gullsten Jouko;
löysi omansa Kauhavalta ja teki monipuolisen uran ilmavoimissa
ja myöhemmin siviilissä
Fredriksson Lars-Olof; tämän kirjoittaja, monessa mukana
Komulainen Esa;
Kainuun poikia, teki uransa ohella työtä puolustusvoimien hengellisen työn hyväksi
Korhonen Kalevi;
harkitseva ja aina vakaa taistelija Kouvolasta
Korppi, Kari;
Valkealan oma poika, joka menehtyi lento-onnettomuudessa Luonetjärvellä helmikuussa 1967
Nurminen Pertti-Uolevi; elämäntaiteilija monessa, erityisesti musiikin moniottelija
Oksanen Kimmo;
siirtyi uran alkuvaiheessa Dipolin kautta insinöörin rooliin päätyen urallaan mm. ilmavoimien teknilliseksi tarkastajaksi
Pellinen Pekka;
iloinen savolaispoika, joka hallitsi tilanteita huumorilla ja osoitti
toisaalta olevansa ”piällysmiestyyppiä” menestyessään urallaan
Ilmavoimien viestialan koulutuksen saivat lisäksi:
Jaakkola Rauno;
joka on Luonetjärven peruskalustoa edelleenkin
Viitanen Martti;
teki pitkän uran kouluttajana Ilmavoimien Viestikoulussa.
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■■ Kommodori Kauko Pekkanen (1909–1970) toimi
kadettiaikamme Merisotakoulun johtajana. Puolustusvoimat

■■ Merisotakoulun päärakennus. Puolustusvoimat
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Risto Rasku

35. Merikadettikurssi
– reservin upseereista
akateemisiksi meriupseereiksi
Kurssille valinta
1960-luvun alkupuolella elettiin vielä sodanjälkeisen ajan aiheuttamaa ”sotilaskrapulaa” eikä upseerin ammatti ollut arvostuksessa aivan ylimmästä päästä. Kadettikurssit olivat olleet suhteellisen pieniä ja koulutustaso melko vaihteleva. Upseeripula oli huutava ja koulutuksen tasoa ja koulutusmääriä olisi lisättävä. Kadettikoulun silloinen johtaja
eversti Börje Backström puuttui asiaan tehtävänsä edellyttämällä tavalla ja esitti upseerikoulutuksen akateemisuuden lisäämistä. Kaikkien opintonsa aloittavien tuli olla ylioppilaita ja reservin upseereita. Myös kaikkien kadettien opettajien ja opetusupseereiden tuli
olla ylioppilaita. Kadettikurssien ohjelmiin tuli sisällyttää akateemisia opintoja. Jokaisen
kadetin tuli kurssin aikana suorittaa approbaturtutkinto kasvatus- ja opetusopissa sekä pro
exercitiokoe valitsemassaan pääkielessä vaihtoehtoina englanti, saksa, ranska ja venäjä.
Opiskeluaikaa lisättiin siten, että 15.9.1963 alkavaksi suunniteltu 35. Merikadettikurssi
päättyisi 20.3.1966 jolloin opiskeluajaksi tulisi 2,5 vuotta.
Merisotakoulussa vuoden 1963 huhtikuussa alkaneella merivoimien 47. reserviupseerikurssilla opiskeli yhdeksän upseerioppilasta, jotka olivat päättäneet tai olivat päättämässä
tulevaksi urakseen meriupseerin ammatin. Näiden lisäksi maavoimien ja ilmavoimien reserviupseerikursseilla eri puolilla Suomea opiskeli neljä oppilasta, jotka tunsivat vetoa merivoimiin ja olivat päätymässä samaan ratkaisuun. Joukkoa tuli täydentämään aliluutnantti
Johnny Engström, joka opiskeli jo aikaisemmalla, merivoimien 45. reserviupseerikurssilla.
Päätöksensä perusteella edellä mainitut olivat lähettäneet hakemuksensa liitteineen
15.8. 1963 mennessä osoitettuna puolustusvoimain komentajalle. Hakijan tuli olla ylioppilas, hyvämaineinen, terveytensä puolesta sopiva meriupseeriksi mm. omattava hyvä värien
erottelukyky, reserviupseeriupseerikoulutuksen saanut ja iältään 26 vuotta nuorempi. Merisotakoulu oli edelleen lähettänyt Pääesikuntaan käsittelemänsä seuraavien aliluutnanttien ja vänrikkien hakemukset:
Engström, Johnny Karim Päiviö,
Finér Jarl Harry Allan,
Gentz Carl Robert Theodor,
Gran Manne Ilmari,
Heinonen Heikki Ilmari,
Martikainen Jorma Olavi,
Merilä Kari Antero,
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Rasku Risto Tapio,
Saarento Reijo Juhani,
Sarelius Seppo Kalevi,
Tielinen Harri Juhani,
Toivonen Eero Einar ja
Tuomisalo Pekka Tauno.
Hakemuksensa oli jättänyt näiden lisäksi kaksi henkilöä, joista toisen hakemus palautui Pääesikunnasta kielteisellä päätöksellä. Toiselta hakijalta puuttui ylioppilastutkinto,
jonka hän suoritti ja hakeutui seuraavalle kurssille.
Kolmen viikon jännittämisen jälkeen saapui postitse edellä luetelluille kolmelletoista
tulevalle merikadetille Merisotakoulun johtajan sijaisen everstiluutnantti Osmo Saaren ja
opetusupseeri komentajakapteeni Antonio Veltheimin allekirjoittama virallinen ilmoitus:
”Puolustusvoimain komentaja on hyväksynyt Teidät oppilaaksi 35. Merikadettikurssille.
Teidän on ilmoittauduttava Merisotakoulussa Suomenlinnassa 17.9. 1963 klo 1200 mennessä. Mukana on oltava alkuperäiset koulutodistukset sekä henkilökohtaiset puhtaudenhoitovälineet. Suoraan puolustusvoimien joukko-osastoista (vast.) komennettavilla tulee
olla mukanaan matkavarustus, komennusasiakirja sekä edellä luetellut välineet. Lautta
Suomenlinnaan lähtee Helsingin Eteläsatamasta seuraavina aikoina 0730, 0830, 0930 ja
1130. Opastus koululle näiltä lautoilta.”

Ensimmäinen vuosi
Näin reservin aliluutnantti Risto Tapio Raskusta ja kahdestatoista muusta nuoresta miehestä oli tullut 35. Merikadettikurssin kadetteja. Kaikki saapuivat ajallaan. Meitä oli vastassa
34. Merikadettikurssin johtaja luutnantti Turto Turtiainen. Hänen johtamansa kurssi oli nimittäin koulutuspurjehduksella koululaiva Matti Kurjella Välimerellä ja Mustallamerellä.
Luutnantti Turtiainen oli jäänyt kotimaahan siviiliopintojensa takia. Hänestä tulikin sittemmin osuuskassatoiminnasta väitellyt valtiotieteiden tohtori. Oma tuleva kurssinjohtajamme
luutnantti Sakari Visa, sittemmin merivoimien komentaja, oli taas kiinni reserviupseerikurssin linjanjohtajana, joten saimme alkuvaiheen nauttia rauhasta ja luutnantti Turtiaisen
asiantuntevasta ohjauksesta. Majoituimme Merisotakoulun päärakennuksen kolmanteen
kerrokseen kahteen tupaan siten, että toisessa oli kuusi ja toisessa seitsemän kadettia. Lisäksi osastolla oli vanhemman kurssin kaksi tupaa, nyt tyhjillään, sekä parinkymmenen
hengen auditorio ja kadettikerho perinne-esineineen, televisioineen ja peleineen.
Kolme ensimmäistä viikkoa sujui melko rauhaisasti, koska molemmat vanhemmat kurssit olivat koulutuspurjehduksella. Etupäässä opiskelimme kadettitapoja ja -perinteitä sekä
harjoittelimme miekkasulkeista. Muistan, että ensimmäiset lounaamme Merisotakoulun
mainiossa, emäntä Hilma Aitovieren johtamassa ruokalassa, kestivät yli kaksi tuntia. Siinä
käytiin läpi kaikki ruokailuun liittyvät käytöstavat luutnantti turtiaismaisella tarkkuudella,
ja taisipa joku jo päästä väsäämään lautaselleen varalaitojakin, kun tuli ottaneeksi lautaselleen liian suuren annoksen. Nälkäisistä nuorista miehistä kun oli kysymys. Muistan kuitenkin edelleenkin erittäin hyvin nuo Turtiaisen opit niin ruokapöydässä kuin muutenkin.
88

Hilma Aitovierestä tuli jokaiselle merikadetille toinen äiti. Hän oli sodanaikainen lotta ja
toiminut ruokahuollon parissa koko ikänsä. Naimattomana, mutta hyvin äidillisenä hän otti
jokaisen merikadetin omaksi ottopojakseen ja kohtelu ja ruoka ruokalassa olivat sen mukaisia. Hilmasta on kirjoitettu kirjakin nimeltään ”Lotta Kuosmasen tarina”
Alkuviikot Merisotakoulussa olivat kuitenkin vain tyyntä myrskyn edellä. Nuoremman
merikadetin eli ”simpun” todellinen arki alkoi, kun oma kurssinjohtajamme Sakari Visa
vapautui uuteen tehtäväänsä ja vanhemmat kurssit saapuivat takaisin Suomeen. Opinnot
painottuivat alkuvaiheessa johtamistaitoon, taktiikkaan sekä kasvatus- ja opetusoppiin.
Jälkimmäisessä meidän tuli suorittaa approbatur-arvosana Helsingin Yliopistossa. Aiheeseen liittyvät luennot pidettiin Kadettikoululla Santahaminassaja ne alkoivat siellä jo kello yhdeksän. Se merkitsi kadeteille lähtöä Suomenlinnasta jo heti seitsemän jälkeen, alkusyksystä lautalla ja bussilla kaupungin kautta ja jäiden tultua hiihtämällä väyläsiltaa
käyttäen yli Kustaanmiekasta. Eipä varmaan ollut ihme, että merikadetit eivät aina olleet
pirteimmillään Kadettikoulun juhlasalissa pidetyillä luennoilla. Meillä oli kuitenkin suuri
etu siinä, että vanhemman kurssin kadetti Olavi ”Boltsa” Laakkonen oli tehnyt luennoista ja kurssikirjoista erittäin hyvät monisteet ja hänen kurssitoverinsa Seppo ”Shemeikka”
Kanerva myi niitä nuoremmille kohtuuhintaan. Näin selvisimme lähes kaikki kasvatusopin
approsta mainiosti. Muutama joutui kuitenkin painiskelemaan korvaavan valtio-opin approbaturin kanssa sen kuitenkin selvittäen. Myös matematiikan, fysiikan ja kemian opinnot alkoivat jo ensimmäisenä talvikautena. Opettajat tulivat pääasiassa Merisotakoulusta
ja Merivoimien Esikunnasta.
Kaiken taustalla leijui jatkuvasti vanhempien kurssien antama merikadettikasvatus,
joka oli tehokasta ja muistiin jäävää. Kun kerran oli erehtynyt sanomaan vanhemmalle kadetille: ”Herra kadettialikersantti pyydän tiedustella miksi sain kirjoitettavaksi tämän tutkielman” ja käynyt sen jälkeen tiedustelemassa Kustaanmiekan laivaliikennettä, ei todennäköisesti enää tiedustellut vanhemmalta kadetilta mitään. Muistiin painuvin tapahtuma
ensimmäiseltä syksyltä oli marraskuun 22. päivän iltana juuri nukkumaanmenon aikaan
kadettipäivystäjän tuoma viesti presidentti Kennedyn salamurhasta Dallasissa. Se hiljensi
koko porukan ja uni oli huonoa sinä yönä.
Neljän kuukauden koulutuksen jälkeen katsoivat ”vanhuksemme” simppujen oppineen
riittävästi hyviä merikadettitapoja. Eräänä pimeänä ja kylmänä tammikuun yönä puolenyön jälkeen alkoi kadettikerroksesta kuulua outoa raapimisen ääntä. Kukas muu se siellä,
kuin kaikkien merenkulkijoiden suojeluspyhimys Ahti, tuli tarkistamaan uusia pyrkyreitä. Alkoi yksi Merikadettioppilaskunnan monista perinteistä ”Myrskyjen yö”. Simput pukeutuivat intin sarkapaitaan, noin polvipituiseen karheaan vaatekappaleeseen ja nöyrästi
karheaa hamppumattoa kontaten etenivät juhlasalin suihkuhuoneeseen, missä jääkylmä
suihku huolehti lopullisesta herätyksestä. Kaikkea tätä toimintaa säesti vanhusten kuorolaulumainen hyminä, taisi olla kyseessä sovitus kappaleesta Meri, jota vanhuskadetti Isohannin klarinetti vaimeasti säesti. Seurasi juhlasalissa ”katkera kalkki”, joka maultaan oli
ikimuistettava, mutta ei niin miellyttävä. Seurasi pukeutuminen merikadetin juhla-asuun
ja ”simput” olivat valmiina Myrskyjen yön juhlavimpaan tapahtumaan, kadettilupaukseen.
Merisotakoulun lipun edessä, sarkapaita juhla-asuun vaihdettuna, vala-asennossa merikadetit lausuivat:
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”Kadettilipun, sotilaan korkeimpien hyveiden, uskollisuuden ja miehuuden, kunnian ja
toveruuden vertauskuvan edessä minä lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle.
Kadettiaikanani ja sen jälkeen olkoon tunnukseni Suomen vapaus ja kansamme onni. Isien sankarimuisto säilyköön minulle pyhänä ja sotilaan kunnia olkoon toimintani johtotähti.
Ajatuksieni ja tekojeni kannustimet ja tavoitteet olkoon aina ylevät ja jalot.
En karta työtä, en taistelua, en kärsimyksiä, en kuolemaa tämän lupauksen lunastamiseksi. Auttakoon Jumala minua olemaan kestävä kunnian tiellä”
”Tämän lupauksen antoi 24.1.1964 kadetti Risto Tapio Rasku” lukee kirjallisen kadettilupaukseni takana ja allekirjoittajana on kadettipursimies Pekka Laakso. Olen koko elämäni pyrkinyt muistamaan lupaamani asiat ja uskon jotenkin siinä onnistuneeni. Kadettilupauksen jälkeen nuorukaiset saivat käskyn siirtyä johdetusti Merisotakoulun ruokalaan.
Alkoi juhlallinen myöhäinen illallinen tai aikainen aamiainen ruokalassamme, koulun johtajan, kurssin johtajan, vanhemman kurssin ja emäntämme Hilman läsnä ollessa ja herkullisten voileipäkakkujen ääressä meidät, nuorin kurssi, otettiin Merikadettioppilaskunnan
jäseniksi. Ensimmäinen jakso merikadetin koulutuksessa oli päättynyt.
Merikadetin osaamisalueisiin kuului hyvän käytöksen lisäksi myös hyvä tanssitaito, jota
kaikilla ei tässä vaiheessa vielä ollut. Eipä muuta kuin kadetit tanssikurssille. Vuodesta
1946 lähtien on legendaarinen tanssinopettaja Åke Blomqvist pitänyt kadeteille tanssikursseja. Ilmoitus kadettien kurssien alkamisesta Helsingin Sanomissa oli helsinkiläisten
nuorten daamien joukossa yksi odotetuimmista uutisista. Jokaisella tanssikurssilla syntyy
muutama parisuhde, joka johtaa avioliittoon ja perheen perustamiseen. Meidän kurssimme
pidettiin Ostrobotnialla Museokadulla, missä Åke ja hänen silloinen daaminsa neiti Virtanen ottivat meidät vastaan. Åke Blomqvistin käsityksen mukaan merikadetit ovat olleet
aina herramiehiä ja ovat erottuneet ”massasta” omatoimisina sekä asenteeltaan aloitteellisempina. Hänen mielestään merikadetit ovat aina olleet selvästi kuriltaan tiukemman
kasvatuksen saaneita. Tämä näkyi siinä, että hän myös vaati meiltä enemmän kuin muilta
kadeteilta. Itse osallistuin kurssille jo tuntemani, tulevan vaimoni Margaretan kanssa ja
uskon, että ainakin meidän osaltamme kurssin tavoite toteutui.
Kadettikurssin alkuvaiheessa jouduimme allekirjoittamaan palvelussitoumuksen, missä sitouduimme palvelemaan kaksi kertaa niin pitkän ajan kuin koulutuksemme kestäisi.
Muussa tapauksissa joutuisimme taloudellisiin korvauksiin. Tämä johtui koulutuksemme
maksuttomuudesta ja saimmehan me vielä pienoisen päivärahan koulutuksemme ajalta.
Lähimmät esimiehemme olivat kurssin johtaja luutnantti Sakari Visa, kadettiosaston
johtaja; ensin kapteeniluutnantti Veikko Palatsi, sitten kapteeniluutnantti Seppo Hirvonen
ja lopulta komentajakapteeni Yrjö Halonen. Merenkulun pääopettajana toimi jo aiemmin
mainittu komentajakapteeni Antonio Veltheim sekä Merisotakoulun johtajana kommodori
Kauko Pekkanen. Muut tärkeimmät opettajamme tulivat Merivoimien Esikunnasta Katajanokalta. Komentaja Tapani Mattila opetti merisotahistoriaa. Merenkulun tähtitiedettä
opetti Antonio Veltheim apunaan koulutuspurjehduksellamme komentajakapteeni Aarne
Joutsen. Insinöörikapteeniluutnantti Auvo Vappula opetti laivanrakennusta, insinöörikapteeniluutnantti Vilho Aho sähkö- ja teletekniikkaa yhdessä diplomi-insinööri Yrjö Kähkipuron kanssa ja kapteeniluutnantti Veikko Leskinen ase- ja ampumaoppia. Ensimmäisen
opintovuoden kevään tapahtumiin kuului myös kadetti Harry Finerin ero. Hän ei tuntenut
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