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 ■ MYRSkYJeN YÖ:

 ■ Herätys yön synkkään sydämeen

 ■ kylmä kaste kerroksemme ainoassa 

suihkussa – oliko paikka todella näin 

kolkko?

 ■ katkera kalkki Perinteiden isältä – 

hyh!

 ■ Pikainen asun vaihto ja miekkaku-

jassa juhlasaliin – vähän jo juhlan 

tuntua.

 ■ kadettilupaus – mitähän vielä sim-

puilla edessä?

 ■ Risto Raskun kokoelma
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 ■ JUHLat kasteen jälkeen: Meidät oli otettu Merikadettioppilaskunnan jäseniksi ja tilaisuut-

ta saapui kunnioittamaan koulun kynnelle kykenevä upseeristo. Yläkuvassa keskellä kou-

lun johtaja kommodori kauko Pekkanen, oikealla puolellaan komentajakapteeni antonio 

Veltheim ja vasemmalla osastomme johtaja kapteeniluutnantti Veikko Palatsi. alaku-

vassa avainhenkilöt ovat luutnantit Sakari Visa toinen vasemmalta sekä turto turtiainen 

oikealla. taustalla simput Manne Gran ja Seppo Sarelius. Valitettavasti ei ole säilynyt kuvia 

Hilma-emännän yöllisistä tarjoiluista. kuvat Pekka tuomisalon kokoelma
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meriupseerin uraa omakseen. Myöhemmin hän valmistui arkkitehdiksi ja on menestynyt 
tässä ammatissa hyvin. Nyt meitä oli jäljellä ”likainen tusina”.

Merikadetin tärkein oppiaine on luonnollisestikin merenkulku ja sitä opetettiin alus-
ta alkaen sekä teoriassa että kesäkausina käytännössä. Ensimmäinen kesäkausi vietettiin 
omilla kotivesillä. Koulutusaluksena oli pääasiallisesti vanha uskollinen, jo sodan käynyt 
miinalaiva Ruotsinsalmi. Aluksella ensimmäisen vuosikurssin kadetit aloittivat miehistön 
ja alipäällystön tehtävissä, joten niin Ruotsinsalmen kansien skrapaaminen ruosteesta ja 
maalaaminen kuin ikuinen vahtipalveluskin tulivat meille hyvin tutuiksi. Vanhemmat ka-
detit opiskelivat upseerin tehtäviin ja ohjailivat alusta nuorukaisten huolehtiessa ruorimie-
hen ja tähystäjien tehtävistä. 

Ensimmäisen kesän parhaiten mieleen jäänyt tapahtuma sijoittui Mulanin matalikol-
le Hangon itäpuolelle. Olimme lähteneet Upinniemestä yhdelle alkukesän ensimmäisistä 
purjehduksista, jonka päämääränä oli Hanko. Sinne saavuttiinkin onnellisesti. Seuraavana 
päivänä tarkoitus oli purjehtia takaisin Upinniemeen. Hangosta lähdettiin liikkeelle ka-
detti Pertti Vaarnan ohjaillessa kadettialikersantti Visa Auvisen avustamana. Ruorissa oli 
nuorukainen kadetti Harri Tielinen ja koko koulutusta valvoi luutnantti Turto Turtiainen. 
Olimme kadettitoverini kanssa jo menomatkalla kantta hakatessamme huomanneet, että 
Mulanin matalikolta puuttui viitta. Kuinka ollakaan, käännös meni pitkäksi, korjausyritys 
meni vikasuuntaan ja vanha kunnon Ruotsinsalmi luiskahti suoraan yhden metrin ma-
talan yli. Reikiähän siitä syntyi ja vaivalloinen paluumatka Hankoon oli edessä. Seurasi 
nuorimmalle kurssille käytännön vauriontorjuntakoulutusta. Vuotomattoja vedettiin reikien 
tukkeeksi, reikiä tukittiin kiiloin ja rätein, käsipumpulla yritettiin pitää vuoto hallinnassa 
kadettien messistä toimien. Vedentulo onnistuttiin pitämään kohtuullisena ja alus pinnalla. 
Vuorokausi Hangossa ja toinen hinauksessa Turkuun pumpattiin jatkuvasti, joten ainakin 
nuorukaisten käsilihakset ja selkä vahvistuivat. Alus telakoitiin Turussa ja muutaman päi-
vän kuluttua oltiin taas valmiina tutustumaan Suomen rannikkoon ja satamiin.

Muistoksi tapahtumasta saimme telakalta Mulanin kiven vääntämän miinalaivan poh-
jakaaren pätkän kadettikerhoa koristamaan. Taitaa ollakin lähes kaikki, mitä tuosta sota-
veteraanista on jäljellä.

Toinen vuosi

Syksyn saavuttua opinnot jatkuivat jälleen Merisotakoulussa ja painotus oli edelleen me-
renkulullisissa aineissa laajentuen nyt myös merenkulun tähtitieteeseen. Tämä aihealue 
kuuluu niihin perinteisiin, joista Merisotakoulu haluaa pitää kiinni. Onhan merenkulku 
valtamerillä alun perin ollut täysin riippuvainen näistä menetelmistä. 

Yleistä- ja sotahistoriaa opiskeltiin yhdessä maavoimien kadettien kanssa Santahaminas-
sa ja täältä jäi erikoisesti mieleen sotahistorian mainio opettaja majuri Erkki Laatikainen, 
jonka tunneilla ei edes matkaväsynyt merikadetti nukahdellut, niin vauhdikasta hänen ope-
tuksensa oli. Englannin tai saksan pro exercitio -koe kuului toisen talvikauden ohjelmaan 
kuten myös sotatekniikan opinnot. Merikadetin tutkinnon eräänä osatavoitteena on merikap-
teenin tutkinnon teoreettisen osan suorittaminen, joten merilaki ja merimiestaito sisältyivät 
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opinto-ohjelmaan kuten myös käynti Kotkan Merikoulussa. Tämä antaa valmistuneelle luut-
nantille mahdollisuuden saada merikapteenin status, kunhan vaadittavat käytännön harjoitte-
lut ja purjehduskuukaudet on suoritettu. Tätä mahdollisuutta moni meriupseeri on käyttänyt 
hyväkseen ja palvellut urallaan myös kauppalaivastossa. Kävimme myös tutustumassa mui-
hin puolustusvoimien joukko-osastoihin mm. Hämeen Lennostoon Luonetjärvellä.

Toisen talvikauden alkaessa osastomme siirrettiin Merisotakoulun päärakennuksesta 
saman pihan toiseen rakennukseen. Suomenlinnan Pienen Itä-Mustasaaren ensimmäisiä 
ja edustavimpia empirerakennuksia on sairaalarakennus, joka rakennettiin vv. 1821–1828. 
Valmistuttuaan rakennus oli kokonaan kaksikerroksinen ja se korotettiin myöhemmin osit-
tain kolmikerroksiseksi. Kummassakin alkuperäisessä kerroksessa oli rakennuksen mit-
tainen käytävä, josta päästiin poikittaisten suorakaiteiden muotoisiin tynnyriholvien kat-
tamiin sairassaleihin. Uskotaan, että Helsingin suunnittelija, empirearkkitehtimme Engel 
on ollut myös tämän rakennuksen suunnittelija. Tähän rakennukseen siis kadettiosasto 
muutti päärakennuksen kolmannesta kerroksesta, kun Sairaalarakennuksessa toiminut 
Keskussotilassairaala 1:n ihotautiosasto, joka tunnettiin ehkä paremmin kutsumanimel-

 ■ tanssikurssien oppien käytän-

töön soveltaminen tapahtui 

mm. oppilaskunnan kevät-

tanssiaisissa. kuvissa vuoden 

1964 tapahtuma ravintola 

White Ladyssa. Yläkuvassa Maggie Rasku (in spe) pyrkii pullon omistajaksi Riston ja muun ylei-

sön seuratessa. alakuvassa pöydän antimia siemailevat Robert Gentz ja Pekka tuomisalo sekä 

taustalla pilkottava Heikki Heinonen daameineen. Risto Raskun ja Pekka tuomisalon kokoelmat
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lään ”kuppala”, siirtyi pois Suomenlinnasta. 
Kadettiosasto sai käyttöönsä rakennuksen toi-
sen kerroksen ja oma kurssimme yhden sai-
rassaleista, joten meitä nukkui ja eleli nyt 12 
kadettia yhdessä huoneessa. Kyllä tunnelmaa 
riitti, varsinkin kun eräiden kadettien nukku-
minen ja öinen liikehtely oli varsin äänekästä. 
Mutta sopu antoi tilaa, ja yhteishenki nousi. Ti-
lanne helpottui hieman, kun päästyämme van-
himmaksi kurssiksi tuleva kadettipursimies ja 
kadettikirjuri siirtyivät omaan pieneen huonee-
seensa ja isoon tupaan jäi ainoastaan kymmenen 
kadettia. Yhteenkuuluvuutta lisäsivät paitsi päi-
vittäiset korttipelisessiot, niin myös kurssin vän-
rikeille, kadeteille Gentz, Gran ja Toivonen 27. 
marraskuuta 1964 annettu aliluutnantin arvo. 
Nyt olivat viimeisetkin maakravut poistuneet 
pilaamasta kurssin ilmaa. Tämän talvikauden 
huomattaviin tapahtumiin kuului perinteisesti 
osallistuminen presidentin linnan itsenäisyys-
päivän juhliin. Kaikkiaan 50. Kadettikurssin ja 
35. Merikadettikurssin kadeteista noin puolelle 
suotiin tämä mahdollisuus. Itse kuuluin noiden 
onnellisten joukkoon. Muutaman tunnin kunnia-
kujassa seisomisen jälkeen pääsimme itse asi-
aan eli tanssilattialle tanssittamaan yksinäisiä 
daameja. Letkajenkka oli silloin suuressa huu-
dossa, ja sitähän painettiin pitkin Linnan saleja. 
Pääsin jopa jatkoille silloisen Eevan toimittajan 
Riitta Lindegrenin kanssa Pressiklubille Mars-
kin yläkertaan. Riitastahan on tullut myöhem-
min huomattava lehtialan persoona mm. Glorian 
päätoimittaja. Jatkot menivät niin pitkiksi, että 
kuljetuksia Suomenlinnaan ei enää mennyt, jo-
ten vietin loppuyöni Päävartion vapaassa sellis-
sä. Muisto elämän varrelta sekin.

Toisella kesäkaudella v 1965 oli sitten up-
seerin tehtävien opiskelun aika. Skrapaukset ja 
kansivahtihommat jäivät nuoremmalle kurssil-
le ja me vanhukset siirryimme aluksen päällys-
tön joukkoon ja harjoittelimme aluksen ohjailua 
sekä merellä että satamassa. Aluksen ohjailu 
laituriin ja laiturista ulos ei ole niitä helpoimpia 

”Sandvikens villa” – episodi vaasasta

n kadettilaivamme Ruotsinsalmi oli kuljet-

tamassa miinalastia Vaasan Vallgrundiin, kun 

kovan tuulen takia jouduimme jäämään yön 

yli ankkuriin sataman edustalle. Siitäpä seurasi 

meille simppukadeteille pikakomennus – yksi 

per ravintola pitämään pöytiä herroille. 

Minulle lankesi Sandvikens villa. kerroin 

kyllä, että olen vahdissa ja rahaakin on vain 11 

penniä, mutta ei mitään, matkaan vaan!

Merenkulunopettajan laskuun sain luvan ti-

lata yhden gintonicin. Oltuani  tunnin kahden 

tuon lasini kanssa tyhjässä ravintolasalissa tar-

joilija tuli kertomaan, että kadetille oli puhelu. 

toimeksiantajani kyseli tilannetta. Varmistaak-

seni maksajan paikalletulon kehuin tunnel-

maa vauhdikkaaksi ja naisia kauniiksi. Sain 

tilata toisen gintonicin. taas meni reilu tunti, 

kunnes ovi lennähti auki. Päällikkö ja meren-

kulun opettaja pyyhälsivät sisään. Päällikkö tuli 

pöytääni, mutta merenkulun opettaja kiiruhti 

suoraan parketille saliin juuri ilmestyneen nai-

sen kera. Sen koommin komentajakapteenia 

ei sitten näkynytkään. 

Päällikön ja simppukadetin huoli syveni, 

kun päällikkö totesi lompakon jääneen laivalle 

ja minulla oli vain se 11 penniä. Jatkotehtä-

vä tuli äkkiä, marsmars ravintola Centrumiin, 

rahaa merenkulun opettajalta ja kipinkapin ta-

kaisin pelastamaan päällikköä tiskiltä.

kohteella ohi kadulla seisovan kymmen-

metrisen jonon ja lattian halki herrojen pöy-

tään. Sain viidenkympin setelin ja kiitolaukkaa 

takaisin Sandvikeniin.

Jo kaukaa näin, että vanha puuhuvila oli 

pimeänä, mutta lähestyessäni pääovea totesin 

eteisessä himmeän yövalon. Pariovien ikku-

nalaseissa oli nenät ruutuihin painautunei-

na kaksi totista hahmoa, portsari ja päällikkö. 

Seteli riitti laskun maksamiseen ja palasimme 

suorinta tietä satamaan, missä yhteysvene jo 

odottikin meitä... tai ainakin päällikköä!

– Pekka tUOMiSaLO
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asioita varsinkaan yksipotkurisella aluksella. Saadaksemme mahdollisimman monipuoli-
sen koulutuksen kiersimme ryhmiin jaettuina kesän aikana kaikki laivueet tutustuaksem-
me monipuolisesti merivoimien kaikkiin alustyyppeihin. Samoin tarkoituksena oli ajaa 
läpi kaikki Suomen rannikon tärkeimmät väylät, sotilasväylät mukaan luettuna. Tämä ei 
ehkä aivan kaikilta onnistunut, mutta merimaileja kertyi kuitenkin jokaiselle kiitettävästi 
sekä ohjailijana että ohjailijan apulaisena. Myös vanha kunnon Ruotsinsalmi sekä uudem-
pi miinalaiva Keihässalmi olivat kovassa käytössä. Pääkouluttajamme Antonio Veltheimin 
suikka pyöri monessa väylänristeyksessä, kun hän arpoi, mihin suuntaan nyt mentäisiin. 
Näin meistä tehtiin melkoisia merenkulkijoita ja Suomen rannikkoväylien tuntijoita, mikä 
tulisi auttamaan meitä kovasti ottaessamme ensimmäiset tehtävämme valmiina meriup-
seereina.

Toisen kesäkauden kohokohta oli luonnollisestikin koululaiva Matti Kurjella suoritettu 
koulutuspurjehdus. Koululaiva Matti Kurki, entinen fregatti Porlock Bay, ostettiin Englan-
nista vuonna 1962. Alus rakennettiin alunperin liittoutuneiden saattuepalvelusta varten 
ja se oli sen mukaisesti varustettu sekä sukellusveneentorjunta- että tykistöaseistuksella. 
Edellistä edusti ”Hedgehog” – Siili – syvyysammusheitin, neljä syvyyspomminheitintä ja 
kaksi sarjapudotinta. Tykistönä oli neljä 102 mm:n puoliautomaattista kanuunaa ja kuusi 
40 mm:n konetykkiä. Melkoinen arsenaali siis, mutta jo tuolloin osin vanhentunutta, pe-
ruskoulutukseen kuitenkin hyvin soveltuvaa kalustoa. 

”Matias Myyrä”, kuten eräs aluksen lempinimistä kuului, ei ollut mikään merten vint-
tikoira. Sen vanhat, mutta edelleen luotettavat mäntähöyrykoneet antoivat sille 17 sol-
mun huippuvauhdin. Suhteellisen pienestä polttoaineen kulutuksesta ja suuresta polttoai-
nevarastosta johtuen alus kykeni tarvittaessa pysyttelemään merellä yhtäjaksoisesti noin 
kahden viikon ajan, joten se ylittää helposti Atlantin yhdellä polttoainetäytöllä. Alus oli 
erittäin merikelpoinen kovassakin myrskyssä, mistä saatiin näyte meidänkin koulutuspur-
jehduksellamme. Aluksella oli majoitustiloja runsaasti, noin 175 henkilölle. Kun runko-
miehitys oli noin sata, voitiin alukselle ottaa 60–70 henkilön koulutusryhmä. Alus oli siis 
ihanteellinen koululaivaksi. Se oli merenkulullisesti vakaa, mutta suurikokoisena melko 
vaikeasti ennakoitava, joten opittavaa merikadetille riitti. Ruorihuone oli ohjaamon alla 
täysin vailla näkymää ulos, joten ruorimiehelle täytyi antaa täysin korrektit komennot. Mi-
kään ”aja tuota merimerkkiä kohti” ei kelvannut, koska ruorimies näki vain vastakkaisen 
seinän – tosin tietenkin myös edessään olevan kompassin ja ruorikulman osoittimen. Teh-
täviä vanhimman kurssin kadeteille oli monia johtuen myös mäntähöyrykoneista, joiden 
opiskelu ja valvonta ajon aikana oli yksi kadettien tehtävä, tietenkin valvonnan alla.

Koulutuspurjehduksemme alkoi Upinniemestä ja reitti kulki aluksi halki Itämeren kohti 
Tanskan salmia. Hoburgin niemen tasalla saimme tutustua paikalliseen vedenhaltijaan Ho-
burgin ukkoon hoveineen. Raaka kala ja katkera kalkki eivät ole todellakaan olleet suosik-
kejani tämän vierailun jälkeen ja tohtorin tutkimus parturin avustamana oli perusteellinen 
munaskuita myöten. Meidät kuitenkin hyväksyttiin ja nyt olimme sitten todellisia Ahdin ho-
viin kuuluvia merimiehiä. Ensimmäinen merenkulullisesti tosi haasteellinen paikka olivat 
Tanskan salmet, missä meriliikenne on vilkasta ja kulkureitti ahdas. Menomatkalla ohitimme 
salmet vielä yöaikaan pimeällä, joten hankaluudet sen kun lisääntyivät. Valoja vilkkui joka 
puolella, rantoja peittivät suuret kaupungit Malmö ja Kööpenhamina ja sieltä sitten tulisi 
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 ■ Matti kurjen komentosillalla kapteeniluut-

nantti Seppo Hirvonen, komentajakapteeni 

aarni Joutsen ja kadetti Jorma Martikainen.

 ■ Luento raikkaassa merituulessa. kadetit 

pitivät vuorollaan esitelmiä merisotata-

pahtumista autenttisessa ympäristössä. 

Joskus tosin näkyvyys saattoi rajoittaa lu-

ennoitsijan näkymisen takariviin.

 ■ alla kurjen peräkannella vastaanoton isän-

tiä ja vieraita. Hirvonen ja Veltheim katso-

vat kadetin kuvauspuuhia sillä silmällä.

 ■ kaupunkikierroksella Greenwichin museo-

alueella. Risto Raskun ja Pekka tuomisalon 

kokoelmat
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 ■ St kilda on Skotlannin maailmanpe-

rintökohde atlantissa Hebridien saa-

riryhmästä länteen. 

 ■ Lontoolaisia meriupseereita kau-

niimmasta päästä.

 ■ innokas kalastaja on ostanut näyttä-

vän saaliin. Ruijan pallasta tuli paikal-

lishankintoina Färsaaren kalastajilta.

 ■ Jorma ja Pekka kadetin unelmamai-

semassa, amstel Beerin panimon 

varastossa. tosin nämä pullot eivät 

ainakaan kaikki jääneet tyhjiksi käyn-

timme jäljiltä. Risto Raskun ja Pekka 

tuomisalon kokoelmat
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löytää ne oikeat linjaloistot ohjailun tueksi. Hyvien opettajien opastamina tästäkin selvittiin 
monta hienoa kokemusta rikkaampana. Näistä kokemuksista syntyi sitten niitä merimiesjut-
tuja, joita oli hauska kertoilla myöhemmin oluttuopin ääressä. 

Pohjanmeren ylityksen jälkeen saavuimme ensimmäiseen vierailusatamaan Chatha-
miin, mikä on pienoinen kaupunki Lontoosta noin 30 mailia kaakkoon. Täällä kohtasimme 
ensimmäistä kertaa todellisen vuoroveden ja sen vaikutukset. Alus kiinnitettiin sulkujen 
taakse, koska vuoroveden vaihtelu oli lähes kymmenen metriä ja sulkujen ulkopuolella 
alukset laskuveden aikaan olivat kuivilla. Vierailimme kahden päivän pysähdyksen aikana 
Lontoossa, kävimme 0-meridiaanilla Greenwichissä ja kyllähän merikadetin nyt aina pitää 
Sohossa käydä ja mieluiten öiseen aikaan. 

Matka jatkui Englannin eteläpuolitse Irlannin ympäri kohti Färsaaria. Tällä osuudella 
kohtasimme noin kymmenen beaufortin myrskyn, jota kesti oikeastaan koko legin ajan. 
Silloin suurin osa aluksen henkilöstöstä oli enemmän tai vähemmän merisairaina. Itse kuu-
luin tähän enemmän merisairaiden joukkoon. Koin kaikki merisairauden kolme vaihetta. 
Ensin voi hirvittävän huonosti ja oksentaa, sitten pelkää, että kuolee ja oksentaa viimeiset 
vihreät nesteet ja lopulta pelkää, että ei kuolekaan eikä mitään oksennettavaa enää ole. 
Nestehukka on valtava ja pahimmin sairaat joutuvat jo kolmantena päivänä tiputukseen. 
Alus kuitenkin kesti loistavasti myrskyn ja aluksella oli riittävästi terveitäkin, joten Fär-
saarille saavuttiin suunnitelmien mukaisesti. 

Färsaarilla käytiin ainoastaan ankkurissa ja hankintamiehet kävivät maissa ostamassa 
tuoretta kalaa ja postittamassa henkilöstön postikortteja. Kalaa syötiinkin sitten useana päi-
vänä Färsaarten jälkeen. Purjehdimme Norjaa viistäen jälleen kohti Pohjanmerta sään ollessa 
jo huomattavasti paremman. Seuraava satamamme oli Amsterdam, minne purjehdittiin noin 
20 km pitkää kanavaa pitkin ja kiinnitettiin Amsterdamin sisäsatamaan. Kaupunki oli kesäi-
sen kaunis ja mielenkiintoinen. Kanavaristeilyllä kävivät lähes kaikki ja taisipa aika moni 
myös piipahtaa katsomassa punaisia lyhtyjä tietyillä kaduilla. Jokaisessa satamassa pidettiin 
paikallisille vieraille aluksella vastaanotto, niin täälläkin. Nuorempien kadettien tehtävänä 
oli olla mukana tarjoilemassa ja vanhemmat kadetit viihtyivät vieraiden isäntinä. Loistavaa.

Viimeinen legi olikin sitten kotimatka. Koko matkan oli sään salliessa harjoiteltu tähtitie-

n kurssimme oli ohipurjehduksellaan kutsuttu 

merivoimien komentajan, kontra-amiraali Len-

neksen kesäasunnolle Lypertön Sarvilinnaan. 

kutsu ei ollut pelkästään päiväkahvikutsu, 

jonka kylläkin saimme nauttia amiraali ja rou-

va Lenneksen (s. Hornborg) vieraanvaraisessa 

seurassa. tehtävämme oli nostaa jalustaansa 

uusi lipputanko salaman runteleman entisen 

tilalle. tehtäväkin tuli hoidetuksi.

tapauksesta jäi mieleen pikku episodi. koh-

datessamme isäntäväkeämme Lars Sonckin 

piirtämän mahtavan hirsilinnansa edustalla 

suoritimme parhaamme mukaan terveh-

timisen ja esittäytymisen. eihän amiraaleja 

tavattu päivittäin, eikä varsinkaan kotiolois-

sa. Omat vuorosanani – kadetti Merilä, herra 

amiraali – menivät kommelluksitta. Jat-

koin rouvan kättelemiseen ja kuulin takaa-

ni: ”kadetti Merilä, herra amiraali”, sujuvas-

ti kadettiveli Sepon äänellä lausuttuna! Oli 

melkoinen itsehillinnän paikka pitää naama 

peruslukemilla seuraavaan sopivaan tilaisuu-

teen purkaa tapahtuma perässä marssineen 

kaksoisolennon kanssa.

Sattui Sarvilinnassa

– kaRi MeRiLÄ
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teellistä merenkulkua ja  pohjoisen pallonpuoliskon tähdistöt ja tähdet olivat tulleet tutuiksi. 
Puolipäivän paikan määritys auringosta oli jo rutiinia, ja tähtimerenkulun taulukot kuluivat 
käytössä. Nythän ne tekevät sitä laskimilla, vaan ei silloin. Kotimatkalla ohitettiin jälleen 
Tanskan salmet tosin päiväsaikaan ja nytkin ilman vaurioita. Hoburgin niemellä ei kukaan 
enää tunkenut laivaan – olihan nyt matkassa jo kokeneita merimiehiä. Saavuimme kotisata-
maan Upinniemeen kolmen ja puolen viikon purjehduksen jälkeen oppineina, paljon koke-
neina ja rakkaimpiamme kaipaavina ja siellähän heitä olikin vastassa sankoin joukoin.

viimeinen talvi ja valmistuminen

Viimeinen talvikausi sujui kuin siivillä lähinnä asejärjestelmäkoulutuksessa sekä puolustus-
voimien uusimpiin kehityssuuntauksiin tutustuen. Helsingin Laivastoasemalla oli juuri otettu 
käyttöön uusi aseharjoitushalli. Siellä kävimme usein sekä ilma-ammunnan että sukellusve-
neen torjunnan harjoituslaitteilla. Merisotakoulussa oli torpedoammunnan harjoituslaitteisto 
päärakennuksen vintillä joltain sodanajan sukellusveneeltä siirrettyine periskooppeineen. 
Sitä käytimme koulutuksessa usein kehittäjänsä insinöörikomentaja Esko Huhta-Koiviston 
opastuksella. Aivan viimeisenä ennen valmistumista maaliskuun alussa 1966 kävimme Upin-
niemessä sukeltajatesteissä. Painekammiokokeiden ja kuuden metrin altaassa suoritettujen 
sukellustestien jälkeen voitiin todeta, ettei ainakaan minusta tulisi koskaan sukeltajaa, koska 
korvani eivät sietäneet riittävästi painetta. Tälle viimeiselle talvikaudelle sijoittui myös tapah-
tuma, joka tulisi jäämään meidän kaikkien mieleen pitkäksi aikaa.

Perinteisiin nimittäin kuului, että kurssin viimeinen satanen piti pamauttaa pois oikein 
kunnolla. Meille tämä ajankohta tuli vastaan joskus marras- joulukuun vaihteessa 1965. 
Asuimme silloin uudella kadettiosastolla vanhassa sairaalarakennuksessa yhdessä kahden 
nuoremman kurssin kanssa. Kolmannessa kerroksessa, yläpuolellamme asui silloin käyn-
nissä ollut esiupseerikurssi. Olimme hankkineet muutamia tulenkuvauspanoksia. Niillä oli 
sitten tarkoitus ampua viimeinen satanen tuusan nuuskaksi. Näin tapahtuikin keskiyöllä. 
Panokset sijoitettiin nuorempien kurssien tupien eteen ja ne sytytettiin yhtäaikaisesti. Ku-
kaan ei kuitenkaan huomannut avata yhtään ainoaa ikkunaa. Ääni- ja paineaalto olivat  tä-
män vuoksi massiiviset. Ikkunoita särkyi, paine tipautti perinneaulan katosta parin neliön 
alan laastia lattialle ja pöly oli luonnollisestikin kauhea. Tapahtumasta ei ollut ennakkoon 
informoitu ketään, joten paniikkihan siitä syntyi. Esiupseerikurssilaiset ryntäsivät yläker-
rasta alas luullen rakennuksen sortuvan ja nuoremmat kadetit ryntäilivät puolisekaisina 
edestakaisin. Tilanteen selvittäminen kesti tuntikausia, siivous vielä pitempään. Voitte olla 
varmoja, että kadettipursimiehen päätä ei silitetty.

Tämäkin tapahtuma kuitenkin selvitettiin pienin korvauksin ja vihdoin, kahden ja puo-
len vuoden opiskelun jälkeen, koitti maaliskuun yhdeksästoista päivä 1966. Juhlallisuudet 
alkoivat marssilla Eduskuntatalolta Presidentinlinnaan, missä Tasavallan Presidentti Urho 
Kekkonen nimitti meidät puolustuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen virkoihin ja ylensi luut-
nanteiksi. Hän sanoi muun muassa:

”Tämä on merkittävä päivä elämässänne. Suoritettuanne sotilasalan ensimmäisen kor-
keakoulututkinnon olette te nyt aloittamassa elämäntehtäväänne valitsemallanne virkaural-


