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50. Kadettikurssi, 50. Lentokadettikurssi ja 35. Merikadettikurssi
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Pekka Ripatti

”Minun kadettini” –
muistikuvia 50. Kadettikurssilta
Tulo opiskelemaan
Pieniä nuorten miesten ryhmiä seisoskeli kuulaana
syksyisenä aamuna Helsingin Rautatientorilla. He olivat tulleet
eri puolilta Suomea junilla ja linja-autoilla aloittaakseen kyseisenä aamuna, 17.9.1963, opiskelun Kadettikoulussa Santahaminassa. Jokainen oli saanut 2.9. päivätyn ja Kadettikoulun komentotoimiston päällikön kapteeni O Nykäsen allekirjoittaman
ilmoituksen:
”Puolustusministeri on hyväksynyt Teidät oppilaaksi
17.9.1963 alkavalle 50. kadettikurssille. Teidän on ilmoittauduttava Kadettikoululla Santahaminassa 17.9.1963 klo 12.00 mennessä. Kadettikoulun linja-autot ovat saapuvien junien aikaan
Helsingin rautatieasemalla ja lisäksi Helsingin kaupungin liikennelaitoksen linja-auto N:o 37 lähtee Rautatientorilta kaksi kertaa
tunnissa Santahaminaan. Tämän ilmoituksen lisäksi on Teidän
otettava mukaan seuraavat todistukset alkuperäisinä: ylioppilastodistus, koulun päästötodistus, Reserviupseerikoulun todistus ja
Aliupseerikoulun todistus.” Meitä vastassa oli myös niin tuttuja
Thames-merkkisiä kopilla varustettuja kuorma-autoja.

■■ Kadettikurssimme peruspilarit: välirauhan aikana valmistunut
Kadettikoulu – kuvassa jo yli kuusikymppisenä vuonna 2005,
kurssiaikainen koulumme johtaja, eversti Börje Backström
(1908–1999), jolle me olimme ”minun kadettejani” ja 50. Kadettikomppanian päällikkö ja kurssimme johtaja, majuri Heikki
”Hiski” Nokkala (1919–2000). Kuvat Puolustusvoimat
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Niinpä me sitten suuntasimme kulkumme Santahaminaan. Suuri osa sai ensi kosketuksen myöhemmin niin tutuksi tulleeseen ”kolmeseiskaan”. Kadettikoulun tuloaulassa
kapteeni Kari Mauria kuuluvalla äänellään ohjasi meitä ilmoittautumispulpettien eteen
käsketyt paperit valmiina kädessä. Taisipa pari lentäjäpoikaa kääntyä ovelta kantapäillään
ympäri, ja he lähtivät askeltamaan takaisin kohti linja-autopysäkkiä. Näinköhän vastaanotto heidät säikäytti. Meillä Kadettikouluun hyväksytyillä oli ollut vain kaksi viikkoa aikaa
päättää, aloitammeko todella opinnot kyseisessä sotilasopetuslaitoksessa.

Hyväksymisprosessi
Kadettikurssille hakemista varten Pääesikunnan koulutustoimisto lähetti 25.4.1963 joukko-osastoille ja sotilaspiireille kirjelmän: ”Toukokuun alkupuoliskolla ilmestyy uusi painos ’Aktiiviupseerikoulutuksen järjestelystä ja tutkintovaatimuksista’, joka jaetaan välittömästi sotilaspiireille, joukko-osastoille ja vastaaville. Tarkoituksena on, että sotilaspiirit
ja joukko-osastot luovuttavat kyseisiä kirjasia niille, jotka aikovat pyrkiä kadettikursseille. Koska on ilmeistä, että kadettikursseille aikovat kääntyvät jo ennen tutkintovaatimusten valmistumista sotilasviranomaisten puoleen ohjeiden saamiseksi, tiedotetaan seuraavaa.
Kadettikurssit alkavat 15.9. ja päättyvät kahden ja puolen vuoden opiskelujen jälkeen
20.3. Tänä vuonna alkaa 50. maa- ja lentokadettikurssi Kadettikoulussa ja 35. merikadettikurssi Merisotakoulussa. Oppilaiksi pyrkivien on lähetettävä Puolustusvoimain komentajalle osoitetut hakemuksensa asianomaisen koulun johtajalle 15.8.1963 mennessä.
Hakemukseen on liitettävä virkatodistus, todistus ylioppilastutkinnosta, todistus reserviupseeritutkinnosta, oppikoulun päästötodistus, ansioluettelo tai kantakorttiote, rangaistuspäiväkirjanote, sotilaslääkärin tarkastustodistus sekä holhoojan suostumus, jos hakija on
alaikäinen.
Korostettakoon erityisesti sitä, että oppilaaksi hyväksymisen ehdottomana edellytyksenä on suoritettu ylioppilastutkinto. Lisäksi hakijan on oltava hyvämaineinen, terveytensä
puolesta sopiva upseeriksi, reserviupseerikoulutuksen saanut ja iältään 26 vuotta nuorempi.”
Huomaamme, että uimataidosta ei vaadittu selvitystä, niin kuin yleisesti luulimme.
Kesällä 1963, heinäkuun lopun ja elokuun puolenvälin välisenä aikana Kadettikoulu
otti vastaan divisioonien esikuntien, sotilaspiirien esikuntien, joukko-osastojen, eri puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen esityksiä ja hakemuksia Kadettikouluun. Lähettipä
upseerikokelas Kari Kivirinta vielä 1.Divisioonan esikunnan välityksellä oman hakemuksensa, kun se oli myöhästynyt divisioonan muista hakemuksista.
Lopulta 29.8. Kadettikoulu pystyi lähettämään Puolustusvoimain komentajalle kootun
ja yhdistetyn luettelon 50. maakadettikurssille hakeneista. Sen mukaan Kadettikoulu esittää hyväksyttäväksi 222 pyrkijää. Yhteensä 50. maakadettikurssille pyrki 231 hakijaa.
Hyväksyttäväksi esitetyistä 150 oli vänrikkejä tai aliluutnantteja ja 72 upseerikokelaita.
Vastaus tuli hämmästyttävän nopeasti. Jo kahden päivän kuluttua, 31.8., Pääesikunnan
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koulutustoimisto lähetti Kadettikoululle luettelon kouluun hyväksytyistä. Esittely Puolustusvoimain komentajalle oli suoritettu samana päivänä. Sen mukaan Kadettikouluun ja
Merisotakouluun hyväksyttiin maasotalinjalle 225, ilmasotalinjalle 14 ja merisotalinjalle
13 eli yhteensä 252. Edelleenkin toimittiin nopeasti. Alkoihan kurssin alkamispäivä jo
lähestyä. Kadettikoulu lähetti, kuten aiemmin on todettu, 2.9. alkaen hyväksytyille ilmoituksen hyväksymisestä.
Eräät kadettikurssille hyväksytyistä eivät sitten kuitenkaan opiskelua Kadettikoulussa
aloittaneet. Tunnetuimpia heistä lienevät myöhemmin urheilujohtajana mainetta niittänyt
Tapani Ilkka ja pitkän päivätyön vaikutusvaltaisen maakuntalehden päätoimittajana tehnyt
professori Kari Hokkanen.
Meidän kurssimme on ensimmäinen monessa asiassa. Kaikkien piti olla ylioppilaita ja
reservin upseereita ennen kurssin alkua. Eikä meillä ollut pääsykokeitakaan, kuten edellisellä kurssilla. Heitä kutsuttiin pääsykokeeseen 25 sotilasta.

Keitä me olimme?
Vuodelta 1965 löytyi Sota-arkistosta täydellinen nimiluettelo monine lisätietoineen. Ja mitä
ne lisätiedot sitten ovat? Normaalin täydellisen nimen lisäksi on tieto RUK:n yleisarvosanasta, ylioppilaskirjoitusten yleisarvosanasta puoltoäänineen, isän (tai äidin) ammatista ja
väliaikaisena vänrikkinä palvellun ajan pituudesta. Luettelossa on 181 nimeä. Toisin sanoen lukuisia keskeyttämisiä oli jo siihen mennessä tapahtunut.
Reserviupseerikoulussa menestymisen osalta voidaan todeta, että yleisarvosanalla kiitettävä meistä selviytyi kahdeksan (Seppo Lehto, Pekka Teljamo, Pertti Vesenterä, Pekka
Visuri, Juhani Mäki, Markku Oila, Juha Kuittinen ja Esko Saukko), yleisarvosanalla hyvä
109 ja tyydyttävä 63. Yhden kadetin osalta tieto puuttuu.
Ylioppilaskirjoitukset menivät miten menivät. Tuloksista päätellen emme ole mitään
ruudinkeksijöitä tai ”hikipinkoja”, kuten nykyisin sanottaisiin. Meillä pojilla kun oli niin
paljon muita harrastuksia. Kuitenkin pitää muistaa, että todistuksilla ei sodita. Yleisarvosana approbatur on meistä 99:llä jakautuen seuraavasti: neljä puoltoääntä 20, viisi puoltoääntä 39 ja kuusi puoltoääntä 40 kadettia. Yleisarvosanan cum laude approbatur saavutti
72 kadettia. Nämä jakautuivat seuraavasti: seitsemän puoltoääntä 35, kahdeksan puoltoääntä 19, yhdeksän puoltoääntä yhdeksän, kymmenen puoltoääntä seitsemän ja 11 puoltoääntä kaksi kadettia. Laudatur-ylioppilaita meistä on vain viisi: 12 puoltoääntä kolme
(Tauno Aaltonen, Pekka Jouko ja Arto Kotro), 13 puoltoääntä yksi (Pentti Leikas) ja 15
puoltoääntä yksi (Pekka Visuri). Viiden kadetin osalta tämä tieto puuttuu. Puoltoäänien
keskiarvo on 6,53 eli olemme siinä a:n ja cl:n välimaastossa.
Sotilaan lapsia meistä on 20.
Väliaikaisen palvelun pituus vänrikkinä vaihteli suuresti, yhdestä kuukaudesta 15,5
kuukauteen. Keskiarvoksi saadaan 95:n väliaikaisessa palveluksessa ”kesävänrikkeinä”
tai ”suvikultina” olleiden osalta 4,53 kuukautta.
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Mihin me mahdumme?
Kadettikoulun johto oli jo hyvissä ajoin ennen kurssimme alkua ryhtynyt toimenpiteisiin
nähtävissä olevan tilapulan poistamiseksi. Vuotta aiemmin alkanut kirjelmöinti Santahaminan muille joukoille, Pääesikunnan eri osastoille ja lopulta peräti Puolustusvoimain komentajalle tuottivatkin jonkin verran tulosta. Varsinkin uhkakuva syksyn 1964 tilanteesta
kauhistutti. Kadettikoulun johtaja todisteli kirjelmissään, että kyseisenä syksynä ei voida
ottaa sisälle kouluun läheskään niin suurta kurssia kuin oli ajateltu. Käytettävissä olleet
tilat eivät olisi sitä mahdollistaneet ilman lisärakennusta.
Kadettikoulu sai opiskelijamajoitukseen mm entisen Ilmatorjuntakoulun ja Jääkäritalon
tilat. Siitä huolimatta muistamme hyvin, mikä tilanahtaus ensimmäisen vuosikurssin aikana vallitsi. Tupakaksioihin, joihin oli tarkoitettu majoitettavaksi kaksi kadettia, majoitettiin
enimmillään viisi. Siitä oli yksilöllinen opiskelurauha kaukana. Majoitustiheyttä kutsuttiin
virallisesti ”ylimajoitukseksi”. Sopu kuitenkin sijaa antoi. Toisen vuosikurssin alkaessa
tilanne muuttui radikaalisti. Saimmehan käyttöön upouuden Kadettitalon, jossa majoitus
oli erinomainen uutuuttaan tuoksuvissa tiloissa. Aselajikaudella jalkaväkikadetit palasivat
taas Päärakennuksen suojiin, nyt kuitenkin siedettävän väljiin olosuhteisiin.

Akateemisuus
Kadettikoulun johtaja eversti Börje Backström aloittaa akateemisuuden siten, että hän kirjelmöi Pääesikunnan koulutuspäällikölle kesällä 1962 ensinnäkin lisäupseerien tarpeesta
Kadettikouluun, mutta samalla toteaa, että viimeistään 1.11.1963, jolloin 48. Kadettikurssi
päättyy, on kaikkien opetusupseerien oltava ylioppilaita.
Pääesikunnan koulutusosasto reagoi muistion muodossa 7.12.1962: ”Sen jälkeen, kun
oli päätetty, että kadettikurssien ohjelmaan sisällytetään myös yliopistollisia tutkintoja,
ryhdyttiin asian vaatimiin toimenpiteisiin. Esiintynyt upseerivajaus ja kadettikoulutuksen
arvostuksen tarve vaativat nopeita toimenpiteitä. Tämän johdosta, etenkin kun Helsingin
Yliopisto katsoi sen tarpeelliseksi, aloitettiin yliopistolliset opinnot jo tänä syksynä. Luennot on aloitettu ja kadetit ovat suorittaneet ensimmäiset osatutkintonsa”.
Pääesikunnan koulutustoimisto osoittaa 28.6.1963 Kadettikoululle määrärahan Kadettikoulun tutkintovaatimuksia varten. Kaikkea ei siis ollut otettu huomioon hyvissä ajoin.
Meidän kurssillamme ei enää vastaavaa tapahtunut. Tosin eräiden Yliopiston opettajien
lisäpalkkioista ja kokeiden korjauskustannuksista jouduttiin silloinkin neuvottelemaan.
Kadettikoulun johtaja eversti Börje Backström lähetti 31.10.1963 Helsingin Yliopiston rehtorille paketin: ”Oheistaen liitteessä mainittujen kadettien (tarkoittaa siis meidän
kurssiamme) ylioppilastutkintolautakunnan todistuksen, papintodistuksen, valokuvan ja
koulun päästötodistuksen jäljennökset, jotka olen todistanut oikeaksi, anon, että Te, Herra Rehtori, myöntäisitte heille oikeuden harjoittaa opintoja ja suorittaa tutkintoja Helsingin Yliopistossa sen kirjoihin kuulumatta.” Kirjelmän ylänurkkaan on kynällä kirjoitettu:
”Ovat ilmoittautuneet yliopiston kirjoihin 2.10.1963”. Ja tämän oikeudenhan me sitten
saimme ja opiskelimme niin sanotulla Mustalla kirjalla.
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■■ Kadetit tyhjentämässä katkeraa
kalkkia perinteiden yössä. Toinen
vasemmalta Risto-Pekka Rossi, Pekka Visuri, Pertti Vesenterä, oikeassa
reunassa Reijo Vainikka. (Eino Lehtovirran kokoelma)
■■ Perinteiden isä, kadetti Seppo Liettu lyömässä ”simpuista” kadetteja.
(Eino Lehtovirran kokoelma)
■■ Katkera kalkki ja kadettilupaus
1.10.1963. (Risto Luukkasen kokoelma)
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Meidän yliopistollisten opintojemme osalta oli kuitenkin edelleen ongelmia. Tämän
johdosta Pääesikunnan koulutustoimisto lähetti 22.1.1964 kaikille sotakouluille ohjeen:
”Koulutuspäällikön päätöksen mukaisesti noudatetaan kadettien yliopistollisten tutkintojen maksuperusteissa toistaiseksi seuraavia periaatteita:
– Kadettikoulu maksaa kaikkien kadettien lukukausimaksut kahden vuoden ajalta
– Kadettikoulu maksaa kaikkien kadettien opintosuunnitelman mukaiset yliopistolle suoritettavat tutkintomaksut
– Kadeteille järjestetään Puolustuslaitoksen kustannuksella enintään kaksi pro exercitiokurssia.”
Kuten tunnettua, jouduimme suorittamaan kasvatus- ja opetusopissa approbaturtutkinnon ja psykologiassa peruskurssin. Jos kasvatus- ja opetusopin tutkinnosta ei selviytynyt,
saattoi sen vaihtaa valtio-opin approbatur-tutkintoon. Jotkut suorittivat molemmat. Riittipä
eräillä kapasiteettia matematiikankin approbaturin tenttimiseen.
Kasvatusopin pakolliset oppikirjat olivat:
– C. J. Sandström: Lapsi- ja nuorisopsykologia
– H. Ruge: Pohjoismainen koulujärjestelmä
– E. Saari: Sielullisesti poikkeavat lapset
– U. Harva: Systemaattinen kasvatustiede
– M. Koskenniemi – A Valtasaari: Taitava opettaja
Valtio-opin opetuksen oppikirjat:
– K. R. Brotherus: Katsaus Suomen valtiollisen muodon historialliseen kehitykseen
– Jaakko Nousiainen: Suomen poliittinen järjestelmä
– Jan-Magnus Jansson: Frihet och jämlighet
– Kullervo Killinen: Kansainvälinen politiikka I
– Kullervo Killinen: Kansainvälinen politiikka II
– A. Korhonen: Suomen historian käsikirja I
– I. Hustich: Tämän päivän maailma
Olivatkohan kaikki kasvatusopin oppikirjat ja luennot suunnatut nimenomaan tulevien
sotilaskouluttajien tarpeisiin? Eppäillähän tuota soppii.
Vieraan kielen pro exercitio-koe tuotti hyvin monelle vaikeuksia. Kurssi ja koe toisensa
jälkeen eivät tuottaneet tulosta. Pitipä opiskeluun käyttää loma-aikojakin. Perin myöhään
huomattiin, että kokeen läpäiseminen Helsingin Yliopiston historiallis-kielitieteellisessä
tiedekunnassa oli selvästi vaikeampaa kuin matemaattis-luonnontieteellisessä. Niinpä viime hetkellä tiedekunnan vaihto pelasti monet. Kaiken varmistaneina jotkut saivat sitten
kokeen läpi kahdessa tiedekunnassa. Tämmöisiä merkintöjä opintokirjassa saatettiin ylpeinä esitellä, sitten kun kirja kurssin päättyessä käteen lyötiin.
Arvostivatko vanhemmat upseerit meitä ensimmäisissä palveluspaikoissamme ”akateemisuudesta” huolimatta? Nimiteltiinkö meitä ”akateemikoiksi”, epäiltiinkö ammattitaitoamme, pidettiinkö meitä ”pulpettiupseereina”?
Asia tuntuu hiertäneen Puolustusvoimien ylimmän johdonkin tuntoja, koskapa viikkoa
ennen meidän kurssimme valmistumista Pääesikunnan koulutuspäällikkö kenraaliluutnantti Ali Koskimaa katsoi parhaaksi kiinnittää huomiota upseerin virkatutkinnon arvostuksen lisäämiseen:
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”Eräissä yhteyksissä on julkisuudessa mm aikakauslehtikirjoituksissa ja yksityisissä
keskusteluissa tullut esille se, että upseeriston keskuudessa ilmenee ristiriitaisia, usein
negatiivisia käsityksiä nykyisen kadettikoulutuksen tehokkuudesta. Tällaisia käsityksiä
tuntuvat esittävän erityisesti sellaiset upseerit ja evp-upseerit, jotka ovat valmistuneet kadettikouluista useita vuosia sitten ja ovat joutuneet verrattain vähän tutustumaan nuorimpien upseeri-ikäluokkien toimintaan ja ovat ehkä yleistäneet tai korostaneet yksityisten
negatiivisten havaintojen merkitystä. Lisäksi ovat upseeriston koulutuksen laatua ja tasoa
aliarvioivat kannanilmaisut saattaneet perustua selvästi virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin nykyisestä kadettikoulutuksesta sekä kehitystä jarruttavaan kielteiseen ennakkoasenteeseen. Kadettikoulua, Merisotakoulua ja Ilmasotakoulua kehotetaan tiedotus- ja suhdetoiminnassaan ottamaan huomioon erityisesti pyrkimys kadettikoulutuksen arvostuksen
lisäämiseen upseerikunnan ja evp-upseereiden keskuudessa.
Tiedotustoiminnassa on mm osoitettava
– upseerien korkeakoulutuksen uudistamisen välttämättömyys uudistuvassa yhteiskunnassa
– karsinnan avulla saavutettava lähtötason kohoaminen kadettikouluissa
– yleissivistävien aineiden merkitys koulutuksen kokonaisuutta ajatellen
– sotilaallisten aineiden taitamisen vähintään aikaisemman veroinen taso
Lisäksi on syytä alleviivata sitä, että paitsi koulutusta perusyksikön päälliköiksi, kadettikoulujen tehtävänä on antaa kadeteille yleistiedolliset perusteet upseerin koko uralle
sekä rakentavalle toiminnalle yhteiskunnassa.”
Nuorten upseerien ”akateemisuus” kiinnosti Pääesikunnan johtoa siinä määrin, että
kurssimme päätyttyä käskettiin Kadettikoulun johtajaa pitämään jalkaväen komentajien
neuvottelupäivillä 20.6.1966 esitelmä aiheesta ”Upseerin korkeakoulutuksen kadettivaiheen opetuksen päämäärät ja järjestely. Maavoimien kadettien opetuksesta ja kasvatuksesta opetuksen uudelleen järjestelyn jälkeen saadut ensimmäiset kokemukset”.

Opettajat ja kouluttajat
Kapteeni Mauriaan saatiin kosketus jo Kadettikouluun saapumispäivänä. Suuret kadettikurssit upseeripulan nopeaksi poistamiseksi vaativat huomattavan suuren opettaja- ja kouluttajajoukon. Koulun johto teki kaikkensa saadakseen lisäkouluttajia hyvissä ajoin ennen
kurssimme alkua. Varsin hyvin tässä onnistuttiinkin. Toistakymmentä upseeria jouduttiin
kuitenkin siirtämään muista joukko-osastoista ohi ”Sinisen kirjan” komennusteitse.
Kadettikoulu lähetti Pääesikunnan koulutusosastolle 9.12.1963 listan upseereista tehtävineen:
Eversti
Börje Backström
koulun johtaja
Everstiluutnantti Simo Sirkkanen
johtajan apulainen, koul- ja järjtston päällikkö
Majuri
Pekka Vierto
huoltopääll, huoltotakt:n ja rauhan ajan
huollon opettaja
Majuri
Kauko Kuismanen
49.Kadettikomppanian päällikkö
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Majuri
Majuri
Majuri
Majuri
Lääkintämajuri
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Kapteeni
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Luutnantti
Luutnantti
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Heikki Nokkala
Heikki Leinonen
Lauri Autti
Jukka Suviniemi
Esko Auvinen
Olavi Laaksonen

50.Kadettikomppanian päällikkö
raskaan tulenkäytön opettaja (49.KadK)
taktiikan pääopettaja (49.KadK)
taktiikan opettaja (50.KadK)
lääkäri
huoltoupseeri, huoltotakt:n ja rauhan ajan
huollon opettaja
Kotiranta
taisteluvälineupseeri
Veikko Salmi
taktiikan opettaja (50.KadK)
Heikki Vainio
pioneeritaktiikan opettaja
Erkki Laatikainen
sotahistorian opettaja
Osmo Nykänen
adjutantti, ilmatorjuntatakt:n ja taistelu
ainesuojelun opettaja
Klaus Saarenheimo
koulutus- ja järjestelytoimistoupseeri
Veikko Keiski
Jääkärikomppanian päällikkö
Veikko Valkeila
aseopin opettaja
Pentti Kallio
taktiikan opettaja (50.KadK)
Jorma Pullinen
taktiikan opettaja (49. ja 50.KadK)
Ukko-Pekka Rautakoura 49.KadK:n varapääll, taisteluainesuojelun
ja rauhan ajan hallinnon opettaja
Kauno Peltola
viestitaktiikan opettaja (50.KadK)
Erkki Itkonen
viestitaktiikan opettaja (49.KadK)
Pentti Karvonen
50.KadK:n varapäällikkö
Reijo Kuusisto
raskaan tulenkäytön opettaja (50.KadK)
Kari Mauria
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Pekka Kurenmaa
joukkueenjohtaja (49.KadK)
Petteri Knuuttila
matematiikan opettaja (50.KadK)
Yrjö Honkanen
joukkueenjohtaja (49.KadK)
Touko Kurvinen
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Juhani Hietala
joukkueenjohtaja (JK)
Antero Karvinen
joukkueenjohtaja (49.KadK)
Raimo Jokinen
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Gösta Rauanheimo
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Hannu Särkiö
joukkueenjohtaja (49.KadK)
Martti Vuori
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Purmo Saarikoski
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Antti Juutilainen
joukkueenjohtaja (50.KadK)
Olof Engström
liikuntakasvatusupseeri
Matti Lukkari
pioneeritaktiikan opettaja
Pertti Laaksonen
joukkueenjohtaja (49.KadK)
Pentti Lehtimäki
joukkueenjohtaja (JK)
Heikki Helasterä
joukkueenjohtaja (JK)

