
PERUSKURSSIN 33 TAPAAMINEN 

Vuonna 1974 yli 200 oppilasta aloitti opiskelun peruskurssi 33:lla aliupseerikoulussa, mutta valmistuikin ei 

aliupseereiksi vaan toimiupseereiksi uuden koulutussysteemin mukaisesti Maanpuolustusopistosta. 

Vaihtoparaati järjestettiin keskiyöllä maaliskuussa, jolloin paljastettiin Maanpuolustusopiston kyltti. Tätä ja 

montaa muuta tapahtumaa muistelemaan kokoontui Lappeenrantaan 60 entistä oppilasta aveceineen 11. - 

13.7.2014. 

Majoittuminen oli aika erilaista kuin 40 vuotta sitten. Ei 14 hengen tuvassa vaan kahden hengen huoneissa. 

Majoitusrakennus oli kuitenkin sama, jossa majoituimme opiskelumme aikana. Silloin sillä ei ollut 

varsinaista nimeä, mutta sittemmin rakennus oli nimetty ”Vääpeliksi”.Ensimmäiset saapuivat perjantaina 

iltapäivällä ja sotaväen tapaan he ottivat omatoimisesti vuodevaatteet pyykkisäkeistä ja saivat huoneensa 

avaimet. Ehkä noin puolet joukosta tuli jo perjantaina ja loput lauantaina klo 10.00 mennessä. 

Mainittakoon, että nykyisin Maasotakoulun nimellä kulkevan koulun johtaja oli myöntänyt tapaamiseemme 

osallistuville ilmaisen majoituksen. Siitä suuri kiitos hänelle. 

Lauantaina ohjelma alkoi Maasotakoulun esittelyllä Vöyrinsalissa. Kyseinen tila on remontoitu tilavaksi 

auditorioksi. Meidän aikanamme se oli voimistelusali, jossa istuimme itse mukanamme roudaamillamme 

tuoleilla ja kirjoittelimme muistiinpanoja lehtiöihimme polven päällä. Esittelyn suoritti powerpoint 

esityksellä yliluutnantti Aki Blom. Esittelyn aikana hänelle sateli paljon kysymyksiä joukostamme. 

Seuraavaksi siirryimme rakennus ”kersanttiin” sen alakerrassa sijaitsevaan perinnehuoneeseen, jonka 

meille esitteli Risto ”Ruttu” Manninen. Myös hänelle tulvi paljon kysymyksiä sekä kommentteja. 

Ennen lounaalle siirtymistä laski allekirjoittanut Markku Nakarin avustuksella kukkavihon sodissa 

kaatuneiden aliupseerien muistokivelle. 

Lounaan jälkeen kokoonnuimme Rakuunaruokalan pihalle, jossa kukin esitteli itsensä ja kertoi lyhyesti, mitä 

hänen elämässään oli tapahtunut Lappeenrannasta lähdön jälkeen. Esittelyjen jälkeen kävelimme 

Rakuunamäen läpi katsastaen sekä vanhaa kasarmikulttuuria että myös uudisrakentamista, jota on alueelle 

tullut kerros- ja rivitalojen myötä. Matka jatkui Taipalsaarentien yli ja linnoituksen läpi satamaan. 

Seuraavana ohjelmassa oli risteily Saimaan kanavalle. Parin tunnin aikana muisteltiin myös 40 vuotta sitten 

kurssimme Lappeenrannan osion päättymistä, jolloin kurssillamme opiskelleet Utin miehet suorittivat 

laskuvarjohypyn Saimaaseen. Miehet ongittiin ylös ja matka jatkui. Päästyämme takaisin satamaan osa 

porukasta lähti tutustumaan kaupunkiin ja osa takaisin majoitukseen valmistautumaan juhlaillalliselle.   

Juhlaillallinen alkoi klo 19.00 Rakuunaruokalassa, jatkuen noin kolme tuntia. Ruoka oli herkullista ja 

muutamien lyhyiden puheiden jälkeen olimme valmiita lähtemään kuka mihinkin suuntaan jatkoille. 

Sunnuntaiaamuna väki alkoi suunnitella kotimatkaa kuka aiemmin kuka myöhemmin. Itse lähdin viimeisenä 

majoituksesta iltapäivällä. 

Tämän tapaamisen järjestelytoimikuntana toimivat allekirjoittaneen lisäksi Markku Nakari, Eino Kaljunen ja 

Ismo Kärmeniemi. 

Mainittakoon, että sää suosi meitä koko viikonlopun ajan lähes helteisenä. 

Hämeenlinnan porukka ilmoitti, että seuraava tapaaminen on heidän kotikonnuillaan vuonna 2017 kesällä. 

Kurssi 33:n puolesta Oltermanni H W Paakkanen 


