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KADETIN ARKI MUUTAKIN

KUIN TAISTELUKOULUTUSTA

TIMO NISSINEN

Viimeinen ratsastava 
kadettikurssi

Kurssimme oli viimeinen kadettikurssi, jonka opetusohjelmaan sisältyi 40 tuntia 
ratsastuksen opetusta. Puolustusvoimissa oli tuolloin valtion hevosia vain Niinisa-
lon Eläinlääkintäkoulussa, Reserviupseerikoulussa ja Kadettikoulussa. Kadettikou-
lulla oli kymmeniä ratsuhevosia. Suurin osa niistä oli koulutettuja suomenhevosia,
mutta osa oli myös lämminverisiä ratsuja.

Ratsastuksen opettajana toimi ankara mutta isällinen tallimestari, sotilasmesta-
ri Eino Brisk. Hän oli ollut nuorena erittäin taitava SM- tason ratsastaja. Hän oli pal-
vellut ratsuväessä ja oli voittanut esteratsastuksessa Suomen mestaruuden vuonna
1959. Brisk opetti ja ohjasi meitä erittäin pätevästi ja tunsi hyvin kaikki tallin hevo-
set, varsinkin niiden metkut!

Opetustunnit pantiin toimeen joukkueittain kahden tunnin jaksoissa. Asuna oli
aina työpuku, nahkasaappaat, kenttälakki ja nahkaiset, pitkävartiset ratsastuskin-
taat. Ratsastus oli lähes kaikille meistä täysin uusi laji ja kokemus. Jännitys oli sel-
västi aistittavissa, kun ensimmäistä kertaa mentiin talleille. Brisk piti aluksi lyhyen
puhuttelun tallin tavoista, hevosista ja opetuksen läpiviennistä, ja sittenpä jaettiin jo
hevoset kullekin kadetille. Hevoset olivat nimikkohevoset, joilla kukin ratsasti myös
jatkossa. Minä sain hevoseksi vanhahkon suomenhevosruunan ”Ystön”. Se oli erit-
täin suuri ja korkea. Säkäkorkeus oli noin 170 senttimetriä. Väriltään se oli punarus-
kea, eli raudikko. Luonteeltaan se oli nöyrä, mutta hidas ja laiska.

Ensimmäisellä opetusjaksolla opeteltiin hevosen satulointi, sen taluttaminen
tallista ulos ja sen riisuminen satulasta sekä huolto. Jo toisella kerralla päästiin sa-
tulaan. Minä olin maalaistalosta kotoisin ja meillä oli ollut aina hevosia. Niitä myös 
kasvatettiin ja varsotettiin, joten hevosten käsittely oli minulle ja muutamalle muul-
lekin kurssiveljelle tuttua. Hevosia osasin kyllä käsitellä, mutta en ollut ratsastanut
kuin nimeksi ja silloinkin ilman satulaa. Suurimmalle osalle meistä hevonen oli täy-
sin tuntematon käsite ja siitäkös aiheutui monenlaista hauskaa. Muistaakseni len-
täjät olivat varsin kauhuissaan tästä uudesta ja oudosta ”elementistä”. Hevoset ovat
viisaita eläimiä ja vaistoavat heti, jos ratsastaja on vähänkin epävarma tai pelkää
niitä. Silloin vie hevonen miestä, eikä mies hevosta!

Hevonen on laumaeläin ja sillä pitää olla laumanjohtaja. Ratsastaja on sen joh-
taja. Hevosta pitää käsitellä varmoin, rauhallisin ottein ja hankkia sen luottamus.
Tässä epäselvässä alkuvaiheessa myös hevoset näyttivät ”kesätapansa”. Niille ei ol-
lut aluksi selvää, ratsastaako nyt hevonen kadetilla, vaiko kadetti hevosella? Hevo-
nen katsoi varsin rauhallisen ja ilkikurisen näköisesti pilttuuseen tulevaa kadettia
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silmiin ja samalla astui kaviollaan kylmän rauhallisesti kadetin varpaille. Tai hevo-
nen näykkäsi hampaillaan todella kipeän, verestävän mustelman kadetin olkavar-
teen satuloinnin aikana. Mutta Brisk palautti järjestyksen hevosille, joskus varsin
kovakouraisin ottein, varsinkin pahemmille vikureille.

Minä varasin taskuuni muutaman sokeripalan kadettikerholta seuraavalle rat-
sastuskerralle ja annoin ne heti alkuun Ystölle. Meistä tuli heti kaverit ja se antoi
suitsia ja satuloida itsensä hyvin rauhallisesti. Seuraavalla kerralla se odottikin so-
kereitaan alahuuli pitkällään kuin pajatson luukku. Myöhemmin on joku muukin
kadettiveli tunnustanut käyttäneensä samaa konstia eli sokerilla lahjomista.

Sitten alkoivat varsinaiset ratsastustunnit. Opeteltiin ratsaille nousemista ja rat-
sailta nousemista, käyntiä, keventämistä ja ryhdikästä istumista hevosen selässä.
Taisi olla ensimmäinen kerta, kun Brisk komensi: ”Ratsaille-nouse!” Samassa oli
joku kadetti Alku-nimisen tamman mahan alla alaspäin, satuloineen päivineen. Ei
Brisk siitä hermostunut, selitti vain sen olevan tämän tamman perusvika, että se
pullistaa aina kovasti satulavyötä kiristettäessä. Tamman satulavyö kiristettiin nyt 
kunnolla, kadetti nousi ylös satulaan ja harjoitus jatkui.

Maneesissa mentiin käyntiä, välillä pieniä laukan pyrähdyksiä ja munaravia.
Munaravissa irrotettiin jalat jalustimista. Jalat roikkuivat vapaasti sivuilla ja hevoset
juoksivat ravia. Se ei ollut mitään tasaista ” tölttiä” vaan kunnon tärytystä. Sitä kun
pyyhkäistiin viisi kierrosta maneesia ympäri, niin olipa siinä ”kulkuset” ja prostata
kovilla!

Kun perustaidot oli opittu talleilla ja maneesissa, lähdettiin maastoon. Nyt hal-
littiin jo aika hyvin istuminen ryhdikkäästi satulassa, keventäminen ja pohkeen
käyttö. Moitin Briskille hieman Ystön laiskuutta ja niinpä sain maastoon uuden he-
vosen, lämminverisen, nuoren ja ylvään ruunan, Solmun. Se oli vireä ja hyvä ratsu.
Sokeripalat toin sillekin. Yksi ihmeellinen vika sillä oli. Se ei antanut koskaan kiris-
tää satulavyötä pilttuussa, vaan se piti tehdä aina ulkona. Tätä en tiennyt ja se alkoi 
hyppiä pilttuussaan yläpystyä, kun yritin kiristää vyötä. Olin hätää kärsimässä ah-
taassa pilttuussa. Löin sitä aika kovasti nyrkillä turpaan. Silloin onneksi juoksi Brisk
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paikalle ja kertoi sen ongelman. Talutin sen tallista ulos puomiin ja siinä sai vetää 
satulavyön täysin kireälle. Solmulla ratsastaneet muut kurssiveljet muistavat varma-
si tämän Solmun ominaisuuden.

Santahaminassa oli erittäin hyvät ratsastusmaastot. Paljon pehmeitä tieuria ja 
polkuja sekä laaja hiekkainen vanhan lentokentän alue, jota sanottiin Saharaksi. 
Kerran kuumana kesäpäivänä olimme koko kadettijoukkue ratsastamassa Saharan
alueella. Meitä oli yli 30 ratsukkoa maastossa. Brisk oli antanut ohjeen, että jos he-
voset pillastuvat, niin täytyy vain pitää ohjakset tiukalla, antaa hevosen vain laukata
talleille ja yrittää itse pysyä satulassa. 

Eivät hevoset hukkaan mene, aina ne menevät laumana talleille. Joku vanhem-
man kurssin kadetti oli hypännyt kerran pillastuneen hevosen selästä puuhun, 
mutta huonoin seurauksin; useita luita oli mennyt poikki.

Sitten se tapahtui! Olimme varsin kaukana talleista Saharan takareunalla ja 
kääntymässä paluumatkalle, kun joku hevosista ryntäsi täyteen laukkaan. Muut
villiintyivät samassa hetkessä ja kohta koko osasto rynnisti kohti talleja. Brisk oli 
omalla hevosellaan aivan lauman kärjessä ja hän huusi kaukaa tallimiehille, että 
ovet kiinni! Jos tallimiehet eivät olisi sulkeneet tallin suuria pariovia, niin joku rat-
sukko olisi mennyt kiitolaukkaa suoraan talliin ja pilttuuseen. Siinä olisi varmasti 
tullut vaurioita jo ahtaissa tallinovissa.

Meno oli sen verran rajua, että sivusta seuraten olisi varmasti naurattanut, mutta 
silloin ei naurattanut hulluna kiitävän hevosen selässä. Muuten rauhallinen ja nöyrä
Solmukin villiintyi täysin. Siihen iski laumahenki pahemman kerran. Se yritti pai-
naa päätään väkisin alas vasten rintaansa ja minä vedin ohjaksista kaikin voimin 
sen päätä ylös. Jos se olisi saanut päänsä alas, niin silloin olisi menty ryöstölauk-kk
kaa kuin viimeistä päivää. Se otti kovia laukkaspurtteja ja välillä mentiin syrjäkaria 
pientä rinkiä kiertäen ja puita väistellen.

Matkalla laahusti hiekkaisia ja kiroilevia kadetteja kohti talleja. Pääsin jotenku-
ten talleille ja pysyin onnekseni satulassa. Tallien edessä oli muutama ratsukko ja
toistakymmentä ratsua ilman ratsastajaa. Puheen sorina oli kova ja hiki päässä joka 
ukolla. Brisk kyseli tallille käveleviltä kadeteilta, että sattuiko ketään pahasti. On-
neksi kenellekään ei sattunut mitään vakavampaa, mustelmia kyllä tuli runsaas-
ti. Ketään ei myöskään kiusattu hevosen selästä putoamisen vuoksi. Ne, jotka eivät
pudonneet, tiesivät nyt kokemuksesta, että se on totinen paikka, kun hevoslauma
villiintyy, ja osin tuurilla pysyy satulassa siinä rodeossa.

Nyt jälkeenpäin ajatellen, Brisk saattoi tahallaan synnyttää hevosille lauma-
sieluisen paniikin. Hän laukkasi omalla hevosellaan villiintyneen lauman kärjessä,
huuteli ohjeita ja vilkuili taakseen. Ehkä hän kokeili tahallaan, miten siinä kadet-
tipojat selviytyvät. Mutta paljon riitti puhumista siitä ratsastusharjoituksesta illalla 
sekä paljon myöhemminkin.

Kyllä ratsastus on hieno laji. Me tykkikadetit jatkoimme ratsastamista vapaaeh-
toisesti vielä Niinisalossa aselajikauden aikana. Ratsastus kehittää tasapainoa, koor-
dinaatiokykyä ja fyysistä kuntoa. Jokaisen harjoituksen jälkeen oli paita märkänä. 
Ratsastus antaa myös henkistä vireyttä ja kehittää ihmisen ja eläimen välistä vuoro-
vaikutusta ja empatiaa.

Uskoakseni meille kaikille on jäänyt hyvät ja mukavat muistot Kadettikoulun

      

ratsastustunneista. Ei nimittäin ole ollut sitä kokoontumista, jolloin muistelot ja ju-
tut eivät olisi kääntyvät jossain vaiheessa lähes 40 vuoden takaisiin ratsastusharjoi-
tuksiin Kadettikoulussa.

      
VEIJO RANTALA

Ratsastuksenopettajastamme, sotilasmestari Eino Briskistä – 
ja omista kokemuksistani

Keskusteltuamme taannoin kurssin kesken ratsastuksenopettajastamme, sotilas-
mestari Eino Briskistä (EB), oli erilaista tietoa mm. hänen osallistumisestaan olym-
piakisoihin.

Ryhdyin tutkimaan asiaa – varsinkin, kun tiesin Briskin perheen olleen evakos-
sa Kannakselta äitini kotitalossa, Lopen Topenon Laurilassa noin vuoden ajan, al-
kaen keväästä 1940. Löysin EB:n nuoremman sisaren Eila Lapinleimun Konalasta 
ja erään alkukesän iltapäivän kahvihetken haastattelun ja häneltä saamani Einon ja 
vaimonsa Sainin (os. Rasinen) sukukirjan perusteella halusin tutkia pidetyn opetta-
jamme taustoja.

Eino Brisk syntyi 25.10.1925 Muolaassa kuusilapsisen perheen keskimmäisten
joukossa. Hän tottui jo poikana hevosiin, koska isä ansaitsi leipänsä hevosella. Kou-
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lusta päästyään ensimmäinen asia oli päästä tapaamaan tai ajamaan hevosta.
Oli tulossa talvisota ja evakkomatka länteen. Eri vaiheiden jälkeen perhe päätyi 

äitini kotitaloon Lopen Topenon Laurilaan keväällä 1940. EB jatkoi hevoshommia
kuljettamalla maitoa Lopen meijeriin. On kuultu myös hänen laulavan matkaa teh-
dessään. Olo Laurilassa kesti noin vuoden, kunnes perhe sai tilavammat olosuhteet 
toisaalla Lopella ja lopulta perhe rakensi talon Läyliäisiin 1950, saatuaan korvaukset 
menetyksistään Kannaksella. EB:n isä Otto kävi sotien välissä hakemassa omista-
mansa kolme hevosta, kätketyt sukuhopeat ja ompelukoneen takaisin Lopelle, jossa
hän myi hevoset topenolaisille talollisille – ehkä olen ollut tekemisissä Laurilaan os-
tetun hevosen kanssa.

EB lähti vapaaehtoisena jatkosotaan 1943 – olivathan siellä jo hänen isänsä nos-
toväkimiehenä Kiestingissä ja vanhempi veljensä ”siellä jossakin”. Jostakin syystä
EB sai siirron kesällä 1944 eversti Adolf Ehrnroothin (AE) lähetiksi JR 7:ään Äyrä-
pään ja Vuosalmen taisteluihin. EB:n syntymäpaikaksi on muuten eri lähteissä il-
moitettu joko Muolaa tai Äyräpää. Oliko Äyräpään kirkko EB:n kastekirkko? Jos oli,
niin olipahan melkoinen tilanne alle 20-vuotiaalle pojalle.

Näistä kokemuksista alkoi monivuotinen yhteinen palvelus- ja harrastustaival. 
Sodan jälkeen AE nimitettiin URR:n komentajaksi Lappeenrantaan, ja sinne läh-
ti myös EB suorittamaan varusmiespalvelustaan – rintamapalvelu ei riittänyt, niin-
kuin ei useimmille erityisesti 1925–1926 syntyneille. Tänä aikana hän aloitti harjoit-
telun kilparatsastajana, voin vain arvata, kenen aloitteesta tai tukemana.

Kun AE nimitettiin Taistelukoulun johtajaksi Haminaan 1947, siirtyi myös EB
sinne rehumestarin vakanssille. Seuraavina vuosina hän tapasi siellä tulevan vai-
monsa toimiessaan ratsastuksenopettajana Haminan Upseeriratsastajissa. Siel-
lä hän ja AE joukkueen jäseninä voittivat Suomen mestaruuden joukkueratsastuk-
sessa. Vuonna 1949 TaistK siirrettiin Tuusulaan – yhä AE:n johdossa – ja eikö mitä:
myös EB sai siirron sinne.

EB osallistui 1948 olympialaisiin Lontoossa joukkueen hevosten hoitajana. AE
oli kisoissa kilpailijana. EB on kertonut jälkeenpäin sukulaisilleen pahan mielensä 
siitä, ettei AE ollut hyväksynyt häntä kilpailijaksi.

Helsingissä 1952 EB oli olympiaorganisaatiossa tallipäällikkönä – melkoinen vir-
ka. Melbournen kisoissa 1956 hevoslajit järjestettiin Tukholmassa. EB oli jälleen mu-
kana hevosten hoitajana. Hän oli ollut myös jo mukana 5-ottelijoiden ratsastusval-
mennuksessa.

EB oli myös vastaanottamassa Neuvostoliiton johtajien UKK:lle lahjoittamia 
kahta lämminveristä Orlov-tammaa 19.12.1957 satamassa. Lehtiartikkelissa tode-
taan: ”Oli tavanomaista hälinää ja varoittelua salamavaloista, pientä hermoilua ja
hapuilua, kunnes Taivallahden tallin vääpeli Eino Brisk otti johdon tottuneisiin kä-
siinsä ja purkaus laivasta saatiin sujumaan”.

EB oli esteratsastuksen Suomen mestari 1959 ratsukollaan Leija ja myös Turus-
sa järjestettyjen kv-kisojen Turun Maljan voittaja 1959–1960. EB:llä oli kunnia olla 
mallina kuvanveistäjä Aimo Tukiaiselle hänen tehdessään marsalkka Mannerhei-
min ratsastajapatsasta. Patsas paljastettiin 4.6.1960.

Helsingin olympialaisten jälkeen (ja avioiduttuaan Tuusulan kerholla 1953)
EB johti Taivallahden tallia aina vuoteen 1959, jolloin hän siirtyi Santahaminaan
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KadK:n tallimestariksi. Hän johti tallia, opetti kadetteja ja antoi ratsastustunteja
Upseeriratsastajien jäsenille aina reserviin siirtymiseensä asti 6.12.1971. Tuon vuo-
den keväänähän loppui kadettien opetusohjelman mukainen ratsastuskoulutus.

EB meni töihin Valiolle ja perhe muutti Korsoon. Hän osti itselleen hevosen ja 
suunnitteli kumppanien kanssa ratsastuskoulua Tuusulaan, mutta kaikki loppui hä-
nen menehdyttyään liikenneonnettomuudessa 1.4.1976. EB on haudattu Honka-
nummen hautausmaalle.

Mutta mitä mieltä EB oli kadettien ratsastuskoulutuksesta? Se paljastuu Ruotu-
väki-lehden haastattelusta 1960-luvun alkupuolelta seuraavasta katkelmasta: ”Jo-
kainen aktiiviupseeri on saanut Kadettikouluaikanaan ratsastuksen opetusta noin

Ratsastuksen opetuksella on Kadettikoulussa pitkät perinteet. Nämä kaviourat tulivat tutuksi mei-
dänkin kurssillemme.
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35 tuntia. Tavoitteena on oppia hevosen satulointi, valjastus, ajaminen ja ajaminen 
ravia maastossa, hiukan laukkaopetusta, ojien ylitystä ja kiipeämistä. Mitään varsi-
naista kilparatsastuskoulutusta ei anneta – se jääkin sitten omatoimisen vapaa-ajan-
harrastuksen varaan. Ratsastus on todettu Kadettikoulussa äärettömän tärkeäksi.
Ratsastustaito tuo railakasta henkeä, antaa rohkeutta ja kehittää tilanteen arvioin-
tia. Mutta niinpä sitten kadeteilla onkin suuri innostus hevosiin.”

”Ratsastus vasempaan, etäisyys kymmenen metriä, alkupää seeiis. Syötä suo-
raan, anna ohjaa, no voi voi, kädet levis kaarteessa. Ota rauhassa, vauhti ei ole pää-
asia, nämä hevoset kyllä vaikka kiipeävät esteen yli. Täytyy saada jäkättäjäkin me-
nemään.”

Näin vääpeli Eino Brisk neuvoi valmennettaviaan rauhallisen leppoisalla ja nau-
reskelevalla tyylillään, mutta jouti hän myös kaikkien kiireittensä keskellä kertoile-
maan hiukan tarkemmin ratsastuksesta ja hevosista.

”Olen ollut nuoruudesta lähtien tekemisissä hevosten kanssa. Kilparatsastuk-
seen innostuin aikoinaan Lappeenrannassa. Jos ei olisi kilpaillut, niin ei sitä oli-
si niin hyvin hevosen kanssa. Hevoseen kuluu noin 24 tuntia vuorokaudessa. Sen 
kanssa pitää tulla sinuiks niin, että kumpikin luottaa toiseensa. Vihasta hevosta ei 
synnykään. Jokainen ratsastaja ja kasvattaja tekee hevosen.”

En koskaan puhunut EB:lle evakkoyhteydestä, enkä tiedä, tiesikö hän minun 
olevan Laurilan tyttären poika. Maalaistaustastani huolimatta minulla oli vähän
kokemusta hevosista: olin 8-vuotias, kun sieltä tuli lähtö, ja muistini mukaan sain
olla hevosen selässä vain, kun se veti jotain työkonetta tai isä piti riimuista. Ymmär-
sin KadK:ssa, että tärkein asia ratsastuskoulutuksessa oli pelon voittaminen. Minä
nimittäin pelkäsin hevosia – varsinkin, kun ratsu vaihtui usein eikä saanut kunnon 
kontaktia eläimeen.

Raju kokemus omasta osaamattomuudesta (ja varmaan myös pelosta) oli, kun 
muistaakseni Zarkas kuljetti minut kerran tallille – pilttuuseen asti. Se oli menoa:
ei mitään mahdollisuuksia pysäyttää. Pelkäsin futisjalkojani, jotka viistivät puiden
runkoja. EB:ltä ei tullut kehuja. Myöhemmin talvella maneesissa minulla oli lais-
kahko hevonen ja EB halusi vähän vauhtia heittämällä purua hevosen turpaan. Tu-
lipa eloa mutta sain vauhkoontuneen hepan taltutettua. Hieno tunne! Ja pedagogi-
sesti opettajalta perusratkaisu.

On tullut todettua, että maailma on pieni ja varsinkin Suomi. Halusin tarkis-
taa vielä tietoja EB:stä Aliupseerimatrikkelista, jonka tiesin olevan appiukollani, 
101-vuotiaalla Väinö Rainosalolla Kokkolassa. Soitan ja kysyn, ovatko tietoni mat-
rikkelin mukaisia. Vastauksena tulee heti, että kyllä ja että ”olimme samalla aliup-
seerien peruskurssilla numero 10 samassa joukkueessa 1951, ja Briskillä oli kaksi
hevosta valmennettavana samaan aikaan – taisin auttaa vähän muutamassa teoria-
kokeessa”.

Mennään nyt sitten vielä pitemmälle ja Haminaan. EB:n vaimo Saini oli Ha-
minan Yhteiskoulun oppilas 1940-luvun lopulla ja vaimoni Pirkko saman koulun
opettajana 1970-luvun loppupuolella. Molemmat naiset ovat olleet aika eläväisiä –
parhaiten tätä ehkä kuvaa Pirkon ensimmäinen oppitunti, kun taulu on täyttynyt
liitukirjoituksesta ja saadakseen taulun puhtaaksi hän viittoo käsillään ja huutaa
”Tarjoilija!”
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Miksi näin pitkästi EB:stä? Koska tarina on kertomus sotaveteraanista, joka
meillä oli onni saada kouluttajaksemme. Niitä ei montaa ollut: vain Haaksalo ja
Heinrichs, evl Savolainen, maj Laaksonen ja pari aliupseeria, jotka eivät juuri kou-
lutukseemme osallistuneet. Toiseksi, kyseessä on kertomus aseveljeydestä EB:n ja
AE:n välillä: he palvelivat yhdessä toisiaan auttaen kymmenisen vuotta.

 

 




