
 

JUHA KAINULAINEN IN MEMORIAM
Marraskuun 26. päivänä saapui suruvies�: kurssiveljemme kenraaliluutnan� Juha Kainulainen oli poistunut
keskuudestamme Kaunialan sairaalassa Kauniaisissa. Juhan poismeno ei ollut yllätys, sillä olimme parin
kolmen viime vuoden aikana nähneet kuinka hivu�ava sairaus uuvu� häntä.

Viimeinen yhteinen tapaaminen oli viime kesäkuussa kurssijuhlassamme Vantaalla. Sinne hänet saa�oi
kurssiveli, nykyinen kurssitoimikunnan puheenjohtaja Jussi Pie�lä, joka vaimonsa Marjan ja Kauko Pippurin
kanssa kävi säännöllises� tapaamassa Juhaa tämän ollessa jo sairaalahoidossa.

Juhan merkitys kurssimme toiminnassa on ollut merki�ävä jo ennen hänen 2000-luvulla alkanu�a
puheenjohtajakau�aan. Satakakkosen ko�sivuilla on useissa kohdin merkintä Juhan pitämistä esityksistä,
joissa hän kertoi meille puolustusvoimien toimintakyvystä ja kehi�ämisestä. Monille meistä
kurssitapaamisemme ovat olleet ainoa kertausharjoitus varusmiesajan jälkeen.

Kun syyskuussa 1985 vie�mme ensimmäistä koko kurssin yhteistä tapaamista 25-vuo�sjuhlassa Haminassa ja
Helsingissä, oli osoi�eisto koossa pääosin Atk-laitoksessa toimistopäällikkönä silloin majurin arvossa
palvelleen Juha Kainulaisen ansiosta. Hän kokosi 1960 vänrikeiksi ylennetyistä reserviupseereista
pohjalue�elon, josta kurssijulkaisun nimilue�elon perusteella poimi�in perusosoi�eisto.

Moni meistä saapumiserä 3/59 alokkaista oli saman vuoden ylioppilaita kuten Juhakin Turun Suomalaisesta
lyseosta. Varusmiespalveluksensa Juha suori� Porin prikaa�n pa�eristossa. Juhan so�lasura vei syksyllä 1960
Kade�koulun 47. kade�kurssille, kuten useimmat meidän kurssiltamme upseereiksi ryhtyneet ja ylenne�in
luutnanteiksi 1962.

Osa meistä jatkoi vasta vuo�a myöhemmin. Kun itse aloi�n kade�kurssin 1961, en kurssin alussa �ennyt, e�ä
kade�joukkueeni 1B varajohtaja kade�alikersan�, si�emmin kade�kersan� Juha Kainulainen oli
rukkikurssikaveri. Vaikka sen olisin �ennytkin, ei kaveeraaminen tullut kyseeseen vanhemman kurssin kade�n
kanssa, varsinkaan esimies-alaissuhteessa. Suhteemme oli mutkaton: me, hänen joukkueensa, arvos�mme
Juhan �ukkuu�a ja oikeudenmukaisuu�a. Kenenkään en muista vali�aneen saamastaan kohtelusta.

En tullut koskaan kysyneeksi miksi Juha valitsi upseerin uran. Uskon kuitenkin, e�ä isän esimerkki saa�oi olla
valinnassa mukana. Hänen isänsä evers� Taavi Kainulainen palveli rannikkotykistörykmen�n komentajana
Turussa vuoteen 1955 saakka. Jo esi-isistä alkanut perinne jatkuu Juhan pojissa, Jorma on ak�ivinen
reserviupseeri ja Per� kapteeni panssariaselajissa.

Juhan ura eteni nousujohteises�. Ensimmäinen palveluspaikka 1962 oli Jääkäripa�eristo Hämeenlinnassa,
jossa opetusupseerina ja pa�erinpäällikön sijaisena. Palveluspaikat ja kurssit vuoro�elivat johdonmukaises�:
1967 kapteenikurssi, 1967-68 opetusupseeri Tykistökoulussa, Sotakorkeakoulu maasotalinjan teknillisellä
opintosuunnalla 1968-71, Koeampumalaitos 1971-72, ope�aja SKK:ssa 1972-78, toimistopäällikkö PvAtk-
laitoksessa 1978-85, PEsuunni�eluosaston osastopäällikkö 1985-88, Karjalan tykistörykmen�n komentaja,
yleisesikuntaupseerikurssin johtaja SKK 1989-91, eritystehtävissä PE:ssa, sotavarustepäällikkö 1993-96,
maavoimapäällikkö PE:ssa 1996-2000. Reserviin Juha jäi 1.7.2000. Hänen viimeinen palvelutehtävänsä oli
o�aa Haminassa vastaan oman kurssin ohimarssi 9.6.2000 RUK:n 80-vuo�sjuhlissa. Kymmenen vuo�a
myöhemmin 19.6.2010 Juha joh� kurssimme rivistöä Haminassa RUK:n 90-vuo�sjuhlissa.
Ylennykset:
Vänr 1960, ltn 1962, ylil 1965, kapt 1968, maj 1973, evl 1980, ev 1986, kenrm 1993, kenrl 1997
Kunniamerkit:
VR K1, SL K, SVR R1, SL R1, Sam, RKL kam, Tykm MHz, MM, XXX, RuotsPR K1
Varsin mi�ava on myös hänen jäsenyytensä eri yhteisöissä: Sota�eteellisen seuran hallitus 1980-96, MATINEn
systeemianalyy�sen jaostonjohtaja 1985-93, MATINEN lisäjäsen 1994-97, Lapuan patruunatehtaan hallitus
1993-98, varapj Nammo Lapua Oy 1996-2000. KKO:n so�lasjäsen1996-2000, Kutsuntaasiain
keskuslautakunnan jäsen 1996-2000.

Hän oli Suomen Moo�oriveneklubin kommodori 1988-94 ja SMVK:n kunniajäsen.

Harrastuksekseen Juha ilmoi� upseerimatrikkelissa valokuvauksen ohella matkaveneilyn. Merelle ve� lapsuus
linnakkeilla. Purjehdus ”ko�vesillä” tapahtui omalla veneellä, viimeisimpänä Targa 96 ”Leija” – mukava
matkavene ja hyvä purjeh�ja . Juha ja hänen Leena-vaimonsa kävivät kahden ystäväpariskunnan kanssa Juhan
päällikkyydessä purjeh�massa 1997 Turkin ja 1999 Kreikan vesillä. 2001 oli vuorossa kanavaristeily
konealuksella Ranskassa.

Edellä on jo kerro�u Juhan vaikutuksesta kurssimme kokoontumisiin. 2000-luvun alussa hän lupautui
kurssitoimikunnan puheenjohtajaksi. Siinä tehtävässä hän toimi 50-vuo�skokoukseemme saakka. Hän
paneutui kurssimme toimintaan siitä huolima�a, e�ä reserviin 1.7.2000 siirry�yään hän toimi vaimonsa
omaishoitajana tämän kuolemaan 2008 saakka. Vaimon kuolema oli Juhalle raskas.

Kurssitoimikunnan puheenjohtajuudesta vapaudu�uaankin Juha avus� kurssitoimikuntaa mm tapaamisten ja
tutustumiskäyn�en järjestelyissä. Jussi Pie�lä onkin mones� todennut, e�ä Juha avasi ovat puolustusvoimiin
ei vain kenraalin kaluunoilla vaan erityises� hyvien yhteyksiensä ansiosta. Kaikessa toiminnassaan Juha oli
luote�ava, lupauksensa pitänyt kaveri. Hänen kanssaan oli hyvä toimia. Hänen ystävällistä ja rauhallista
olemustaan me kaikki kurssiveljet jäämme kaipaamaan.

Kun Juha oli klassillisen koulun kasva�, sopinee roomalaiseen tapaan sanoa:
Sit Tibi terra levis!

                                                                               -Tapani Talari-

Juha Kainulaisen siunaus�laisuus 17.12.2015 Hämeenkylän kirkossa

Juhan siunaus�laisuus oli juhlallisin, missä vaimoni Marja ja
minä koskaan olemme olleet. “Sotaväki”  oli paneutunut
asiaan niin, e�ä paikalla oli melkoinen määrä korkeaa
upseeristoa, Kaaderilaulajat ja trumpe�lla iltasoiton
soi�aja varuskunnan soi�okunnasta. Siunauksen toimi�
ken�äpiispa evp. Hannu Niskanen. Kokonaisuutena
�laisuus oli mieleenpainuva.

Kurssimme puolesta laskin kukkalai�een yhdessä Pen�
Hilkkeen kanssa. Kurssiveljet Kauko Pippuri, Per� Leivo,
Tapani Talari, An� Arjas, Pen� Mälkki, Juhani Hannuksela
sekä  Kaaderilaulajissa Ma� Ropo olivat myös paikalla ja
muisto�laisuudessa. Pen� Hilke pi� en�senä
koulutoverina hyvän puheen ja  sisälly� siihen myös
kurssiamme koskevan osuuden.

-Jussi Pie�lä-
 

 

https://ruk102.fi/tiedotuksia.htm

