■■ Kuvia kouluttajista muuten kiitettävän runsaan aineiston joukossa oli vain muutama, tässä
pari. Yllä kouluttajamme majuri Erkki Kaira, kapteeni Ilkka Kare, yliluutnantti Purmo Saarikoski, kapteenit Jorma Pullinen, Veikko Valkeila ja Elja Puranen. Alemmassa kuvassa F-joukkueen
johtaja aselajikaudella 1965–1966 kapteeni Jorma Pullinen ja yliluutnantti Gösta Rauanheimo.
(Heimo Kivistön kokoelma)

Kyllähän meillä oli muitakin opettajia. Legendaarinen Kalervo Viekki, jonka tärkeyden
Pääesikunnan koulutustoimisto huomaa 12.11.1962 esittäessään Pääesikunnan komentoosastolle seuraavaa: ”Pyydetään komento-osaston toimenpiteitä kandidaatti Kalervo Viekin
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ottamiseksi edelleenkin venäjän kielen opettajaksi Kadettikouluun tilapäisenä toimihenkilönä ajaksi 1.1.1963–31.12.1963. Kandidaatti Kalevi Viekki on otettu mainittuun toimeen
ajaksi 1.8.–31.12.1962. Suoritettu järjestely on mahdollistanut Kadettikoulun venäjän kielen opetuksen. Mikäli opettajakysymystä ei saada esitetyllä tavalla järjestetyksi, on pelättävissä kadettien venäjän kielen opetuksen suorituksessa sekä yleensä sen järjestelyissä
voittamattomia vaikeuksia ja näin venäjän kielen opetuksen täydellinen keskeytyminen.”
Esityksen seurauksena kandidaatti Viekki palkataan tilapäiseksi toimihenkilöksi. Myöhemmin hänet määrättiin hoitamaan väliaikaisena venäjänkielen vanhemman lehtorin virkaa.
Kyllähän me kaikki muistamme, paljonko venäjän kieltä Kadettikoulussa opimme.
Osalle se jäi kirjainten oppimisen tasolle, osa toisteli tutuimpia aseiden ja muun kaluston
nimityksiä tai toisteli lauseita, kuten esimerkiksi ”Tam tank.” (Tuolla on panssarivaunu.)
”Jishtshoo shtshi, tavarishtshi.” (Lisää kaalisoppaa, toverit.) Hyvinkin tutuiksi tulivat jalkaväkisotilas Vanja Tjorkinin seikkailut ja toiminta erilaisten aseiden käyttäjänä tai raskaampien asejärjestelmien oheistoimijana.
Helsingin komendantintoimisto halusi tietää, paljonko Kadettikoulussa palvelee eri tasoisia upseereita. Kadettikoulu vastasi, että tilanne 1.1.1964 oli seuraava:
kapteeneita
16
yliupseereita
18
kadetteja 49. kadettikurssilla
192
kadetteja 50. kadettikurssilla
207.
Näitä lukuja komendantintoimisto halusi sen vuoksi, että se pystyi tekemään esimerkiksi Päävartion vartiopäälliköiden vuorolistan. Ensimmäisenä kurssiltamme tähän tehtävään määrättiin kadetti Esko Runoinen 30.–31.7.1964 ja heti seuraavaksi päiväksi kadetti
Reijo Vainikka.
Lukuvuodeksi 1964–1965 jaettiin Kadettikoulun opetusupseerit ja opettajat uudelleen
seuraavasti:
50. Kadettikomppania:
Päällikkö
majuri
Heikki Nokkala
Taktiikan pääopettaja majuri
Lauri Autti
Taktiikan opettaja
kapteeni
Jorma Pullinen
Joukkueenjohtajat
kapteeni
Kari Mauria
yliluutnantti Touko Kurvinen
yliluutnantti Martti Vuori
yliluutnantti Gösta Rauanheimo
yliluutnantti Antti Juutilainen
yliluutnantti Purmo Saarikoski
yliluutnantti Anssi Vuorenmaa
Tykistöopettaja
majuri
Heikki Leinonen
Pioneeriopettaja
kapteeni
Heikki Vainio
Viestiopettaja
kapteeni
Erkki Itkonen
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Sotahistoria
kapteeni
Pentti Kallio
Matematiikka
maisteri
Matti Aaltonen
Liikuntakoulutus
yliluutnantti Olof Engström
Pääasiassa niin sanotut akateemiset aineet aiheuttivat sen, että luennoitsijoina vieraili
lukuisa joukko etenkin Helsingin Yliopiston väkeä mutta myös eräistä sotilaslaitoksista.
Talvikautena ja vuodenvaihteessa 1963–1964 heitä olivat mm:
filosofian tohtori
E. Aurola
kasvatusopin luentosarja I ja harjoitukset
psykologi
R. Holopainen sotilaspsykologia I
Pääesikunta
musiikinopettaja
U. Jokinen
laulu III
everstiluutnantti
O. Kankare
kartoittaminen I
Topografikunta
valtiotieteen maisteri J. Leinonen
kasvatusoppi ja johtamistaito I
insinöörimajuri
H. Raevaara kartoittaminen I
Topografikunta
insinöörimajuri
J. Serenius
kartoittaminen I
Topografikunta
filosofian lisensiaatti O. Sipinen
kasvatusopin luentosarja I ja harjoitus
filosofian kandidaatti J. Alikoski
kasvatusopin luentosarja I ja koe
apulaisprofessori
V. Heikkinen kasvatusopin luentosarja I
filosofian tohtori
S. Kajava
kasvatusopin luentosarja I ja koe
kapteeni
A. Peltonen ilmataktiikka I 		IlmavE
Kadettikoulun johtaja käski 50. Kadettikomppanian toimistoaliupseeriksi ylikersantti
Yrjösen 1.9.1964 alkaen. Tehtävää hoiti häntä ennen kaksi kuukautta sotilasmestari Vuorinen.

Opetus- ja koulutussuunnitelmat
Pääesikunta ohjeisti hyvin tarkasti Kadettikoulua uusien ja uusittavien opetussuunnitelmien laadinnassa. Perusteet meidänkin kurssiamme varten Pääesikunta lähetti jo niinkin aikaisin kuin kesäkuussa 1962. Ohjeissa tehdään selvä ero meidän ja edellisen kurssin välillä. Ehdottomana pääsyvaatimuksena meidän kurssillemme oli ylioppilastutkinto. Kun 49.
Kadettikurssin kestoaika oli 727 vuorokautta, oli se 50. Kadettikurssilla 910 vuorokautta.
Kadettikoulu lähetti 10.4.1963 Pääesikunnan järjestelyosastolle (!) esityksensä tai ilmoituksensa siitä, millaisin tuntimäärin matematiikkaa ja kieliä opetetaan: ”Kadettikoulun
opetussuunnitelman mukaan tullaan lukuvuonna 15.9.1963–15.9.1964 opettamaan kyseisiä aineita 50. Kadettikurssin osalta seuraavasti:
– Matematiikka ja fysiikka 85 tuntia
– Venäjänkieli 80 tuntia
Seuraavana lukuvuonna tulee lisäksi matematiikan jatko-opetus yhteensä 50 tuntia ja
ehkä ranskan kielen pro exercitiokurssi 40 tuntia.
Matematiikan opetuksen jakautuminen 1. talvikautena 15.9.1963–31.5.1964: tuntimäärä 85, opetusviikkoja 33, joukkueita 8, tunteja yhteensä 680, tuntia/viikko 21.
Venäjänkielen opetus: tuntimäärä 80, opetusviikkoja 34, joukkueita 8, tunteja yhteensä
640, tuntia/viikko 19.”
Runsaat kaksi kuukautta ennen kurssimme alkamista Kadettikoulu lähetti Pääesikun23

nan koulutusosastolle esityksensä 50. Kadettikurssin opetussuunnitelmaksi. ”Suunnitelma
on laadittu vakinaisen väen upseerien koulutuksen järjestelyjä koskevan mietinnön mukaisesti kuitenkin siten muutettuna, että toinen kesäleiri on siirretty aselajikaudelle. Näin
saavutettu lisäaika on siirretty lähinnä taistelukoulutuksen tuntimäärään.”

Harjoitukset
Kurssiaikanamme osallistuimme lukuisiin erilaisiin harjoituksiin eri puolella Suomea, etelärannikon saaristosta Lappiin. Pienemmät harjoitukset toteutettiin Helsingin lähimaastossa, lähinnä Östersundomin suunnassa. Kaikkihan me muistamme ”Östersundomin Arskan”, joka oli todella ahkera vartiomies, kipinämikko ja vaikka mitä. Harjoitusjoukkona
oli pääasiassa 2.Divisioonan alaisia joukkoja. Suuri kadettikurssimme johti siihenkin, että
harjoitusjoukkoja toivottiin lisää. Kadettikoulun johto vetosi kesällä 1963 2.Divisioonan
komentajaan: ”Koska Kadettikoulussa on syksystä 1963 alkaen vähintään 16 kadettijoukkuetta ja syksyyn 1965 mennessä 20, eivät Jääkärikomppanian joukkueet riitä ollenkaan
harjoitusjoukkueiksi. Kadettikoulu tarvitsee harjoitusosastoja koulun ulkopuolelta syksystä
1963 alkaen
– kuusi joukkuetta kuukaudessa ja
– kolme pataljoonan suuruista osastoa vuodessa sekä 15.8.1964 alkaen
– kuusi joukkuetta kuukaudessa
– yksi komppania kuukaudessa välillä 15.8.1964–28.2.1965 ja
– neljä pataljoonan suuruista osastoa vuodessa.”
2.Divisioona suostui esitykseen.
Ensimmäinen varsinainen koulun ulkopuolella toimeenpantu harjoitus toteutettiin Kittilässä kevättalvella 1964. Tunturipuolustus oli aiheena. Ensin tiedustelimme maastoa Levin
lähellä, sitten esittelimme suunnitelmamme Kumputunturin huipulla. Paitsi, että mitäänhän ei näkynyt, koska tunturin huippu oli sankan sumun peittämä. Kaikki muistamme,
kuinka saavuimme Kumputunturin juurelle ja kapteeni Jorma Pullinen nosti kätensä ja
osoitti tunturin huippua ja komensi: ”Tuohon suuntaan 500 metriä. Mars, mars!” Levi ei
vielä tuohon aikaan ollut kummoinenkaan hiihtokeskus. Oli varsin poikkeuksellinen näky,
kun kadetit manttelin helmat liehuen laskivat pujotteluradan tavallisilla sotaväen suksilla.
Saimme Kittilän emäntäkoulun tiloissa maittavan päivällisen, josta kiitimme laulamalla
tytöille ”Kadetin serenaadin”. Ilkka Asteljoki sai ainoana iltaloman, koskapa hänen tuleva
vaimonsa opiskeli emäntäkoulussa. Lievää kateuttahan se meissä muissa sai aikaan.
Lappiin siirryttiin junalla, joka lähti Helsingin asemalta illalla. Taisipa joku kadetti saada seuralaisen makuuvaunuosastoonsa jo ennen junan lähtöä.
Kurssimme ohjelmaan kuului toukokuussa 1964 sotapeli, joka järjestettiin kaksipäiväisenä majuri Jukka Suviniemen johdolla koulun alueella. Sotapelin opetustarkoituksena
oli antaa meille harjaannusta komppanianpäällikön ja tulenjohtopäällikön johtamistoiminnassa sekä perehdyttää meitä pataljoonan esikunnan upseereitten toimintaan. Tässä kannattanee muistin virkistykseksi kerrata paksusta sotapelikäskystä vain kohta ”Sotapelin
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valmisteluohjeet”:
– joukkueiden karttakadetit noutavat kirjastosta tilanteessa luetellut kartat 9.5. aamupäivällä
– jokainen kadetti liittää karttansa, varustaa ne kelmulla sekä piirtää annetun tilanteen
ja tutustuu siihen
– pataljoonan esikuntaan tulevat kadetit hankkivat omaan työryhmäänsä kenttäkelpoiset
kartat (leipälaatikon päälle kiinnitetty, taitettava ja ”puunoksaan ripustettava”)
– varustus: lyijykynät, värikynät, kumi, viivoitin, ruudullista paperia, peitepiirrospaperia,
Harjoitusvahvuudet A ja taktiikan kansiot
– puhuttelu sotapeliin osallistuville upseereille on luokka Haapaniemessä tiistaina 12.5.
klo 13.00
Kadettikoulu osallistui Laivastolippueen johtamaan maihinnousuharjoitteluun (Rannikkojääkäripataljoona ml.) 15.–18.6.1964 alueella Obbnäs–Vårmö. Suunnitteluvaihe oli 15.–
16.6. aamupäivä, harjoitteluvaihe 16.6. iltapäivä–17.6. ja varapäivä 18.6. Pohjoismaisilta
kadettipäiviltä Kööpenhaminasta tuli joukko keltaiselle puolelle rantakallioille torjumaan
maihinnousuja. Helle. Aurinko paistoi kuumasti. Nukutti. Kivääri vieri kalliolta mereen.
Yllättävää, miten nopeasti kivääri ruostuu merivedessä. Tuli sanomista.
Kadettikoulun suuri kesäleiri järjestettiin 22.–27.6.1964 Tuuloksen–Padasjoen välisellä alueella. Harjoitukseen osallistui Kadettikoulusta 27 upseeria, 394 kadettia (49. ja
50. Kadettikurssit), neljä aliupseeria sekä 25 varusmiestä, Autopataljoonasta autojoukkue,
Pääesikunnan eläinlääkintätoimiston määräämät neljä partiokoiraa hoitajineen sekä Kuljetuslentolaivueesta helikopteri henkilöstöineen.
Opetustarkoituksena oli sinisellä puolueella (49. Kadettikurssi) moottorimarssin suoritus vihollisen ilma- ja maa- (sissiosastot) toiminnan piirissä, siirtyminen sissitoimintaan
(kätkeytyminen ja siirtyminen toiminta-alueelle) sekä sissitoiminta viivytykseen liittyen,
jossa erityisesti vihollisen tieliikenteen häirintä.
Keltaisella puolueella (50. Kadettikurssi) opetustarkoituksena oli polkupyörämarssin
suoritus taistelualueella, sissien takaa-ajo sekä tieliikenteen ja selustan kohteiden suojaaminen.
Pahat kielet kertovat, että puolueiden kesken tavattaessa sissejä olisi käyty neuvotteluja
molempia osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta. Miten lienee?
Vuosi 1965 oli täynnä erilaisia harjoituksia. Sissiharjoitus talvella 26.2.–6.3.1965 oli varmasti ikimuistoinen. Hiihtokilometrejä kertyi kovassa pakkasessa paljon, onhan väli Inhan
asema–Luonetjärvi jo linnuntietäkin mitaten noin 75 kilometriä. Harjoituksen aihe oli sissitoiminta, mutta pääasiassa se oli hiihtoharjoitus. Joidenkin isäntien polttopuita ja aidantolppia paloi nuotioissa. Eräät jalkaväkikadetit tekivät viimeistään tuossa harjoituksessa
päätöksen aselajin vaihtamisesta. Koottu hyökkäyksemme Luonetjärven kasarmialueelle
ei päivänvaloa olisi sietänytkään, niin sekava lauma sinne hyökkäsi. Onneksi olikin perin
pimeää iltayöstä 4.3.
Mieliinpainuva oli myös kenttäharjoituksen nimellä kulkenut rannikonpuolustusharjoitus Paraisten–Nauvon–Korppoon alueella 17.–22.5.1965. Polkupyörillä liikuimme saa25

■■ Taktillisen maastoharjoituksen lomassa
tauolla vasemmalta lukien Matti Ahola,
Kalevi Korhonen, Pentti Leikas, Lauri Poromaa, Harri Pantzar, Lars-Olof Fredriksson, Markku Kola (polvillaan), edessä Jaakko Mäki-Kuhna ja Paavo Aho. Kevät 1964.
(Heimo Kivistön kokoelma)
■■ Rannikkopuolustuksen suunnitelmat ovat
hanskassa Nauvossa. Vasemmalta kadetit
Karl-Erik Lenck, Ilkka Noko ja Mauri Harjapää. (Mauri Harjapään kokoelma)
■■ Kevyt kranaatinheitinjoukkue ampui Saharan laidalla. (Heimo Kivistön kokoelma)
■■ Krh-koulutuksessa kesällä 1964. Vasemmalta kadetit Vesa Laukkanen, Arto Eronen, Jukka Kyntöjärvi ja yliluutnantti Anssi
Vuorenmaa. (Heimo Kivistön kokoelma)
■■ Tulilla siellä jossakin; vasemmalta kadetit
Mauri Harjapää, Arto Eronen ja Eero Liemola. (Mauri Harjapään kokoelma)
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relta toiselle ja teimme suunnitelmia puolustusryhmityksistä. Viestiä levitimme Nauvossa,
että kadetit järjestävät tanssiaiset Seurojentalolla. Niin myös tapahtui. Tyttöjä ei paikalla
tusinaakaan ollut, kadetteja vähän enemmän. Kuitenkin hyvä pelimanniyhtye soitti merimiesaiheista musiikkia. Erikoista oli se, että yhtye soitti aina kolme samaa kappaletta
peräkkäin, jonka jälkeen seurasi parin vaihto. Muuan kadetti kyseli Nauvon tytöltä, josko
saatolle olisi mahdollisuus päästä. Yhteistä kieltä ei tahtonut löytyä, koska tyttö puhui vain
ruotsia. Kadetti tuli hetken kuluttua muiden joukkoon ja kertoi, että etunimen hän oli saanut selville. ”No mikä se oli”, kyselivät kaverit. ”Inga. Mutta sukunimestä en oikein ole
varma. Jotakin se taisi olla niin kuin Möjligheter”. Saattoi tansseissa joku romanssinpoikanen syntyä, koskapa Schantzin Janne sai kääntääkseen joitakin kirjeitä. Ainakin Kauko
Mähkä saatteli tytön polkupyörällä kilometrikaupalla ja lopulta tytön kotitalolle. Menivät
tytön aittaan ja istuivat kaulailemaan tytön sängyn laidalle. Silloin avautui aitan ovi, ja vanha kalastajaisä astui sisään kalsareissaan hyljepyssy kädessään ja sanoi: ”Hör du soldat,
ny är det slut med kärleken.”
Meillä maapuolen kadeteilla oli tilaisuus tutustua joihinkin Merivoimien aluksiin, joilla
35. Merikadettikurssi harjoitteli. Lisäksi kävimme Utön linnakesaarella.
Kesäharjoitus toimeenpantiin sissiharjoituksena 17.–25.6.1965 alueella Parkano–Ruovesi. Aurejärven maisemat tulivat sisseillemme hyvinkin tutuiksi. Keltaisella puolella kadettien johdossa oli pari erinomaista varusmiesjoukkuetta Hämeen Jääkäripataljoonasta.
Nämä olivat aina valmiina lähtemään etsimään ja takaa-ajamaan kurssimme sissejä. Harjoitus päättyi Parkanon asemalle, josta junakuormauksen jälkeen suoraa päätä Helsinkiin,
Santahaminaan ja lomalle. Väsyneitä kadetteja suuntasi kulkunsa eri puolille Suomea.
Syksyllä 28.8.–9.9.1965 oli ohjelmassa Panssarintorjunta- ja pioneerileiri Sarriojärvellä Rovajärven ampuma-alueella. Päivät kuluivat erilaisilla panssarintorjunta-aseilla ammuttaessa ja illat tietä tehdessä. Kastoimme rakentamamme tien Vainionpääntieksi, koska
pioneeriopettajamme majuri Heikki Vainio siirtyi heti harjoituksen jälkeen Pääesikuntaan.
1.Divisioonan komentaja ei sitten hyväksynytkään tielle antamaamme nimeä. Leirin yhtenä aiheena oli vielä neljän miehen partioina kisailtu raskas maastomarssi, joka huipentui
lopun pikataipaleeseen. Jäi leirillä vapaa-aikaakin. Korttirinki muodostui heti maastossa
tai parakeissa. Sökösika syntyi tällä leirillä. Siitä on tarkempi kuvaus oheisena. Vielä niistä
aseista, joilla saimme ampua. Joukossa olivat muun muassa piiskatykki (37 tai 45 mm) ja
panssarintorjuntakivääri eli ”Norsupyssy”. Molemmat poistuivat pian käytöstä.
Panssarintorjunta- ja pioneerileirillä asuimme Ristilammella. Kurssin aikana ja myös
tuolloin oli tapana pelata sököä iltaisin samoin kuin juna- ja bussimatkoilla. Niinpä Ristilammellakin kokoontui iltaisin Faarao-joukkueen sököporukka mieluisan harrastuksen
pariin. Vakiojäseniä olivat Jyrki Jokinen, Jukka Kyntöjärvi, Toivo Orava, Heikki Purola,
Esko Saukko ja Eero Vallaskangas. Muita kurssitovereita vieraili ajoittain ”kynittävinä”.
Eero Vallaskangas on dokumentoinut seuraavan tapahtuman:
”Eräänä iltana peli oli täydessä käynnissä, kun joukkueemme johtaja yliluutnantti
Martti Vuori yllätti meidät. Hän keskeytti tylysti pelimme ja totesi: ’Pirhana pojat. Kadettikoulun sääntöjen mukaan rahapeli on kielletty.’ Potissa olleet rahat takavarikoitiin ja
Vuori sanoi ilmoittavansa rangaistuksesta yön yli nukuttuaan. Seuraavana päivänä kuultiin
jännityksellä odotettu tuomio: Peliin osallistuneet rakentavat kelohongasta säästöpossun,
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’sökösian’, jonka alkupääomaksi laitetaan viimeisen potin rahat. Sika sorvattiin kelohongasta. Sille tehtiin tukevat jalat, päälle kolikoiden mentävä aukko ja toiseen päätyyn kansi
varojen tyhjentämistä varten. Sika valmistui ennen leirin loppumista. Se kastettiin juhlallisesti joukkueen ollessa kolmirivissä. Sian kastoi Tor Planting papin kaavuksi modifioidussa sadeviitassa. Sökösialle laadittiin säännöt pääoman kartuttamiseksi ja käytöksi. Säännöt
vahvisti komppanian päällikkö majuri Heikki Nokkala. Niiden mukaan joukkueenjohtaja
määräsi tietyn summan maksettavaksi sökösikaan, jos hän kuuli kadetin kiroilevan. Sikaan
kertyneet rahat päätettiin käyttää kurssin lopussa illanvietossa upseerikerholla. Tilaisuuteen osallistui lähes koko joukkue yliluutnantti Vuoren johdolla. Tarkoituksen oli kostuttaa
kurkut kunnolla. Sika avattiin ja havaittiin kertyneet varat varsin vähäisiksi. Niinpä päätettiin vaikutuksen aikaansaamiseksi muodostaa painopiste. Paikalla ollut yksi kokeneimmista ilmatorjuntakollegoista suostui nauttimaan sökösian tarjoamia kostukkeita. Painopisteen
luominen onnistui täydellisesti. Kurkku kostui, ehkä koko mieskin.”
Joulukuussa 1965 harjoittelimme Syndalenissa kranaatinheitinammuntoja. Olosuhteet
olivat perin kehnot. Räntää ja lunta satoi melkein koko ajan, joten kylmän kosteat olivat
olomme. Suoritimme kuitenkin kaikki ohjelmaan merkityt ja suunnitellut ammunnat kadettijohtoisesti, kuitenkin siten, että aiemmin jo oppia saaneet kranaatinheitinkadetit olivat vastuullisimmissa tehtävissä. Leiri oli juuri ennen joulua. Palasimme Kadettikoululle
ja siistiytymisen jälkeen siirryimme Johanneksen kirkkoon jouluhartauteen. Tilaisuuden
alkua hiljaisuuden vallitessa odotellessa kuului yht’äkkiä varsin kuuluva kuiskaus: ”Hei
jätkät, täällä taitaa olla risti valttia.” Siitäpä sitten suoriuduimme joululomalle.

Palvelussitoumus
Me jouduimme allekirjoittamaan palvelussitoumuksen, jossa sitouduimme palvelemaan
kaksi kertaa niin pitkän ajan kuin koulutuksemme kestäisi. Muussa tapauksessa joutuisimme taloudellisiin korvauksiin Puolustusvoimille. Sitoumushan oli täysin yksipuolinen,
koskapa Puolustusvoimat ei omasta puolestaan sitoutunut pitämään meitä palveluksessa. Asiasta kirjelmöitiin vilkkaasti eri instanssien välillä. Pääesikunnan koulutustoimisto
lähetti muun muassa 10.1.1964 oman lausuntonsa Kadettikoululle palvelussitoumuksen
pätevyydestä.
Asiaan palattiin vielä 21.1.1965, kun Pääesikunnan koulutustoimisto lähetti Kadettikoululle kirjelmän koskien kadetiksi hyväksytyltä vaadittavaa palvelussitoumusta. Liitteenä 1 on yksi palvelussitoumus.
Palvelussitoumusasia ei ollut aivan läpihuutojuttu, koska se aiheutti monipolvisen kirjeenvaihdon Pääesikunnan ja Kadettikoulun välillä. Komentotoimiston päällikkö kapteeni
Pekka Kurenmaa pyytää esittää 11.5.1965 muutamia näkökohtia palvelussitoumusasiassa.
”Kadettikurssit 50 ja 51 eivät ole vielä tehneet ko sitoumusta. Kummaltakin kurssilta
on jo useita kadetteja eronnut, joten heitä ei voi velvoittaa enää korvauksiin. Ne kadetit,
jotka piakkoin allekirjoittavat sitoumuksen mutta eroavat tai erotetaan sitten kesken kurssin, joutuvat korvaamaan opintonsa. Tässä on ilmeinen ristiriita.
Kun esim heikosti menestynyt kadetti kurssinsa lopulla (50.Kadettikurssi on alkanut
29

30

