■■ Reput selkään ja kesäleirille. Varustekasaa junamatkan
jälkeen ihmettelemässä mm. Kari Piispanen, Klaus Söderström, Pertti Patja, Jukka Torstila ja Markku Yli-Käpölä. (Selin todennäköisesti Rauno Volanen ja repun yli
kumartuneena Jaakko Rantala). (Jaakko Rantalan kokoelma)
■■ Kesäleirillä. Marssilla kadetit Lauri Kasurinen, Rauno Jaakkola ja Paavo Honka. (Risto Kauppisen kokoelma)
■■ Kesäleirillä. Risto Kauppinen ja Paavo Pippola. (Risto
Kauppisen kokoelma)
■■ Kesäkuussa 1965 50. Kadettikurssi harjoitteli sissitoimintaa jossakin Padasjoen alueella. Kuvassa vasemmalta hieman hikistä porukkaa: kadetit Reijo Vainikka,
Ahti Vartiainen, Juha Kuittinen, Urpo Määttä, kouluttaja
yliluutnantti Anssi Vuorenmaa, kadetit Pekka Kinkku ja
Juhani Lakio. Vuorenmaan ja Kinkun välissä puun takana
Markku Kola ja selin oikealla tunnistamaton kurssiveli.
(Markku Kolan kokoelma)
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17.9.1963) saa ko sitoumuksen allekirjoitettavaksi, saattaa hän kieltäytyä siitä, koska hän
ei ole ollut tästä etukäteen tietoinen.
Ko sopimus olisi vastaisuudessa saatava jo ennen hakupapereiden lähettämistä halukkaiden tietoon ja harkittavaksi. Tällöin vasta olisi perusteet opintonsa keskeyttäneiden tai
erotettujen kadettien korvausten vaatimiselle.
Koska tietämäni mukaan joskus tulevaisuudessa ehkä kadetin ei tarvitse tehdä sitoumusta lainkaan, niin eikö nykyisellään riittäisi vain opintoajan jälkeistä aikaa koskeva
sitoumus.
Kun ko sitoumus tehdään, on ilmeisesti 50. ja 51. Kadettikurssin osalta saatava tulkintaohjeet menettelystä.”
Kadettikoulu laski palvelussitoumuksen purkautumisesta aiheutuvat korvaukset. Laskelmaan vaikuttivat vaatetus, varustus, vuodevaatteet, henkilökohtainen puhtaanapito,
muonitus, kasarmikaluston kulutus, toimistotarvikkeet, majoituskulut (lämmitys, valo,
vesi ja siivous), taisteluvälinevarustuksen kulutus, patruuna- ja ammuskulutus, päivärahat, lomamatkalitterat, yliopiston lukukausimaksut, yliopiston tutkintomaksut, lääkemenot
ja moottoriajoneuvojen polttoainemenot. Kaiken tämän tuloksena saatiin tulokseksi yhteensä 10,30 markkaa/vuorokausi, 309,20 markkaa/ kuukausi, 3710,36 markkaa yhdeltä
vuodelta ja 9276.- markkaa koko opiskeluajalta. Kustannuksissa ei ole otettu huomioon
opetus- eikä huoltohenkilöstön palkkausta. Ei tainnut kukaan meistä joutua maksamaan
moisia summia.

Varustus
Kurssimme sai varusteita huomattavasti enemmän kuin varusmiehet tuohon aikaan. Tässä
esitellään vain joitakin, lähinnä erikoisuuksia. Erikoisimpiin varusesineisiin kuului kotitakki, josta Pääesikunnan vaatetustoimisto pyysi Kadettikoulun lausuntoa parikin kertaa. Vaatetustoimisto ilmoitti 14.2.1964 hankkineensa kotitakkeja kadeteille kahta laatua, nimittäin: laatu 1 materiaali villaneule, laatu 2 materiaali vaahtomuovilla laminoitu
nylonneule. Hankinnan tarkoituksena oli saada jonkinlainen kuva laminoidun kankaan
käyttöominaisuuksista. Vaatetustoimisto pyysi jakamaan takit rinnan käytettäväksi. Käyttöominaisuuksista vaatetustoimisto pyysi lausunnot 28.2.1965 ja sen jälkeen puolivuosittain. Arvostelussa pyydettiin kiinnittämään huomio erityisesti vaahtomuovin kestävyyteen,
rypistyväisyyteen ja taipeiden oikenevaisuuteen.
Kadettikoulu laati lausunnon kotitakista 23.2.1965:
Laatu 1 (villaneule)
Erittäin miellyttävä pitää yllä. Joustavuus sallii melko suuren liikkuvuuden. Kyynärpäät eivät luista pöydällä kirjoitettaessa. Väri rauhallinen ja miellyttävä. Raaka-aine ei likaannu helposti, eikä hiostumista ole havaittu. Taskuja on riittävästi.
Kulumista ei ole vielä havaittu. Erittäin onnistunut vapaa-ajan asuksi!
Laatu 2 (vaahtomuovilla laminoitu nylonneule)
Takin epämiellyttävän tuntuinen pinta ja sen hiostavuus ovat syinä siihen, etteivät
kadetit niitä mielellään pue päälleen. Takin aines on hyvin pitänyt muotonsa eikä
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kulumista ole vielä havaittu. (Eräänä syynä vähäinen käyttö). Taipeisiin syntyy
voimakkaita ryppyjä, jotka eivät oikene riippuessaan.
Kadettikoulun tiedotuksia 30.11.–6.12.1964 sisälsi muun muassa ohjeita varustuksesta: Kadeteille on jaettu seuraavat käsineet:
– nahkasormikas, ruskea vuorillinen ja vuoriton lomakäyttöön
– kalvosinkintaat ratsastuspalveluun, käytettäväksi harjoituksissa, kun johtajatehtävä sitä
edellyttää, miekkaharjoitteluun
– nahkakintaat käytettäväksi harjoituksissa miehistötehtävissä (vast)
– villalapaset käytettäväksi nahkakintaiden ohella.
Esimiesasemassa olevia kehoitetaan huolehtimaan, että em määräyksiä noudatetaan.
Kadetin juhla-asu oli näyttävä, hieno, mutta niin epäkäytännöllinen. Sarkaisena se varsinkin sisätiloissa pitkän aikaa käytettynä tai hellesäässä ulkonakin tuotti tuskaa. Ne, jotka Kööpenhaminassa seisoivat linnanpihalla kuunnellen loputtomia puheita ja edellisen
illan nautintoaineiden vielä velloessa suolistossa, muistavat ikänsä kadetin juhlapuvun
lämpimyyden.
Pääesikunnan taloushuolto-osasto myönsi 28.1.1966 Kadettikoululle 115.200.- markkaa käytettäväksi Kadettikoulusta upseereiksi valmistuville 192:lle kadetille vaatetusapurahoiksi á 600,- markkaa.

Pohjoismaiset kadettikokoukset
Kurssimme pääsi osallistumaan kahteenkin kadettikokoukseen, tietenkin edustajiensa välityksellä. Edustajat olivat pääasiassa urheilijoita. Ensimmäinen oli kesällä 1964 Kööpenhaminassa ja sen lähiympäristössä, toinen seuraavana kesänä Helsingissä. Vierailuosastojen suuruudeksi oli sovittu jokaisesta maasta 10 upseeria ja 50 kadettia. Kööpenhaminassa
urheilijat oli valittu sekä 49. että 50. Kadettikursseilta. Kun kuitenkin suomalaiset olivat jo
monena vuonna olleet ylivoimaisia kaikissa urheilulajeissa (jalkapallo pl), sopivat maiden
Kadettikoulujen johtajat, että vuonna 1965 ja sen jälkeen urheilijat valitaan vain vanhimmalta kadettikurssilta.
Osallistumisesta kadettikokouksiin syntyi kustannuksia, joita ei voitu sisällyttää Kadettikoulun normaaliin vuosittaiseen tulo- ja menoarvioon. Niinpä eversti Backström joutui
kääntymään eri tahojen puoleen kustannuksien kattamiseksi. Esimerkkinä tästä olkoon
koulun johtaja kirje 22.5.1964 Kenraali Mannerheimin Kansallisrahastollekin: ”Matkan
mahdollistamiseksi kadettien osalta anon kunnioittaen, että Kansallisrahaston säätiön hallitus myöntää 2.500.- markan apurahan kadettien osallistumiseksi pohjoismaiseen kadettikokoukseen Kööpenhaminassa. Apuraha on tarkoitus käyttää laivalippujen maksamiseen
Helsinki–Tukholma ja Tukholma–Turku. Matkaosuus Ruotsissa ja tarpeelliset päivärahat
on saatu rahoitetuksi muuta kautta.”
Suomalainen vierailuosasto matkusti ensin laivalla (”Birger Jarl”) Helsingistä Tukholmaan Skeppsbrolle 11.6. klo 08.30, josta edelleen Ruotsin Kuninkaallisen Sotakoulun
edustajien kanssa yhdessä bussilla Kööpenhaminaan. Taalainmaan Tykistörykmentin pi33

halla oli suomalaisella vierailuosastolla seremonia, jossa määrättiin eripituisia koti- ja päävartioarestirangaistuksia. Laivamatka ei ollut sujunut kommelluksitta. Vierailupäivät Kööpenhaminassa olivat 12.–14.6.1964.
Suomalaiset olivat miltei ylivoimaisia lajissa kuin lajissa. Meidän kadettikurssimme
edustajien tulokset: 100 metrin juoksu Eino Lehtovirta 4. 11,7 ja Timo Huhto 5. 11,8, pituushyppy Veikko Levander 6. 593, 1500 metrin juoksu Ilkka Asteljoki 3. 4.22,3, kuulantyöntö Pekka Kinkku 2. 12.12, 4 kilometrin maastojuoksu Osmo Torvi 2. 11.34, 100 metrin
vapaauinti Paavo Kuronen 2. 1.09,7, 100 metrin selkäuinti Juhani Jaatinen 3. 1.36,8, 200
metrin rintauinti Seppo Lehto 4. 3.14,7, Pauli Nevalainen 7. 3.25,3
Seuraavan vuoden Pohjoismaiset kadettipäivät järjestettiinkin sitten Suomessa 11.–
13.6.1965. Ulkomaiset upseerit vaimoineen ja kadetit majoitettiin Kadettikoululle Santahaminaan, kun koulujen johtajat rouvineen saivat kaupungilta hotellimajoituksen.
Kadettipäivien ohjelma oli seuraava:
10.6. iltapäivällä vieraiden vastaanotto ja majoittaminen Santahaminaan
11.6. 07.30 aamuruokailu
08.40 avajaiset Kadettikoulun urheilukentällä
09.00 kunnianosoitus kaatuneille upseereille Kadettikoulun sankariaulassa
09.10 autokuljetus Hietaniemen hautausmaalle
10.00 kadettien suorittama seppeleenlasku Hietaniemen sankarihaudoilla
10.10–11.10 kiertoajelu Helsingissä ja paluu Santahaminaan
11.30 lounas
13.30 urheilukilpailut (yleisurheilu, uinti, jalkapallo ja ammunta)
18.30 avajaisillalliset, jonka jälkeen puku- ja taistelunäytös
21.00 upseerien illanvietto Santahaminan Upseerikerhossa. Kadeteilla vapaa ilta.
12.6. 07.30 aamuruokailu
09.00 jalkapallon loppuottelu
11.15 lounas
13.00–15.00 vierailu ryhmittäin Mannerheim-museossa
17.00 päivällinen kadeteille
19.30 ruokailu upseereille rouvineen
20.00–24.00 kadettitanssiaiset
21.00 upseerien illanvietto rouvineen Upseerikerhossa
13.6. 07.00 aamuruokailu
07.45 autokuljetus Helsingin Tuomiokirkkoon
08.30–09.15 jumalanpalvelus
09.30–10.45 merikuljetus Helsingin satamasta Santahaminaan
11.00 lounas
12.30 lippujen lasku ja päättäjäiset urheilukentällä
13.00 kuljetukset laivoille ja/tai lentokentälle
Kadettikurssimme edustajien saavutukset urheilukilpailuissa: 1500 metrin juoksu Ilkka Asteljoki 6. 4.35,8, Erkki Peltoniemi 8. 4.37,4, kuula Pekka Kinkku 1. 12,33, Seppo
Naukkarinen 3. 12,15, korkeus Heikki Purola 3. 165, Markku Hämäläinen 4. 165, 100
metrin juoksu Eino Lehtovirta 2. 11,4, Timo Huhto 4. 11,8, maastojuoksu 4 kilometriä Tuo34

mas Tiitola 2. 14.44,0, Risto Kauppinen 6. 16.18,0, pituus Veikko Levander 1. 627, Pekka
Rossi 4. 595, 1000 metrin viesti Suomi 2. 2.06,0, käsikranaatinheitto Pekka Teljamo 5.
137,50 pistettä, Heikki Marttinen 6. 126,50 pistettä, 100 metrin vapaauinti Paavo Kuronen 1. 1.06,5, Tarmo Kauppila 3. 1.11,0, 100 metrin selkäuinti Pekka Enroth 1. 1.22,2,
Juhani Jaatinen 2. 1.32,2, 200 metrin rintauinti Pertti Torstila 4. 3.20,4, Pauli Nevalainen
5. 3.23,3, viestiuinnissa Suomi diskvalifioitiin, pistooli koulu Seppo Lehto 1. 184, Olli Alanen 2. 181, pistooli kuvio Tuomas Hänninen 1. 185, Heikki Ihlberg 6. 141, jalkapallossa
Suomi oli 4. hävittyään alkulohkon ottelunsa Tanskalle 6–0. Tanska voitti mestaruuden
voittamalla loppuottelussa Ruotsin 4–2.

Kuulustelut, ojennukset ja rangaistukset
Kun koolla on kaksisataapäinen nuorten miesten joukko asuen internaattiolosuhteissa, syntyy luonnollisesti kaikenlaisia kahnauksia, ei niinkään omassa keskuudessa, mutta enemmänkin ympäröivän yhteiskunnan normien törmätessä kadettikäyttäytymiseen. Olihan
meilläkin Sotaväen Rikoslaki voimassa kuten muuallakin Puolustusvoimissa. Jos joitain
rikkeitä tapahtui, ensin luonnollisesti kuulusteltiin. Kuulustelijana toimi yleensä kadettikomppanian varapäällikkö tai joku joukkueenjohtajista. Komppanian päällikkö sitten rankaisi, jos katsoi sen aiheelliseksi. Joskus asia siirtyi sen vakavuuden takia koulun johtajan
päätettäväksi.
Rangaistukset olivat yleensä komppanian päällikön suullisia huomautuksia, huomautus
kokoontuneen kadettikomppanian läsnä ollessa, kotiaresti tai päävartioaresti. Seuraavassa
esitettävät tiedot perustuvat kuulustelu- ja rangaistuspäiväkirjoihin vuosilta 1963 ja 1964.
Sota-arkistosta ei löytynyt seuraavien vuosien kirjoja.
Kadetteja kuulusteltiin hyvin monista asioista. Kaikki eivät luonnollisestikaan johtaneet rangaistuksiin. Seuraavassa on esitetty eräitä tällaisia tapauksia:
– ilmoitti toisen kadetin palanneen iltalomalta, vaikka näin ei ollut tapahtunutkaan (”nippuilmoittautuminen”)
– ikkunan särkyminen
– lakin m/49 kadottamisesta Rautatientorilla
– soittanut sairaalasta valtion puhelimella oikovalintapuheluita
– tupa Vaskiveden ikkunan rikkoutuminen
– suunnistuskilpailussa vajaa vaatetus
– silmälasien särkyminen
– Kaisa-radion antennin kadonnut suojusholkki
– henkilökortin katoaminen
– kahden taskulampun katoaminen harjoituksessa
– neljä kadettia ui uima-altaassa yöllä iltalomalta palattua 26.7.1964
– kiväärin piipun laajentuma
– vilpillinen menettely kokeessa (kuivui kokoon)
Huomautus kokoontuneen kadettikomppanian läsnä ollessa jouduttiin määräämään,
kun kadetti huolimattomuuttaan käytti yöloman, vaikka tätä ei ollut myönnetty 19.11.1963.
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Kotiarestiin johtaneita syitä:
– vilpillinen menettely merkitsemällä kadettitoveri paikallaolevaksi vapaaehtoisen aineen tunnilla (2 vrk)
– luvaton poissaolo vapaaehtoisen aineen tunnilta (4 vrk)
– päivystävänä kadettina tapahtunut nukkuminen päivystysaikana klo 00.45 istuen päivystävän kadetin aitiossa työpöytänsä vieressä (4 vrk) Sama kadetti kuin edellisessäkin
tapauksessa
– huolimattomuus, joka johti puolentoista tunnin myöhästymiseen iltalomalta palatessa
(3 vrk)
– käyttäytyminen kadetin arvolle sopimattomalla tavalla myöhästymällä herätyksen jälkeen tapahtuneista aamutoimista (7 vrk) Sama kadetti kuin edellisessäkin tapauksessa
– kadetin arvolle sopimaton käyttäytyminen metelöimällä koulun käytävällä iltalomalta
palattuaan klo 23.00:n jälkeen (3 vrk)
– yölomalla luvatta siviilipuvussa esiintyminen (3 vrk)
– huolimattomuus, joka johti 50 minuutin myöhästymiseen iltalomalta palatessa (3 vrk)
– kadetin arvolle sopimaton käyttäytyminen esiintymällä liian kovaäänisesti julkisessa
tanssitilaisuudessa kuukausilomansa aikana Asikkalassa (4 vrk)
– luvaton poissaolo aamuhartaudesta ja aamuteeltä (4 vrk)
– annettujen määräysten rikkominen käyttämällä Kadettikoulun saunan pesuhuoneen
suihkuja vastoin nimenomaista kieltoa (3 vrk)
– huolimattomuus, joka johti kuuden minuutin myöhästymiseen taktiikan tunnilta (2 vrk)
– luvaton siviilipuvussa esiintyminen (3 vrk)
– annettujen määräysten rikkominen jättämällä palvelustoverilta lainaamansa pistoolin
tämän tupaan (3 vrk)
Päävartioarestiin johtaneita syitä:
– käyttäytyminen kadetin arvolle sopimattomalla tavalla päihtyneenä, josta oli seurauksena poliisin pidättämänä joutuminen Päävartioon (5 vrk)
– luvaton poissaolo palveluksesta aamupäivän (4 vrk)
– vilpin yritys sähkö- ja teletekniikan kokeessa valmistamalla ja pitämällä kokeessa mukanaan lunttilapun (5 vrk)
– toistunut kadetin arvolle sopimaton käyttäytyminen metelöimällä koulun käytävällä iltalomalta palattuaan klo 01.00:n jälkeen (3 vrk)
– annettujen määräysten rikkominen säilyttämällä räjähdysainetta majoitustuvassa (4
vrk)
– käyttäytyminen kadetin arvolle sopimattomalla tavalla päihtyneenä, josta oli seurauksena poliisin pidättämänä joutuminen päävartioon Hämeenlinnassa (5 vrk)
– kolmannella vuosikurssilla tapahtunut yöloman ylitys kahdella tunnilla (3 vrk)
Niin sanotusta simputuksesta puolustuslaitoksessa oli käyty julkista keskustelua
1960-luvun alussa. Aiheuttipa se Pääesikunnan oikeustoimiston kyselyn asiasta myös Kadettikoululle, joka vastasi 15.11.1963 eversti Backströmin ja everstiluutnantti Sirkkasen
allekirjoittamalla kirjeellä, että Jääkärikomppaniassa oli todettu yksi simputustapaus, mutta kadettien keskuudessa sen sijaan ei ollenkaan.
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Poimintoja Kadettikoulun sisäisistä tiedotteista
* 17.9.1963 alkaa Kadettikoulussa 50. kadettikurssi. Kurssista muodostetaan 50.Kadettikomppania päällikkönä majuri Nokkala.
* 17.9.1963 alkaen oppituntien kellonsoitot klo 07.00–17.00 välillä suoritetaan: klo
07.00, 07.45, 08.00, 08.45, 09.00 jne.
* Koripallo-ottelu koulun mestaruudesta joukkueiden 49 F–50 G välillä torstaina
5.12.1963 klo 16.00 voimistelusalissa.
* Lääkintämajuri Auvinen täyttää 50 vuotta 20.12.1963. Koulun puolesta ojennetaan hänelle lahja, johon toivotaan kaikkien koulussa palvelevien osallistuvan. Keräys suoritetaan tällä viikolla. Keräyksen yhteydessä lahjaan osallistuva kirjoittaa nimensä kerääjän esittämään nimikorttiin lahjaan liitettäväksi.
* Kadettioppilaskunnan puurojuhla keskiviikkona 18.12.1963 klo 18.30 koulun ruokalassa.
* Kadettikoulun hengellinen juhla ja lounas koulun juhlasalissa ja ruokasalissa
21.12.1963 klo 08.15 alkaen.
* Sveitsin yleisesikunnan päällikön vierailu 3.9.1964. Kunniakomppaniana 140 kadettia
= 50. kadettikurssi viitenä joukkueena.
* Ranskan yleisesikunnan päällikön vierailu 18.9.1964. Kunniakomppaniana 140 kadettia = 50. kadettikurssi viitenä joukkueena.
* Ensimmäinen kadettikurssi vieraili 25.1.1964 osallistuen mm kadettien lounasruokailuun ja tutustuen kouluun sen jälkeen.
* 50. kadettikurssin sarkatanssiaiset lauantai-iltana 25.1.1964 juhlasalissa.
* Polkupyörien numerointi: 50.Kadettikomppania 401–630.
* Upseerien Ampumayhdistyksen Kadettikoulun alaosaston vuosikokouksessa 6.2.1964
valittiin vuodeksi 1964 alaosaston johtokuntaan seuraavat:
– puheenjohtaja
kapteeni O. Nykänen
– varapuheenjohtaja kadettialikersantti J. Hannila (varalla kadetti J. Torstila)
– sihteeri
kadettialikersantti J. Bäckman (varalla kadetit M. Oila ja V. Tiainen)
– rahastonhoitaja
kadetti Y. Helanen (varalla kadetti O. Olkkonen)
– kalustonhoitaja
kadetti S. Liettu (varalla kadetit M. Miekkavaara ja L. Poromaa)
* Sattuneesta syystä huomautetaan, että saunan pesuhuoneen suihkuja ei saa käyttää peseytymiseen. (Tiedote viikolla 31.3.–5.4.1964)
* Kadettioppilaskunnan Kevättanssiaiset juhlasalissa lauantaina 25.4.1964.
* Jalkaväen tarkastaja pitää koulutustarkastuksen Kadettikoululla 27.–29.4.1964.
* Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6.1964 pidetään Santahaminassa paraati, johon
osallistuvat Kadettikoulu, Uudenmaan Jääkäripataljoona, Tykistökoulu ja Huoltokoulu.
Paraati alkaa kello 09.00 Uudenmaan Jääkäripataljoonan alakentällä.
* Palautetaan henkilöstön mieleen, että koulun tekohengityslaitteet sijaitsevat voimistelusalin levytankotasanteella. (20.7.1964)
* 50. kadettikurssin uudesta majoitusrakennuksesta käytetään nimeä ”Kadettitalo”.
(15.9.1964)
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■■ Eversti Backström seuraamassa kadettien taisteluammuntaa. Hänellä
oli luonteva ja lämpimän isällinen suhtautuminen kadetteihinsa: ”Minun kadettini...” (Mauri Harjapään kokoelma)
■■ Harri Liikasen muistoja Jyväskylän jotokselta. Ylhäällä keskellä jotos on
jo ohi. Taistelija Pekka Kinkku yllä oikealla. Vasen kuva on saanut kommentin: ”Kyllä se kotiolot voitti!” Nuotiolla helikopterin tuomia täydennyksiä. (Harri Liikasen kokoelma)
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* Kapteeni P Kallio on komennettu YKSP 2:een. Hänen tilalleen sotahistorian opettajaksi on komennettu kapteeni P Linsuri. (21.9.1964)
* 50. ja 51. kadettikurssien välillä suoritetaan lähiviikkoina pienoiskiväärin joukkuekilpailu 3 x 10 laukauksella erikseen jaettavan ohjelman mukaan. Ensimmäinen suorituskerta on 24.9.1964 klo 19.15 alkaen. Seuraavilla viikoilla suoritetaan joukkueiden
välinen pienoiskiväärin 20 laukauksen makuultakilpailu.
* Koulun polkupyörien haltijoiden on syytä palauttaa mieleensä polkupyörien säilytyksestä annetut määräykset. Päivystävä henkilökunta tapaa heitteillejätettyjä pyöriä kovin
usein eri puolilta koulun aluetta. (21.9.1964)
* 50. kadettikurssin Syystanssiaiset ovat lauantaina 24.10.1964 klo 19.30 alkaen.
* Santahaminan joukkojen paraati järjestetään 6.12.1964 klo 10.00. Kadettikoulu järjestyy pääoven eteen järjestyksessä: esikunta, 49.KadK lippukomppaniana, 50. ja
51.KadK kumpikin kahtena komppaniana sekä Jääkärikomppania. Yksiköt ilmoitetaan everstiluutnantti Sirkkaselle klo 09.40.
* Puurojuhla koulun upseereille ja 50.-51. kadettikursseille pidetään ruokasalissa maanantaina 21.12.1964 klo 20.00 alkaen.
* Koulun (pl 49.KadK) hengellinen juhla pidetään Herttoniemen kirkossa tiistaina
22.12.1964 alkaen klo 13. Joulupäivällinen on ruokalarakennuksessa klo 15.30.
* Koska on todettu ainakin yhden koulutyön kysymysten paljastuneen kadeteille monistamisvaiheessa, kielletään kadetteja minkäänlaisissa asioissa menemästä piirtämöön
(monistamoon) ilman koulutus- ja järjestelytoimiston upseerin lupaa. Salaisina pidettäviä papereita käsitellään edellä mainitussa paikassa, on aina paikalla oltava piirtäjä
tai muu koulun vakinaiseen henkilöstöön kuuluva valvomassa, ettei papereita joudu
asiattomille. Kaikki asiaa koskevat konseptit, vahat, virhekappaleet ja muut paperit on
toimitettava välittömästi asiapaperin valmistuttua työn antajalle. (16.–21.8.1965)
* Toistuvien väärinkäsitysten välttämiseksi huomautetaan, että kadetin hallussa oleviin
varusesineisiin kuuluu myös patja ja tyyny, joista kadetti on samalla tavalla vastuussa
kuten muistakin varusesineistä. (18.–24.10.1965)
* Yöloma ei ole peruste siihen, että kadetit voisivat tulla aamuruokailuun myöhästyneenä. Ruokailujen alkamisaikoja on noudatettava täsmällisesti. (24.–31.1.1966)
* Opettajanhuoneen portaan käyttö on kielletty klo 17.00–07.00 välisenä aikana kadeteilta. (24.–31.1.1966)

Vapaa-ajan harrastuksia
Kadettikoulu lähetti 29.10.1963 Pääesikunnan kirkollisasiaintoimistolle lyhyen ilmoituksen: ”Kadettikoulusta osallistuu Upseerien XVIII hengellisille päiville 75 kadettia. Saapumisaika Turkuun on 8.11.1963 klo 16.00.” Järjestäjät laskivat paikalla olevat kadetit ja
päätyivät huomattavasti pienempään lukuun. Turkuun oli kyllä lähtenyt oikea määrä kadetteja. Asiaa selvitettiin Kadettikoululla Turusta paluun jälkeen. Ankarat nuhteet olivat
seurauksena.
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