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Vapaa-aikaa jäi yleensä varsin vähän. Kuitenkin viikonloppuisin oli mahdollisuus har-
rastaa pääasiassa eri muotoista liikuntaa. Pakollisten ratsastustuntien lisäksi jotkut meistä 
innostuivat ratsastamaan vapaa-aikanakin. Siihen olikin hyvät mahdollisuudet, koska Ka-
dettikoululla oli runsaasti hevosia. Vuoden 1965 lopussa ratsuhevosia oli 32 ja vetohevo-
sia 22. Vanhin ratsuhevosista oli vuonna 1944 syntynyt ruuna Jubal ja nuorimmat vuonna 
1961 syntyneet tammat Janushka ja Javorina. Hiihtoesteratsastus oli varsin näyttävä ja 
reippaanoloinen harrastusmuoto.

Eri palloilulajit, ammunta ja uinti olivat myös suosittuja harrastuksia. Joukkueiden vä-
lisiä pelejä ja kilpailuja järjestettiin monessa lajissa.

Arvostelu

Pitihän meitä arvostella, jotta esimerkiksi saataisiin miehet paremmuusjärjestykseen. Ja 
mikä koulu se olisi, jossa ei todistuksia jaettaisi. Arvosteluperusteet eivät kaikin ajoin ol-
leet täysin selvät, varsinkaan erilaisten harjoitusten ja junailujen ollessa kyseessä. Kuiten-
kin Kadettikoulu julkaisi 14.2.1963 ohjeen kadettien arvostelemiseksi Kadettikoulussa, 
jota käskettiin noudattaa toistaiseksi.

Kokeiden arvostelut:
Arvostelussa käytetään rinnan arvosanaa ja saavutettua pistemäärää (esim h/4 p). Ko-

keita laadittaessa on tehtävät asetettava vaikeusasteiltaan sellaisiksi, että päästään opinto-
vaatimuksien mukaisesti tavoitejakautumaan eli Gaussin käyrälle.

Mikäli kadetti on saanut ala-arvoisen numeron, voidaan hänelle antaa mahdollisuus 
uusintakokeeseen, kuitenkin loppukokeen luonteisissa kokeissa korkeintaan kahteen. 
Uusintakokeen vaikutus otetaan huomioon saavutetun ja hyljätyn kokeen keskiarvona. Mi-
käli kadetti haluaa parantaa numeroa, olkoon hänellä siihen mahdollisuus asianomaisen 
opettajan suostumuksella. Arvostelussa noudatetaan tällöin samaa tapaa kuin uusintako-
keiden suhteen.

Opettajat esittävät koetehtävät ennen koetta koulun johtajan apulaiselle hyväksymistä 
varten. Koetulokset esitetään samoin koulun johtajan apulaiselle ja annetaan ne yhtenä 
kappaleena asianomaiselle kadettikomppanialle, joka pitää tuloksista yhteenvetotauluk-
koa. 

Loppuarvostelu:
Yhdistelmäaineissa on eri aineiden osuus loppuarvostelussa seuraava:

– Taktilliset aineet: Taktiikka 55 %, tykistö- ja kranaatinheitintoiminta 20 %, pioneeri-
toiminta 10 %, viestitoiminta 10 % ja huoltotoiminta 5 %.

– Sotatekniikka: Aseoppi 20 %, ampumaoppi 10 %, sähkö- ja teletekniikka 20 % ja ase- 
ja ampumakoulutus 50 %.

– Kasvatus- ja opetusoppi: Psykologia 10 % ja kouluttamistaito 90 %.
– Johtamistaito:
 Johtamistaidon arvostelussa noudatetaan seuraavaa menettelyä: ”Kadettikoulu, asian-

omaisen taktiikan opettajat yhdessä ja asianomaisen aselajin opettajat yhdessä antavat 
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kukin oman johtamistaitoarvostelun, jonka jälkeen Kadettikoulun antamaan pistemää-
rään otetaan 1/3 asianomaisista arvosteluista

– Jotta kadetti saisi hyväksytyn arvosanan yhdistelmäaineissa, on hänen saatava myöskin 
hyväksytty arvosana jokaisessa osa-aineessa”.
Kurssin tietoon saatettiin kaksi kertaa väliarvostelut henkilökohtaisesti. Ensimmäisen 

vuosikurssin jälkeen 4.9.1964 meitä oli yhdeksän lentäjää mukaan luettuna 193, joista 
matematiikan hylättyjä oli 29, kasvatusopin approbatur puuttui seitsemältä, kasvatusopis-
sa yhdellä oli hylätty, yleinen valtio-oppi puuttui kahdelta, yleisen valtio-opin hylätty oli 
kahdella ja venäjän hylätty seitsemällä. 

Toisen vuosikurssin arvostelussa oli 6.8.1965 mukana 181 kadettia, joista kielen pro 
exercitio-koe puuttui vielä 47:ltä, 11:ltä puuttui valtio-opin approbatur, englannissa oli yksi 
hylätty ja matematiikassa samoin. Yhden kadetin opinnot esitettiin keskeytettäviksi huo-
non opintomenestyksen takia. Hän jatkoi opintojaan seuraavalla kurssilla. 

Tutkielmat 

Kadettikoulu lähetti 24.8.1963 Pääesikunnan koulutusosastolle esityksen menettelystä, 
jota noudatetaan annettaessa tutkielmia kadeteille: ”Kadettikoulun uuden opetussuunni-
telman mukaisesti tulee jokaisen kadetin laatia tutkielma erikseen käsketystä aiheesta. 
Koska kadettien opiskelutahti on toisen vuoden kesäkaudelle asti verrattain tiivis ja suuri 
osa heistä siirtyy kurssin loppuajalla (7 kuukautta) aselajikouluihin, esitetään kadettien 
tutkielmien kohdalta seuraavaa:
1. Tutkielmat annetaan kadeteille toisen vuoden maaliskuun aikana. Tutkielmien aiheiden 

valinta on suoritettava maaliskuun kuluessa. Tähän mennessä tulisi tapahtua myöskin 
aselajivalinta.

2. Kadettikoulu antaa tutkielmien aiheet jalkaväkikadeteille ja suorittaa niiden arvoste-
lemisen. Aselajikoulut lähettävät Kadettikoululle aselajikadettien tutkielmien aiheet 
toisen vuoden helmikuun kuluessa ja suorittavat kadettien tutkielmien valvomisen ja 
arvostelemisen aselajikaudella.

3. Ilmasotakoulu huolehtii omien kadettien tutkielmien antamisesta ja arvostelemisesta.
4. Tutkielmat tulisi jättää arvosteltaviksi aselajikaudella tammikuun alussa. Siten jäisi ar-

vostelulle ja mahdolliselle uusimiselle riittävästi aikaa.
5. Tutkielmien tulisi olla aiheiltaan verrattain yksinkertaisia ja niitten arvostelussa tulisi 

kiinnittää päähuomio muodolliseen puoleen. Pituudeltaan ne saisivat olla noin 8-10 
konekirjoitettua sivua liitteineen. 
Valitut tutkielmien aiheet ja töiden valvojat julkistettiin 11.5.1965. Meille annettiin kol-

me kuukautta aikaa jättää ensimmäinen jäsentely valvojalle. Tarkistettu jäsentely oli jätet-
tävä marraskuun kuluessa. Jalkaväkikadettien oli jätettävä tutkielmansa kadettikomppani-
an päällikölle 10.1.1966 mennessä puhtaaksikirjoittamista varten.  Tutkielmien aihealueet 
ja lukumäärät olivat seuraavat:

Johtamistaito 4, taktilliset aineet 21 (taktiikka 14, raskaan tulen käyttö 4, viestitoiminta 
2 ja pioneeritoiminta 1), kasvatus- ja opetusoppi 28, rauhan ajan hallinto ja huolto 5, sota-
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historia 20, sotatekniikka 18 (ase- ja ampumakoulutus 14, suojelu 4), liikuntakoulutus 8, 
sotilasmaantiede 8, tykistökadettien aiheet 28, ilmatorjuntakadettien aiheet 17, pioneeri-
kadettien aiheet 8 ja viestikadettien aiheet 16. 

Terveyden- ja sairaanhoito

Kadettikoulun sairaalan L-ilmoitus
Ilmoituskausi 1.9.–30.9.1963
Paikkaluku 15
Korkein potilasmäärä ilmoituskauden aikana yhtenä päivänä 10
Potilaita keskimäärin päivässä 5
Hoitopäivien lukumäärä ilmoituskauden aikana 106

Kadettikoulun sairaalan L-ilmoitus
Ilmoituskausi 1.10.–31.10.1963
Paikkaluku 15
Korkein potilasmäärä ilmoituskauden aikana yhtenä päivänä 7
Potilaita keskimäärin päivässä 3
Hoitopäivien lukumäärä ilmoituskauden aikana 70
Kadettikoulun arkistosta löytyivät vain nämä kaksi L-ilmoitusta.

 ■ kenttäkirurgiaa sissijotoksella (Harri Liikasen kokoelma)
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Kadettikoulun sairaspäiväkirja ajalta 19.9.1963–31.12.1963 tietää kertoa, että vastaan-
otolla käyntejä oli tuona aikana 137 kappaletta, joista 16 johti Keskussotilassairaala 1:een 
tai Kadettikoulun omaan sairaalaan. 52 onneaan kokeillutta sai KP:tä (kelpaa palveluk-
seen), mm. 4.10. kaikki 12. Silmien takia yhden kadetin palveluskelpoisuusluokka laski 
B I:een. Erikoisimpina syinä vastaanotolle mentäessä esitettiin mm: haava päässä (KSS 
1:een), pää auki (VUP 2), koeateria (KP), syyhyäminen (KP), ulosteessa verta (KP).

Sairaspäiväkirjan 1.1.1964–9.4.1964 mukaan vastaanotolla käyntejä oli 151 kappaletta, 
joista 21 johti KSS 1:een tai Kadettikoulun sairaalaan, 53:ssa tapauksessa tuomiona oli KP. Eri-
koisimpia syitä: häntäluu kipeä ja vuotaa (VUP 3), pään kova hilseily (KSS 1:een), silmäluomi 
(KSS 1:een), punotusta ja kutinaa (KP), nenävaurio (KSS 1:een), kasvain korvassa (VP 3). 

Myöhemmät sairaskirjat ovat kadonneet.

Ilmoitus terveystilanteesta 4.11.1963 lokakuun ajalta 1963
Lausunto terveystilanteesta ja lääkintähuollosta
1. Majoitus ”Ennallaan”
2. Ruoan laatu ja määrä, juomavesi ”Hyvää ja riittävästi. Keskimääräinen kaloria-ar-

vo 3555”
3. Vaatetus ”Vuodenajan mukainen”
4. Muut terveydelliset olot (puhtaudenhoito, sauna, syöpäläiset jne) ”Hyvät. Suoritettu 

uusintamyrkytys luteille Jakutin-savupanoksilla Ilmatorjuntakoulun kasarmissa”
5. Tautisuus, etenkin tarttuvat ja sukupuolitaudit   ”Ei erikoista”
6. Huomautuksia lääkintähuollosta (epäkohtia, ehdotuksia) ”Ei erikoista”

Kadetti Heimo Kivistön ohjaama henkilöauto syöksyi 10.2.1964 kello 10.00 valtatiellä N:o 
6 Lapinjärven kohdalla metsään toisen takarenkaan räjähdettyä. Kadetit Markku Kola ja 
Esko Saukko löivät päänsä etuistuimen selkänojaan sillä seurauksella, että tapaturmail-
moitus laadittiin ja molemmilla palveluspäivien menetys oli 4 + 5.

Puolustusministeriön rakennusosasto tilasi Kadettikoulun uima-altaan vesinäytteen tut-
kimuksen. Sen teki 21.2.1964 Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n tutkimusinsinööri Vuok-
ko Hagman. Tulos oli musertava. Kaikki muut mittausarvot olivat suhteellisen siedettäviä, 
mutta lausunto päättyy: ”Vedessä on tolkuttomasti klooria. Sopiva määrä on 0,6-0,8 mg lit-
rassa. Teillä on nyt kloridia 150 mg litrassa ja vapaata klooria 14 mg litrassa”.

Valtiokonttorin päätös 8.7.1965: Tuderman, Elsa Helena syntynyt 11.1.1912, puolus-
tuslaitoksen apulaisosastonhoitaja A 14, eroamisaika 10.7.1965, eläkkeeseen oikeuttava 
palvelusaika vuosina 1935–1965 30 vuotta. Elsa Tuderman oli tullut valtion palvelukseen 
1.6.1935 Ilmatorjuntarykmentti 1:een, jossa hän palveli 23.2.1940 saakka siirtyessään Il-
mapuolustusaluekeskus 15:een (Ilmatorjuntapatteristo 11). Täällä hän palveli Jatkosodan 
syttymiseen asti. Sen jälkeen tapaamme hänet Ilmatorjuntapiiri 1:ssä, 30.PTK:n esikun-
nassa ja Ilmatorjuntarykmentti 1:n esikunnassa, kunnes hän siirtyi Kadettikoulun palve-
lukseen 4.12.1944. Hänet palkittiin 2. luokan Vapaudenmitalilla 19.4.1943. Elsa hallitsi 
kadettien käsittelyn ja hoitotyylin. 

Elsa Tudermania Kadettikoulun sairaanhoitajana seurasi sairaanhoitaja Pia Räty.
Kadettikoulun lääkärinä kurssimme aikana toimi lääkintämajuri Esko Eemeli Auvinen. 
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Muistamme elävästi hänen ensimmäisen luentonsa täydelle juhlasalilliselle nuoria kadet-
teja. Hänen kiertämään panemansa muoviset eri elimien jäljennökset herättivät ansait-
tua huomiota. Kiinnostuksen asiaansa hän herätti toteamalla, että näin suuren kurssin ei 
kannata tulla pyytämään aborttien tekoa. Näihin hän ei enää suostu. Auvinen oli syntynyt 
20.12.1913, joten hän vietti kurssimme aikana 50-vuotisjuhliaan. Valtion palveluksen hän 
oli aloittanut 23.7.1939 ja siirtynyt Kadettikouluun 1.4.1950. Sodissamme hän oli varsin 
ansioitunut. Hänet oli palkittu 4. luokan Vapaudenristillä 17.6.1940, 4. luokan Vapauden-
ristillä tammenlehvän kera 23.11.1941 ja 3. luokan Vapaudenristillä 20.5.1942.

Kaikkihan me muistamme Anne-nuken, jota käytettiin ensiapukoulutuksessa havain-
tovälineenä. Lääkintämajuri Auvinen kertoo keväällä 1965 Pääesikunnalle, että nuken 
avulla on koulutettu 610 henkilöä, ja että Anne on täysin käyttökunnossa, mutta verrytte-
lypuseron vetoketjut ovat rikki. 

Aselajivalinnat 

Pääesikunnan koulutusosasto lähetti 15.10.1964 laajalla jakelulla muistion, joka käsitteli 
maavoimien kadettien jakamista aselajeihin:

I Yleistä
Sodanjälkeisten pienten kadettikurssien ja esiintyneen upseerivajauksen aikana ovat ka-
detit saaneet valita haluamansa aselajin, joka on yleensä ollut heidän varusmieskoulutuk-
sensa mukainen. Viimeisimmät kolme suurta kadettikurssia ovat aiheuttaneet sen. että 
upseerivajaus on kokonaisuutena nopeasti pienenemässä, mutta pieneneminen tapahtuu 
epätasaisesti eri aselajien kesken. Asian järjestämiseksi kehityksen vaatimalla tavalla toi-
meenpantiin Pääesikunnan koulutusosastossa 13.10.1964 neuvottelutilaisuus, johon osal-
listui Pääesikunnan aselajiosastojen, komento-osaston ja Kadettikoulun edustajat. Neuvot-
telutilaisuuden tuloksena on laadittu tämä muistio.

II Upseerivajaus aselajeittain ja sen todennäköinen pieneneminen 
Tällä hetkellä on Kadettikoulussa kolme kadettikurssia, joista 49. kadettikurssin kadeteille 
on jo määrätty aselaji. 50. kadettikurssille olisi aselaji määrättävä vuoden vaihteessa ja 51. 
kadettikurssille runsaan vuoden kuluttua.

Ellei tiettyihin järjestelyihin ryhdytä, on 51. kadettikurssin valmistumisen jälkeen vies-
tiaselajin upseerivajaus 44 % ja rannikkotykistön 30 %. Sitä vastoin jalkaväellä valmistuu 
upseereita yli virkojen määrän ja kenttätykistön virat ovat täynnä. Näin ollen kadettien 
aselajijakoa on ohjattava.

Jos 50. kadettikurssin virkoja tasataan esimerkiksi siten, että jalkaväeltä siirretään vies-
tiin 18–20 ja kenttätykistöstä 10 rannikkotykistöön, päädytään seuraaviin vajausprosent-
teihin 20.3.1966:

 jalkaväki  8 %
 kenttätykistö  13 % 
 ilmatorjunta  13 %
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 rannikkotykistö  21 %
 pioneeri  27 %
 viesti  22 %

III Toimenpiteet kadettien aselajin määräämiseksi
1. Yleiset toimenpiteet 
Upseerivajauksen tasaamiseksi aselajien kesken ryhdytään toimenpiteisiin ohjaamalla ka-
dettien aselajin valintaa. Valinta tapahtuu ensisijaisesti vapaaehtoisuutta ja toissijaisesti 
kilpailuperiaatetta noudattaen kuten joukko-osaston valinta on tapahtunut tähän asti. Jouk-
ko-osaston valinta säilytetään ennallaan.

Aselajien keskeinen tasaaminen aloitetaan 50. kadettikurssista. Kadeteille selvitetään 
nykyinen tilanne ja mahdollisuudet eri aselajeissa korostaen, että ylenemismahdollisuudet 
Sotakorkeakoulun käymisen jälkeen ovat samanlaiset aselajista riippumatta. On suotavaa, 
että tiedotustilaisuuden johtaa riittävän arvovaltainen Pääesikunnan edustaja, esimerkiksi 
komentopäällikkö.
2. Toimenpiteet 50. kadettikurssilla
Jalkaväkikadeteista siirtyy 18–20 kadettia viestiin. Ellei vapaaehtoisia ole tarpeeksi, täy-
tetään loppuosa vajauksesta siten, että vastaavalle määrälle jalkaväkikadetteja annetaan 
viestikoulutusta siinä määrin, että he pystyvät toimimaan prikaatien ja pataljoonien Vies-
tikomppanioiden ja Viestijoukkueiden opetusupseereina.

Kenttätykistön kadeteista siirtyy rannikkotykistöön 10 kadettia. Tämä tapahtuu vasta 
aselajikauden aikana, jolloin tykistön tarkastaja määrää lopullisesti asianomaisen koulu-
tushaaran. Kenttätykistön ja rannikkotykistön kadetit määrätään yleisen aselajimäärittä-
misen yhteydessä tykistöön.

IV Yhdistelmä
Upseerivajauksen tasaukseen on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti. Muuten ei eri ase-
lajien koulutustilanne kehity tasapuolisesti. Saattaisi syntyä myös tilanne, että Kadettikou-
luun ei voitaisikaan ottaa kaikkien aselajien kadetteja. 

Kadettikoulu antoi Pääesikunnan koulutusosastolle lausunnon 10.11.1964 kadettien mää-
räämisestä aselajeihin: 

”Kadettikoulussa on suoritettu mielipidetutkimus 50. Kadettikurssin aselajivalinnasta. 
Tämä osoittautui liitteen mukaiseksi. Aselajivalinta noudatteli yllättävän hyvin aiempia 
suosituksia. Tämän  johdosta Kadettikoulu esittää, että 

1. tiedotustilaisuutta ei järjestettäisi 50. Kadettikurssille ja 51. Kadettikurssille ilmoi-
tettaisiin ainoastaan se, että heidän aselajivalintaansa tulee vaikuttamaan Kadetti-
koulun paremmuusjärjestys, mikäli siihen joudutaan tekemään muutoksia.

2. 50. Kadettikurssin aselajijako hyväksytään sellaisenaan ottaen huomioon, että kent-
tä- ja rannikkotykistökadetit valitsevat aselajikseen tykistön. Heidän tarkempi ja-
konsa kenttä- ja rannikkotykistöön ratkaistaan vasta aselajikaudella.
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50. Kadettikurssin aselajijako 30.10.1964 suoritetun kyselyn mukaan
 jalkaväki  104 , joista Rajavartiolaitos 12
 kenttätykistö  22
 rannikkotykistö  7
 ilmatorjunta  19
 pioneeri  10
 viesti  15
 ilmavoimien viesti 4 yhteensä 181

Niinkin myöhään kuin 18.1.1966 kyseltiin kurssimme jalkaväkikadeteilta, mitkä syyt oli-
vat vaikuttaneet joukko-osaston valintaan. Syitä oli monia. Vastausten lukumäärä on suu-
rempi kuin jalkaväkilinjan vahvuus (105), koska jotkut esittivät useampia syitä:

– kotipaikka  28
– asunto- ym sosiaaliset ja taloudelliset tekijät  27
– entinen joukko-osasto 20
– tuttu paikka  12
– opiskelumahdollisuudet  11
– haluaa tutustua  8
– mielenkiintoinen ala tai uusi ala 5
– Pääesikunnan käsky (ruotsinkieliset) 5
– sijaluku valittaessa  4
– heimorakkaus (savolainen ja hämäläinen) 2
– keskeinen paikka  1
– Etelä-Suomi  1
– Itä-Suomi  1
– Pohjois-Suomi  1
– vaimon työpaikka  1
– ei syytä  2
Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali S Simelius päätti 18.11.1964 lopulli-

sesti aselajijaon oheisen esittelyn mukaisesti: ”Viimeisimmät kolme suurta kadettikurssia 
(49.-51.) ovat aiheuttaneet sen, että upseerivajaus on maavoimissa nopeasti pienenemässä, 
mutta tämä tapahtuu epätasaisesti eri aselajien kesken, ellei aselajivalintaa ohjata. Oikean 
aselajijakautuman saamiseksi esitetään, että

1. 50. Kadettikurssin kadetit määrätään aselajeihin seuraavasti
 jalkaväkeen 104
 kenttätykistöön ja rannikkotykistöön 29
 ilmatorjuntatykistöön  19
 pioneeriaselajiin 10
 viestiaselajiin 17
 ilmavoimien viestiin 2
 Tykistön tarkastaja määrää kenttätykistön ja rannikkotykistön kadettien jaon kadet-

tikurssin aselajikauden alkaessa. Tämä aselajijako on kadettien valinnan mukainen.
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 ■ Sököä Nauvossa 1965, oho, korp-

poossa (vaiko Lorppoossa???). 

(Harri Liikasen kokoelma)

 ■ kesäleiri kankaanpäässä 1964 (vas.) 

(Risto Luukkasen kokoelma)

 ■ alla vasemmalta miinalaiva Ruot-

sinsalmella kadetit Heimo kivistö, 

Seppo Meriläinen ja arto eronen. 

Utön pirunpelto. tutustuimme 

Utön linnakkeeseen. karua, mutta 

kaunista. kuvattu kesällä 1965 ran-

nikkopuolustusharjoituksen yhtey-

dessä (Heimo kivistön kokoelma)
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2. 51. Kadettikurssin aselajijako määritetään ensi syksynä silloisten perusteiden mu-
kaan noudattaen periaatetta, että aselajin valinta tapahtuu ensisijaisesti vapaaehtoi-
suutta ja toissijaisesti, tarvittaessa, kilpailumenettelyä noudattaen Kadettikoulussa 
osoitetun paremmuuden perusteella. Tämä periaate selvitetään heti 51. Kadettikurs-
sille.

3. Tuleville kadettikursseille ilmoitetaan jo hakemusten yhteydessä edellä mainitusta 
aselajin valintaperiaatteesta.”

KäyTTäyTyMINEN JA RUOKAILUOhJEET 

Jo heti toisena koulupäivänä Kadettikoulu jakoi viisisivuisen ohjeen käyttäytymisestä ja 
kaksisivuisen ohjeen ruokailusta. Kadettikoulun järjestyssääntö vuodelta 1961 (11 sivua) 
ohjasi toimintaamme. Järjestyssääntö uusittiin 15.10.1965 väliaikaiseksi 17 sivun laitok-
seksi. Tämä ei juurikaan ennättänyt vaikuttaa elämäämme. Ohjeet olivat yleviä ja olisivat 
tänäkin päivänä käyttökelpoisia:

”Kadetin on aina muistettava, että Puolustusvoimien ja sen ohessa lähinnä Kadettikou-
lun kunnia ja maine ovat osaltaan riippuvaisia jokaisesta yksityisestä kadetista. Kaikessa 
käyttäytymisessään ja toiminnassaan koulussa ja sen ulkopuolella samoin kuin puheen 
tullen Puolustusvoimista ja Kadettikoulusta sekä olosuhteista niissä, on kadetin pyrittävä 
ylläpitämään Kadettikoulun kunniaa ja mainetta. Tällä tavalla jokaisella kadetilla on mah-
dollisuus jo opintoaikanaan tehdä rakentavaa työtä Puolustusvoimien hyväksi.

Kadetin on koulussa ollessaan kehitettävä niitä ominaisuuksia, joita upseerilta vaadi-
taan. Harrastaessaan järjestystä ja täsmällisyyttä, käyttäytyessään sotilaallisen reippaasti 
ja kohteliaasti, viettäessään yksinkertaista ja siveellistä elämää sekä pitäessään aina kiinni 
kurin, oikeuden, totuuden ja kunnian vaatimuksista, kadetti kehittää itsensä hyväksi up-
seeriksi. 

Kadetin on osoitettava arvonantoa ja ymmärtämystä muille aselajeille suhtautumises-
saan eri linjojen kadetteihin sekä kaikin tavoin vastustettava puuttuvaa käsitys- ja arvos-
telukykyä osoittavaa väärän aselajihengen ja –ylpeyden kehittymistä. Keskinäiselle ar-
vonannolle ja ymmärtämykselle rakentuu sekä sodassa että rauhan aikana välttämätön 
yhteistoiminta. 

Kadetin on osoitettava hyvää toveruutta niin oman kuin muidenkin vuosikurssien op-
pilaita kohtaan. Toveruus ei kuitenkaan saa estää kadettia käyttämästä tinkimättä, mutta 
samalla oikeudenmukaisesti hänelle nimenomaan annettua tai ohjesäännön mukaan kuu-
luvaa esimiesvaltaa. Samoin oikea toveruus vaatii jokaista kadettia tarmokkaasti ja epä-
röimättä torjumaan hyvän järjestyksen ylläpitämiseksi tarkoitettujen määräysten rikkomis-
yrityksetkin.

Kaikki kadetit ovat vastuussa kadettiarvosta. Niin palveluksessa kuin sen ulkopuo-
lellakin on jokaisen kadetin valvottava, että voimassa olevat määräykset ja ohjeet tarkoin 
otetaan kadettien keskuudessa huomioon. Kadetin huomatessa jonkun toisen kadetin rik-
kovan annettuja ohjeita tai tekevän itsensä syypääksi tekoon, joka on vastoin hyviä tapoja, 
on hänen sopivalla ja harkitulla tavalla tästä huomautettava. Jos rikkomus uusiutuu, tai on 


