sen laatuinen, että sen on tultava päällystön tietoon, on kadetti velvollinen tekemään siitä
komentoteitse asianmukaisen ilmoituksen.
Vanhempien kadettien on oltava nuoremmille hyvänä esimerkkinä sotilaallisissa hyveissä, tiedoissa ja taidoissa. Kadetit eivät saa hetkeksikään unohtaa, että Kadettikoulun
perinteet ovat suomalaiskansallinen henki, isänmaan rakkaus, velvollisuudentunto ja oikea toveruus.
Niin kuin virkaikä määrää samanarvoisten upseerien aseman toisiinsa nähden, niin on
myös suhde vanhemman ja nuoremman kadetin kesken. Vanhemmalla kadetilla ei ole ohjesääntöjen määräämiä poikkeuksia lukuun ottamatta minkäänlaista käskyvaltaa nuorempaan kadettiin nähden. Nuoremman kadetin on käyttäydyttävä huomaavaisesti vanhempaa
kadettia kohtaan sekä noudatettava siinä hyvän toveruuden ja yleisen seuraelämän vaatimuksia. Vanhempi kadetti ei ole oikeutettu vaatimaan nuoremmalta kadetilta mitään omaa
etuaan hyödyttäviä palveluksia tai niihin verrattavia eikä nuorempi kadetti saa sen suuntaisia toivomuksia täyttää.
Vaatteet, aseistus ym niihin verrattavat on jokaisen kadetin itse säilytettävä, hoidettava,
pidettävä kunnossa ja kannettava. Jokaisen kadetin on itse huolehdittava tupansa ja kaappinsa siisteydestä sekä järjestyksestä samoin kuin puhdistuksestakin. Kadettialiupseereilla
ei ole näissä suhteissa mitään erioikeuksia.
Vanhempi kadetti ei ole oikeutettu antamaan nuoremmalle kadetille mitään tehtäviä,
olipa niiden tarkoitus kohteliaisuuden osoittaminen, kouluun ja sen elämään tutustuttaminen tai nuoremman ojentaminen taikka kasvattaminen.
Koska itseopiskeluun ja opetuksen kertaamiseen sopivaa vapaa-aikaa kadeteilla on vähän, on heidän tarkkaavaisesti opetusta seuraamalla pyrittävä oppimaan opetettava jo opetuksen aikana.
Aikoessaan avioliittoon on kadetin anottava muodollinen avioliittolupa koulun johtajalta.”
Käyttäytymisohjeissa selvitettiin tarkasti, miten käyttäydytään koululla, palveluksessa,
ennen oppituntia, tunnilla, harjoituksissa, vapaa-aikana Kadettikerholla, saunassa, koulun
alueella, Kadettikoulun elokuvissa, tuvissa, auloissa ja käytävillä. Erikseen annettiin ohjeita käyttäytymisestä saarella ja muualla koulun ulkopuolella. Tarkoin määrättiin, miten
on pukeuduttava missäkin tilanteissa, miten käyttäydyttävä matkoilla, kadulla, kaupoissa
ja liikkeissä, miten varusmiehiin on suhtauduttava. Kadetteja kiinnostivat kovasti kielletyt
oleskelupaikat. Ohjeet annettiin myös käyttäytymisestä ravintoloissa, elokuvissa, teattereissa, upseerikerhoilla, osakuntatansseissa jne.
Oppitunnilla piti olla virkeä ja aktiivinen. Ryhdin piti olla suora ja käsien pöydällä
niihin kuitenkaan nojaamatta. Viitatessa kyynärpään piti olla pöydällä ja sormien suorana. Pulpettiin ei saanut piirustella eikä sitä muutoinkaan turmella. Vastatessa piti nousta
perusasentoon ja vastata Sisäpalvelusohjesäännön mukaisesti puhuttelusanoja käyttäen.
Kadettikerholle sisään astuttaessa piti tervehtiä ovella kerholla olevia naisia ja/tai upseereita. Samoin piti menetellä lähdettäessä. Myyntipöydän äärellä sai olla yhtä aikaa korkeintaan neljä nuorempaa kadettia. Nuoremman oli luovutettava kohteliaasti ostovuoronsa vanhemmalleen. Vieraille varattua ikkunanpuoleista pöytäriviä oli vältettävä. Karjalan
huoneessa ja johtokunnan huoneessa nuorempi kadetti ei saanut oleskella ilman lupaa.
Kadettikerhon puhelimeen oli vastattava sen, joka istui sitä lähinnä.
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Saunan pukuhuoneessa nuorempi kadetti sai käyttää vain pesuhuoneen puoleisia kaappeja ja pesuhuoneessa vain altaan puoleisia suihkuja. Suihkussa piti käydä ennen saunaan
ja altaaseen menoa. Korostettiin, että suihkut olivat vain huuhtelua eivätkä peseytymistä
varten. Saunassa nuoremman kadetin oli istuttava keskiviivan itäpuoleisilla lauteilla. Saunassakin piti olla kohtelias. Esimerkiksi: ”Herra eversti, pyydän heittää löylyä”. ”Herra
kadettialikersantti, saanko pestä selkänne?”
Bussilla matkustettaessa välillä Santahamina–Helsinki ohjeet antavat ymmärtää, että
bussi 37:ssä ajaa niin paljon siviilejä ja vanhempia sotilashenkilöitä, ettei nuoremman kadetin kannata istuutua.
Kadeteilta kiellettyjä oleskelupaikkoja olivat asemaravintola, asemarakennus, varsinkin siellä oleskelu ja maleksiminen, linja-autoasema, satama-alueet, kaikki muut ravintolat
kuin 1. luokan ravintolat ja erikseen mainittuina vielä Mikado, Seiskari, Lucullus ja Kuoppa sekä Canjon, Don Robert yms. Lisäksi kiellettyjä olivat yleiset tanssit ja Kulttuuritalo.
Ensimmäisiin ruokailuihin käytettiin runsaasti aikaa, koska ruokailuohjeita hiottiin
käytännöksi riittävän kauan. Ennen ruokailuahan oli jo puhdistettava saappaat, kammattava hiukset ja pestävä kädet.
Ruokalaan tullessa komennolla ”Kadettikomppania” oli otettava perusasento ja komennolla ”Huomio” käännettävä rintamasuunta tarkastavaan upseeriin tai kadettivääpeliin.
Kun hän oli antanut luvan ruokailun aloittamiseen, rintamasuunta oli käännettävä pöydän
esimieheen ja kumarrettava, kun lupa istuutumiseen annettiin. Oli istuuduttava tuolia kolistelematta ryhdikkäästi tuolin selkänojaan nojaamatta.
Ruokailuasennosta määrättiin, että piti istua suorana ja että etäisyys pöytään on kämmenenleveys. Kädet piti pitää pöydällä kevyesti kyynärpään alapuolelta kyynärpäiden koskettaessa kevyesti kylkiä. Kantapäiden piti olla yhdessä. Lautasliina oli asetettava polville
eikä missään nimessä kulmasta kiinni kauluksen alle. Ruokailun aloitti aina pöydän esimies.
Ruoan tarjoamisestakin oli annettu tarkat ohjeet. Pöydän esimiehelle tarjottiin ruoka: ”Herra kadetti, pyydän tarjota perunoita.” Ruoka tarjottiin vasemmalta puolelta,
valmiiksi lautasella oleva ruoka kuitenkin oikealta puolelta. Juomat tarjottiin oikealta.
Käytetyt astiat vaihdettiin oikealta puolelta, samoin mausteet. Suolaa ei saanut tarjota
kädestä käteen, vaan aina pöydän kautta. Naapurin ”yli” ei saanut tarjota eikä vinosti
pöydän yli.
Ruokailutavoista määrättiin, että esimerkiksi kerralla ei saanut ottaa liian suurta annosta. Lautasen ylle ei saanut kumartua. Perunat piti kuoria lautasella eikä peukaloa saanut käyttää. Veistä ja haarukkaa käytettäessä oli muistettava, että ”varmuusetäisyyttä” ei
saanut ylittää. Maiskuttaa ei saanut. Ruoka oli purtava huulet suljettuina. Ruoka suussa ei
tietenkään saanut puhua. Haarukan sai täyttää vain se lautasessa kiinni pitäen. Veitsellä
ei saanut paloitella vihanneksia. Lasi tai muki oli pidettävä kiinni lautasen reunassa klo
yhden kohdalla. Lusikoida piti itsestä poispäin. Keittolautasta sai lopuksi hieman kallistaa poispäin itsestä. Voita levitettäessä leipä oli pidettävä asetilla tai pöydällä. Sinapin sai
asettaa lautasen reunalle klo yhteen. Sormin ei tietenkään saanut syödä. Poikkeuksen muodostivat rapu ja lintu sekä jos joutui poistamaan suusta kalanruodon, haulin tai luunsirun.
Ruokailun päättyessä ruokailuvälineet oli asetettava lepoasentoon klo viiden suuntaan si52

ten, että haarukka asetetaan vasemmalle piikit alas ja veitsi oikealle terä itsestä poispäin.
Jälkiruoan syöminen aloitettiin aina yhtä aikaa lukuun ottamatta jäätelöä.
Kadettikoulun johto huolestui kadettien käyttäytymisestä, koska jatkuvasti tuli huomautuksia asiasta. Niinpä koulun johtajan sijainen everstiluutnantti Simo Sirkkanen ja
toimistoupseeri kapteeni Klaus Saarenheimo antoivat 27.10.1964 ”ukaasin” käyttäytymisestä julkisilla paikoilla:
”Koska lomalla olevien kadettien ja varusmiesten yleisestä käyttäytymisestä on tullut
jatkuvasti huomautuksia sekä siviili- että sotilashenkilöiden ja jopa julkisen sanan taholta,
käsken kaikkia esimiesasemassa olevia puuttumaan tähän ikävään epäkohtaan.
Tavallisimpia käyttäytymisvirheitä ovat tervehtimisen liian hätäinen suorittaminen,
kadunkulmissa seisoskelu ja seiniin nojailu sekä käsikoukkua kulkeminen naishenkilön
kanssa jopa tervehtimisen aikana tai tämän sateensuojan tai käsilaukun kantaminen. Lukuisten muitten epäkohtien lisäksi on esiintynyt laiminlyöntejä kunnianosoituksen suorittamisessa jopa sotilaslipullekin.
Lopuksi korostan, että sotilashenkilöä, joka ei osaa käyttäytyä julkisilla paikoilla oikein, ei ole myöskään syytä palkita lomalla.”

Vierailuja
Kurssimme vieraili 24.–25.5.1964 Riihimäen varuskunnassa. Ohjelma jälkimmäisenä päivänä oli seuraava:
06.30
Aamutee takakasarmin ruokalassa
07.30
Kokoontuminen elokuvasalissa alkupuhuttelua varten
07.50–10.50 Tutustuminen eri kohteisiin eri aikataulun mukaan
11.00
Lounas takakasarmin ruokalassa, upseereilla lounas Upseerikerholla
12.00–13.50 Tutustuminen eri kohteisiin eri aikataulun mukaan
Tutustumiskohteet ovat seuraavat:
1. Viestikeskuskorjaamo
2. Tutkakalusto: selostus ja kaluston esittely
3. Kenttäkaukokaapelin rakentaminen moottoriajoneuvosta ja kaluston esittely
4. Radiotiedustelun suoritus ja suuntiminen: selostus ja kaluston esittely
5. Akkuvaraamon järjestely
6. Viestikeskuksen järjestely ja viestikeskusauton esittely
7. Kenttäsuuntaradio FM 12/800:n esittely
8. Sähkötysradiokaluston esittely
Vuoden 1965 aikana kurssimme vieraili kesäkuussa Pioneerirykmentissä Korialla ja
Asevarikko 2:ssa Uudessakylässä sekä elokuussa Salpa-linjalla Luumäellä ja Rajavartiolaitoksessa Rovaniemellä. Lisäksi kurssimme tutustui kenttätykistön toimintaan Rovajärvellä.
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■■ Ristilammelle turistiluokassa (Harri Liikasen kokoelma)
■■ Ruokatauko Misin
asemalla 18.8.1965
matkalla Rovajärven
leirille. Vasemmalta
mm. kadetit Markku
Kola, Reino Pihkala,
pystyssä mm. Kari
Paarma, Tapani Vaismaa, Karl-Erik Lenck,
Arto Kotro, Kauko
Mähkä, Esa Latvio
ja Juha Kuittinen.
(Markku Kolan kokoelma)
■■ Myös veturi tauolla Misin asemalla
matkalla Lapin Leirille elokuussa 1965.
(Pentti Himasen kokoelma)
■■ Ylös Levitunturille ja
ylhäällä (Harri Liikasen kokoelma)
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KOULUTUSTARKASTUS
Pääesikunnan koulutuspäällikkö kenraaliluutnantti Ali Koskimaa suoritti koulutustarkastuksen Kadettikoulussa 27.–28.4.1964 ja 14.–15.5.1964. Hänen ja eversti Erkki Setälän
allekirjoittamassa tarkastuskertomuksessa todetaan muun muassa seuraavaa:
Kadettikoulussa on avoinna yksi upseerin, yksi vanhemman lehtorin ja yksi eläinlääkärin virka. Kouluun on komennettu muualta 11 upseeria, viisi aliupseeria ja
kahdeksan siviilityöntekijää, jotka kaikki ovat yli Sinisen kirjan mukaisen määrävahvuuden. Koulussa on näin ollen upseeri tai vakinainen opettaja noin yhdeksää
kadettia kohden. Kadettikoulun upseeri- ja opettajatilanne on hyvä. Kadettikoulu
tarvitsee nykyisen ylimääräisen henkilöstönsä niin kauan kuin kadettikurssien vahvuutta on pidettävä ylisuurena.
Aktiiviupseerien peruskoulutuksen päämääränä on kouluttaa sodan ja rauhan ajan
perusyksikön päälliköitä sekä antaa kadeteille perusta heidän upseerin uraansa varten.
Kadettien koulutus perustuu hyväksyttyyn opetusohjelmaan. Se on aikaisemmista
vuosista olennaisesti muuttunut. Ulospäin näkyvin muutos on yliopisto-opintoihin
verrattava koulutusvaihe. Kasvatus- ja opetusopin sekä yleisen valtio-opin approbatur-tutkinnot ovat suorittaneet jo lähes kaikki kadetit. Lisäksi ovat muutamat kadetit
suorittaneet approbaturin matematiikassa, fysiikassa, kansantaloudessa, psykologiassa ja historiassa. Kielen pro exercitio-kokeesta on vielä suoriutumatta 48 kadettia.
Opetusohjelman järjestämistä tasapuoliseksi koko koulutusaikaa silmällä pitäen vaikeuttaa se, että ilmavoimien kadetit opiskelevat ensimmäisen vuotensa Kadettikoulussa. Jotta heille voitaisiin antaa kokonaiskuva taktiikassa, tietyissä yleisissä aineissa ja yliopistollisissa aineissa, on näitä sijoitettava ensimmäiseen vuoteen ehkä liian
paljon.
Koulutusolosuhteet
Kurssien suureneminen on aiheuttanut lukuisia pulmia opetuksen, majoituksen ja
huollon järjestelyille. Tein sen havainnon, että Kadettikoulun johto on tarmokkaasti
pyrkinyt poistamaan näitä vaikeuksia. Kadettikoulua on tässä työssä tuettava kaikella tavalla. Opetustilat eivät enää vastaa nykyajan vaatimuksia. Luokkia on liian
vähän ja ne ovat liian pieniä. Tämä puute on kuitenkin poistumassa, kun uusi auditoriumrakennus ensi vuonna valmistuu.
Santahaminassa voidaan edelleen pitää tyydyttävästi pienehköt taistelu- ja kouluttajakoulutukseen liittyvät harjoitukset. Samoin voidaan saarella suorittaa raskailla
aseilla alkuammunnat ja yksinkertaisimmat taisteluammunnat. Varsinaiset taisteluammunnat koulu on suunnitellut suoritettavaksi ampumaleireillä Ristilammella ja
Syndalenissa.
Taktiikan maastoharjoitukset ja sotaharjoitukset ovat Helsingin lähiympäristössä.
Kesä- ja talvileirit sekä rannikonpuolustusharjoitukset pidetään eri puolilla Suomea, jotta kadetit saisivat tuntuman eri yhtymien alueiden olosuhteisiin ja maastoon.
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Oppitunnit
Seurasin tarkastukseni aikana jokaisen joukkueen koulutusta. Harjoitukset ja oppitunnit pidettiin koulun säännönmukaisen viikko-ohjelman mukaisesti.
Professori B. Broms piti valtio-opin kurssiin kuuluvan luennon koko 50. Kadettikurssille juhlasalissa. Kovaäänisiä ja piirtoheitintä käyttäen oli esitys kaikkien
nähtävissä ja kuultavissa, joskaan opetus näin suurelle joukolle ei ole tehokkainta.
Luento oli varsin taitavasti pidetty. Runsaasti asiatietoutta sisältävänä se vaati kuulijaltaan täyden valppauden.
Majuri J. Suviniemi piti 50. Kadettikurssille taktiikan tunnin, jolla palautti koulutyön. Tunnin valmistelut, pito ja havainnollisuus olivat asiallisia. Koulutyö liittyi aikaisemmin pidettyyn karttaharjoitukseen ja oli aiheeltaan sopiva. En kuitenkaan voi
yhtyä kaikkiin tehtyihin ratkaisuihin. Osa niistä oli mutkikkaita ja selväpiirteisyyskin puuttui. Taktiikan opetuksen, nimenomaan kadeteille, tulee pyrkiä yksinkertaisiin ja käytännöllisiin ratkaisuihin.
Harjoitukset
Seurasin illalla kahta 50. Kadettikurssin kouluttamistaidon harjoitusta. Kummankin
aiheena oli tukikohdan vartiomiehen toiminta. Harjoitusten valvojina olivat yliluutnantti A Juutilainen ja yliluutnantti T Kurvinen. Aihe kuuluu alokaskoulutukseen
mieskohtaisena taistelukoulutuksena ja on sellaisena pidettävä. Jaksojen tulee olla
lyhyitä, jotta alokas ehtii ne sulattaa. Koulutuksen on oltava toiminnallista. Kouluttajan pitkistä selityksistä ja yksinpuheluista on jo luovuttava. Sen sijaan on koulutettavan aivot pantava kysymyksin työskentelemään. Koulutuksessa on organisaatiota
käytettävä hyväksi. Joukkueenjohtajan pitämässä harjoituksessa ovat ryhmänjohtajat
luonnollisesti apukouluttajina. Kulloinkin esille tulevat uudet asiat on selvitettävä
perusteellisesti. Tällaisia olivat tässä harjoituksessa mm tulisuoja, näkösuoja ja tunnussanan käyttö. Viime mainittu opetettiin sekavasti ja ristiriitaisesti, vaikka asia on
selvitetty Taistelijan Oppaassa. Osa harjoitusajasta tapahtui pimeällä, mutta koulutuksessa ei riittävästi selvitetty tämän asettamia vaatimuksia vartiomiehelle eikä keinoja pimeyden haittojen voittamiseksi. Harjoitukset olivat aiheeseen nähden ehkä
liian pitkiä. Harjoitusaihe on kadettien koulutuksen tässä vaiheessa (1.harj) aivan
liian vaikea. Tämä ilmeni siinäkin, että vaikka laaditut suunnitelmat olivat varsin
hyviä, eivät kadetit jaksaneet hallita harjoitusta. Aiheiden oikeaan ryhmittelyyn on
kiinnitettävä huomiota.
Harjoitusten valvojat eivät puuttuneet harjoitusten kuluessa kouluttajakadettien tekemiin virheisiin. Syyksi ilmoitettiin, että kun harjoitukset arvostellaan, voi opettajan osuus tulla liian voimakkaaksi ja aiheuttaa arvostelussa epäoikeudenmukaisuutta. Tämä on vain osittain oikea näkemys. Väärät sanonnat, käsitteet, tekniset
suoritukset yms on oikaistava heti tuoreeltaan. Samoin on virheellisenä jatkuva suoritusjakso tarvittaessa oikaistava. Jos opettajan on puututtava harjoituksen kulkuun,
pienentää se luonnollisesti annettavaa arvosanaa.
Seurasin useiden joukkueiden sulkeisjärjestyksen harjoittelua. Kadettien taito havaita ja nopeasti korjata suoritusvirheitä oli vielä heikko. Kadettien pukeutumisessa
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■■ Elokuussa 1965 järjestettiin Kittilän Levitunturilla tunturipuolustuksen
kartta- ja maastoharjoitus. Kuvassa ollaan 22.8.1965 Levin huipulla poseeraamassa. Vasemmalta seisomassa kadetit Harri Liikanen, Pekka Kinkku,
Markku Kola, Arto Kotro, Timo Huhto, Karl-Erik Lenck, Pekka Sarvanto,
Urpo Määttä, Tuomo Dufva, Markku Horte, Markku Aalto ja Jussi Kivirinta.
Edessä vasemmalta istumassa Juha Kuittinen, Kari Paarma, Timo Juusti,
Esa Latvio, Kauko Mähkä ja Ossi Panula. (Markku Kolan kokoelma)
■■ Rannikolta Lapin tuntureille tätä maata te puolustakaa. (Heimo Kivistön
kokoelma)
■■ Tien rakennusta. (Harri Liikasen kokoelma)
■■ Urpo Määttä, Harri Liikanen, Risto Manni ja Reino Pihkala (Harri Liikasen
kokoelma)
■■ Kapteeni Veikko Valkeila tilanneselvityksessä ja tehtävänannossa poroaidan vieressä leirillä elokuussa 1965. (Pentti Himasen kokoelma)
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■■ Tykkiryhmä Tauno Aaltonen, Harri Liikanen, Risto Manni,
Urpo Määttä ja Arto Kotro (Harri Liikasen kokoelma)
■■ Jaakko Rantala valmistautumassa ensimmäiselle ajotunnille
Oulun kasarmialueella. Vasemmalla ajo-opettajana toiminut
ylikersantti Marjakangas. (Jaakko Rantalan kokoelma)
■■ Tutustumassa rannikkotykistöön. Vasemmalta Jouko Gullsten, Aulis Levä, Antti Mälkönen, Esa Komulainen ja Pentti
Haapalainen. (Pentti Haapalaisen kokoelma)
■■ Syndalenin leirillä kesällä 1965. (Pentti Haapalaisen kokoelma)
■■ It-kadetteja aselajikaudella Ilmatorjuntakoulussa Hyrylässä
vuonna 1965. Käynnissä suuntaus- ja tulitoimintaharjoittelu
40 Itk/38 eli ”veivi-Bofors” -kalustolla. Suuntaajana oikealla
Risto Aitos, lataajana seisomassa Jukka Rauhaniemi ja tykin
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vetoaisan alla Heikki Viitanen. (Risto Aitoksen kokoelma)

