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ja varusteissa oli myös liikaa epätäsmällisyyttä. Kouluttajien on oltava tässä suhtees-
sa vaativampia. En pitänyt myöskään kadettien tavasta ”muokata” varusesineitään, 
erityisesti lippalakkia. Koulu on tässä asiassa huonona esimerkkinä. 

 Kaikessa koulutuksessa on muistettava Kadettikoulun opetuksen päämäärä, perus-
yksiköiden päälliköiden kouluttaminen. Tämän vuoksi opetuksen tulee olla käytän-
nöllistä.

Kadettiylikersantti

Kadettiylikersanteiksi kurssiltamme ylennettiin kaksi kadettia.
Kadettikoulu lähestyi 12.3.1963 muun muassa Pääesikunnan ohjesääntötoimistoa kir-

jelmällä, jossa koulu esittää kadettiylikersantin arvon perustamista. Myönteinen vastaus 
tuli jo viikon kuluttua. Jo tätä ennen, 2.3.1963 Kadettikoulu lähestyi Pääesikunnan kou-
lutuspäällikköä esityksellä: ”Sisäpalvelusohjesäännön I luvun 19. kohdassa on määritetty 
kadettien arvoiksi kadettivääpeli (kadettipursimies), kadettikersantti, kadettialikersantti 
ja kadetti. Koska Kadettikoulun kadettien vahvuus on nykyisin noussut huomattavasti en-
tisestään ja koska kadettikomppanioita on Kadettikoulussa  kaksi eli vanhempi komppa-
nia 1.K ja nuorempi komppania 2.K sekä lisäksi myöhemmin tulee vielä perustettavaksi 
3.Kadettikomppania. Näin ollen kadettivääpelin tehtäviä joutuu hoitamaan 2–3 kadettia-
liupseeria.

Edellä mainittuun perustuen esitän, että kadettien arvoihin lisättäisiin kadettiyliker-
santti, joka toimisi kadettivääpelin tehtävissä niissä kadettikomppanioissa, joissa ei ole 
kadettivääpeliä. Esitystäni perustan edelleen sillä, että kadettivääpeleitä ei kadettikurssia 
kohti voi olla kuin yksi, mutta tulkoon myöskin nyt nuoremman kadettikomppanian (2.K:n) 
kadettivääpelin tehtäviä hoitavan kadettialiupseerin arvo korotetuksi.”

Liikuntakasvatus 

Urheilulla, kilpailuilla ja yleensäkin liikuntakasvatuksella oli hyvin tärkeä merkitys kade-
tin kasvatuksessa tulevaksi upseeriksi.

Kesällä 1964 kilpailtuun Jukolan viestiin Puolustusvoimatkin lähetti virallisen jouk-
kueen, johon nimettiin muun muassa kadetit Kari Hietanen ja Tuomas Tiitola. Heille oli 
järjestettävä harjoitteluvapaata kahtena aamu- tai iltapäivänä viikossa 20.5.–5.6.1964 vä-
lisenä aikana. Hietanen oli tarkoitettu osuudelle VI ja Tiitola ankkuriksi.

Kadettikoulun tarkoituksena oli saada mahdollisimman moni kadetti liikkumaan ja jopa 
kilpailemaan. Tässä tarkoituksessa Kadettikoulu antoi 15.7.1964 käskyn kesäurheilupäi-
vistä, jotka järjestettiin 20.–21.7.1964: 

Kilpailulajit: 
 100 metrin juoksu, 400 metrin juoksu, 1500 metrin juoksu, 4000 metrin maastojuoksu, 

pituushyppy, korkeushyppy, kuulantyöntö, keihäänheitto, 100 metrin vapaauinti, 100 
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metrin selkäuinti ja 200 metrin rintauinti.
Osanotto
 Kukin kadettijoukkue nimeää kaksi miestä kuhunkin lajiin ja 1000 metrin viestiin yh-

den joukkueen. Sama mies saa osallistua enintään kahteen henkilökohtaiseen lajiin + 
viestiin. Osanottoilmoitukset on jätettävä liikuntakasvatusupseerille 17.7.1964 aamuun 
mennessä. Samassa ilmoituksessa käytävä selville myös niiden kadettien nimet, jotka 
eivät osallistu mihinkään lajiin.

Tuloksista meidän kurssimme osalta voidaan mainita voittajana vain kadetti Pekka 
Kinkku joukkueesta 50.H, joka voitti kuulantyönnön tuloksella 14.60. Kaikkien muiden 
lajien voittajat löytyivät vanhemmalta kurssilta.

Joukkueiden välisessä pistekilpailussa selviydyimme seuraavasti:
49.A 50,5  pistettä
49.B 45 pistettä
50.H 33,5  pistettä
50.A 30 pistettä
49.F 23 pistettä
49.C 18 pistettä
50.C 17 pistettä
50.F 14 pistettä
50.G 12,5 pistettä 
49.E 11 pistettä
49.D 10 pistettä
50.D 9,5 pistettä
50.B 8 pistettä
50.E  6 pistettä

Kadettikoulun ampumamestaruuskilpailuissa 30.–31.7.1964 kadetti Seppo Lehto sen 
sijaan näytti, mistä oikeat ampujat on tehty. Hänen saldonsa oli seuraavanlainen:

pistooli 30 + 30 laukausta 1.  tulos 549
isopistooli koulu 30 laukausta  2.  tulos 272
isopistooli kuvio 30 laukausta  1.  tulos 277
kivääri kenttä 10 + 10 laukausta  2.  tulos 20/179 
konepistooliammunta 3 x 10 laukausta  2.  tulos 27/209

Puolustusvoimien suunnistusmestaruuskilpailut järjesti 3.–5.9.1964 Karjalan Prikaati. 
Kadettikoulu ilmoitti sinne seuraavat kilpailijat:

Partiokilpailu Sarja B
 Kadettialikersantti Hietanen K. T.
 Kadetti Tiitola E. T.
 Alikersantti  Gröndahl K. A.
 Alikersantti  Meriläinen E.
Kilpailun ulkopuolella
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 ■ Pioneerikadetit ylimenoharjoituksessa taisto Sii-

tonen, Heikki Hietanen ja Risto kauppinen. (Risto 

kauppisen kokoelma)

 ■ Valmistautukaa iskuosastohyökkäykseen. takana 

ahti Vartiainen, Hans kronqvist, toivo Orava, edes-

sä arto kotro, Juha kuittinen ja Juhani Jaatinen 

kesällä 1965.  (Heimo kivistön kokoelma) 

 ■ alakuvissa soluttautuminen kissalammen poikki. 

(Heimo kivistön kokoelma)
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 ■ Pohjoismaisten kadettipäivien aika-

na oli tarjolla oheisenlaisia tuotteita. 

(Heimo kivistön kokoelma)
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 ■ kavalkadi ”Suomalainen sotilas kautta aikojen” 

kadettikoulun kentällä kuului pohjoismaisten 

kadettipäivien ohjelmaan. (Markku kolan ko-

koelma)

 ■ keväällä 1965 järjestettiin pohjoismaiset ka-

dettipäivät Santahaminassa. kuvassa kadet-

tikersantit Reino Pihkala ja arto kotro tans-

kalaisen, norjalaisen ja ruotsalaisen kadetin 

seurassa. (Markku kolan kokoelma)

 ■ 1966 Norja, Ruotsi, Suomi, tanska (Harri Liika-

sen kokoelma)

 ■ Salskeat Suomen edustajat Vinterbalissa Ruot-

sissa. Vasemmalta Lauri kiianlinna (51. kadk), 

Jan von Schantz, kapteeni tauno Miettinen, 

erkki Utriainen (51. kadk), erik Welander (51. 

kadk) ja Juhani Haapala. (Juhani Haapalan ko-

koelma)
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 ■ ”Simput” ottavat aikaa kaaderi Lehtovirran saapuessa maaliin. (eino 

Lehtovirran kokoelma)

 ■ kiitolaukkaa (Juhani Haapalan kokoelma)

 ■ D-joukkue valmistautumassa ratsastutunnille. (Pentti Haapalaisen 

kokoelma)

 ■ Maastojuoksua pohjoismaisilla kadettipäivillä Santahaminassa. (Risto 

kauppisen kokoelma)

 ■ Joukkue Faaraon voittoisa jalkapallojoukkue. takarivissä Jaakko 

Mäki-kuhna, ahti Vartiainen, Harri Pantzar, tapani kaapro, toivo Ora-

va, esko Saukko. eturivissä Paavo aho, Henry Purola, timo tallgren, 

Jukka kyntöjärvi ja Paavo Rautio. (Heimo kivistön kokoelma)
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 Kadetti  Tolonen K. J.
 Kadetti  Kaikkonen S. J. 
 Kadetti  Simola A. J.
 Kadetti  Lipitsäinen M. J. 

Henkilökohtainen kilpailu Yleinen sarja
 Kadettialikersantti Hietanen K. T.
 Kadetti  Tolonen K. J.
 Kadetti  Tiitola E. T.
 Kadetti  Kaikkonen S. J.
 Kadetti  Simola A. J.
 Kadetti  Lipitsäinen M. J.
 Kadetti  Röberg S. O.
 Kadetti  Lehtovirta E. J.
 Kadetti  Teljamo P. J.
Surullisen kuuluisat kurssin yösuunnistusmestaruuskilpailut järjestettiin marraskuun 

alussa 1964. Seuraavassa on esitetty 10 parasta kaikkiaan 171:stä suunnistajasta. Hyvin 
monet eksyivät perusteellisesti ja pääsivät yleensäkin maaliin vain seuraamalla lentoken-
tän valojen loistetta tai peesaamalla. Viimeisten ajat lähentelivät kolmea tuntia.

 Kadetti  Lipitsäinen  C  1.12.35
 Kadetti  Simola  B  1.18.37
 Kadetti  Numminen  B  1.27.50
 Kadetti  Piispanen  D  1.32.27
 Kadetti  Teljamo  A  1.33.25
 Kadetti  Tähkä  C  1.33.55
 Kadetti  Vehviläinen  B  1.34.47
 Kadetti  Mähkä  E  1.40.04
 Kadetti  Vallaskangas  F  1.45.25
 Kadetti  Jalkanen  C  1.45.47 

Vuoden 1964 aikana kurssimme suoritti urheilu- ja liikuntakasvatuksen kuntomerkkejä 
seuraavasti:

 Hiihto  I lk 5 II lk 46 III lk 69
 Suunnistus I lk 12 II lk 77 III lk 131
 Yleisurheilu I lk  -  II lk 6 III lk 144
 Ammunta I lk   12 II lk 18 III lk 24
 Uinti  I lk  2 II lk 27

Muonitus

Pääesikunnan muonitustoimisto seurasi tarkoin alaistensa ruoanpitolaskelmia ja antoi niis-


