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JOHDANTO
 

Maa- ja Lentokadettikurssi 44 sekä Merivoimien kadettikurssi 29 vannoivat 
upseerivalansa 6.12.1959 Tasavallan Presidentin Linnassa. Tasavallan 
Presidentti Urho Kaleva Kekkonen otti valan vastaan seurassaan 
puolustusministeri, Puolustusvoimain komentaja, Kadettikoulun johtaja ja 
koulun upseeristo.   

Kurssiveljet ovat kokoontuneet valmistumisensa jälkeisten vuosikymmenten kuluessa
useita kertoja kesätapaamisissa ja syyskokoontumisissa. Ensimmäinen 
kurssikokoukseksi nimetty tapaaminen oli vuonna 1970. Syystapaamiset tulivat 
myöhemmin ohjelmaan ja niitä on pidetty melkein poikkeuksitta Suomalaisella 
klubilla Helsingissä. Omat puolisomme ovat vuosien kuluessa myös osallistuneet 
yhteisiin tapaamisiimme.

Aluksi tapaamisia pidetiin viiden vuoden välein mutta kurssiveljien ikääntymisen 
myötä siirryttiin sittemmin vuosittaisiin tapaamisiin. ”Hurtti Ukkojen” joukko on 
myös vuosien saatossa pienentynyt. Alunperin 83:sta valmistuneesta upseerista
vuoden 2021 lopulla meitä oli jäljellä vielä 35 veljeä. Kuulumiset jatkuvat näillä 
Kadettikunnan sivuilla vuodesta 2010 alkaen erillisinä tarinoina niin pitkään kuin 
veljistämme yksikin jaksaa niistä kertoa.

Maa- ja Lentokadettikurssi 44:n  ja Merikadettikurssi 29:n upseerivala Tasavallan
Presidentin linnassa 6.12.1959 



Maa- ja Lentokadettikurssin valmistumiskuva Santahaminassa 6.12.1959

1970 Kurssikokous Santahamina, Helsinki



1974  15 v kurssikokous Aulanko, Hämeenlinna

 



1979  20 v kurssikokous Santahamina ja Haikko  



1985  25 v kurssikokous Santahamina ja Haikko 

1989  30 v kurssikokous Santahamina



 

1994 Hämeenlinna- Parolannummi kesätapaaminen

 



1999  Cinderella -risteily Suomenlahdella
Puolustusministeriö - Kadettikoulu – Cinderella



2001 Helsinki  Ravintola König 



2003 Juankoski - Säyneinen kurssitapaaminen

Kivennavan poikakoti
  Raja Kalle



2004  45 v kurssitapaaminen Turussa

 







2006  Pirkkala – Tampere  kesätapaaminen

 TAPASIMME  PIRKKALASSA JA TAMPEREELLA 9.-10.8.06

”Hurttiukkojen vahtiparaati eli täältä se kaikki alkoi”

Maa-  ja  lentokadettikurssi 44  ja  Merikadettikurssi 29  puolisoineen  muistelivat  aikoja,  jolloin  
Isänmaa tarvitsi  heitä.  Ennalta  sovittu Rexi  (Paappa)  Innasen  järjestämä tapaaminen 
Tampereella 9.8 alkoi Pirkkalan hävittäjälentolaivueesta laivueupseeri  Alijoen  opastuksella.  
Tapaamisemme  pääteemaksi muodostui  kuitenkin  otsikon ennakoima  kurssikirjamme  n:o 2,  
joka  saatiin  valmiiksi  juuri  tapaamisemme  alla.  Kirjan  sisällön tarkoituksena  on  kertoa  mitä 
kaikkea  olemme kokeneet ja mitä meistä  isoina  on  tullut  Kadettikoulun  jälkeen  ja  vielä  evp-
upseereina kotimaassa  sekä  maailman  turuilla. Edustavan  kirjamme  ”Hurttiukkojen 
Vahtiparaatin”  tarmokkaana  toimituskuntana  toimivat  Matti  Lumme,  Lare Karjalainen  ja  Jukka
Pajala.  Kirjoittajia on  kaikkiaan  21  maa-,  meri-  ja  ilmavoimista  sekä  Pääesikunnasta.  He  
kertovat vapaamuotoista  tarinaa  muun  muassa toiminnastaan  Muurlan  kunnalliselämässä,  
rekkakuskina  Keski-Euroopassa, siivillä Moskovan yllä, Kirgisian arolla, Libyassa  ja  
pohjoisnavalla,  Täyssinän rauhan  rajalta  YK-  ja  ulkomaantehtäviin,  Sonerasta  suunnistukseen,  
Idästä ja  elämän  ihmeistä  sanoin  ja  kuvin  264 sivun  verran.  Ne värikäst´on kertomaa ja 
”tarkoitettu  vain  asianomaiskäyttöön.” Kulttuurin  nälkäämme  pyrki  tyydyttämään  Tampereen  
Komediateatteri, jossa  esitettiin  farssi  ”Linjat  kuumina”. Se  kertoi  kahdesta  perheestä,  joilla  
kuitenkin  oli  sama  isä,  ja  mihin  kaikkeen se  voi  johtaa  tänä  ”salarakkaitten  aikakautena”. 
Komediateatterista  Hurttiukot  puolisoineen siirtyivät illalliselle ravintola Mylläriin,  jossa  katetut  
pöydät  ja  hyvä ruoka  odottivat  perinteikkäässä interiöörissä. Viihtyisää!  Tapaamisemme  
huipentui  ”iltanuotiolle” Paapan  Kapakkaan  Tammerkosken  partaalle.  Tuutinkien  lomassa 
kuuntelimme  jazz-trion  esityksiä. Sen  jäsenenä  kenraaliluutnantti Heikki  Nikunen  soitteli  
taitavasti puhallininstrumentteja.  Siinä  me puolisoinemme  istuimme  Tammerkosken  partaalla  
katuterassilla tummentuvassa  illassa  tarinoiden ja  menneitä  muistellen. Eron  hetki  koitti  
aamulla  10.8, mutta Matti S:n Ulla ilmoitti tarjoavansa  kotonaan  Poransaaressa Vanajaveden  
rannalla  kevyttä  lounasta  ja kahvia. Sinne suunnistikin vielä parikymmentä  siskoa  ja  veljeä  
jatkamaan  yhdessäoloa  heleässä  kesäsäässä  ja  maisteli Ullan ja Matin herkkuja heidän kauniissa 
ja  aina  vieraanvaraisessa  kodissaan. Kaikkien osallistujien puolesta kiitollisina  järjestelyihin  
jäämme  odottamaan tapaamistamme  ensi  vuonna  Porvoossa.  Siellä  meitä isännöivät Mikko 
Järvi ja Rauno Wilska. 
Juhani  Kinnari



  



2007  MS Runeberg ja tapaaminen Porvoossa





2008  Suomalainen Klubi, syystapaaminen Helsinki.

 



2009  Presidentin linna – Merisotakoulu Suomenlinna 
44.K/29.MEK  50 v kurssijuhla

 

Elokuun 26. pv 2009 kokoonnuimme presidentinlinnan sivuovelle valmiiksi 
suunniteltua vierailua varten. Vastaanottajana oli presidentin 3.adjutantti majuri 
Marko Kivelä, joka esitteli linnan asiantuntevasti. 

Linnasta siirryimme vuokraamallamme aluksella Suomenlinnaan Merisotakoulun 
laituriin. Matkalla nautimme Jukka Pajalan loihtimia kuohuvia juomia.

 



Merisotakoulun uudistetut ja upeat tilat esitteli koulun apulaisjohtaja komentaja Matti
Eskola. Kahvit nautimme koulun sotilaskodissa. 
Suomenlinnan Hoitokunnan puheenjohtaja intendentti Jaakko Antti-Poika ja Jukka 
Pajala olivat sopineet juhlan ohjelmaan sijoitettavaksi tutustumisen Suomenlinna 
-keskukseen, jossa esitettiin Suomenlinnan historiaa multivisiona. Se antoi lisätietoa 
tähän Maailman kulttuuriperintökohteeseen ja omaan historiaamme.

 

Lyhyt kävelyosuus virkisti istumisen jälkeen. Juhani Niska, Rauno Wilska ja Mikko 
Heikkilä laskivat kukkalaitteen kirkon seinällä olevalle sankaritaululle. 



Kirkon ja sen historian esitteli suntio Jouko Terävä ja soitti sen jälkeen juhlasoiton 
vetopasuunalla. Hän sai kiitokseksi kuohuviinipullon, joka ei ollut tarkoitettu 
ehtoolliskäyttöön Jukka Pajalan tulkinnan mukaan. 
Seuraavaksi Suomen vanhin Upseerikerho otti vieraat vastaan ystävällisesti, 
puolisoille ositettiin omat pukeutumistilat ehostamista varten. Kaikille oli tarjolla heti
pienet suolapalat ja juotavaa, myös baari oli auki. 
Alkudrinkin jälkeen asettauduttiin vapaaseen ruokailuryhmitykseen, vain vieraamme 
kummikurssiltamme puolisonsa kanssa johdettiin kadettivääpelin pöytään

 



Kadettivääpeli piti tyylikkään tervetuliaispuheen, toivotti kummikurssimme edustajan
kadettiylikersantti Mikko Salmisen ja puolisonsa Annan tervetulleeksi ja kohotti 
maljan kurssillemme. 

Perinteiden isä selvitteli tilaisuuden teemaa ja juhlan ohjelmaa. 
Ahtikarin pariskunta esitti kuvakavalkadin muodossa upseerielämän vaiheita ja 
Innasen Rexi viihdytti joukkoa musiikilla houkutellen väkeä tanssilavalle salin 
etuosaan. 
Johanna Parvianen oli kääntänyt “Sandels”-runon yläsavon murteelle ja sen esittivät 
osallistujat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Yläsavon murretta murjottiin, 
viännettiin ja kiännettiin, mutta säkeet tulivat esitetyksi, joskaan eivät toki kaikilta 
osin tulleet ymmärretyksi! Ulla Savonjousi ja Pirkko Kymäläinen toivat esille 
“hienojen upseerien frouvien” aseman kääntöpuolen omissa hauskoissa esityksissään.
Ei ollut helppoa monien muuttojen tuloksena, esimerkiksi istua kuorma-autossa 
muuttotavaroiden kera loputtoman pitkän matkan Etelä-Suomesta Lappiin 
talvipakkasella. Tai vaihtaa asuntoa, lasten koulua ja omaa työpaikkaansa lyhyin 
ajanjaksoin! Ei siinä aina tuntenut kuuluvansa sosiaaliseen yläluokkaan. 

Korvaukseksi kokemastaan mukana olleet ladyt saivat miestensä lahjana Kalevala-
korun valmistaman “Kuhmoisten Kukot” rintakorun, jonka perinteiden isä oli 
puolisonsa Pirkon kanssa valinnut. Ikivanha koru kuvaa bysanttilaisen mallin mukaan
kahta turturikyyhkyä, jotka asennollaan ilmaisevat ikuista uskollisuutta ja rakkautta. 
Rouvat saivat samalla täysivaltaiset äänioikeudet edustaa itseään kurssin kokouksissa.



Perinteiden isä korotettiin juhlatoimikunnan puheenjohtajana Perinteiden Isoisäksi. Hän sai 
muistolahjana merivoimien kuvateoksen ja ”kuohut”.



44.K/29.MEK KURSSITUOTTEITA

Tämän tarinan loppuun on hyvä lisätä kuvia niistä tuotteista, joita kurssimme on saanut aikaan  
vuosien varrella kiitos Karjalaisen ”Laren”, Perinteiden Isoisä Matin, Kadettivääpeli Matin ja 
Pajalan Jukan ketään muuta kurssiveljeä silti unohtamatta. Kummikurssillemme  94. luovutetusta 
veljesketjusta on näillä sivuilla oma erillinen tarinansa.

 50V juhlalogo ja
kurssilogo



      Toimittajat: Matti Lumme ja   Toimittajat: Matti Lumme
              Anssi Vuorenmaa                                                            Lare Karjalainen ja

  1999         Jukka Pajala 
        2006


