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Puheenjohtajan mietteitä

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus koskee tällä hetkellä
myös meidän perhettä. Nuorin tyttäreni Elisa astui tammi-
kuussa varusmiespalveluun Kaartin jääkärirykmenttiin San-
tahaminaan.
Syitä, miksi tyttäreni päätti hakeutua vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen, on muutamia:
- Halu kantaa oma korsi kekoon Suomen maanpuolustuksen
hyväksi, omien rajojen löytäminen ja kokemusten kasvatta-
minen.

Keskustellessani hänen kanssaan minulle on tullut omat varusmiesajat mieleen, sen
haasteet ja onnistumiset. Oma varusmiesaikani meni Vekaranjärven maastoissa.
Kohokohtana oli nuorempana tykkimiehenä Rovajärven ampumaleiri. Kaksi viikkoa
Lapin pakkasissa kasvatti meistä vahvempia ja tämän kokemuksen jälkeen tuntui-
vat perinteiset Pahkajärven ampumaleirit helpoilta.

Aliupseerikouluun pääsy oli lähes itsestäänselvyys ja toi sopivasti lisää haastetta
palvelukseen, mutta valinta RU-kurssille kruunasi kaiken.
RU-kurssin henki ja kantahenkilökunnan positiivinen suhtautuminen oppilaisiin mo-
tivoi minua erittäin paljon. Mielestäni RU-kurssin merkitystä reservinkoulutukseen
ei turhaan ole kehuttu.

Olen kuunnellut tyttäreni kokemuksia ja todennut, etteivät haasteet ja varusmies-
palveluksen rasitukset ole oleellisesti muuttuneet. Hyvin samankaltaisia mietteitä
on myös hänellä, kuin minullakin oli.
- Kestääkö kroppa, olenko riittävän hyvä aliupseerikouluun, pääsenkö RU-kurssille,
miten selviän jatkossa eteen tulevista haasteista.

Naisten vapaaehtoisuus asepalvelukseen näkyy heillä erittäin hyvänä motivaationa
ja onhan se ymmärrettävääkin. RU-kursseilla heidän keskimääräinen osuus on va-
jaa 10 % oppilaista.

Tätä kirjoittaessani sain juuri tietää tyttäreni valinnasta AU-kurssille ja erinomaisin
pistein, se on hyvä.
Hänen osaltaan alkaa taistelu RU-kurssille pääsystä ja se toimii varmasti hyvänä
motivaattorina palvelukseen.

Meidän Haminan Reserviupseerikerhon jäsenten taistelu jatkuu kevään saapuessa
vielä keskeneräisessä Myyränmaja projektissa,

Hyvää kevättä kaikille.

Ilkka Rämä
Kapteeni res.
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY KEVÄTKOKOUS

28.03.2018 klo 18.00 Sotilaskoti Hamina
Yläkerran kokoustila.

Tilaisuuden avaus Puheenjohtaja  Ilkka Rämä
Kokousesitelmä Yliluutnantti Visa Laitinen

Mitä on Elektroninen sodankäynti
Kokouskahvit

KEVÄTKOKOUKSEN ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
    kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen asialista.
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.
6. Esitellään tilintarkastuskertomus.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
    vastuuvelvollisille.
8. Päätetään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7)
    päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäviksi esittämät asiat ,
    ei kuitenkaan yhdistyslain 23 pykälässä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskut-
    sussa mainittu
9.  Kokouksen päättäminen

Huom! Yliluutnatti Visa Laitinen on puolustusvoimien palveluksessa oleva Haminan reserviupseeriker-
hon jäsen
=================================================
Martti Rela
Haminan Sotilaskotiyhdistys 100 vuotta - ensimmäiset sotilaskodit

Vapaussodan loppupuolella perustettu Jääkärirykmentti n:o 5, joka nimenmuutoksen jälkeen Kuopion jalka-
väkirykmentti n:o 4 -nimellä vartioi rajaa Karjalan Kannaksella, sai syksyllä 1918 käskyn siirtyä Haminaan.
Vaikka kaupunkiin jo toukokuussa marssinut Pohjois-Savon rykmentti oli jo lähtenyt muualle, joutuivat tu-
lijat tyytymään Pampyölin puukasarmeihin. Osa oli majoitettava Kyminlinnaan. Keskustan kasarmit olivat
saksalaisjohtoisen Haminan Taistelukoulun käytössä.

Majoituksen ja muonituksen puutteet varjostivat Kuopion jalkaväkirykmentin asevelvollisten palvelusta.
Vaikka Savon maaseudulta tulleet miehet olivat vähään tottuneita, huomasi rykmentin pastori Arvo Pohjan-
noro sotilaiden keskuudessa orastavaa tyytymättömyyttä.  Pastori näki, että varusmiehille olisi hyväksi ka-
sarmisäännöistä vapaa oleskelupaikka, jossa he voivat viettää hetken omineen, saada jotain syötävää, lukea
ja kirjoittaa kotiin. Pohjannoro ja sotilaspastori R Ström ryhtyivät toteuttamaan ajatusta. Pastorit järjestivät
Vehkalahden kylille kristillis-isänmaallisia yleisötilaisuuksia tarkoituksena kerätä alkupääoma sotilaskant-
tiinia varten.

Rykmentin sotilaskotitoimikunta kutsui marraskuun 1918 lopulla ”kaikkia niitä arvoisia henkilöitä, jotka
tahtovat ottaa osaa rykmentin sotilaskodin sisustamisen ja somistamiseen sekä keräykseen osaa ottaneita-
arvoisia naisia pyydetään saapumaan Suomalaiselle upseerikasinolle (punainen tiilirakennus lähellä kadet-
tikoulua) keskiviikkona 27 p:nä klo ½ 6 ip.”
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Haminan naiset ottivat sotilaskotiasian
omakseen, mutta kanttiini tarvitsi varuskun-
tarykmentin tukea. Oli aloitettava lähes tyh-
jästä, hankittava sopiva huoneisto, saatava
taloustavaroita ja kalusteita ja kerättävä va-
roja. Oli huolehdittava myös kodin jatku-
vuudesta. Vuoden 1918 lopulla avattiinkin
saksalaisten jättämällä keskustan kasarmi-
alueella sotilaskodiksi sanottu kanttiini. Ti-
lat vihki tarkoitukseensa armeijan sotarovas-
ti Artur Malin.

Toimintaa esiteltiin jo ennen joulukuun 3.
päivänä 1918 tapahtunutta käyttöön ottoa; ”Sille on luovutettu Suuren Ympyräkadun varrella olevasta
kaksikerroksisesta sotilasrakennuksesta neljä huonetta, ensimmäinen keittiö, toinen tarjoiluhuoneeksi, kol-
mas luku-, soitto- ja lauluhuoneeksi ja neljäs kirjastolle”. (Haminan Lehti 28.11.1918)

Virikkeen Haminan sotilaskotityölle lienee antanut Haminan Lehdessä marraskuun 12. päivänä 1918 ollut
kirjoitus ”Sotilaskoteja perustamaan”. Tämän muissakin sanomalehdissä ”Jääkäreitä” – nimimerkillä jul-
kaistun tekstin takana olivat jääkärikapteenit Olli Paloheimo ja Selim Isakson. Kirjoittajat olivat esittäneet
miten ”… suurenmoinen, isänmaallinen tehtävä on nyt kaikilla naishyväntekeväisyys-, kristillisillä y.m.
yhdistyksillä ottaa sotilaamme hoivaansa”.

Jääkäriupseerit olivat viitanneet myös sotilaskotien merkitykseen ajatellen saksalaisen sotilaan kestoky-
kyä. Saksan voimat olivat tähän aikaan kuitenkin jo lopussa. Aseleposopimus allekirjoitettiin 11.11.1918
ja keisari Wilhelm II luopui kruunustaan.

Tammikuussa 1919 sai myös Pampyölin pataljoona oman kant-
tiininsa. Kasarmikentällä pidettiin näyttävä avajaistilaisuus. Pääl-
lystö ja miehistö lauloivat rykmentin soittokunnan säestämänä ryk-
menttinsä kunniamarssin ”Savolaisten laulun”. Sitten kiitti patal-
joonan komentaja pastori Pohjannoroa siitä auliudesta, jolla tämä
oli järjestänyt sotilaskodin kasarmiryhmän keskeisellä paikalla ole-
vaan ruokailuhuoneeseen. Vielä laulettiin ”Kuullos pyhä vala” ja
sen perään ”Maamme”.

Keskustan kodissa oli – kanttiinimyynnin lisäksi – tarkoitus järjes-
tää esitelmätilaisuuksia ja hengellisiä illanviettoja sekä pitää laulu-
ja soittoharjoituksia. Kirjastohuoneeseen oli koottu 600 lahjoitus-
nidettä jota paitsi luettaviksi oli tilattu 32 sanoma– ja aikakausleh-

teä. Pastori Pohjannoro vastasi aatteellisesta puolesta vänrikki Arthur Blombergin hoitaessa taloudenpitoa.
Henkisen ravinnon ohella oli voileipiä, maitoa, perunoita lihakastikkeen kanssa ja soppaa. Maassa oli elin-
tarvikepula ja niinpä toivottiin apua kansalaisilta, ennen kaikkea maaseudun asujaimilta.

Haminan Lehti tammikuussa 1919;”Maalaiset, älkää unohtako sotilaita. Ottakaa kaupunkiin tullessanne
mukaan ruokatarpeita, joita pojat saavat nauttia kodissa istuessaan. Tuokaa meille kaikkia mahdollisia ---
leipää, voita, lihaa, perunoita, ryynejä, viljaa, maitoa, vihanneksia niin kuin kaalia, porkkanoita, punajuu-
ria j.n.e. otamme ilolla vastaan. Maksun olemme myös valmiit suorittamaan. Ruokatavarat voitte jättää
joko suoraan Sotilaskotiin tahi pastori Pohjannorolle Alakaupungin pappilaan.”



5

Sotilaskotinaiset olivat ilokseen todenneet, että ha-
minalaiset olivat suhtautuneet pyyntöön anteliaasti. Ko-
teja oli tuettu myös sotilaskoti-iltamien tuotoilla. Hel-
mikuussa 1919 pidetyt iltamat olivat onnistuneet oival-
lisesti – raittiustalolle oli kertynyt kaupunkilaisia run-
sain määrin.

Kuopion jalkaväkirykmentin täydennysalue muuttui
1919 alkupuolella Savosta Hämeeseen. Vaihdos toi ryk-
mentille myös uuden nimen – Tampereen rykmentti.
Joukko-osasto siirrettiin syksyllä itärajalle, mikä mer-
kitsi loppua myös Haminan sotilaskodeille.  Myöhempi
sotilaskotitoimikunta harmitteli rykmentin menettelyä; 
”vain pieni määrä rahaa ja paljaat seinät jäivät” - läh-

tijät olivat vieneet mennessään sotilaskoti-kanttiinien vähäiset kalustukset. Toimenpide oli kuitenkin perus-
teltu, sillä kanttiinit oli pantu pystyyn rykmentin nimissä, joka näin ollen piti niiden tavaroita ominaan.

Jo aikaisemmin oli kyselty rykmenttijohtoisten sotilaskotien väitetyistä epäselvyyksistä. Haminan sotilas-
kotien omaisuus- ja tiliasiat ilmaantuivat elokuussa 1919 paikallisten sanomalehtien palstoille. Lehtikirjoit-
telun osapuolina esiintyivät pastori Arvo Pohjannoro ja nimimerkki ”Haminan naisia”. Tuntemattomiksi
jääneet kirjoittajat olivat vaatineet sotilaskotien tilien julkistamista ja selontekoa kotien tavaroista. Naisten
ja rykmentin sotilaskotitoimikunnan edustajien, lähinnä, pastori Pohjannoron käsitykset poikkesivat toisis-
taan.

”… Mutta kun sotilasviranomaisten ja lähinnä niiden henkilöiden taholta, joille
sotilaskotien johto ja hoito oli rykmentissä uskottu, ei nimenomaisista pyynnöis-
tä huolimatta suostuttu antamaan nähtäväksi minkäänlaista tiliä ja selvitystä,
minkä verran on noita kaupungilta ja muilta tahoilta saatuja varoja on kyseessä
olevaan tarkoitukseen käytetty, niin eivät Haminan naiset ole enää katsoneet
voivansa yleisön uhrautuvaisuuteen vedota eivätkä varojen keruuta täkäläisten
sotilaskotien hyväksi jatkaa.” (Maaseutu 12.8.1919).

Tampereen rykmentin valtuuttama pastori Pohjannoro totesi ”Naisten” kirjoittelun herättäneen suurta mie-
lipahaa. Haminalaiset näyttivät kylmenneen sotilaskotiasialle. Pastori katsoi hyväksi muistuttaa siitä, että

sotilaskodit kuuluivat rykmentille. Ne oli
perustettu sotilaiden aloitteesta, toimineet
rykmentin tiloissa ja suurin osa huoneka-
luista oli rykmentin puuseppien aikaansaa-
mia. Sotilashenkilöt olivat huolehtineet
kotien hallinnosta ja taloudesta. Sotilasko-
deissa saatavilla olleet kahvi, tee, maito,
voileivät, limonadit, kirjoitustarpeet y.m.
oli hankittu sotilaiden toimesta. Toinen
koti oli ollut pastori Pohjannoron johdossa
ja toista johti rykmentin majoitusmestari,
luutnantti Aho.
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Omat sotilaat olivat olleet sotilaskodeissa palvelijoina ja kaikki tulot menivät sotilaitten omaksi hyväksi,
illanviettoihin, vapaaseen tarjoiluun ja valistustarkoituksiin, kuten 50 aapisen, 25 lukukirjan, musteen ja
kynien ostoon. Tilit olivat erään sotilaan, ylioppilaan, hoidossa ja niiden tarkastajina oli kaksi asianomais-
ta upseeria. Vielä Pohjannoro ilmoitti, että tilikirjat luovutetaan tarvittaessa nähtäville ja samalla, naisten
mielialoja tyynnyttääkseen, että kaupunkilaisten antamat lahjatavarat luovutetaan antajilleen, ne kun oli
osoitettu Haminan pysyvälle sotilaskodille.”Kutsuttakoon lahjoittajat ja kerääjät koolle! Selvittäkää käsit-
teet!”

”Haminan naiset” eivät tyytyneet selvitykseen. ”Annettu ilmoitus ei vastaa tiliä, eikä myöskään ilmoitus
siitä, että tilit ovat nyt aina jossakin, ole riittävä…” Lopulta antoi kirjoitteluun kyllästynyt Pohjannoro
”viimeisen vastauksen”: ”Koska emme tiedä, kutka ovat nimimerkin takana, olemme usealta sellaiselta
henkilöltä, joka on Tampereen rykmentin sotilaskodin hyväksi toiminut, kysyneet ovatko he noiden kirjoi-
tusten takana. Kaikkien vastaus on ollut kielteinen!”

Pastori Pohjannoro oli jo aikaisemmin kutsunut kaupunkilaisrouvia ja neitejä sotilaskotiin tutkimaan mai-
nittuja asioita. Neljä naista oli pastorin mukaan tullut paikalle, eikä heillä ollut mitään moitittavaa. Kes-
kustelu päättyi ”Haminan naisten” osalta näin:

”Saatu kokemus (toivoaksemme ainutlaatuinen meidän maassamme) velvoittaa asettamaan tämän uuden
sotilaskodin paikkakuntalaisten omaan hallintoon ja hoitoon sekä paikkakuntalaisten itsensä valitsemien
tarkastajien valvonnan alaiseksi. Kaikki se kalusto, kirjasto ym, mitä tälle uudelle sotilaskodille koottavil-
la varoilla hankitaan, tulee olemaan Haminan pysyvän sotilaskodin omaisuutta, jota ei hävitetä eikä muu-
teta täältä rykmenttien vaihtuessa…” (Haminan Lehti 23.10.1919).

Haminan Sotilaskotiyhdistys täyttää joulukuussa 2019 100 vuotta

Haminan sotilaskotinaisten suunnitelmissa olikin loppusyksyllä 1919 avata uusi, naisten kokonaan hallin-
noima, pysyvä sotilaskoti. Tapahtumat jäivät painamaan pastori Pohjannoron mieltä. Arvo Pohjannoro
(1893–1963) oli jo aikaisemmin nähnyt elämän nurjaa puolta. Kokemukset Vapaussodan kenttäpappina ja
vankileirin koulutusohjaajana olivat olleet raskaita. Pohjannoro jatkoi kuitenkin pastorinviroissa, ensin
Uudenmaan Rakuunarykmentin ja sitten Rannikkolaivaston pastorina. Myöhemmin hän toimi Virolahdella
kappalaisena ja siirtyi eläkkeelle Kerimäen kirkkoherrana vuonna 1958.

Haminan ensimmäinen sotilaskoti, joka oli perustettu jo vuoden 1918 puolella, toimi lehtitiedon mukaan
Suuren Ympyräkadun (Isoympyräkatu) varrella olevassa kasarmissa. Rakennus on todennäköisesti nykyi-
sen keskussotilaskodin vieressä oleva matala kivitalo, aikanaan kaksikerroksinen, mutta myöhemmin ker-
roksella mataloitettu. Keskuskodin tontilla ollut ns. Keisarisali, jossa sotilaskoti oli vuodet 1926–1940, ei
tässä tule kysymykseen. Pampyölin silloinen ruokalatalo, jossa Haminan toinen sotilaskoti toimi jonkin
aikaa, purettiin alueen muiden puukasarmien kanssa viimeistään 1960 -1970 -lukujen taitteessa. (MR)
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E/PerK 504 Rentolassa teksti ja kuvat Jarkko Lappeteläinen

Pitkät Hiekat / Vilniemen kylä ja Rentolan upea mökki.
Yliluutnantti res Ilkka Terva esitti keväällä, että tapaisimme.
Ilkka etsi meidät.Löysi osan, osaa ei.
Olimme valmiit tapaamaan Ilkan ehdotuksen mukaan.

Tapasimme 27.-28.10.2018. JHL:n mökki ja osa PerK 504 esikunnan
kerpoista.

Paikalle saapuivat Ilkan lisäksi majuri res Antti Kokkala. Kapteenit res
Jukka Lappi ja Seppo Suomalainen. Yliluutnantti res Esko Norlund. Ja
olinhan siellä minäkin.

Tapaaminen oli iloisen tunteikas. Olimmehan taistelleet yhdessä useita
vuosia. Useissa kertausharjoituksissa nivouduimme toimivaksi esikun-
naksi.
Sain Perkin päällikkyyden Lindin Lasselta, ken tapansa mukaan kovin vi-
vahteikkaasti priiffasi minut painopisteisiin ja prioriteetteihin. Yksi ohje
ylitse muiden.
Lasse avautui: " Porukka tietää, mitä se tekee ja mitä siltä odotetaan.
Anna sen toimia. Älä sählää.
Ja muista. Nähdessäsi esimiehesi lähestyvän esikuntaasi, tehtäväsi on
rientää ulos ja olla päästämättä häntä sotkemaan esikuntasi kuviota.
Vie hänet vaikka kahville sen sijaan.
Lassen tuntien - oiva ohje. Kiitos ja terveiset pilven päälle Lasse.

Rentolassa vietimme hiljaisen hetken joitakin aikoja sitten edesmenneen
meikäläisen eli huoltopäällikkömme kapteeni res Arimo Heikkilän muis-
tolle. Muistelimme myös Lassea.
Arimo, " Ammo ", oli vankka huollon asiantuntija ja oiva res upseeri.
Upea ja mukaansa tempaava supliikkiupseerismies. Arimo oli hengen-
luoja ja armoitettu sanaseppo.
Jäimme kaipaamaan hyvää Ystävää.

Kokoontuma alkoi pienemmällä porukalla. Loppujen lopuksi meitä oli "
seitsemän ", ml. Arimo. Suoritimme " pakollisen " ilmapistooliampuma-
kisan mökin pihalla. Ilkka oli tuonut tasokkaan ilma-aseen ja muun rek-
visiitan. Kisa sujui sutjakkaasti yhden ampuessa ja toisten ottaessa kan-
taa suoritukseen sekä osumiin. Kaikki kudit suuntautuivat kohden tau-
lua, aika-ajoin siihen osuenkin. Tulokset 12 ja 39 pisteen välillä. Lauka-
uksia kukin sihtasi viisi.
Onnistuin voittamaan kovatasoisen kisan 39 pojolla. Päällikön tulee
näyttää esimerkkiä. Toki ammattinikin paineisti. Pitäähän poliisin osata
ampua.
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Makkarata paistoimme ja muuta Ilkan tuomaa apetta nautimme mieli-
hyvällä. Sauna lämpesi antaen makoisat löylyt. Taisin olla ainoa, ken
uskaltautui kahlaamaan jonkin matkaa Pitkien Hiekkojen lahdelmaa
kohden merenselkää. Oli muuten tosi kylmää vettä. Kastauduin sala-
mannopeasti. Ei puhettakaan uimisesta.
Oli tosi upeaa turista muistoista ja muustakin. Keskustelimme kattavas-
ti.
Antti poistui kohden Lappeenrantaa. Anttia seurasivat hieman Lapin
Jukka ja Nordlundin Esko. Ilkka, Seppo ja minä jäimme yöksi. Hyvissä
ajoin vetäydyimme yöpuulle. Sain vanhimpana valkata itselleni mökin
parhaan makuuksen. Uni maistui. Yöllä siirrähdimme talviaikaan.
Funtsin huoneeni pimeydessä, että kaukana ovat ne ajat, jolloin jak-
soimme turista läpi yön ja aamunkin. Ikä tekee tepposensa. Ei paha. Ai-
kansa kutakin. Ehdimme jutella ja käsitellä asiat hienosti. Hienoa po-
rukkaa. Hienoa oli tavata Teidät.
Antti Lappeenrannasta, Esko Porvoosta, Seppo Miehikkälästä, Jukka Vi-
rojoelta ja Ilkka ja ma Haminan Ympyröiltä.
Sovittiin seuraava miitinki Haminaan syksyksi 2020. Onkin RUK:mme
Juhlavuosi. Uskon, että 2020 yksi jos toinenkin porukka ja isompi konk-
laavikin kokoontuu Haminan Ympyröille Reserviupseerikouluamme juhli-
maan. Olemaan yhdessä. Tärkeää tänä päivänä.
Kiitos pojat, että sain tavata Teidät. Ilkka - kiitos, että järjestit meille
upean tapaamisen.
Ponnistellaan kohden parempaa huomista. Koetetaan tehdä huomisesta
ainakin yhtä hyvä kuin tästä päivästä.
Constantem Decorat Honor - kunnia kestävän palkka.



Haminan Reserviupseerikerho ry 2019
c/o Ilkka Rämä
Tuomponraitti 4
49400 HAMINA

Haminan Reserviupseerikerhon toimi- ja vastuuhenkilöt 2019

Puheenjohtaja Kapteeni Ilkka Rämä 0400 187 022
rama.ilkka@gmail.com

Varapuheenjohtaja Kapteeni Ari Falkenberg 0500 552 564
ari.falkenberg@gmail.com

Sihteeri Kapteeni Ari Nopanen 0400 432 582
ari.nopanen@proagria.fi

Ampuma- ja Kapteeni Kalle Kangas       0400 880 858
urheilu-upseeri kangas.kalle58@gmail.com

Haminan Aila Sahala 040 514 7269
Maanpuolustusnaiset ry  aila.sahala@pp1.inet.fi
Puheenjohtaja
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Arvoisa Nuoli lehden lukija huomioithan seuraavan asian:

- Nuoli 2/2019 ja 4/2019 ilmestyvät vain sähköisenä versiona
pdf-muodossa kerhon syyskokouksen päätöksen mukaisesti ja
lehti lähetetään sähköpostitse niille kerhon jäsenille ja yhteistyökump-
paneille joiden sähköpostiosoite on Nuoli-lehden toimituksen tiedossa.
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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358
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