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Auringonlasku Kontiorannassa kesäkuun alussa. Järvi on Höytiäinen ja se on vii-
denneksitoista suurin Suomen järvistä.

Kontioranta on entinen varuskunta-alue Kontiolahden kunnassa Pohjois-
Karjalassa.
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Kesän viettoa !

Kesän vauhdikas kulku usein yllättää, niin kuin tälläkin ker-
taa.  Juhannus on jo juhlittu ja heinäkuu miltei alkamassa.

Ohjelmaa on riittänyt. Osallistuimme 7.-9.6. Falkenbergin
Arin ja Kankaan Kallen kanssa reservinupseerien Mc Officers
moottoripyöräkerhon järjestämään kokoontumiseen Kon-
tiorannassa. Matkaa tehtiin moottoripyörillä ja tukikohtanam-
me toimi Kontiorannan vanha varuskunta. Viikonlopun ohjel-
ma käsitti mm. tutustumisen rajavartioston tukikohtaan sekä

Ilomantsin historialliseen ympäristöön. Oli erittäin hienoa viettää viikonloppu moot-
toripyöräillen hyvässä seurassa.

Myyränmajalla rakennustyöt ovat jatkuneet Kallen ja Taiston johdolla, paljon on
saatu aikaan. Talkoot ovat joskus olleet kahden miehen talkoita ja väkeä kaivattai-
siin lisää, siellä tekemistä riittää kaikille halukkaille. Piharakennus on kuitenkin jo
pystyssä, ja Strömbergin Raimon lahjoittama hirsinen laavu käytössä.

Suuri kiitos Raimolle kaikesta. Laavu kruunaa hienosti kokonaisuuden, siinä on mu-
kava istuskella ja tarinoida.

Aiemmassa pääkirjoituksessa kirjoitin asepalveluksessa olevan tyttäreni Elisan haa-
veesta tulla valituksi reserviupseerikurssille. Hänen osaltaan toive toteutui. Kirkko-
järven marssikin on jo takana ja erinomainen sijoitus palkitsi koko joukkueen itsen-
sä ylittämisestä. Elisan reservinupseerin opinnot ovat antaneet meille yhteistä tari-
naa. On hauskaa huomata, miten samanlaisia kokemuksia ja intoa hänellä on, sa-
moin kun minullakin aikoinaan oli.

Muistakaahan käydä tutustumassa rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekes-
kuksen järjestämään Lauri Törni -näyttelyyn, itselläni se kuuluu ehdottomasti kesä-
loman ohjelmaan.

Hyvät reservin upseerit toivotan teille hyvää ja rauhallista kesää, nauttikaamme
tästä.

Ilkka Rämä
Kapteeni res.
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY KEVÄTKOKOUS

Haminan Reserviupseerikerhon kevätkokous 2019 pidettiin Haminan Sotilaskodin ylä-
kerrassa 23.3.2019. Paikalla oli 15 kerhon jäsentä. Tilaisuuden avasi Haminan Reser-
viupseerikerho ry:n puheenjohtaja kapteeni Ilkka Rämä.

KUNTO- JA  HARRASTUSMERKIT  2018

Kuntopisteensä ilmoitti yhteensä 119 kerhon jäsentä (120 vuonna 2017) pisteitä ker-
tyi 37660 (vuonna 2017 pisteitä yhteensä 36844).
Kuntokilpailun paras oli ylil Tenho Puhakka (834 pistettä), Puhakka pyöräili vuoden
aikana yhteensä 16254 km, hän saa kuntoilun kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.
Kuntokilpailun viisi seuraavaa olivat:

Kapt Jarkko Tawast  712 pist
Ltn Jarmo Haapala 565   ”
Ltn Ilpo Pekurinen 562   ”
Maj Paavo Tiainen 517   ”
Kapt Kalle Kangas 516   ”

Vuoden aikana suurmestariluokan kuntomerkin saavuttivat: Ahti Nopanen  ja Pertti
Syvänne. Mestariluokan kuntomerkin suorittivat: Juha Koski ja Raimo Lanu.

HARRASTUSPISTEET  2018

Harrastuspisteitä kirjattiin vuodelle 2018 yhteensä  5667 (6223 vuonna 2017) ja
osallistujia oli 131 kerhon jäsentä  (140 vuonna 2017). Kahdeksan  aktiivisinta osal-
listujaa vuoden aikana olivat:

Ilkka Rämä 256  pist.
Ari Falkenberg 241    ”
Kalle Kangas 194    ”
Ari Nopanen 168    ”
Matti Sahala 158    ”
Olavi Pekurinen 142    ”
Heikki Marjomaa 132    ”
Jarkko Tawast 131    ”

Erikoisluokan harrastusmerkkiin vaadittavan pistemäärän ( 1000 pistettä ) saavutti
vuoden 2018 aikana: Risto Auvinen, Matti Kuusela, Ari Nopanen, Ilkka Rämä ja Martti
Tuutti.  I-luokan harrastus- merkkiin vaadittavan pistemäärän (500 pistettä) saavut-
tivat: Raimo Korpelainen, Juha Koski, Olavi Pakkanen, Ilpo Pekurinen ja Ossi Ström.
Harrastuskiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa Ahti Nopanen.
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KOKOUSESITELMÄ

Kokousesitelmän piti kerhomme jäsen yliluutnantti Visa Laitinen.
Hän palvelee Panssariprikaatissa Elektronisen sodankäynnin keskuksessa.
Esitelmän aiheena oli elektroninen sodankäynti.

Elektroninen sodankäynti ELSO on vähän vieraampaa tavalliselle kansalaiselle, mut-
ta aivan  ”normaalia” sähkömagneettisilla spektrillä tapahtuvaa sodankäyntiä ja
vaikuttamista.—Mielenkiintoista.

KEVÄTKOKOUS 2019

Varsinainen kokous oli rutiinia. Kohtuullisen hyvin on mennyt ja hallitus tehtävänsä
hoitanut.
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Kuvat: Martti Rela ja Ari Falkenberg



Myyränmajan tapahtumia ja maisemia kuvina keväältä ja alkukesältä 2019.
(Kuvat: Kalle Kangas, Paavo Kriktilä, Ilkka Rämä ja Ari Falkenberg)
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Laavu
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Rakennuksen 24 historiaa.

Venäjä vahvisti 1900 - luvun alkuvuosina sotilaallista läsnäoloaan Suomessa. Helsinki-Pietari radan varrel-
la Kouvolassa, Korialla, Lahdessa ja Riihimäellä käynnistyivät kasarmirakennustyöt. Jo olemassa olleita
varuskuntia ryhdyttiin laajentamaan ja Haminassa alkoi lisärakentaminen vuoden 1908 jälkeen. Tilaa uusil-
le kasarmeille löytyi vielä vanhalta kasarmialueelta, mutta pääosa tuli entisen linnoituksen vallien ulkopuo-
lelle. Kasarmit oli tarkoitettu 6. Suomenmaalaisen Tarkk' ampujarykmentin ja 2. Vuoritykkipatterin käyttöön.

Tarkk’ ampujarykmentin esikunta ja II pataljoona asettuivat Haminaan, mutta I pataljoona ja-
kaantui kahtia, osa Kyminlinnaan ja osa Tuusulaan. Vuoritykkipatteri oli omalla, pohjoisessa Ni-
kolainkatuun (Kadettikoulunkatu) ja idässä Itäiseen Pitkäkatuun (Erottajankatu) rajoittuvalla alu-
eellaan. Miehistö asui kaksikerroskasarmissa (1910). Hevosvetoinen patteri tarvitsi tykki- ja ajo-
neuvohallien lisäksi hevostallin, kengityspajan ja rehuvaraston. Patterilla oli myös oma ruokala.
Tykistön tarpeisiin oli valmistunut kymmenkunta rakennusta ja koko rakentamiskausi oli tuottanut
Haminaan kaikkiaan viitisentoista erisuuruista punatiilitaloa.

Uudet kasarmit oli suunniteltu sen verran hygieenisiksi, että miehistön terveydentilan oletettiin
säilyvän niissä kutakuinkin hyvänä. Puupinot, käymälät, jätekaivot ja vedenottopaikat antoivat
kasarmimiljöölle oman leimansa. Turun bastioniin valmistuneen kasarmin (myöhempi rak 61)
lämmitysjärjestelmä oli edistyksellinen perustuen ilmankiertoon. Soittokunta sai asuttavakseen
Maariankadun ja Kaivokadun kulmatontilla olevan, edellistä pienemmän tiilitalon. Erottajankadun
varrelle oli tulossa garnisonin lasaretti eli varuskunnan sairaala (1914). Sotilassauna, joka oli ai-
kaisempaa tekoa, sijaitsi Ison Uudenkadun (Sibeliuskatu) laidalla.

Vuoritykkipatterin päällystö asui Nikolainkadun varrelle tehdyissä punatiilitaloissa. Asunnot oli
suunniteltu viihtyisiksi, mutta kaikki eivät pitäneet rakennusten kasarmimaisista ulkoasuista. Ha-
minan uusi sotilasrakennuskanta poikkesi tyyliltään aikaisemmasta - punatiili oli hallitseva.



9

Venäläinen varuskunta lähti syksyllä 1914 maailmansotaan, mutta kasarmeille alkoi vuonna 1915
saapua uusia joukkoja. Venäläisaika päättyi vuosien 1917-1918 tapahtumiin. Vuoritykkipatterin
entiset upseeritalot tulivat sittemmin olemaan suomalaisen varuskunnan henkilökunnan asuntoi-
na. Rakennusten käyttöhistoriaan tuli muutoksia vasta 1950-1960 -luvuilla. Aluksi sai varuskun-
nan Aliupseerikerho tilat Erottajan- ja Kadettikoulunkadun kulmatalosta (rak 25).
Haminassa oli sotavuosien jälkeen useita joukko-osastokohtaisia aliupseerikerhoja. Kun Hamina
oli 1950 -luvun alussa muodostunut kahden joukko-osaston sijoituspaikaksi, käynnistyi keskuste-
lu varuskuntajoukkojen, JP/JR 9 (JP 3-KymJP) ja UK:n (RUK), aliupseerikerhojen lakkauttamisis-
ta ja yhteisen kerhon perustamisesta. Ajatus eli milloin myötä-, milloin vastatuulessa, kunnes se
syksyllä 1954 otettiin kerhojen yhteisen kokouksen päätettäväksi. Tällöin kuultiin Pääesikunnan
uudet, kerhoravintoloita koskevat määräykset. Nämä sallivat vain yhdet anniskeluoikeuksin va-
rustetut upseeri- ja aliupseerikerhot/varuskunta. Taustalla oli Alko Oy.

Rakennus 24 Rakennus 25
Määräys joudutti Haminan aliupseerikerhojen yhdistymisaikomuksia. Rakennuksessa, jossa ker-
hot olivat jo toimineet, avautui kesällä 1955 Haminan Aliupseerikerhon yhteinen kerhoravintola.
Jääkäripataljoona 3:n (myöh Kymen Jääkäripataljoona) ja RUK:n aliupseerikerhot lakkautuivat.
Kerhotiloja oli usein kohenneltava. Ravintolassa vuonna 1964 pidetty tavanomainen viranomais-
katselmus huomautti pikku puutteista, mutta rakenteet hyväksyttiin edelleen I luokan kerhoravin-
tolakäyttöön sopiviksi. Tässä yhteydessä lienee puhuttu alueella piakkoin alkavista purkutöistä.
Asia vahvistui keväällä 1965, kun varuskunnan päällikkö eversti Matti Hannila tervehti vuosikoko-

ukseen kokoontunutta aliupseerikuntaa. Eversti kertoi, että
myös kerhorakennus on päätetty purkaa. Työt käynnistyivät 60
-luvun loppupuolella, jonka jälkeen punatiilialueelta olivat ka-
donneet mm hevostalli, autohalli, korjaamo ja muutamia varas-
torakennuksia. Paikalla oli laaja kenttä ja sen eteläreunalle
vuonna 1964 valmistunut varuskunnan uusi yhteisruokala. Pur-
kaminen ei kuitenkaan ulottunut punatiilialueen pohjoisosiin,
jonne jäi kaikkiaan 7 rakennusta, joukossa aliupseerikerhotalo
naapureineen. Kerhon johtokunta oli tyytyväinen rakennuksen
säilyttämiseen, mutta samalla oli toiveet paremmista tiloista jou-
duttu hautaamaan. Naapuritalo (rak 24) oli asuinkäytössä 1960
-luvun puoliväliin saakka.

Kevyt panssari purkutöissä (Kuva Kari Yrjönen)

1970 -luvulla uusittu kanta-aliupseerien koulutusjärjestelmä teki aliupseereista toimiupseereita.
Muutos ulotti vaikutuksensa myös Haminan Aliupseerikerhoon, joka vuonna 1974 muutti nimen-
sä muotoon Haminan Toimiupseerit ry. Pitkään odotettu kerhon peruskorjaus viipyi, kunnes van-
han vartiotalon ahtaissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa toimineen Haminan Varuskuntasoittokun-
nan tarpeet ratkaisivat tilakysymyksen.
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Entiset venäläisupseerien asuintalot korjailtiin sisäosiltaan perusteellisesti, toista soittokuntaa ja
toista toimiupseerien kerhoravintolaa varten. Uusien kerhotilojen käyttöönotto osui sopivasti toi-
miupseeriyhdistyksen 25 -vuotisjuhliin. Kerhoravintola eli kerho tunnettiin nimellä Haminan Toi-
miupseerit ry:n toimiupseerikerho. Nimeä oli pidetty epämääräisenä, sillä yhdistys ja kerhoravin-
tola olivat kaksi eri asiaa. Ravintola nimettiin uudelleen muotoon Haminan Toimiupseerit ry:n
Kerhoravintola. Nimenmuutoksesta huolimatta puhuttiin toimiupseerikerhosta. Aikaisempi tiukka
lupabyrokratia oli jo helpottanut otettaan ja ”Toipparista” tuli suosittu kokoontumis- ja huvittelu-
paikka. Jopa niin, että Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan Liitto epäili, että Haminan Toimiupseerit
ry:n kerhoravintola kilpaili kaupungin ravitsemusliikkeiden kanssa. Tätä ei ko. liiton piirissä kat-
seltu suopeasti. Oli kuultu sitäkin, että sotilaskerhoissa - ei yksinomaan Haminassa - oli järjestet-
ty tilaisuuksia, lähinnä pikkujouluja, jotka eivät olleet annettujen ohjeiden mukaisia. Asiantila poi-
ki eduskuntakyselyn ja kaiken huipentumana oli eduskunnan oikeusasiamies vastaanottanut
kantelun. Oikeusasiamies piti kyseistä tapausta hallinnollisena epäkohtana, eikä asia antanut
hänen puoleltaan aihetta enempään. Oikeusasiamies katsoi kuitenkin oikeaksi tuoda mielipiteen-
sä asianomaisten tahojen, myös Haminan varuskunnan päällikön tietoon. Kerhoravintolaa ei sit-
temmin markkinoitu julkisesti.
Ravintolan tiloihin sisältyi 30 asiakaspaikkaa sisältävä baari. Entisen kerhon legendaarinen
”luukku” oli historiaa ja uusi baaritiski oli avoin. Lisäksi oli kaksi pienempää huonetta, joista toi-
nen varattiin biljardipöydälle ja toinen sisustettiin korsutyyliä jäljitteleväksi 25 -paikkaiseksi ka-
binetiksi. Korsua hallitseva jykevä kannatinpilari oli kohta poistettava – kerhoemäntä ja joku
muukin oli siihen kiireissään törmännyt. Juhlasalin pitkänomainen muoto rajoitti pöytäjärjestelyjä,
mikä joissakin tapahtumissa näkyi lievänä tilanahtautena. Biljardihuone oli myöhemmin kokousti-
lana.
Vain kerhon jäsenille ja heidän vierailleen rajattu aliupseerikerho oli jo vuosia aikaisemmin avail-
lut oviaan siviilimaailmalle. Myöhempi toimiupseerikerho oli erityisesti maanpuolustusjärjestöjen
suosima. Kerhotoiminta jatkui entisellään Haminan Toimiupseerit ry:n vaihdettua vuonna 1991
nimensä muotoon Haminan Päällystöyhdistys ry.

Luopumisen aikaa
Haminan Varuskuntasoittokunta lakkautettiin vuonna 1989 ja rakennus 25 käyttäjiksi tulivat ko-
mendantintoimisto ja sotilaspoliisi. Talossa vuodesta 1955 ja ollut myöhemmin rak 24 tiloissa pi-
detty kerhoravintola oli syksyllä 2002 tullut tiensä päähän. Päällystöyhdistys oli lopettamispää-
töstä tehdessään joutunut kylmien tosiasioiden eteen. Puolustusministeriön kerho- ja museotyö-
ryhmä oli jo 1990 -luvulla kiertänyt varuskuntia etsien säästökohteita, ts kiinteistöjä, joiden ylläpi-
doista ministeriö voisi luopua. Työryhmä oli käynyt myös Haminassa tutustumassa paikallisten
upseeri- ja päällystökerhojen olosuhteisiin. Samalla katsastettiin KymJP:n Kilta ry:n hallinnoiman
Jääkärimuseon tilat. Haminan henkilökuntayhdistysten kerhoravintolat lakkautettiin myöhemmin,
mutta Jääkärimuseo säilyi 2010 -luvun puolelle.

Päällystöyhdistyksen kerhoravintolan lopettajaisjuhlaa vietettiin 12.10.2002 yhdistyksen 48. vuo-
sipäivän merkeissä. ”Mess”- jäi tyhjilleen, mutta Haminan Päällystöyhdistys jatkoi jäsentensä
ammatillisena edunvalvojana. Uutiset kertoivat sittemmin, että rakennus 24, entinen Aliupseeri-
Toimiupseeri-Päällystökerhotalo ja sen naapuri, rakennus 25, jossa Aliupseerikerho, varuskunta-
soittokunta ja varuskunnan komendantintoimisto olivat aikanaan olleet, ovat menossa myytävik-
si.

Punatiiliseinien sisäpuolella oli vietetty iloisia iltoja ja suunniteltu parempaa huomista. Tulevai-
suus tuli kuitenkin avaamaan rakennus 24 kohdalle uudenlaisia näköaloja. MR



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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