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MYYRÄNMAJAN KÄYTTÖOHJEET
Myyrän Maja on kaikkien yhdistyksen jäsenten käytössä

Majalla ei ole erillistä varauslistaa, avaimet saat Majan Isännistöltä

Jäsen vastaa Majalle viemistään vieraistaan

Majalle voi mennä myös pelkästään grillaamaan laavulle, virvelöimään, marjastamaan jne. tällöin et tarvit-
se avainta

PuuCee ei ole lukossa, joten sitä voi käyttää tarpeen tullen

Tuvan/saunan/grilli lämmityksen jälkeen täydennä halot terassilla olevaan halkolaatikkoon 
Huolehdi myös siitä ettei toimistasi synny tulipalovaaraa

Pidä maja ja ympäristö siistinä

Ilmoita havaitsemastasi ilkivallasta heti isännistölle

Kuittaa aina käyntisi Majan vieraskirjaan, tai laavussa olevaan vihkoon

Majalle Ei Saa jättää mitään elintarvikkeita eikä Roskia

Majalle toivotaan runsasta käyttöä

Hallitus

Majan isännistö/avaimen haltijat

Martti Marttila Poitsila  puh +358 40 593 2616
Taisto Puustelli Paijärvi puh +358 44 296 8339 
Kalle Kangas  Salmenkylä puh +358 40 088 0858
Paavo Kriktilä Pampyöli puh +358 50 301 4142
Ari Falkenberg  Ruissalo puh +358 50 055 2564

Kuva: Kalle Kangas Kuva: Ma as Falkenberg
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Puheenjohtajan mietteitä

Syksy on saapunut ja talvi kolkuttaa ovella, Myyränma-
jalla on aika panna vasarat naulaan ja nauttia aikaan-
saannoksista.

Vuosi on mennyt loistavasti Myyränmajan rakennustöiden osalta, ahkera 
ja osaava talkooporukka on työstänyt kesän aikana majan ja piharaken-
nukset valmiiksi. Jäljellä on pientä puuhastelua, joista suurin on terassin 
teko.
Kankaan Kallen ja Puustellin Taiston johdolla talkoolaiset ovat painaneet 
joskus pitkääkin päivää ja tulosta on syntynyt, kiitos siitä.
Olin kuusivuotias vuonna 1973, kun Kähöjärven kämppää rakennettiin. 
Sen vuoksi jäi silloiset rakennustyöt väliin, mutta luettuani kämpän ra-
kentamisesta kerhomme historiikista voin ilolla todeta, että sen aikaista 
talkoohenkeä löytyy vieläkin, eikä se ole historiaan unohtunut.
Vietimme majan tupaantuliaisia 16.9 maanantaina ja väkeä oli paikalla, 
suurin osa talkoissa käyneistä ja mukana ensikertaa majalla vierailevia. 
Kalle loihti paikalle loistavat tarjoilut, salaatit lisukkeineen, grillistä löytyi 
lihaa ja perunat a´la Kalle.
Paikalla oli myös Raimo Strömberg tarkastamassa aikaansaannoksia ja 
nauttimassa tilaisuudesta. Raimon lahjoituksen ansiosta tämän tukikoh-
tamme rakentaminen on toteutunut.
Hänen tukensa ei ole loppunut vain rakennuspaikan lahjoitukseen ja ra-
halliseen alkupanostukseen, vaan jatkunut töiden edetessä. Tästä esi-
merkkinä Koskisen Höyläpuun tekemä laavu, jonka Raimo lahjoitti ker-
hollemme, suuri kiitos kaikesta tästä Raimolle.
Maja ja sauna on käytettävissä, me hallituksen jäsenet toivomme majal-
le runsasta käyttöä jäsenistön keskuudessa. Menkää ja nauttikaa rau-
hallisesta ja hienosta ympäristöstä, saunasta ja tuvan lämmöstä.
Jos sauna ei houkuttele, voi majalla nauttia vain makkaran paistosta ja 
luonnon rauhasta.
Hyvää syksyä ja alkavaa talvea

Ilkka Rämä 
Kapteeni res. 
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen asialista.
5. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma.
6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
7. Vahvistetaan vuoden  2020 talousarvio.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
11. Valitaan vuodelle 2020 kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamie-
het.
12. Päätetään sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin 
kokouksiin.
13. Päätetään sääntöjen edellyttämien  edustajien valitsemisesta piirin 
kokouksiin.
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Juoksutapahtumia joka reserviupseerille          Teksti ja kuva Paavo Kriktilä

Tuli männä kesinä juostua aika paljon. Juokseminen on hyvää perusliikun-
taa....esittelen lyhyesti muutamia erilaisia tapoja kohottaa reserviläiskuntoa ja 
omakohtaisia näkemyksiä eri tapahtumien toimivuudesta juoksemieni matkojen 
pohjalta. Suluissa eri matkavaihtoehdot.

JUKOLAN VIESTI 2018 6.osuus 10,8km (8,7-15,3km) – haastetta päälle ja kropalle
+ Pelkkä yöttömän yön tapahtuma on jo elämys, suunnistamisesta puhumattakaan
+ Metsässä ei tarvitse olla yksin. Mene itseksesi tai letkan perällä.
+ Matkavaihtoehtoina löytyy pitkä – tosi pitkä, valoisassa tai pimeässä/hämärässä
+ Porukkaa ja juoksijaa on joka lähtöön, sovit varmasti sekaan
- Valtavan tapahtuman järjestelyissä aina joku tökkii, yleensä ruokailu....
-/+ Jukolaan ei kannata lähteä lepo mielessä. Ääntä ja rytinää on liikaa oikeaan 
nukkumiseen mutta sen toisaalta kaikki yleensä tietävät ja hyväksyvät osana Juko-
lakokemusta

PULLUKKA RUN Vierumäki 21km (5-21km) -  hauska kokonaisuus Sami Hedbergin 
johdolla
+ Voit tilata kokonaisuuden: juoksu, buffet-ruokailu ja stand up-show  toimii!
+ Helpohko reitti pääosin mukavaa pururataa ja hiekkatietä, huolto pelaa
+ Ei mikään kilpailu varsinaisesti vaikka palkintojakin jaetaan (myös parhaista pu-
vuista)
+ Porukkaa joka lähtöön nimen mukaisestikin, suurin osa leikkimielellä
+ Toimii myös koko perheen tapahtumana ja Vierumäellä riittää tekemistä
- 4x5km reitti käy vähän tylsäksi
- Kalliihko kokonaisuus perusjuoksutapahtumiin verrattuna

SANDIS TRAIL Santahamina 18km (9-18km) -  Sotilassaaren haastava polkujuoksu
+ Pääsy muutoin suljetulle saarelle, huikeita rantamaisemia
+ Erittäin vaihtelevaa maastoa ja juoksualustaa
+ Sotilaallisen toimivat järjestelyt, sopivan kokoinen tapahtuma
+ 9km kierros on hyvä oman vauhdin etsimiseen ja vauhdinjaon säätämiseen
- Ei letkunilkoille (rantakivikkoa) eikä käärme-/punkkifoobikoille (molempia löytyy)

HUKU TRAIL Hamina 10km (2,6,10, 21km) – Kotikulmien oivaa polkujuoksua
+ Aina ei tarvitse lähteä kauas hyvän juoksutapahtuman perässä. Pieni ja sympaat-
tinen tapahtuma
+ Oikeita polkuja, haastavaakin menoa
+ Hyvät arpajaispalkinnot vaikkei podiumille pääsisikään
- Viime vuoden kaltaisessa sadekelissä kiireisimmillä vaaran paikkoja liukkailla kalli-
oilla/vedenalaisten riukujen takia
- 2019 ei järjestetty :(

MILITARY RUN Parola 14km (7-14km) – Mudan ja hiekan sekainen estejuoksurutis-
tus
+ Monipuolinen juoksukokemus, osin todellista extremeä.
+ Esterataa, polkua, pururataa, hiekkatietä, panssariuraa, vesistön ylitystä jne.
+ Soppatykkisafka heti juoksun jälkeen.
- Kunnon pesupaikka kaukana
- Vuonna 2017 juoksumatka oli mitattu aika  rankasti väärin
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TOUGH VIKING Kaisaniemi 12km – Todella monipuolinen estejuoksukilpailu Hesan 
sydämessä
+ Hurja määrä erilaisia haasteita matkan varrella, pelkästään juoksukunto ei riitä
+ Suuren urheilutapahtman tuntua, kerran elämässä kannattaa kokeilla
+ Voit mennä kieli vyön alla tai ”nautiskellen” porukassa
- Monille esteille joutui jonottamaan useita minuuttejakin
- Kallis urheilutapahtumaksi (80€ v. 2017)

RAATTEEN MARATON Suomussalmi 42km (10-42km) – Hiekkatiemaraton Talvisodan 
hengessä

+ Järjestelyt toimivat, bussikuljetus Suomusalmelta rajalle (lähtö), sisältää 
taistelupaikkainfoa
+ Hiekkatietä ja asfalttia 50/50
+ Juostessa on aikaa katsella muistomerkkejä ja muistella sankareita
+ Ei tee mieli luovuttaa vaikka korkeuserot hapottaa
+ /- mäkinen reitti, ei normi tasaisen maan juoksu

Onhan tuonne Hanimaasta pitkä matka, varsinkin takaisinpäin…
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Ylil. Kriktilä ja Alik. Hovi Raatteentiellä. 15km juostuna. Vasta!
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Terveiset armeijasta.

Kaar n jääkärirykmen  1/19. Tässä on se eto, mitä Puolustusvoimat antoivat minulle kutsunnoissa 
huh kuussa 2018. Olin tehnyt lopullisen päätöksen varusmiespalvelukseen lähtemisestä noin vuo a 
aiemmin, vaikkakin asiaa olin mutustellut jo paljon kauemmin. Vapaaehtoisena varusmiespalveluk-
seen, siinä on aihe josta löytyy vahvoja mielipiteitä joka suuntaan. Toiset arvostavat kovas , toiset ei-
vät usko naisten pärjäävän kyseisessä ympäristössä. Osalle palvelus on ollut vain ajan tuhlausta, jonka 
takia eivät näe sitä kanna avana. Minulle tämä oli kuitenkin yksiä elämäni parhaita valintoja.

Muu n Haminasta Helsinkiin 16- vuo aana Kallion lukioon opiskelemaan. Yksin muu aminen ja per-
heestä eroaminen kasva vat paljon henkises  ja opin o amaan itse täyden vastuun itsestäni. Arkipäi-
vät kuluivat lähinnä koulussa, harrastuksien lomassa tai kavereiden seurassa. Ennen armeijaa harras-
tuksiini kuului paljon musiikkia; klassista laulua, huilun- ja pianon soi oa, sekä musiikin teoriaa. Urhei-
lutaustaa löytyy uinnista sekä kuntosalilla jumppaamisesta. Menestyin koulussa ja harrastuksissa hyvin, 
mu a opiskelupaikoissa minua tuntui kiinnostavan lähes kaikki. En suoraan sanoen osannut tehdä pää-
töstä tulevaisuuden alastani. Tämä sai minut tekemään päätöksen armeijaan lähtemisestä, halusin 
haastaa itseäni ja löytää itsestäni jotakin uu a.

Ensimmäiset viikot Santahaminassa menivät eri äin nopeas . Paljon uusia ihmisiä, sääntöjä ja käytän-
töjä. Ohjatut aamu- ja iltatoimet, pinkat ja punkat, sulkeiset. Ampumaradan kylmä viima tammikuussa, 
jatkuva lumisade. Tässä iviste ynä muistoni eri äin kiireisiltä ensimmäisiltä viikoilta, jolloin vapaa- 
aikaa ei tunne u. Totuin kuitenkin rytmiin todella nopeas  ja valmiiksi suunnitellut viikko- ohjelmat 
alkovat tuntua jo luonnollisilta.

Pää n jo ennen palvelukseen astumista, e ä haluan päästä vähintäänkin aliupseerikurssille. Mo vaa-
oni ei todellakaan laskenut ensimmäisillä viikoilla, päinvastoin. Peruskauden loppupuolella onnekseni 

selvisi, e ä aliupseerikurssi kutsuu. Aselajiksi siunautui se, mitä olin eniten toivonut: Kranaa nhei nlin-
ja.

Uusi arki, uudet kujeet. Odotukset aukista olivat melko totuudenmukaiset. Opetel in paljon perusasi-
oita omasta aselajista, opetel in johtamisen perusju uja ja käytäntöä. Linjaa joh  oppilasvanhin, joka 
teki käytännössä aliupseerin hommia: Selvi eli kantahenkilökunnan kanssa opetuspaikat, -ajat ja va-
rustuksen, sekä joh  linjan toimintaa. Alussa homma vaiku  haastavalta, mu a päästessäni kyseiseen 
tehtävään hoitui homma jo kuin itsestään.

Kranaa nhei nlinja oli pieni, joten me oppilaat tutustuimme toisiimme nopeas  ja tulimme läheisiksi. 
Santsarit (eli vanhempaa saapumiserää olevat alikersan t tai kokelaat, jotka toimivat aliupseerioppilai-
den apukoulu ajina) tekivät meille kranaa nhei nlinjan oppilaille eri äin selväksi aselajin fyysisen 
haastavuuden. Ja olihan se aluksi. Kranaa nhei men osat painavat melko paljon ja joillekin se saa aisi 
olla liikaa. Tämä aluksi sai epäröimään aselajivalintani suhteen, olihan minulla ollut välilevynpullistuma 
vain noin puolitoista vuo a aiemmin. Mo vaa oni oli kuitenkin eri äin korkealla, ja halusin haastaa 
itseäni sekä fyysises , e ä henkises . Enkä kadu, tämä kanna . 

Aukkia oli kulunut noin kuukausi, ja ryhmänjohtajatutkinto lähestyi. Se on siis harjoitus, jossa valvotaan 
useampi vuorokausi, marssitaan, eletään edo omuudessa ja tehdään tehtävärasteja. Se on monelle 
yksi fyysises  ja henkises  haastavimpia kokemuksia mitä on tähän mennessä kokenut. Niin myös mi-
nulle. Nukahtelu, kylmyys ja jatkuva kantamus. Hommasta teh in henkises  hajo avaa epä etoisuu-
della ja kyseenalaistamisella, mu a se oli kaiken sen arvoista. Harjoitus nimi äin ope  minulle, miten 
periksiantamaton olen. Fyysises  saa aa sa ua ja tuntua pahalta, mu a niin kauan kuin pää kestää, 
niin kyllä se kroppa tulee mukana. Tällä matkalla opin varmaan itsestäni ja toimintakyvystäni eniten, 
mitä olen koko in n aikana oppinut.
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Pääsy reserviupseerikurssille varmistui aliupseerikurssin lopulla kranaa nhei nlinjan parhailla pisteillä. 
Olin yllä ynyt ja innoissani. Kyseinen paikka kurssilla loi suuret odotukset, mu a samalla paljon jännitys-
tä. Tiesin, e ä siellä minulta odotetaan etynlaista halua oppia ja kykyä käsitellä etoa, osaamista johta-
misessa ja stressinsietokykyä. Sitähän se olikin.

Kurssiin sisältyi 16 intensiivistä viikkoa. Paineita luo in kokeilla, erilaisilla harjoituksilla ja kiireellä. Kokei-
den hylä y suoritus, liiallinen poissaolojen määrä tai sääntöjen rikkominen saa aisi aiheu aa kurssilta 
poistamisen. Paineiden vastapainoksi oli kuitenkin omat kurssikaverit, perhe ja tu u ko kaupungin ym-
päristö. Iltaisin saatoin lähteä käymään kotona tai urheilemassa, tulihan sitä joskus kavereiden kanssa 
terassillakin istuskeltua. Tasapaino näiden välillä au oi jaksamaan mahdollistaen samalla kehi ymisen 
ja oppimisen.
RU- kurssi siis alkoi orientaa oviikoilla, jolloin käsitel in paljon perusju uja johtamisesta ja koulu ami-
sesta oppitun en lomassa. Orientaa on jälkeen aselajien opinnot alkoivat. Se jakautui oppitunteihin ja 
käytännön harjoi eluun maastossa. Aselajiosaaminen kasvoi rukissa todella paljon, ja opetus oli eri äin 
laadukasta.

Aselajiosaamisen kehi ymisen lisäksi kehityin johtajuudessa. Haastavat, yllä ävät lanteen ope vat 
nopeaa reagoin a ja lanteen mukaista toimintaa. Vertaisjohtaminen ope  periksiantama omuu a ja 
stressinsietoa. Kaikki tämä lisä ynä luonteeseeni rakensivat yhdessä minusta sellaisen varusmiesjohta-
jan, joka nyt johtajakaudella olen.
Palasin takasin Santahaminan para isisaarelle noin kuukausi si en upseerikokelaan nappuloilla. Hyvällä 
aselajiosaamisella uusien asioiden koulu aminen miehistölle on mielekästä ja sopivan haastavaa, eikä 
johtamisessakaan ole tullut sen suurempia ongelma lanteita. Olen johtajana rento, mu a samalla vaa -
va. Jos homma ei toimi tai vitkastelua on havai avissa, palaute on välitön.

Palvelukseni loppuu joulukuussa, eikä sen suurempia haaveita so lasuralle ole (ainakaan vielä) kehi y-
nyt. Vaikka eihän sitä edä, mitä tulevaisuus tuo tuo tullessaan.

Kokelas Elisa Rämä 
Kaar n Jääkärirykmen , Santahamina

Kuva: Kokelas Lohtander
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RESERVIUPSEERIKOULU SYKSYLLA  1939

”Ja sitten eräänä aamuna lähdimme Haminasta. Taivas oli pilvessä, kostea nurmi 
uhosi jo aivan selvästi syksyä. Me olimme iloisia, mutta emme riehakkaasti, vaan 
asiallisen arvokkaasti ja lähtötunnelmaan sisältyi pisara surumielisyyttä”. Näin 
muisteli upseerikokelas elokuun 25. päivänä 1939 päättyneen Reserviupseerikou-
lun kurssin 42 päätöstunnelmia. Kokelas oppilastovereineen oli saapunut Hami-
naan kevään ollessa vielä nuori. Kuuma kesäkurssi oli takana ja nyt oli aika palata 
takaisin omaan joukko-osastoon. Kurssiaikana oli kokelas saanut kaikkea sellaista 
tietotaitoa, jota sodanajan joukkueen- ja jaoksenjohtajan katsottiin tarvitsevan. 
  
Jo syyskuun 1. päivänä oli seuraavalle, 43. kurssille komennettuja alikersantteja 
kuljettava juna matkalla Haminaan. Kouvolasta mukaan tulleet tiesivät kertoa, että 
Saksa oli aamulla hyökännyt Puolaan. Uutinen siivitti keskusteluja, mutta junan 
saavuttua Inkeroisiin ja käännyttyä Haminan haararadalle siirtyivät ajatukset Hami-
naan ja ”kurssille, joka ei lopu koskaan”. Katseltiin sivuitse vilahtelevien asemien ja 
pysäkkien nimiä. Metsäkylä, Klemola, Reitkalli, Tikkamäki… Sitten lasketteli juna 
yli kapean joenuoman. Salmenvirta – tiesi joku ilmoittaen samalla, että kohta ol-
laan perillä. Tulevan oppilaan olo oli jotenkin epävarma, eivätkä edes tuoreet ali-
kersantin natsat kyenneet poistamaan alokasmaisuuden tunnetta. 

Haminan asemasillalla annettiinkin ymmärtää, että oppilas on alokkaan asemassa. 
Santsarikokelaat herättivät pelonsekaista kunnioitusta. Heistä huokui itsevarmuus: 
- Mitä alikersantti tonttuilee? Mars – mars! – Arvokkaasti ei upseerikurssi näyttänyt 
alkavan. Marssittiin läpi kaupungin koulun kentälle, jossa pidettiin nimenhuuto. 
Näin käynnistyi kurssi 43 kuten edeltäjänsäkin; kaappien ja vuoteiden kunnostami-
sia, varusteiden jakoja, tarkastuksia, juoksua ja odottamista. Pian sopeuduttiin uu-
teen ympäristöön. Päärakennus oli komea, ruokala oli alakerrassa ja vastapäätä 
näkyvä entisen Kadettikoulun juhla- ja hallintorakennus sotilaskoteineen huokui 
juhlavuutta. 

Kolmantena kurssipäivänä levisi koululla tieto Englannin ja Ranskan sodanjulistuk-
sesta Saksalle. Tuvissa aprikoitiin, tulisiko sota jollakin tavoin vaikuttamaan kurs-
siohjelmaan, lyhentävästi ehkä? Mikään ei kuitenkaan muuttunut. Harjoitukset ja 
oppitunnit seurasivat toisiaan, mutta myöhemmin syksyllä huomattiin koulutuska-
luston vähenneen. Koulun hevoskantakin oli pienentynyt hevoskauhua potevien 
suureksi iloksi. Tiedettiin, että Moskovassa käytiin neuvotteluja ja armeijan valmiut-
ta oli kohotettu. Lokakuun puolivälissä alkoivat ylimääräiset harjoitukset. Kantahen-
kilöstöä siirtyi sodanajan tehtäviinsä. RUK:n johtaja, everstiluutnantti Harald Roos 
luovutti koulun yleisen linjan johtaja majuri Kalle Kainuvaaralle ja matkusti Helsin-
kiin. 
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Oli kuitenkin ehditty pitää kurssin 43 ensimmäiset ja ainoiksi jäävät juhlat, joiden 
aiheena oli voimistelusaliksi peruskorjatun maneesin vihkiäiset. Oppilaskuntakin 
toimi, oli pantu pystyyn sekä kuoro että orkesteri, mutta oppilaskunnan hallitus 
joutui toteamaan, että kurssijulkaisu jää epävarmojen olojen johdosta tekemättä.

Kaupunkiin oli määrätty pimennys. Oppilaista muodostetut hälytysryhmät olivat 
lähtövalmiudessa ja harjoituksissa käytiin vain lähimaas-
toissa. Huhut kurssin keskeyttämisestä kiihtyivät reservi-
läisten alkaessa saapua perustamispaikoille. Koulutus 
kuitenkin jatkui ja marraskuun puolivälissä pidettiin kurs-
sin yhteistoimintaharjoitus. Mäntlahdessa oli ensin kahden 
päivän viivytysharjoitus, ja tätä seurasi haminalaisten 
odottama Mullinkosken ylimeno. Loppuviikolla siirtyi kurssi 
Karhulaan ja Langinkoskelle maahanlaskun torjuntaan. 
Marraskuun loppupuoli oli varattu yleisen linjan (jv-linja) 
pioneeritöille. Pääaihe, linnoittaminen, palveli tällä kertaa 
Kymenlaakson rannikkopuolustuksen todellisia tarpeita.

Evl Harald Roos (Pv)

Torstaina, 30.11.1939 puolenpäivän aikaan pärähtivät ilmahälytyssireenit ulise-
maan. Koulualueella siirryttiin käsketyille paikoille, mutta tähystäjät eivät havain-
neet mitään erikoista. Kuultiin kuitenkin, että Kotkaa oli pommitettu ja myös Hel-

sinkiin ja Viipuriin oli hyökätty. Taistelujoukkoihin kuulu-
mattoman RUK:n oli suunnitelmien mukaan siirryttävä 
pois ilmauhan alaisesta rannikkokaupungista. Evakuointi-
valmistelut jatkuivat yli yön seuraavaan päivään, jolloin 
mereltä alkoi kuulua voimistuvaa surinaa. Ilmavaaraan oli 
varauduttu. Oppilaille oli jaettu ”kovat” ja vallille oli tuotu 
pari ”häiriöistä kokoonpantua” Maxim-pikatykkiä. Näköpii-
riin tulleet kolme pommikonetta ohittivat kuitenkin kaupun-
gin.

Maj Kalle Kainuvaara (Pv)

43. kurssi kouluttajineen jätti Haminan kasarmit illalla joulukuun 1. päivänä. 
Marssi pitkin valottomia katuja suuntautui rautatieasemalle, jossa pimennetty 
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juna odotti. Päämääränä oli Kankaanpään Niinisalon Sotakoulukeskus. Kurssia 
jatkettiin Niinisalossa kolmisen viikkoa ennen päätöspäivää, joka oli 20.12.1939. 
Kurssijulkaisu oli kaikesta huolimatta saatu tehdyksi ja todistukset jaettiin, mutta 
perinteistä priimusta ei nimetty eikä henkilökohtaisia pistemääriä laskettu. Koke-
matta jäi myös kurssijuhla. Iloisenriehakkaan Haminasta lähdön asemesta ha-
jaantuivat kokelaat ympäri Suomenmaata, toiset suoraan Talvisodan rintamille, 
toiset perusteilla olleiden täydennysjoukkojen päällystötehtäviin. 

Nuoret joukkueenjohtajat oli pannut merkille kymenlaaksolaisessa täydennys-
rykmentissä palvellut Veikko Lavi. ”Meitä vastaan marssi nuoret Suomen soturit, 
Heitä johti lapsenkasvoiset nuo vänrikit. Moni kulki silloin elämässään viime ret-
kensä, Päätä kohden vakaana, kuin aavistaisi hetkensä. (Evakon laulu). Kurssi 
43 oli ensimmäinen sotakurssi, mutta sen mainittiin olleen myös ”ensimmäinen 
todellinen upseerikurssi”. Näin siksi, että Ylipäällikkö, sotamarsalkka Mannerheim 
oli ylentänyt kokelaat reservivänrikeiksi jo pari päivää kurssin päättymisestä. Tal-
visodassa kaatui 1032 upseeria ja 75 kohtalona oli jäädä kentälle. 
RUK palasi Haminaan keväällä 1948 Upseerikoulu -nimisenä. Koulun lipun tan-
gonkärkeen oli poissaoloaikana ilmestynyt Ylipäällikön myöntämä Vapaudenristi. 
(MR)

    

Haminan kadetit vierailivat RUK:ssa vuonna 1939 
(Haminan Kaupunginmuseo)
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ari.falkenberg@gmail.com
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Ampuma- ja Kapteeni Kalle Kangas       0400 880 858 
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Puheenjohtaja
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Arvoisa Nuoli lehden lukija huomioithan seuraavan asian: 

- Seuraava Nuoli 4/2019 ilmestyy vain sähköisenä versiona pdf 
muodossa kerhon 2018 syyskokouksen päätöksen mukaisesti 
ja lehti lähetetään sähköpostitse niille kerhon jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneille joiden sähköpostiosoite on Nuoli-lehden toimituksen tie-
dossa. 

Vuoden 2020 Nuoli-lehden ilmestymisestä ja ilmestymismuodosta 
päättää kerhon syyskokous 28.11.2019. 
Nuoli lehden toimitus esittää, että siirryttäisi pelkästään säh-
köisen lehden julkaisemiseen 

HUOM !

Joulun kunniavartiot pidetään perinteisesti. Halukkuutensa kunniavar-
tioon voi ilmoittaa puheenjohtajalle.
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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358 
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