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   Puheenjohtajan sammalluksia

Toiminnan vuosi on taas alussa. Talvi on taka-
na, ja tällä kertaa ilman lumitöitä. Olisin kyllä 
mieluummin tehnyt talven perinteiset lumityöt 
ja nauttinut normaalin talven kulusta, kuin 
kuunnellut sateen loputonta rapinaa ja tuulen 
vinkumista nurkissa.  Kun katselen ikkunasta 

tätä kirjoittaessani, näen vaihteeksi lumisateen piiskaavan maisemaa, 
tämä voi olla viimeisiä talven merkkejä.

Mieli alkaa pikkuhiljaa virittäytymään kohti kesää, mistä tulee varmaan-
kin kiireinen ja toiminnan täyttämä.

Kerhon toiminnassa alamme pian suunnittelemaan kevään ja kesän ta-
pahtumia. Tässä Myyränmajalla ja RUK 100 vuotta -juhlatapahtumalla 
on suuret roolit. Prosenttiammunnat lähestyvät, ja Myyränmajalla niiden 
järjestäminen onnistuu loistavasti ja saunominen kruunaa tapahtuman.  
Toivon, että Myyränmaja löytäisi oman paikkansa jäsenistömme kes-
kuudessa. Sinne voit mennä nauttimaan saunomisesta ja luonnon lähei-
syydestä, aina tarvitse olla virallista ohjelmaa, oma perhe tai tuttava on 
joskus parasta seuraa. Tässä yhteydessä heitän palloa myös teille jäse-
nille, ideoita ja myös niiden toteuttamista toivotaan, kerho kyllä tukee 
toimintaa. Nyt meillä on myös hyvä paikka ja tilaisuus järjestää uusille 
jäsenille kerhoiltoja ja kuunnella heidän ja myös meidän vanhempien jä-
senten odotuksia ja toiveita yhdistystoiminnasta. 

Kesäkuun alussa RUK 100 vuotta -juhlallisuudet aloittavat kesän tilai-
suudet ja Tattoo 2020 päättää tapahtumarikkaan kesän. Tämä on yksi 
suurista tapahtumakesistä, jota innolla odotan, saamme taas nauttia 
vaikuttavasta sotilasmusiikista ja lukuisista vieraista.

Hyvää kevättä

Ilkka Rämä 
Kapteeni res. 
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY KEVÄTKOKOUS

Aika Keskiviikko 25.03.2020 klo 18.00 

Paikka Vanha Weteraani

Kokoustila.

ilaisuuden avaus Puheenjohtaja Ilkka Rämä

Kokousesitelmä MPK Mika Ramu

Mitä on MPK ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa 

Kokouskahvit

Palkitsemiset

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 2019.

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 ! HUOM !Tarvitaan toimitsijoita 27.4.2020  
Piirin kenttäammunta Lupinmäen rk rata 2. 

Kilpailu alkaa klo 18.00. Toimitsijoita tarvitaan radalle klo 17.00, il-
moittautumiset Kalle Kangas  

Haminan resrviupseeri-
kerho on mukana myös 
Tyrskyjotoksessa. 

Tähän Kymenlaakson Re-
serviupseeri- ja Reservi-

läispiirin järjestämään jotokseen tarvitaan kerhomme jäseniä toimihenki-
löiksi. Asiasta lisää myöhemmin. 
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Reserviupseerikoulutusta Haminassa 100 vuotta Teksti Martti Rela

Haminalaiset odottivat, että 1900 -luvun alkupuolella lakkautettu Suomen Kadettikoulu 
olisi maan itsenäistyttyä palannut entiseen kotikaupunkiinsa. Kadettikoulun perustamista 
pohtiva komitea, jonka johtoon oli nimetty kenraalimajuri (kenrl) Hannes Ignatius 
(kadettina Haminassa 1885 - 1892). ehdottikin koulun sijoittamista Haminaan. Päättäjät 
kuitenkin epäilivät pätevän opettajakunnan, lähinnä siviilivirkaisten akateemisten asettu-
mista pikkukaupunkiin. Lisäksi olisi tukeuduttava Helsinkiin sijoitettujen esikuntien ylim-
pään päällystöön. 

Ylipäällikkö oli toukokuussa 1918 määrännyt, että Kadettikoulu tulisi toimimaan Hami-
nassa. 500, mahdollisesti jopa 1000 tulevaa aktiiviupseeria aloittaisi 10 kuukauden mittai-
set perusopinnot jo kesäkuussa 1918. Koululle oli määrätty johtajakin, eversti K E Berg, 
mutta koulutuksen pikainen käynnistäminen siirtyi. Haminassa oli tilanpuutetta saksalais-
ten hallitessa keskustan kasarmeja. Myös seuraava aloitusaika, lokakuu 1918, jäi toteutu-
matta. Kesän ja syksyn aikana oli sen sijaan koulutettu suomalaisia saksalaisvetoisissa Ha-
minan Taistelukoulussa sekä kadettikoulutukseen valmistavalla Fahnenjunker -
upseerikurssilla.

Haminan kaupunginvaltuusto kiirehti kadettikouluhanketta. Valtuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä rahatoimikamarin (kaupunginhallituksen) puheenjohtaja lähetettiin 
valtionhoitaja kenraali Mannerheimin puheille. Mannerheim oli antanut ymmärtää, että 
koulu voitaisiin perustaa Haminaan, mutta saatavilla olleen opettajakunnan laatuun ja 
määrään. Pääkaupunki oli näissä vahvoilla ja kadettikoulutus käynnistyi vuoden 1919 
alussa Helsingin Munkkiniemessä. Pääosa 1. kadettikurssille hyväksytyistä oli edellä mai-
nitun, keskeytetyn Fahnenjunker -kurssin oppilaita. Hamina oli esillä vielä vuonna 1923, 
mutta aktiiviupseerikoulun asemesta Hamina sai reserviupseerikurssin, jota sitäkin pidet-
tiin Haminan Kadettikoulun perinteiden jatkajana. 

Vaikka Haminasta löytyi nyt kasarmitilaa - entisen Kadetti-
koulun rakennuksia – vaikuttivat kurssipaikan valintaan muut-
kin seikat. Haettiin rauhallista varuskuntaympäristöä, jossa 
liikojen huvipaikkojen ei haluttu muodostuvan haitaksi reser-
viupseerioppilaiden vapaa -ajalle, kurinpidolle ja opiskelulle. 
Nämä vaatimukset olivat olleet esillä aikanaan 1810 –luvulla 
etsittäessä kelvollista toimintaympäristöä Suomen keisarilli-
selle kadettikoululle. Hamina osoittautui sopivaksi silloin, ku-
ten sata vuotta myöhemminkin, vaikka 1920 -luvun sataman 
ja kahviloiden tiedettiinkin tarjoavan aineksia juopotteluun ja 
huonoon elämään. Myös syysmarkkinoiden aikaa pidettiin 
kurssilaisten kannalta vahingollisena. Esimerkkejä markkinoi-
den turmelevasta vaikutuksesta löytyi jo vanhan Kadettikou-
lun ajoilta. 

Vapaaehtoisille oli vuosina 1917-1918 annettu sotilaallista johtajakoulutusta. Tilapäiskurs-
sit, kuten Vimpelin kurssi, Vöyrin Sotakoulu ja Päämajan Reserviupseerikoulu – Sotavän-
rikkikoulu olivat olleet lyhytaikaisia. Pysyvämpää koulutusta edusti Viipurin upseerikoke-
laskurssi, jonka päällikkö, jääkärikapteeni (evl) Kosti Sundberg sai vuoden 1919 lopulla 
tehtävän suunnitella reserviupseerikurssin toimeenpanoa.

4



Saministeriön ilmoitettua, että sanottu kurssi järjestetään Haminassa ryhtyivät joukko -
osastot etsimään upseerikurssille soveltuvia asevelvollisia. Kurssin oli määrä alkaa helmi-
kuun 1. päivänä 1920, mutta kaupunkia vaivaava espanjantautiepidemia siirsi aloitusta kuu-
kaudella. Tilanne oli maaliskuussa entisenlainen ja Haminaan jo saapuneet käskettiin takai-
sin joukko -osastoihinsa. Lopulta, 1. 4. 1920 asettuivat kurssille valitut 140 miestä entisen 
kadettikoulutalon tupiin. Oppilaat, joita jo kurssiaikana puhuteltiin kokelaiksi, olivat soti-
lastaustoiltaan kirjavaa väkeä. Joukossa oli 19 vääpeliä ja 32 kersanttia. Osalla oli koke-
muksia vuoden 1918 rintamilta, mutta toiset olivat jääneet kokonaan vaille taistelukoulutus-
ta, jopa ilman ulkopalvelua syystä, että joukko-osastot olivat pitäneet ylioppilaita ja muita 
koulunkäyneitä esikuntiensa kirjureina. Koulutus oli aloitettava alokkaan asteelta.

Epätasaisia olivat myös sotilasasut. Jokainen käytti omiaan ja niinpä rivissä esiintyivät rin-
nakkain tykkimies ja ratsumies, matruusi ja sotamies. Ainoana kaikkia yhdistävä tekijänä 
oli vasempaan hihaan neulottu keltainen nauhanpätkä. Edistyneimpiä ylennettiin. Haminan 
kurssin läpäissyt saattoi palata joukko-osastoonsa korpraalina, alikersanttina, kersanttina tai 
jopa vääpelinä. 

Reserviupseerikurssin käyttöön annettu 
kadettikoulun entinen päärakennus tunnet-
tiin vielä nimellä ”Korpusa”. Koulutalo oli 
hoitamattomana päässyt huonoon kuntoon 
ja rappeutuminen edistyi korjausten viipy-
essä. Kaappeja, sänkyjä ja muuta välttämä-
töntä kasarmikalustoa löytyi kadettikoulun 
jäämistöstä. Toista kerrosta hallitsi Uuden-
maan Rykmentin sairaala. Kurssin huolto 
oli varuskuntarykmentin, Uudenmaan 
Rykmentin vastuulla. mutta kurssi oli 
muutoin alistettu Viipurissa olevan 2. Di-
visioonan esikunnalle. 

     Paraati ”Korpusan” kentällä (Kaupunginmuseo)

Kurssikomppanian päällikkönä toimi Viipurin upseerikokelaskurssilla kouluttajana ollut 
suoran, reilun ja vaatimattoman sotilaan esikuva, jääkärikapteeni (kenrm) Einar Wichmann 
(Vihma). Kouluttajina toimivat jääkärikapteeni Mäkinen, jääkäriluutnantit Hannula ja Ko-
sola, luutnantti Olin sekä vänrikki von Cickhoff. Kurssin vääpeliksi oli määrätty pohjalai-
nen vääpeli Kalle Mustonen ja huoltotehtäviin oli komennettu 26 aliupseeria ja sotamiestä.  

Alkupuolen koulutus keskittyi paljolti 16.5. pidettävää Vapaussodan päättymisen muisto-
päivän paraatiin. Harjoitukset tuottivat tulosta. Ohimarssissa kokelaat kouluttajineen mars-
sivat näyttävästi joukkueittain ruoturintamassa, mistä paraatin vastaanottaja, everstiluut-
nantti Mandelin antoi erityiskiitokset. Kurssi oli järjestänyt edellisiltana 15.5. Keisarisalissa 
juhlatanssiaiset. Valot olivat reistailleet, mutta ilonpito jatkui läpi hämärän kevätyön aina 
paraatipäivän aamuun. Sulkeisharjoitusten ohessa oli luennonomaisia oppitunteja, jotka kä-
sittelivät muiden muassa taktiikkaa ja strategiaa, rautateiden merkitystä sodankäynnille, si-
sä- ja ulkoballistiikkaa ja muita reserviupseerille tärkeiksi katsottuja aiheita. Luentoja piti-
vät Uudenmaan Rykmentin komentaja everstiluutnantti Karl Mandelin, majuri Georg Man-
delin ja kapteeni Väinö Ilván (Polttila). 5
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Lauantaipäivät täytti taistelukoulutus, jossa vastustajan tärkeässä roolissa toimi komppania 
tai kaksi Uudenmaan Rykmentistä. Harjoituspaikkoina tulivat tutuiksi Husulan, Sivatin ja 
Salmenkylän tienoot, Kotkan ja Viipurin maanteiden suunnat sekä Mullinkoski, jonka oli 
todettu sopivan kapean vesistön ylittämisharjoitukseen. Kun oppikirjoja ja ohjesääntöjä ei 
ollut ja kun kokemukset aiemmilta kursseilta puuttuivat, turvautuivat kouluttajat omiin rat-
kaisuihinsa. Erään taisteluharjoituksen päätteeksi asettui puolustava UR:n komppania tien 
sivuun väijyksiin odottamaan kokelaista kootun hyökkäysosaston saapumista. Kun hyök-
kääjä sitten ilmestyikin yllättävästi maastoitse hajaryhmityksessä, eikä tietä pitkin 
”suljettua marssien” sekosivat puolustajan suunnitelmat. Jalkamarssit olivat palveluksen 
olennainen osa. Kurssi ja UR marssivat yhdessä Kotkaan ja kokelaat saivat tuntumaa meri-
puolustuksesta patikoituaan parikin kertaa Mäntlahteen seuraamaan rannalle ajautuneiden 
merimiinojen tuhoamisia. 

Kivääriampumarata oli kurssitalon takana (Kaupunginmuseo)

Ensimmäinen reserviupseerikurssi kesti kolme kuukautta ilman että ylemmät tahot olivat 
siihen erityisemmin kiinnittäneet huomiota. Päätöspäivä koitti 30.6.1920. Armeijan tarkas-
tava kenraali, kenraalimajuri Paul von Gerich saapui Haminaan, piti katselmuksen ja puhui 
päätöstilaisuudessa. 135 kokelasta sai todistuksen. Kapteeni Sundberg oli listannut joukon 
parannusesityksiä mahdollista seuraavaa kurssia silmällä pitäen. Hän kirjoitti, että koulura-
kennus, maneesi ja juhlasalitalo (keisarisali) tulisi kaikkineen saada kurssin käyttöön. Suu-
rimpana puutteena Sundberg piti kurssilaisten vähäisiä tietoja ulkopalveluksesta. Tämän 
huomion vahvisti myös kurssin kronikoitsija; ”Taistelukoulutuksesta ei suurimmalla osalla 
ollut vaaleanpunaista aavistustakaan”. Näin siitä huolimatta, että Haminaan komennetta-
villa piti käskyn mukaan olla takanaan 6 kuukautta ”rintamapalvelusta”. Sellaista ei useim-
milla ollut ja niin jäi kolmen kuukauden kurssiajasta vain muutama viikko varsinaiseen 
johtajakoulutukseen. (MR)
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Pyhässä valassa mukana varapuheenjohtaja Paavo Kriktilä 

Maasotakoulun Haminan varusmiesyksiköt viettivät valapäivää RUK:n kentällä ja 
sen läheisyydessä to 13.2. Allekirjoittanut pääsi seuraamaan tapahtumaa piiitkästä 
aikaa itseään tärkeämpien, kuten sotaveteraanien ja omaisten, seurassa.  Hamina 
tarjosi parastaan, eikä juurikaan edes satanut!

Itse valatilaisuus oli niin arvokas kuten muistelinkin. Kolme ja puolisataa alokasta 
sekä varmaankin tuhat omaista olivat jo hyvissä ajoin järjestäytyneet RUK:n päära-
kennuksen kentälle. Tilanne oli suorastaan ruuneberimainen, joten vääntelin vala-
laulun sanat uusiksi.

Kuullos pyhä vala kallis Suomenmaa
Kokoontui vuoksesi kai puoli Haminaa
Paljon alokkaita, melkein sotilaita
Kohta jo jääkäri, äiskän sankari (x2)

Kuullos pyhä vala kallis Suomenmaa
Helmistä avusti se Ylä-Kotola
Sormia ylös kaksi, sota-arvo korkeemmaksi
Äitejä itketti, iskät nyökytti (x2)

Kuulos pyhä vala kallis Suomenmaa
seuraavaksi näimme oivaa marssintaa
rivit oli suorat, intti viel tarjos ruoat
Vaik otti koville, jääkärit lomille (x2)

(Tiedän: valalaulussa ei ole kuin kaksi säkeistöä oikeasti)

Kutsuvieraslounaalla otin tilaisuudesta vaarin (mistä lie tuokin sanonta peräisin?) ja 
jututin tuoretta jääkäriä, haminalaista Elias Kauppilaa, joka perheineen lounasti tuo-
reen koulun johtajan, evl Helmisen kanssa:

Elias...Onko Haminasta tullut esiin uusia puolia, näetkö nyt inttiajan myötä 
kotikaupunkisi jotenkin uusin silmin?

Jääkäri Kauppila: - No eipä uutta. Koko ikäni olen asunut paikassa, josta sotilaat 
marssi ohi ja muutenkin homma on suurinpiirtein sitä mitä odotinkin. Homma on 
mennyt positiivisesti.

Eli mielekästä on ollut?

Jääkäri Kauppila: - Kyllä. Tosi hyvä tupaporukka ja paljon uusia kavereita monesta 
eri paikasta. Tekemistä on riittänyt ja jatkotoiveetkin toteutuivat
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Negatiivisia kokemuksia?

Rehellisen oloinen jääkäri: - Ei oikeastaan mitään! Hyvin on mennyt.

Jääkäri ja isä Kauppila          Kuvat: Paavo Krik lä
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Kerhon uusi varapuheenjohtaja Teksti Ari Falkenberg

Haminan Reserviupseerikerhon uusi varapuheenjohtaja Paavo Kriktilä 
aloitti varapuheenjohtajana 2020 vuoden alusta. Muutamalla kysymyk-
sellä koitetaan selvittää millainen mies on Paavo Kriktilä.

Onnea uudelle varapuheenjohtajalle.
Minkä ikäinen olet ja mikä on sotilasarvosi?
44 tulee täyteen toukokuussa ja yliluutnantti on arvo. Koulutushaara 
sissi! Päivät on jo kasassa seuraavan ylennykseen. Vink vink 
Ammattisi?
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori mutta on sitä paljon muutakin tullut 
tehtyä…
Missä asut?
Ruotsinkylä, Hamina. Vehkalahtelaisia olen alun perin kuitenkin…
Husulan hurjii.
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Entä millainen on perheesi?
Vaimo ja reippaat 11v ja kohta 14v tyttäret. Kaikki suunnistaa, puolet 
futaa. Paljon liikutaan kaikki.

Milloin lähdit mukaan reserviupseeritoimintaan ja mitä toimia 
sinulla on ollut?
Kolmatta vuotta olen mukana. Ei ole ollut erityisvastuita ennen vpj-
kautta mutta monipuolisesti ole yrittänyt kantaa lippua, olla kunniavar-
tioissa, rakentaa Myyrän majaa ja mitä nyt milloinkin on ollut kerholla 
tarvetta. 

Mitä toiminta reserviupseerina on sinulle antanut?
Tietysti tässä on tutustunut uusiin ihmisiin ja päässyt erilaisiin tapahtu-
miin. Vanhatkin tapahtumat, kuten valatilaisuus näyttää kutsuvieraan 
ominaisuudessa ihan erilaiselta kuin sivusta seuraajana. En ole kum-
moinen kokouksissa istuja tai byrokraatti, vaan tykkään tehdä.

Mieleenpainuvia tapahtuma reserviupseerina?

No ylipäätään ekat kertausharjoitukset olivat elämyksiä. Ensin oli 20v 
sitten todella rankka reilun viikon puristus, jonka jälkeen nukuin pari 
päivää. Sitten oli ihan diibadaabaa 8pv, jolloin itse piti keksiä jotain te-
kemistä. Onneksi sen jälkeen on ollut taas mielekkäämpää. Myyrän 
majan valmistuminen on tietysti olut näkyvin asia, jossa olen ollut mu-
kana ja kovasti odotan RUK:n 100-v juhlia ja siellä KarPr/KymJP/Sissik 
II/95-saapumiserän kokelaiden tapaamista 25-vuoden jälkeen. 
_______________________________________________________

Reserviläisurheiluliitto on tiedottanut seuraavaa helmikuun alussa:
Hyvä jäsen. Vuonna 2020 päättyy sähköisen kuntokortin käyttö. 
Nykyinen vanha kortti on voimassa toistaiseksi, mutta sinne ei enää suositella kirjattavan mitään. 
Sopimus palveluntarjoajan kanssa päättyy 30.6.2020 ja tämän jälkeen omia tietoja ei saa enää ulos 
järjestelmästä. 
Nyt kannattaakin ottaa haluamansa tiedot ulos vanhasta korttijärjestelmästä.

Suosittelemme siirtymistä MarsMars -palveluun. Lisätietoa löytyy sivulta https://marsmars.fi/ . 
Maksuton palvelu kannustaa säännölliseen liikuntaan ja se sisältää hyvät kuntoiluohjelmat. 
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi, jonka yh-
teystiedot ovat tämän tiedotteen lopussa.

Ampumapäiväkirja tulee käyttöön uutena ”Kymppi” -palveluna netissä pikapuoliin. 
Viimeiset tietoturvapäivitykset ovat menossa ja palvelun ennakoidaan avautuvan lähiviikkoina.

Lisätietoja antaa
Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi
puh. 040148 0118, erkki.saarijarvi@resul.fi

https://marsmars.fi/


Haminan Reserviupseerikerho ry 2020 
c/o Ilkka Rämä 
Tuomponraitti 4 
49400 HAMINA

Haminan Reserviupseerikerhon toimi- ja vastuuhenkilöt 2020

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

Varapuheenjohtaja Yliluutnantti Paavo Kriktilä - 
pkriktila@yahoo.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 nyt viimeistään seu-
raavan asian: 

Syksyn 2019 vuosikokous pätti, että Nuolen paperinen 
julkaisu  lakkaa vuonna 2020 ja lehdestä julkaistaan vain pel-
kästään sähköinen versio, kuitenkin niin, että viimeinen pa-
periversio on Nuoli-lehti 1/2020. 

Nuolilehden pääsee halutessaan lukemaan kerhon nettisivu-
jen kautta: https://www.rul.fi/hamina/ 
Kerhon nettisivulle on viety vuoden 2019 lehdet ja kun uusia 
ilmestyy niin ne pyritään sivuille laittamaan. 

PDF muodossa olevan Nuoli-lehden saat sähköpostiisi kun il-
moitat toimivan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: 
hamresups@gmail.com  

https://www.rul.fi/hamina/
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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358 
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