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Puheenjohtajan sammalluksia 
 

 

Iän myötä tuntuu ajan kulku vain nopeutuvan, vastahan 

vietin kesälomaa ja nyt on jo joulu käsissä. 

Syksy on perinteisesti kiireistä aikaa, tekemistä riittää, 

metsästystä, kalastusta ja uutena harrastuksena 

moottoriurheilu. Myös maanpuolustustoimet ovat 

vieneet oman osansa tästä vuodesta, sekä vapaaehtoinen 

järjestötoiminta, että viralliset kertausharjoitukset. 

Kertausharjoituspäiviä on noin vuoden aikana kertynyt 20 

harjoituspäivää, ja laskeskelin muita maanpuolustustapahtumia ja 

kokouksia olleen lähes 40. 

Minulla oli syksyn aikana kaksi varsinaista huippukokemusta, joista 

toinen liittyi moottoriurheiluun. Kävin ajamassa elämäni ensimmäisen 

rallikilpailun ja pääsin onnellisesti maaliin pokaalin kera.  

Toinen tapahtuma liittyi Kaakko19 valtakunnalliseen sotaharjoitukseen, 

jossa viikko vierähti erittäin nopeasti ja onnistuneesti. 

Keskustelin muutamien kertausharjoituksiin osallistuneiden 

reserviläisten kanssa ja heistä henki positiivinen suhtautuminen 

maanpuolustukseen ja kyseiseen harjoitukseen, hyvä niin. 

Nyt alkaa olla aika keskittyä tulevaan vuoteen ja kerhomme toiminnan 

kehittämiseen. Olemme ensi vuonna tukemassa Kotkan 

Reserviupseerikerhoa Tyrsky-jotoksen järjestelyissä. Tästä saamme 

hyödyllisiä kokemuksia valtakunnallisen jotoksen järjestämisestä, koska 

jotokseen odotetaan jopa 250 osallistujaa.  

Myös perheessäni maanpuolustus tuntuu olevan voimissaan. Tyttäreni 

Elisan, jonka tarina oli edellisessä Nuoli- lehdessä varusmiespalvelus 

päättyy joulukuussa ja hän on hakenut Kaartin Jääkärirykmenttiin 

kouluttajaksi. Elisa on viihtynyt erittäin hyvin varusmiespalveluksessa ja 

on hyvä, että hän näkee armeijamaailmaa myös toisesta näkökulmasta. 

Maanpuolustushenkisenä olen tietysti iloinen tyttäreni valinnasta. 

Toivotan teille, hyvät reservinupseerit rauhallista joulua ja hyvää uutta 
vuotta. 

 
 
Ilkka Rämä  
Kapteeni res.  
Puheenjohtaja 
Haminan Reserviupseerikerho ry 



 

Hyvaäksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma. 

Suunnitelman saa pyynnöstä nähtäväksi hallituksen jäseniltä. 

 

Päätettiin vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi 40€ per jäsen.  

Nuorisojäsenen jäsenmaksu on 16 €  

 

Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvio.  

Kerhon kassa on jokseenkin tyhjä Myyränmaja hankeen johdosta mutta toimeen on tultava. 

Budjetti vuodelle 2020 löytyy pyydettäessä sihteeriltä tai puheenjohtajalta. 

 

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä. 

Puheenjohtaja 2020 

Hamina Reserviupseerikerhon puheenjohtajaksi vuodeksi 2020 valittiin kapteeni Ilkka Rämä. 

 

Varapuheenjohtajaksi valittiin yliluutnantti Paavo Kriktilä  

 

Hallituksen jäseniksi valittiin: Kapteeni Ari Nopanen  

    Kapteeni Kalle Kangas  

    Kapteeni Ari Falkenberg  

    Yliluutnantti Petteri Nikki  

    Yliluutnantti Antti Sassali  

    Vänrikki Jari Metso 

Toiminnan tarkastajiksi valittiin:  Majuri Heikki Marjomaa (varalla kapteeni Tuomo Vitikainen)  

    Majuri Tuomas Strömberg (varalla kapteeni Matti Sahala) 

Kerhon edustajat Reserviupseeriliiton Kymenlaakson piirin kokouksiin: 

    Majuri Paavo Tiainen, majuri Heikki Marjomaa  

    Luutnantti Martti Marttila 

Edustajat piirihallitukseen:   Kapteeni Ilkka Rämä (varalle kapteeni Kalle Kangas)  

    Yliluutnantti Paavo Kriktilä (varalle kapteeni Ari Falkenberg) 

Liittokokousedustajat Reserviupseeriliiton liittokokoukseen  

 Ei valittu sillä seuraava liittokokous on kolmen vuoden kuluttua 

 

Kokous pätti, että Nuolen paperinen julkaisu  lakkaa vuonna 2020 ja lehdestä 
julkaistaan vain pelkästään sähköinen versio, kuitenkin niin, että viimeinen 
paperiversio on Nuoli 1/2020, jossa tuodaan jäsenille tiedoksi päätetty muutos ja 
miten jatkossa lehteä julkaistaan. Samoin lehdessä kerrotaan miten on toimittava 
saadakseen sähköisen Nuoli-lehden. 
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Valokuvia vuosikokouksesta 28.12.2019 
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Kokousesitelmää Sotahevosista pitämässä  

Jarkko Lappeteläinen 

Kyva: A Falkenberg 

Kyva: A Falkenberg Syyskokoukseen osallistujia 



Syyskoouksessa jaettiin kannustuspalkinnot Myyränmajan ahkerille  

talkoolaisille 

 

Vasemmalta Heikki Marjomaa kädessään oma sekä Eero Kriktilän  
kannustuspalkinto, palkintojen jakajan Ari  Falkenberg’n kädessä Paavo 
Kriktilän ja Tapio Kankaan palkinnot, Jorma Tulikoura, Martti 
Marttila,Kalle Kankas ja Taisto Puustelli 

 

 

 

 

 

 

Varapuheenjohtaja  

Ari Falkenberg ojentaa  

kerhon pienoistykin  

esitelmän pitäneelle  

Jarkko Lappeteläiselle 

 

 

 

 
Kuva Kalle Kangas 5 
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Hevonen jääkäripataljoonassa.      Teksti: Martti Rela 

Heti alkuun on sanottava, ettei tämän kirjoittaja ole hevosmies. Kokemukset 

rajoittuvat kahteen rekiajoon ja yhteen ratsun pitelyyn. Siltikin joutui 

hevosettomassa jääkäripataljoonassa palvellut tekemisiin hevosten kanssa.  

Armeija oli ennen 1960 -lukua vahvasti hevosvetoinen. Hevonen kärryineen oli ollut 

Haminassakin miltei jokapäiväinen näkymä. Varuskunnan hevoset olivat pääosin 

vetohevosia, mutta talleilla oli myös ratsukkoja. RUK tarvitsi molempia ja hevosia 

käytettiin lisäksi varuskunnan sisäisiin huoltoajoihin. Eläinten terveydestä piti huolta 

eläinlääkäri, jota rehumestari ja eläinlääkintä-aliupseerit avustivat. RUK:n 

toimituskomppaniassa (myöhempi 

esikuntakomppania) koulutettiin 

ajomiehiä myös sodan ajan tarpeisiin. 

Moottorointi oli 1970 -luvulla ajamassa 
hevosvetoisuuden ohi, mutta 
Pampyölin uuteen huoltokeskukseen 
valmistui vielä ajanmukainen talli 
aputiloineen. Vaikka armeija oli tähän 
aikaan jo luopumassa hevosista, sai 
Kymen Jääkäripataljoona vastuulleen 
Kaakkois-Suomen Sotilasläänin 
ajomieskoulutuksen. 
Kuormastojoukkue kuului KymJP:n 
uuden perusyksikön, varuskunta-
komppaniaan kokoonpanoon.   

 

   Jääkäripataljoonan sa-vahvuuksiin ei koskaan kuulunut hevosia, mutta KymJP:lla 

oli tilaisuus kokeilla harjoituksissaan kuormastojoukkueen maastoliikkuvuutta. Erään 

yhteisharjoituksen teemana oli jääkäreille tavanomainen, mutta tällä kertaa pidempi 

maastokoukkaus. Pataljoona lähti Haminan pohjoispuolelta kohti tiettömän taipaleen 

takana, jossakin Miehikkälän suunnalla olevaa tavoitettaan. Harjoituksen johtaja 

majuri Lauri Kuusimaa oli suunnitellut etenemisreitin niin, etteivät tieurat olleet 

käytettävissä. Koska ajoneuvot eivät voineet seurata mukana, oli kalusto, raskaat 

aseet ja majoitusvälineet kuljetettava polkupyörillä tai kantosatuloin ja purilain 

varustetun kuormastojoukkueen kyydissä. Käytettävissä olleet purilaat olivat 

kuitenkin päässeet kuivumaan eivätkä kestäneet. Ne olisi pitänyt valmistaa tuoreista 

ja joustavista juurakoista. Kantosatulat sen sijaan osoittautuivat ongelmattomiksi.  

KymJP;n komentaja, everstiluutnantti Aimo Airola seurasi maastoitse etenevän 

pataljoonan mukana. Matkaa oli jo takana, kun komentaja kiinnitti huomionsa 

erääseen tavallista pienikokoisempaan hevosmieheen. Tämä puikkelehti 

kantohevostaan ohjaillen kuusikoissa ja kehotteli muita jatkamaan eteenpäin. – 

Miehellä näytti riittävän sitkeyttä.  

Mainittu harjoitus tapahtui lumettomaan vuodenaikaan. Hevosvetoisuuden edut 
todettiin jälleen erään 1980 -luvun talvisotaharjoituksen yhteydessä. Sinisen puolen 
jääkäripataljoona oli saanut käskyn ryhmittyä moottoroidun keltaisen vihollisen 
hyökkäysreitin tuntumaan. Toiminta oli salattava ja kaikki ajoneuvoliikenne 
kiellettiin päiväajaksi. Mutta pimeän laskeuduttua käynnistynyt huolto- ja muu 
liikenne kieli siitä, että alueella on joukkoja. 

Hevostarkastus RUK:ssa (kuva Matti Lappalainen) 
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Harjoituksessa mukana ollut 

kuormastojoukkue oli myös lähtenyt 

liikkeelle. Pakkasyössä lähes 

äänettömästi etenevä hevoskolonna ei 

kuitenkaan antanut merkkejä 

olemassaolostaan. Kuului vain 

satunnaista korskahtelua tai reen 

jalasten suhinaa.  

Haminan pienentyvää hevosvahvuutta 
hyödynnettiin lopulta vain 
varuskunnallisiin ajoihin. Hevosten aika 
päättyi vuonna 1985, jolloin 12 hevosta 
siirrettiin Eläinlääkintäkouluun 
Niinisaloon. Viimeiset viisi ratsua 
huutokaupattiin ja Pampyölin talli 
aputiloineen vapautui muuhun 
käyttöön. Kärpästen kesäinen paljous 
muistutti vielä pitkään Haminan 
hevoskaudesta.  

Kranaatinheitin kantosatulassa (Kuva KymJP:n Kilta) 

Edellä mainittu, maastokoukkauksella väsähtäneitä kannustanut ajomies ei jäänyt 

vaille tunnustusta. Kotiuttamistilaisuudessa kutsui everstiluutnantti Airola miehen 

maneesin lavalle, antoi tälle jääkäripuukon ja totesi ”Kättä vielä päälle”.  

Kasarmialueella oli ollut kaksi ratsastuskenttää. Turun bastionin edustan entistä 
ratsastuskenttää käytettiin myöhemmin erilaisiin koulutustarkoituksiin. Kentälle ei 
1970-luvulla syntynyt enää kaviouraa, sillä varuskunnan (vapaaehtoinen) 
ratsastusharrastus oli hiipumassa päättyäkseen viimein kokonaan. Ratsut olivat 
aikaisemmin olleet useinkin liikkeellä varuskunnan päällikön nimeämän upseerin 
vetäessä pääasiassa nuorehkojen naisten muodostamaa ratsusaattuetta.  
 
Toinen, kasarmialueen kaakkoiskulmassa ollut ratsastuskenttä oli havaittavissa vielä 
1960-luvulla ennen joutumistaan varuskunnan uudisrakentamisen alle. Täällä oli 
ennen sotavuosia koulittu mm RUK:n tykistölinjan kokelaita (oppilaita). 
Perusopetuksen jälkeen siirtyi oppilas kokeilemaan satulassa pysymistään 
vallirinteiden nousevalla ja laskevalla uralla.  

Eläinlääkintähenkilöstö kantoi pistoolia 
patruunoineen. Jos hevosen jalka 
katkesi, olivat vaihtoehdot vähissä. 
Näin tapahtui keskussotilas-kodin 
luona, ns Josafatin laaksoon johtavassa 
alamäessä. Hevonen meni laukkaan, 
kaatui ja jäi paikalleen makaamaan. 
Paikalle hälytetty tallivääpeli joutui 
lopettamaan hevosen. Tarvittaessa 
määräsi eläinlääkäri myös sairaan 
hevosen lopetettavaksi. Toimenpide 
tehtiin jollakin syrjäisellä paikalla 
ajomiesten seuratessa tapahtumaa. 
(MR)  

Matkan pää (Kuva Matti Lappalainen)  
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Varapuheenjohtaja vaihtuu    Teksti Ilkka Rämä 

Kerhomme nykyinen varapuheenjohtaja Ari Falkenberg luovuttaa 

varapuheenjohtajan nuijan Paavo Kriktilälle. Arin pitkä ura 

reserviupseerikerhon hyväksi jatkuu hallituksen jäsenenä. Tämä on 

erittäin hyvä, sillä hänellä on paljon annettavaa kerhollemme ja Arin 

vuosien kokemus on näkynyt kerhomme hengessä ja toiminnassa.  

Arista voisi tulevassa tehtävässään käyttää muutakin nimitystä kuin 

hallituksen jäsen, yrityselämässä käytössä oleva senior Advisor lienee 

lähinnä Arin tulevaa roolia ajatellen. Arin osaamista ja kokemusta 

tarvitsemme edelleenkin. Olen erittäin iloinen, että hallituksestamme 

sai jo vuosia hallituksen jäsenenä toimineen kokeneen Paavo Kriktilän 

ottamaan uuden haasteen vastaan varapuheenjohtajana.  Toivotan 

lämpimästi molemmat herrat tervetulleeksi uusiin tehtäviin.  

Ari Falkenberg 

Minkä ikäinen olet ja mikä on sotilasarvosi? 

Vuosia on kertynyt 62 ja vähän päälle, eli on tainnut mennä takuuaika 

jo umpeen.  

Sotilasarvoni on kapteeni, enkä kuulu enää reserviin ja nostoväkeä 

kun ei enää ole, niin  ilmeisesti olen sitten työvelvollinen. Hankian Esa 

määritteli työvelvollisen varusteineen hyvin silloin kun täytin 

kuusikymmentä. ”Työvelvollisen varustus on kumisaappaat, mantteli, 

nahkakintaat, karvalakki ja soralapio. Tehtävänä on täyttää 

pomminkuopat!” 

Ammattisi? 

Olen suunnittelija Kotkassa AFRY-nimisessä suunnittelutoimistossa ja 

teen suomalaisen kaivosalan toimijan määrittelemiä toimeksiantoja.   

Missä asut? 

Asun Vehkalah... Ei kun Haminan Ruissalossa omakotitalossa, jonka 

talkkari on erityisen laiska. 

Entä millainen perhe sinulla on? 

Vaimon kanssa asutaan kahdestaan. Molemmat pojat ovat lähteneet 

maailmalle. Koira meillä on myös. Tärkeä tyyppi. Se haukkuu naapurit 

aina samalla tavalla ja ottaa aina yhtä iloisesti isännän vastaan 

vuorokauden ajasta ja kunnosta riippumatta.  

Vaimo ei välttämättä ole aina yhtä hyväntuulinen. 
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Milloin lähdit mukaan reserviupseeritoimintaan ja mitä toimia 

sinulla on ollut? 

Näen tekemiseni reserviupseeritoimintaa laajemmassa asiayhteydessä. 

Puhutaan mieluummin maanpuolustushenkisyydestä, joka on ollut 

minulle tärkeää aina.  

Armeijasta kotiuduttuani tammikuun 10. päivä 1978 

maanpuolustustahtoani on pitänyt yllä lukuisat kertausharjoitukset aina 

vuoteen 2016, sekä MPK:n meripuolustuspiirissä toimiminen 2001-2011 

ja Sinisen Reservin toiminta 2003-2010. 

Varsinaiseen reserviupseeritoimintaan lähdin vuonna 2006. Haminan 

Reserviupseerikerhon hallitukseen ”ajauduin” vuonna 2008 arvatenkin 

siksi, että olin jo mukana MPK:n Meripuolustuspiirin johtoryhmässä, 

sekä Sinisen Reservin hallituksessa. Tai ehkä vain siksi etten osaa sanoa 

EI silloin kun pitäisi.  

Vuoden hallituskauden jälkeen minut valittiin Haminan 
Reserviupseerikerhon puheenjohtajaksi 2009 alkaneelle kaudelle. 
Toimin puheenjohtajana kuusi vuotta eli vuoden 2014 loppuun. Sen 
jälkeen olen toiminut viisi vuotta varapuheenjohtajana. Koko tämän 11 
vuoden ajan olen ollut kerhon edustajana Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin piirihallituksessa.  

Kerhon puitteissa olen pyrkinyt toimiman yhdistyksen ja jäsenistön 

parhaaksi. Sekä yrittänyt viedä Haminan Reserviupseerikerhon 

julkikuvaa ulospäin parhaani mukaan. Vieläkin näitä rasteja riittää. 

Nuoli-lehden toimittaminen ja lippu-upseerin tehtävät eivät näytä 

ketään kiinnostavan. 

Mitä toiminta reserviupseerina on sinulle antanut? 

Hienoja kokemuksia, johtamistaitoa, esiintymisvalmiutta, paljon hyviä 

ystäviä ja samalla on syntynyt verkostoitumista.   

Ja vielä mieleenpainuvin tapahtuma reserviunupseerina? 

Merkittäviä ja mieleenpainuvia tapahtumaa on useita.   

Esimerkiksi kerhon edustaminen Reserviupseeriliiton liittokokouksessa, 

sekä Merivoimien vuosipäivän juhlissa Merivoimien komentajan 

vieraana ja tietysti RUK:n kurssijuhlissa edustaminen.  

Liason Officer tehtävät Tall Ships Race 2007 tapahtumassa oli myös 

huikea kokemus. Kahdessa Puolustusvoimien  valtakunnallisessa 

paraatissa on ollut kunnia kantaa kerhon lippua.  

Jos nyt joku pitää nostaa sitten ylitse muiden, niin se on ehdottomasti 
RUK:n uuden lipun naulaus 5.12.2012, jossa sain olla lyömässä yhden 
naulan.  
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Kuvia syksyn tapahtumista 

16.10.2019 Veteraanikivi seppelen lasku seutukunnan nuorten miesten 
talvisotaan lähdön kunniakkaaksi muistoksi.  

Itsenäisyyspäivän aamukahvit Simeon-salissa 6.12.2019                  Kuva Martti Rela 

 

Kuva: Aila Sahala 



Seppeleen lasku Kaatuneiden upseerien patsaalle 6.12.2019  

Lippulinna valmistautuu 6.12.2019 
11 

 

Kuva: Paavo Kriktilä 

Kuva: Ilkka Rämä 



12 

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin puheenjohtajan työvälineen vaihto. 
Pasi Laari ojentaa puheenjohtajan nuijan 12 vuoden 
käyttökokemuksella Pekka Mertakorvelle piirin kokouksessa 9.12.2019 

Haminan seudun reserviläisten järjestämä Sorbus-jotos kilpailtiin 
Reitkallin maastossa joulukuun puolessa välisssä.  

Rastiemiehinä ampumapaikalla Ilkka Rämä ja Kalle Kangas 

Kuva: Ari Falkenberg 

Kuva: Paavo Mikkonen 



Jotostelua 

Sorbus jotoksen tulosten laskenta 
13 

Kuva: Ilkka Rämä 

Kuva: Ari Falkenberg 
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Haminan Reserviupseerikerhon joulutulet Myyränmajalla 21.12.2019 

Lögiä ja joulupipareita varsin kesäisissä maisemissa 

 

 

Heikki Marjomaa ja Taisto Puustelli suunnittelevat Myyränmajalle ensikesän 
pihatöitä 

Kuva: Ari Falkenberg 

Kuva: Ari Falkenberg 



 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:  

 

Syksyn 2019 vuosikokous pätti, että Nuolen 
paperinen julkaisu  lakkaa vuonna 2020 ja 
lehdestä julkaistaan vain pelkästään sähköinen 
versio, kuitenkin niin, että viimeinen paperiversio 
on Nuoli 1/2020, jossa tuodaan jäsenille tiedoksi 
päätetty muutos ja miten jatkossa lehteä 
julkaistaan. Samoin lehdessä kerrotaan miten on 
toimittava saadakseen sähköisen Nuoli-lehden. 
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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358 
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