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Pääkirjoitus

Paljon on maailma muuttunut viime pääkirjoitukseni 
jälkeen. Toivottavasti olette jaksaneet hyvin ja pysy-
neet terveinä näinä poikkeuksellisina aikoina. Ko-
ronaepidemia yllätti vakavuudellaan monet, itseni mu-
kaan lukien. Koronarajoitusten vuoksi jouduimme siir-
tämään sääntömääräisen kevätkokouksen myöhem-
pään ajankohtaan.

RUK-100 vuotta ja Hamina Tattoo tapahtumat on val-
litsevan tilanteen vuoksi siirretty vuoteen 2021. Toi-
vottavasti pääsemme siis nauttimaan juhlallisuuksista 
rauhallisin mielin ensi vuonna. 

Merkille pantavaa on ihmisten aktiivisuuden kasvaminen, erityisesti liikuntaa sekä 
ulkoilua kohtaan. Toivottavasti tämä aktiivisuus jatkuu myös rajoitusten jälkeen, sil-
lä onhan Haminassa upeita paikkoja sekä nähtävyyksiä ihailtavaksi. Istuessani viime 
viikolla Tervasaaressa oli ilo seurata, kun ulkoilualueella ihmiset nauttivat auringon 
paisteesta sankoin joukoin.

Myyränmajalla pidettiin huhtikuussa ensimmäiset talkoot. Väkeä oli sopivasti paikal-
la ja kolme moottorisahaa lauloi. Osa porukasta pätki tuulen kaatamia puita ja loput 
talkooväestä kuljetti pöllit pois metsästä. Suurin työ eli puiden halkominen jäi muu-
taman ahkeran jäsenen harteille, mutta hyötyliikunta on hieno asia ja kiitos heille 
saadaan taas tupaan ja saunaan lämpöä. Muistakaahan Myyränmaja hienona retki- 
ja saunakohteena. 

Toukokuun talkoo ohjelmaan mahtui vielä rannan kunnostusta, jossa suoritettiin 
kaislan ja turvepaakkujen poistoa. Seuraavana suurempana rakennuskohteena te-
rassi odottaa ahkeria ja osaavia talkoolaisia.

Koronarajoituksia aletaan poistamaan vähitellen ja elämää aletaan palauttamaan 
kohti normaalia. Kerhomme kevätkokous järjestetään elokuussa ja kokouskutsu on 
tässä lehdessä. Kokous pidetään lyhyenä versiona ilman esitelmöitsijää. 

Näinä poikkeuksellisina aikoina tarvitsemme henkistä voimaa ja päättäväisyyttä niin 
kuin reservinupseereina meillä sitä on. Hyvää kesää ja terveyttä kaikille!

Ilkka Rämä 
Kapteeni res. 
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY KEVÄTKOKOUS

Aika Torstai 13.08.2020 klo 18.00 

Paikka Vanha Weteraani

Kokoustila.

Tilaisuuden avaus Puheenjohtaja Ilkka Rämä

Kokousesitelmä 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
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tässä numerossa Nuoli-lehden 60. vuosikerran historian havinaa

Nuoli-lehden ”ensimmäinen numero” julkaistiin 13.2.1961 nimellä Tie-
dostuslehti. 
Tämän ensimmäisen Haminan reservin upseerien lehden näköispainos on 
luettavissa tämän lehden sivuilla 7— 9 . 

On hyvä huomata että talousasiat ovat olleet keskiössä jo lähes 60 vuot-
ta sitten lehden rahoituksen järjestämisessä. Voidaan kaiketi sanoa että 
tilanne ei ole muuttunut vuosimymmenien aikana mihinkään. 

Nuoli lehti on luettavissa myös kerhon nettisivujen kautta. https://
www.rul.fi/hamina/  
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RESERVIUPSEERIKURSSIT 2, 3 JA 4. Teksti Martti Rela

Kapteeni Sundberg sai suunniteltavakseen myös toukokuussa 1921 alkavan toisen kurssin. Sen johto an-
nettiin kuitenkin Wiipurin Rykmentissä palvelevalle jääkärimajuri Taavetti Laatikaiselle. Haminaan Uu-
denmaan Rykmentin tilalle tullut WR vastasi kurssilaisten huollosta, mutta koulutuksellisesti kurssi kuu-
lui Kadettikoulun johtajan alaisuuteen.

Koska omia vakansseja ja materiaalia ei ollut, piti kouluttajia ja 
koulutusvälineitä siirtää muista joukoista, lähinnä Wiipurin Ryk-
mentistä. Jääkärikapteeni Wichmann jatkoi komppanian päällikkö-
nä, mutta opetusupseerit, kapteenit Olkkonen ja Schreck, luutnantit 
Pajari ja Putro sekä vänrikki Nygren olivat uusia. Taktiikanopetus 
kuului WR:n komentajalle jääkärieverstiluutnantti Oesch´ille, 
aseoppi WR:n jääkärimajuri Tiaiselle ja sotalaitosoppi rykmentin 
rahastonhoitaja vänrikki Aramalle. Saniteettitaktiikasta luennoi ryk-
mentin lääkäri, lääkintämajuri Elo. Pioneeripataljoonan jääkärikap-
teeni Heiskanen opetti vallitus- eli linnoittamistoimintaa.

Reserviupseerikurssi joutui kouluttajapulaan WR:n lähdettyä kesä-
leirilleen Uttiin. Kesäaika oli muutoinkin työllistä, sillä suurin osa 
kokelaista oli majuri Laatikaisen mukaan "rekryyttiasteella ja vaatii 
näin ollen paljon ulko- ja sisäpalvelusta”. Kokelaisiin iskostettiin 
myös vastuuta heille uskottavan joukon omaisuuden hoidosta ja 
valvonnasta. Tiukka järjestyksenpito tarkastuksineen kuului asiaan. 
Oivallisina kannustuskeinoina toimivat vallihaudan esteradalla aika 
-ajoin järjestetyt santsijuoksut eli ”olympialaiset”.

Kadettikoulun va johtaja eversti Sixtus Hjelmman ja Sotaväen päällikkö, kenraalimajuri Karl Wilkama 
käväisivät seuraamassa koulutusta. 121 kokelasta sai lopettajaispäivänä 15.9.1921 todistuksen. 32 jäi il-
man. Majuri Laatikainen kirjasi pikkuasioita unohtamatta havaintonsa, paneutui järjestelyihin, teki esityk-
siä ja luonnosteli seuraavien kurssien koulutusohjelmia. Taisteluampumaradan puutos oli haitannut kou-
lutusta ja kurssin huoltotehtäviin komennettavalla apuhenkilöstöllä ei ollut tullessaan asianmukaista va-
rustusta: ”Kaikilla tulee olla täysi kenttävarustus, komennustodistus, kantakirjanote ja varusluettelo 
(pohjanahka, anturanastat jne) 5 kuukautta varten”. Hamina oli Laatikaisen mielestä sopiva, kasarmitilaa 
oli toistaiseksi riittävästi ja harjoitusmaastot lähellä, mutta yksi kurssi vuodessa oli riittämätön talvikoulu-
tuksen jäädessä kokonaan väliin. Laatikainen esittikin, että vuosittain järjestettäisiin kaksi viiden kuukau-
den mittaista kurssia.

Majuri Laatikainen palasi rykmenttiinsä pataljoonan komentajaksi, kunnes ke-
väällä 1922 ryhtyi käynnistämään kolmatta kurssia. Jatkuvuutta edustivat kurssin 
johtajan lisäksi komppanian päällikkö, konekivääriupseeri sekä kurssin vääpeli, 
vääpeli Heikki Saarinen (KUVA). Kurssin aloituspäivä oli 1.5. ja kestoksi tuli 
viitisen kuukautta. Koulurakennus oli edelleen yhteinen varuskuntarykmentin 
kanssa ja kaikki 165 kokelasta oli majoitettava saman kerroksen yhdeksään tu-
paan. Alku ei tälläkään kertaa ollut ongelmaton. Kurssilaisten oli puutteellinen, 
joillakin oli lähes ampumakelvoton kivääri, muutamat olivat tulleet ilman asetta 
ja kaikki esiintyivät omissa palvelusasuissaan. Niinpä joukosta erottuivat ratsuvä-
en punaiset housut, laivaston siniset takit ja rannikkotykistön pyöreät lakit. 
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Koska palvelusohjelmaa ei opetusvälineitten vielä puuttuessa voitu noudattaa, paneutui kurssi harjoittele-
maan toukokuun 16. päivän paraatia. Vasta toukokuun lopulla pääsi suunnitelman mukainen koulutus 
käyntiin. 
Oppilasaines oli epätasaista. Joillakin oli takanaan aliupseerikurssi, kun toisten sotilaallinen kokemus taas 
rajoittui esikuntakirjurin tehtäviin. Kokemuksen ääripäätä edusti Itä - Karjalan heimosodissa operoineen 
Vienan Metsäsissirykmentin entinen päällikkö Jalmari Takkinen – ”Ilmarinen”. Kaikille oli annettava 
joukkueen johtamisen perustiedot, mutta opetus oli aloitettava miehistötasolta. Opetussuunnitelmaan kuu-
lui kuitenkin erikoisaiheita, kuten hippologiaa eli hevosoppia, joka perustui käytännön tarpeeseen - armeija 
oli hevosvetoinen. Lauantait ja keskiviikko -iltapäivät oli varattu taktisille harjoituksille, aiheina ”asema - 
ja liikuntasodan eri muodot, etappitoiminta, sekä katu - ja metsätaistelut”. Syyspuolella saattoivat kaupun-
kilaiset herätä yölliseen paukkeeseen, sillä opetuksen oli katettava myös ”öisin, kuutamossa tai täysin pi-
meällä” käytävät taistelut. 

Aselajikoulutus sisälsi tykki- ja miinanheitinhar-
joituksia sekä konekivääri, -pioneeri- ja tie-
donanto- (viesti) palvelua. Asekalustoon kuului-
vat tanskalainen Madsen -pikakivääri ja saksa-
lainen kevyt (15 kg) konekivääri sekä hankalasti 
liikuteltavat miinanheittäjä ja kevyt jalkaväki-
tykki (KUVAT). Konekiväärioppi eriytyi omak-
si koulutushaarakseen. Harjoitusten läpivientiä 
haittasi opetusupseerikunnan vähälukuisuus. 
Koulun johtaja anoikin kesällä lisää henkilökun-
taa mainiten samalla, ettei ”varsinaista johtaja-
koulutusta voida uskoa aliupseereille, jotka ei-
vät siihen kykene”. Oli myös oppiaiheita, jotka 
vaativat erityisosaamista. Sellainen oli topogra-
fia, taito kuvata maastoa kartalle. Kurssiaikaan 
sisältynyt ”topografiaviikko” muistutti Haminan 
Kadettikoulusta ja sen perinteistä. Kartanpiirus-
tusharjoitukset tuottivatkin karttoja Haminan 
liepeiltä, mutta myös putkareissuja niille, jotka 
olivat muun ohella keräilleet Hamina - tienviit-
toja.  Pistintaisteluharjoitukset olivat osa taiste-
lukoulutusta, mutta ”Pappa” Laatikainen joutui 
jälleen toteamaan, ettei varsinaisia taisteluam-
muntoja voitu sopivan harjoitusalueen puuttues-
sa suorittaa. Tämä oli vaikeuttanut varsinkin 
"asemasotakoulutusta”. 

3. kurssi päättyi 30.9. 1922 ja 161 kokelasta jätti 
Haminan. Haminalaiset olivat sivusta seurailleet 

kolmea vuoden välein pidettyä reserviupseerikurssia. Kuinka suhtautua kokelaiksi sanottuihin sotilaisiin? 
Tiedettiin, että he ylenevät aikanaan upseereiksi, mutta kurssin lyhyys pani epäilemään opetuksen laatua. 
Muisteltiin vanhassa kadettikoulussa vuosikaudet opiskelleita ja saattoipa joku pettyä myös ru-kurssin 
opettajiston kulttuuririentojen puutteeseen. Asiat olivat muuttuneet sitten parinkymmenen vuoden takaisis-
ta kadettikouluajoista. 
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Jo kuukauden kuluttua edellisen päättymisestä saapuivat seuraavalle (4.) kurssille komennetut 121 koke-
lasta Haminaan. Reserviupseerikoulutus oli vakinaistumassa, sillä joitakin opetusupseereita, mm luutnantit 
Alfthan, Calonius ja Poutiainen oli komennettu vuodeksi tai kahdeksi Haminaan. Jalkaväkikoulutus oli 
aselajien ohessa saanut lisää painoarvoa ja kutakin koulutushaaraa veti vastuullinen pääkouluttaja. Kone-

kivääriupseerina toimi luutnantti Sihvo, ty-
kistöupseerina luutnantti Ekman ja miinan-
heitinupseerina luutnantti Sittkoff. Teknilliset 
alat, pioneeri ja viesti, oli niputettu yhteen 
luutnantti Kirjokalliolle. Luennot ja ohjesään-
nöt, topografia ja kartanpiirustus veivät yhä-
kin aikaa ja jo yksin karttatöihin oli varattu 
175 tuntia. Taistelukoulutusta eli taktisia har-
joituksia silmällä pitäen oli muodostettu mii-
nanheitin- ja konekiväärijoukkueilla, tykistö-
jaoksella ja puhelinosastolla vahvennettu jal-
kaväkikomppania. Aseistus koostui venäläi-
sistä kivääreistä, tanskalaisista pikakivääreis-
tä ja saksalaisista kevyistä konekivääreistä. 
Näin varustettuna otti kokelaskomppania yh-
teen Haminan suojeluskunnan ja Wiipurin 
Rykmentin osien kanssa. Vielä syksyn alka-

essa kääntyä talvipuolelle järjestettiin vesistönylitysharjoitus. Pääteemana oli polkusillan rakentaminen ja 
sen käyttö. Jo sillan valmisteluvaiheessa oli muuan kokelas joutunut sukeltelemaan Mullinkosken pohja-
mutiin vajonneita työkaluja.   

Uuden sotakoulun, Reserviupseerikoulun, nimi ilmestyi asiapapereihin. Majuri Laatikainen sai helmikuus-
sa 1923 määräyksen toimia koulun johtajana. Itsenäistyminen ilmeni eri tavoin. RUK tuli omaksi tiliyksi-
kökseen, jonka talous ja muut huoltolajit, taisteluvälineet ja materiaalivarastot loivat perustaa jatkuvuudel-
le. Taloudenhoitajaksi määrättiin Wiipurin Rykmentistä siirretty luutnantti Väinö Veijola. 

4. kurssi päättyi maaliskuun 1923 lopulla. Tästä eteenpäin oli tarkoituksena järjestää kaksi kurssia vuodes-
sa, toinen kesäaikaan ja toinen talvella. Kehnoiksi todetut majoitusolot rajoittivat kuitenkin RUK:n kas-
vua. Vain osa päärakennuksesta oli edelleenkin kurssin käytössä, majoitustupina, toimistoina ja luokkati-
loina. Ylintä kerrosta hallitsi varuskunnan sairastupa ja alakerrassa oli keittiö, jonka huono kunto oli pantu 
merkille myös ylemmissä portaissa. ”Missään joukko - osastossa ei ole niin kurjaa keittiötä kuin 
RUK:ssa”, totesi sotaväen ylilääkäri. Osaa Haminan kasarmeista oli hoidettu vähän tai ei ollenkaan. Hen-
kilökunnankin asuminen oli vaatimatonta. Suurin osa oli ilman valtion asuntoa, eikä valtio ollut velvolli-
nen sellaista osoittamaankaan. 

Alkava kurssivuorottelu tiesi kesäkokelaille hikisiä helteitä ja talvikurssilaisille kylmiä pakkaspäiviä. Hiki-
karpaloita nostattivat Madsen - pikakivääri ”jossa oli 999 osaa” ja raskastekoinen, mutta kevyeksi luokitel-
tu konekivääri sekä miinanheitin, jota vedettiin, purettiin, kannettiin ja koottiin. Raskasaseharjoituksen 
vakiokomento kuului; ”maneesin seinään ja takaisin !” Se tarkoitti parinsadan metrin pikajuoksua kalusto 
mukana. Saivat kokelaat tutustua maakuntaan laajemmaltikin. 5. kurssi osallistui sotaharjoitukseen kesällä 
1923. Alkumatka taittui junalla Inkeroisiin, josta kurssi kouluttajineen marssi pitkin pölyisiä teitä Sippolan 
kirkolle ja edelleen Kaitjärvelle. Helle painoi monia, mutta erityisesti tukevahkoa luutnantti Caloniusta, 
joka kokelaiden suureksi iloksi puuskutti joukon mukana. Marssisuoritukset oli huomattu harjoituksen 
johdossa ja reserviupseerikurssi sai tunnustusta ulkomaisilta sotilasasiamiehiltä. (MR)
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Tiedotuslehden näköislehti vuodelta 1961
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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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Mc Officers 2020 tapaaminen oli kaakon kulmilla kesäkuun toisena vii-
onloppuna. Neljä Haminan Reserviupseerikerhosta jäsentä moottori-
pyöräilee tässä porukassa.

Kuva: A Falkenberg
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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358 
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