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Pääkirjoitus
Tekisi mieli kirjoittaa jostakin muusta kuin vallitsevas-
ta koronatilanteesta, mutta sitä on vaikea sivuuttaa.
Alkuvuodesta päätään nostanut epidemia on paisunut 
vakavammaksi ja arvaamattomammaksi pandemiaksi 
kuin kukaan meistä olisi osannut arvata.  Kesällä ti-
lanne alkoi näyttää jo hieman lupaavammalta, mutta 
päätökset rajoitusten purkamisesta aiheutti jälleen 
tartuntojen kiihtymisen. 

Tilanne on vaikuttanut myös kerhomme toimintaan 
rajoitusten vuoksi. Hallitusten kokouksia on pidetty 
poikkeuksellisen vähän ja asioita on pyritty hoitamaan 
pääosin puhelimitse ja etänä. 

Kuitenkin on positiivista, että kerhomme on pystynyt järjestämään aktiviteetteja jä-
senillemme tilanteesta huolimatta. Järjestimme vuosien tauon jälkeen jotoksenkin, 
johon osallistujia tuli jopa pääkaupunkiseudulta asti. 
Toinen positiivinen kerhotapahtuma oli ruutiaseilla järjestetty prosenttiammunta. 
Jos muistan oikein, tämä oli minullekin ensimmäinen prosenttiammunta, jossa am-
muttiin ruutiaseilla. 
Meillä hallituksessa on kova tahtotila ylläpitää ja kehittää molempia tapahtumia.
Se millaiseksi ensi vuoden toiminta muotoutuu, riippuu pitkälti tautitilanteesta ja ra-
joituksista. Pyrimme sopeutumaan ja muokkaamaan toimintaamme tähänkin aikaan 
sopivaksi, tavoitteenamme tarjota entisen lailla aktiviteetteja ja virkistystä jäsenis-
töllemme. Tärkeää on näinä aikoina huolehtia ennen kaikkea omasta jaksamisesta. 
Älkää unohtako liikunnan ja luonnossa liikkumisen positiivista vaikutusta.

Syyskokous järjestetään marraskuun lopulla, pidämme kokouksen tällä kertaa ilman 
esitelmöitsijää. Kutsu kokoukseen on tässä lehdessä. Ensi vuoden budjetti on hyvin 
maltillinen. Myyränmajan tilanne on varsin hyvä, terassin tekeminen on rahallisesti 
suurin panostus ja sen jälkeen alkaa paikat olemaan kunnossa ja siinä kuosissa kuin 
ne halutaan olevan.

Hyvää ja turvallista syksyä!

Ilkka Rämä 
Kapteeni res. 
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY SYYSKOKOUS

Aika Torstai 19.11.2020 klo 18.00 

Paikka Vanha Weteraani

Kokoustila.

Tilaisuuden avaus Puheenjohtaja Ilkka Rämä

Kokouskahvit

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 2021 toimintasuunnitelma.

6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021

7. Vahvistetaan vuoden  2021 talousarvio.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet.

11. Valitaan vuodelle 2021 kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamiehet.

12. Päätetään sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

13. Päätetään sääntöjen edellyttämien  edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.

14. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valit-
semisesta liittokokouksiin.

15. Päätetään siitä, tiedotusvälineissä sääntöjen 9§:n 3. momentissa tarkoitettu ko-
kouskutsu on julkaistava.

16. Käsitellään 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.

17. Kokouksen päättäminen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Huomioikaa myös tämä.
Perinteiset Joulutulet Myyränmajalla, mikäli tieolosuhteet sallivat, 
12.12.2020 klo 14.00—16.00
Tarjolla Glögiä ja joulupipareita
Sää ja koronavaraus  
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Haminan Reserviupseerikerhon kevätkokous 2020 pidettiin poikkeuksellisesti 
Covid-19 epidemian takia vasta 13. elokuuta Wanhan Veteraanin tiloissa. 
Kokouksessa ei pidetty esitelmää, mutta kahvia sentään nautittiin. 
Kokouksen asialista oli sääntöjen määräämä ja kokous koputeltiin kohdittain lävitse 
majuri res. Heikki Marjomaan johtamana. 
Oleellista oli tietenkin se, että paikalla oli tarpeellinen määrä kerhon jäseniä päättä-
mään asioista. Eikä mitään ongelmia ollut. Tilit sekä toimintakertomus hyväksyttiin 
ja hallitus sai vastuuvapauden. Siinä kokous lyhykäisyydessään. 
Vuosikokousasioista tarkemmin kiinnostuneet voivat saada pyynnöstä kokouspöytä-
kirjan ja toimintakertomuksen luettavaksi. Tarvittaessa yhteyden otto hallituksen 
jäseniin. 
Ansioituneita kerhon jäseniä palkittiin vuoden 2019 toimeliaisuudesta ja kunnon yl-
läpitämisestä.

KUNTOPISTEET 2020
Kuntopisteensä ilmoitti yhteensä 160 kerhon jäsentä (119 vuonna 2018).
Pisteitä kertyi 47365 (vuonna 2018 pisteitä yhteensä 37660).

Kuntokilpailun viisi parasta:

- kapt Jarkko Tawast 719 pist.
- ylil Tenho Puhakka 700 pist.
- ltn Ilpo Pekurinen 587 pist.
- ltn Jarmo Haapala 585 pist.
- maj Paavo Tiainen 565 pist.

Kuntoilun kiertopalkinto menee vuodeksi Jarkko Tawastin haltuun.

Vuoden aikana suurmestariluokan kuntomerkin saavuttivat: 
Esko Lahti ja Arto Tilli.

Mestariluokan kuntomerkin suorittivat: Marko Mankinen ja Esko Nordlund.

HARRASTUSPISTEET 2019
Harrastuspisteitä kirjattiin vuodelle 2019 yhteensä 6156 (5667 vuonna 2018) ja
osallistujia oli 130 kerhon jäsentä (131 vuonna 2019). Kymmenen aktiivisinta
osallistujaa vuoden aikana olivat:

- Kalle Kangas 310 pist
- Taisto Puustelli 280 pist.
- Ilkka Rämä 256 pist.
- Ari Falkenberg 250 pist
- Ari Nopanen 168 pist.
- Olavi Pekurinen 146 pist.
- Paavo Kriktilä 136 pist.
- Antti Sassali 130 pist.
- Heikki Marjomaa 126 pist.
- Matti Sahala 124 pist.
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Erikoisluokan harrastusmerkkiin vaadittavan pistemäärän (1000 pistettä) saavutti
vuoden 2019 aikana: Kalle Kangas.

I-luokan harrastusmerkkiin vaadittavan pistemäärän (500 pistettä) saavuttivat:
Raimo Hannula, Timo Marttila, Osmo Suhonen, Pertti Syvänne, Jorma Tulikoura,
Kari Uski.

Harrastuskiertopalkinto Paavo Kriktilä.

(Kuva: A. Falkenberg)

Haminan Reserviupseerikerhon kevätkokouksessa 13.8.2020 paikalla olleita palkittu-
ja vasemmalta suurmestariluokan kuntomerkki Arto Tilli,  I-luokan harrastusmerkki Pertti 
Syvänne  sekä palkitsija kerhon puheenjohtaja Ilkka Rämä
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Myyrän jotos - reserviläistoimintaa happirikkaimmillaan         Paavo Kriktilä

Lauantaiaamu koittaa sumuisena ja harmaana Pyhällössä Myyrälammen partaalla. 
Reserviläisaktiivi Lauri Sihvolan pää työntyy ulos mökin ovesta, nenä nousee kohti 
korkeuksia kuin ilmaa nuuhkien ja ilme on mietteliäs. “Jaaha, vai tämmöistä keliä, 
no näillä mennään”. Haminan reserviupseerikerhon äijiä valuu pihamaalle, kaiken 
maailman sotarompetta kaivetaan autoista. Viime hetken valmistelut Myyrän jotok-
seen alkavat.

Päivä on 12. syyskuuta sotalordin vuonna 2020. Haminan reserviupseerikerho 
tekee paluun tapahtumajärjestäjäksi ja esittelee reserviläisille samalla uutta ma-
jaansa Pohjois-Vehkalahdella. Jotoksella kilpaillaan kolmihenkisin partion kaluston 
tunnistamisessa, ammunnassa, paikantamisessa, käsikranaatin heitossa, värikuula-
sodassa, kyberturvallisuudessa, vesistön ylityksessä, suunnistuksessa ja maanpuo-
lustushenkisessä tietokilpailussa. Reippailu raikkaassa syysilmassa kuuluu hintaan. 
Toimintaa on pyritty järjestämään mahdollisimman monipuolisesti. Joukkueita saa-
puu paikalle viisi, toimihenkilöitä kahdeksan. Ihan sopiva määrä, noin niin kuin al-
kuun.
Kun rastien valvojat ovat romppeineen paikoillaan n. viiden kilometrin reitin varrel-
la, lähetetään ensimmäinen partio maastoon. Siitä matkaan työntyy sitten vartin vä-
lein miehiä ja naisia. Ensin on vuorossa kymmenen maanpuolustukseen liittyvän vä-
lineen/aseen tunnistaminen. Yllättävän hyvin yhdistyvät nimet ja välineet. Suoma-
laistenkin käyttämä brittiläinen Sten-konepistooli tuottaa harmaita hiuksia mutta 
kyllä sen vanhat ketut tunnistavat.

Ammunta suoritetaan tsekkiläisellä 9mm pistoolilla. Kokenut ampumaupseeri 
Kalle Kangas kertaa ampujien kanssa ammunnan salat ja varomääräykset. Laukauk-
set kajahtavat. Joku osuu, toinen ei. Uusia lahjakkuuksia havaitaan. Jotkut moittivat 
pistooliammuntaa vaikeaksi, elokuvissa näyttää helpommalta. No sepä yllätys. 
Koordinaattien ottorastilla on haastetta. GPS-sukupolvi ei tahdo keksiä paperikartan 
saloja vaikka suunnistus muutoin ihan kivasti onnistuukin 1:10000 kartalla. Google 
Maps on käyttökiellossa tässä kisassa.

Värikuulasodasta piti poistaa vastustajat, kun syyssateen tuhnuisella kelillä 
maskit huurtuivat. Luovuus ei aina sovi sodankäyntiin mutta nyt vastustaja korvat-
tiin kahdeksalla maastoon piilotetulla maalitaululla, jotka piti mahdollisimman nope-
asti ampua seulaksi. Partiot väijyttävät apaattiset vastustajansa tappavan tehok-
kaasti. Kuulaa viuhuu ilmassa kuin Napuella 1714. Ilo jää kuitenkin lyhyeksi, kun 
kulman takana odottaa järkytys. Partion pitää loppumatkan aikana valmistella n. 
minuutin esitys kyberturvallisuudesta kilpailun johtajalle. Nykyaikaa nääs. Sanotta-
koon, että nuorempi sukupolvi hallitsi aiheen varsin hyvin.

Loppuun on säästetty vielä vesistön ylitysrasti. Inkkarikanoottiin kaksi melojaa 
ja matkaan poiju kiertäen mahdollisimman nopeasti, oikeaoppinen kiinnitys ja siitä 
aika poikki. Melat viuhtovat, kanootti kiitää. Silmissä kiiluvat viimeiset rastit: tietovi-
sa + kyberturvaesitys. Lämpimässä mökissä moni muistaa esim. maavoimien ko-
mentajan (ja hänen kuuluisia sukulaisiaan) ja vaikkapa presidentti Niinistön sotilas-
arvon. Puolustusvoimien tarkkuuskiväärin (SAKO TRG-42) tehokas kantama tuottaa 
kaikille harmaita hiuksia

Sade on tauonnut jo aikaa sitten, kun viimeiset partiot saapuvat majalle. Sau-
nan piipusta tupruaa savua, nuotiolla paistuvat makkarat ja pannukahvi kiehuu. 
Kuulumisia vaihdetaan ja kisan vaiheista keskustellaan. Tyytyväisen oloista poruk-
kaa. Voittajaksi selviytyy tasaisella suorituksellaan Kymi sinfonietan joukkue. Soitti-
mien lisäksi hallussa on siis reserviläistaidotkin. Kiitos osallistujille, rastimiehille ja 
Haminan seudun reserviläisille ja Polar Paintballille. Jatkuu ensi keväänä….



8

Partio Koskiaho rantautuu vesis-
tön ylityksestä 
(Kuva P Kriktilä) 

Voittajapartio KymiS eli Kymi sinfonie-
tan partio Johannes Raikas, Janne Laine 
ja Janne Mustikkaniemi ruotivat voittoi-
san tasaista suoritustaan

(Kuva P Kriktilä)

Jotosporukkaa majalla                                                                      
(Kuva: P Kriktilä)
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Nuoli-lehden 60. vuosikerran historian havinaa
Nuoli-lehden ”ensimmäinen numero” julkaistiin 13.2.1961 nimellä Tie-
dostuslehti ja ensimmäinen Nuoli niminen lehti ilmestyi 24.101964.
Ohessa otteita kyseisestä lehdestä ns. ”näköisversiona”
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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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Nuolen toimitukseen haetaan vastaavaa toimitusupseeria.

Vaatimuksena on ( toistaiseksi) Haminan Reserviupseerikerhon jäsenyys.

Välttävä taito käyttää tietotekniikkaa ja tarvittavia ohjelmia.

Palava halu kertoa kerhon asioista ja ehkä omistakin.

Halu sitoutua tehtävään perheen lemmikkieläimen vastustelusta huolimatta.

Sisukkuutta tehdä se keskeneräinen Nuoli-lehti edellisenä yönä ennen julkaisua.

Sen verran visuaalisia taitoja, että lukijat huomaavat julkaisusta mitä oli ainakin

yritetty Jäsenistölle kertoa.

Hyvä jos osaisit vielä ottaa tunnistettavia selkeitä valokuvia

tarkoituksenmukaisista aiheista.

Jos olet vielä kiinnostunut niin ota yhteyttä nykyiseen toimitusupseeriin, niin

kyllä se siitä valkenee mihin liemeen olet itsesi ajamassa.
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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358 



16


