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HAMINAN RESERVIN UPSEERIEN LEHTI

NUOLI
Nro 4 2020    21.12.2020               60. vuosikerta

(Kuva A.Falkenberg)

Nuoli lehti on luettavissa (jossakin vaiheessa) myös kerhon nettisivujen kautta. https://
www.rul.fi/hamina/

Tätä lehteä toimittivat: Ari Falkenberg, Martti Rela, Ilkka Rämä ja Paavo Kriktilä

https://www.rul.fi/hamina/
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Joulun rauhaa

On aika laittaa vuosi pakettiin ja rauhoittua joulun viettoon.

Keväällä kerhon hallitus teki päätöksen sääntömääräisen kevätko-
kouksen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Kesän aikana pan-
demia alkoi tasoittua, ja
saimmekin kevätkokouksen pidettyä elokuussa – tosin perinteistä
poiketen ilman kokous- esitelmöijää.
Syyskokous kokoontui sääntöjen määräämässä aikataulussa marras-
kuussa ja tarkoitus oli pitää se lyhyenä ja ytimekkäänä.
Kokouksen kesto venähti puolitoistatuntiseksi, koska asiaa oli pal-
jon. Kerhon hallituksessa tapahtui muutoksia. Yksi vanhoista halli-
tusjäsenistä jäi pois, ja tilalle saatiin kolme uutta jäsentä. Kokouksen
lopussa vapaan sanan aikana keskustelu oli monipuolista. Tilaisuu-
den päätyttyä totesin mielessäni harrastusten ja sosiaalisten kontak-
tien tärkeyden. Niistä saa voimaa ja hyvää oloa.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin viime viikolla ja tehtävät on jaettu.
Kerhomme uusi hallitus jatkaa työskentelyä entistä voimakkaampana ja aktiivisempana.

Ensi vuodeksi on suunnitteilla vuosien tauon jälkeen kerhoretkiä ja syksyllä järjestetty Myyrä-jotos saa
jatkoa.

Mediapuolella tapahtuu myös muutoksia. Nuoli-lehden uutena päätoimittajana aloittaa Leonard Laine sekä
sihteerinä ja sometuottajana Liisa Lappalainen-Niinikoski, joiden esittelyt ilmestyvät lehdessä myöhem-
min. Oli hienoa huomata kokouksessa uusien jäsenten erilaisia, mutta kuitenkin niin samalaisia ajatuksia
kerho- ja hallitustoiminnasta. Kaikkien ajatuksissa olisi järjestää mielekkäitä tapahtumia ja moni lähestyi
asiaa siltä pohjalta, mitä itse haluaisi tehdä kerhon jäsenenä. Uuden hallitusjäsenen Juha Puustisen ideointi
kerhon retkistä sai kannatusta ja hallitus päätti toteuttaa retken.

On todella hienoa saada toimia vielä vuosi energisessä ja osaavassa hallituksessa. Toimintamme ei ole yh-
den henkilön varassa, ja jokaiselle hallitusjäsenelle on löytynyt omat osaamisalueet. Vanha sanonta työelä-
mästä on ”yhdessähän näitä hommia tehdään”, jota usein käytettiin, jos joku epäonnistui tehtävässään ja ei
halunnut ottaa koko taakkaa niskalleen. Tämä sanonta pätee myös onnistumisen suhteen, ja se pitää muis-
taa, että yhdessä kannamme vastuun ja jaamme myös onnistumiset.

Näillä suunnitelmilla lähdemme ensi vuoteen toiveikkaana ja avoimin mielin.

Pitäkää huolta läheisistänne ja itsestänne.

Toivotan kaikille hyvää ja rauhallista joulua.

Ilkka Rämä
Kapteeni res.
Puheenjohtaja
Haminan Reserviupseerikerho ry



HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY SYYSKOKOUS LYHYSTI

Haminan Reserviupseerikerho ry

Vuosikokous 2/2020

Aika Torstai 19.11.2020 klo 18:00

Paikka Wanha Veteraani

SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET PÄHKINÄN KUORESSA

Kokouksen avaus ym. kokoustoimintaan lii yvä on jäte y pois tästä referaa sta.

Vahvistetun vuoden 2021 toimintasuunnitelman saa tarvi aessa nähtäväksi kerhon puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Jäsenmaksut vuodelle 2021

Varsinainen jäsen 40 € ja nuorisojäsen 16 €.

(7,50 € kerholle, 8 € piirille, 16 € liitolle ja 8,50 € Reserviläinen lehdelle)

Huom! Vaikka RUL nostaa 2 € jäsenmaksua Haminan Reserviupseerikerho ei reakoi lanteeseen kuluvalle vuodelle.

Talousarvio vuodelle 2021 saa tarvi aessa nähtäväksi kerhon puheenjohtajalta

Henkilövalinnat vuodelle 2021

Puheenjohtajaksi vali in kapteeni Ilkka Rämä ja varapuheenjohtajaksi yliluutnan  Paavo Krik lä.

(6.12.2020 Paavo Krik lä ylenne in kapteeniksi)

Hallitukseen vali in:

Kapteeni Ari Nopanen, kapteeni Kalle Kangas,  yliluutnan  An  Sassali, luutnan  Juha Puus nen, luutnan  Liisa Lappalainen-
Niinikoski, vänrikki Leonard Laine, vänrikki Jari Metso ja kapteeni Ari Falkenberg.

Toiminnan tarkastajiksi vali in:

Majuri Heikki Marjomaa (varalla kapteeni Tuomo Vi kainen)

Majuri Tuomas Strömberg (varalla kapteeni Ma  Sahala)

Sääntöjen määräämät Kerhon edustajat Reserviupseeriliiton Kymenlaakson piirin kokouksiin:

Majuri Heikki Marjomaa, yliluutnan  Jorma Tulikoura ja yliluutnan  Tapio Kangas

Sääntöjen määräämät edustajat piirihallitukseen:

Kapteeni Ilkka Rämä (varalle kapteeni Ari Falkenberg)

Yliluutnan  Paavo Krik lä (varalle kapteeni Kalle Kangas)

Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edelly ämät edustajat lii okokoukseen vali in  siitä huolima a, e ä seuraava varsinai-
nen lii okokous pidetään vasta 2022.

Varotoimenpiteenä mahdolliselle ylimääräiselle lii okokoukselle vali in Haminan Reserviupseerikerhon lii okokousedustajiksi
kapteeni Ilkka Rämä ja kapteeni Paavo Krik lä.

Pääte in e ä kokouskutsu julkaistaan kerhomme jäsen- ja edotusleh  Nuolessa sekä kerhon ne sivulla ja lisäksi tarvi aessa
paikkakunnalla ilmestyvässä ilmaisjakelulehdessä.

Ei muita asioita.
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VALOKUVIA VUODEN 2020 TAPAHTUMISTA JOISSA HAMINAN RESERVIUPSEERI-
KERHO ON OLLUT MUKANA

Seppeleen lasku Mäntlahden KRH-muistomerkillä Foto: M Seppälä
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Kunnianosoitus YH muistomerkillä 16.10.2020. Kuvat Juha Puustinen
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6.12.2020 Itsenäisyyspäivä.                                                 Kuvat A Falkenberg
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Haminan soƟlaskodit 1919 - 2020 Marƫ Rela

101 -vuo aan Haminan So lasko yhdistyksen historiaa sävy ävät toimipaikkojen muutok-
set, lopetukset ja uudelleen aloi amiset. So lasko  oli kuitenkin, paria lyhytaikaista kat-
kosta lukuun o ama a, varuskunnan oleellisena osana.

Nuolen numerossa 1/2018 oli kirjoitus Haminan ensimmäisten, silloisen varuskuntaryk-
men n aloi eesta peruste ujen so lasko -kan inien alkuvaiheista. So lasko työ siirtyi
Haminan naisille näiden peruste ua loppuvuonna 1919 so lasko yhdistyksen.

Yhdistyksen ensimmäinen so lasko  oli kaupungin ydinkeskustassa, raa huoneentorin ja
Fredrikinkadun kulmauksessa sijainneessa Trykinin (tai Vanhalan) talossa. So lasko
ava in loppuvuodesta 1919 ja toiminta pää yi kesällä 1922. Rakennus tuhoutui Talviso-
dan lopulla ja sen ton  on vielä rakentamaton.

Vuokrankorotus ja alentunut myyn  pako vat so lasko yhdistyksen etsimään uu a toi-
mipaikkaa. Varuskunta antoikin lat RUK:n päärakennuksen tuntumassa olleesta isokokoi-
sesta puutalosta. Taloudenpito alkoi siirron myötä kohentua, mu a so laskodin tulevai-
suus kävi epävarmaksi varuskunnan ryhdy yä remontoimaan taloa sairaalan tarpeisiin.
Johtokunnassa keskustel in oma talon rakentamisesta ”jonnekin Alakaupungin kankaalle”.

Talohankkeen onnistuminen näy  suotuisalta, mu a puolustusministeriö eväsi haetun
avustuksen. Sairaalaprojek  sen sijaan eteni, so lasko  sulje in, tavarat varastoi in ja
”soƟlaat harhailivat koditonna kaupungilla”.
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Puolustusministeriö tuli avuksi ja antoi vuonna 1925 huoneet Kade koulunkadun toisel-
ta puolelta, en sen Kade koulun juhla- ja hallintorakennuksen loista. Talo tunne in
Keisarisalina, niinpä siirtoa kuvail in ”muuƩona torpasta linnaan”.

So lasko  olisi ken es jäänyt Keisarisali-taloon pysyväs , mu a Talvisota seurauksineen
muu  kaiken. Rakennus so laskoteineen tuhoutui ilmapommituksessa maaliskuussa
1940. Palossa meni yhdistyksen koko omaisuus ja liekkien saaliiksi jäivät myös reserviup-
seerikerhon arkisto sekä RUK:n kurssikronikat.

Varuskunta ei jäänyt ilman so lasko a, sillä yhdistys sai kohta sodan pää ymisen jälkeen
toimi lat Keisarisalin raunioita vastapäätä olevasta Viipurin por n en sestä var otalos-
ta. Rakennus oli si emmin, vuoteen 1948 saakka varuskunnan pääso lasko na.
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Pienen talon sisä lat eivät rii äneet alkuunkaan kasvavalle varuskunnalle. Niinpä o  joh-
tokunta jälleen esille oman talon rakentamissuunnitelmat. Aikomus näy  toteutuvan ke-
väällä 1941. Piirustukset olivat jo valmiit, rakennuspaikka oli edossa ja pankkilainasta oli
sovi u, kun uusi sota kesäkuussa 1941 alkoi.

So laskodin oli vain sopeudu ava lanteeseen. Pampyöliin tuli kan ini ja so lasko pal-
veluja vie in eri puolille sijoitetun jalkaväkikoulutuskeskuksen joukkoihin. Koulutuskeskus
evakuoi in loppukesällä 1944 Loviisan enoille, jolloin osa so laskodin henkilöstöä läh
mukaan matkaan.

Oma so lasko talo oli rauhan lan palaudu ua edelleenkin tarpeen, mu a ajankohta ei
ollut suotuisa tämän kaltaiselle uudisrakentamiselle. Ei ollut varuskunnan olemassaolo-
kaan varmaa. Tilanne a helpo aakseen os  yhdistys kaksi käyte yä parakkia. Ne oli tar-
koitus o aa käy öön, mu a parakkirakentamista pide in väliaikaisena keinona. Hae in
pysyviä toimi loja. Olojen vähi äinen vakiintuminen nopeu  ratkaisua. Uusi so lasko ta-
lo pääte in rakennu aa ton lle, jonka kaupunki oli lahjoi anut yhdistykselle vuonna
1941. Tarmokkaat so lasko johtajat o vat näin tehdessään ison riskin. Sodan jälkeen val-
linnu a rakennustarvepulaa lievenne in käy ämällä Keisarisali-talon raunioista esiin kai-
ve uja ilikiviä. Teräsbetonia, jota markkinoilta ei myöskään juurikaan ollut, sai yhdistys
lainaksi Haminan Rannikkolinnakkeiston varastolta. Lisäksi oli ote ava mi ava rakentamis-
laina. So lasko talo sai rakennusluvan vuonna 1947 ja se oli seuraavana vuonna valmiina
vastaano amaan 1. sodanjälkeisen reserviupseerikurssin (k. 62) oppilaita. Vihkiäisiä vie-
te in vasta vuonna 1950.
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Kurssivahvuudet läh vät piankin kasvuun ja koska varuskunnassa oli muitakin joukkoja,
kävi uusi so lasko  jo parin vuoden kulu ua pieneksi. Rinnakkaisko  oli tarpeen, kun vie-
lä samaan aikaan alkoi Valkjärven jääkäripataljoona tehdä muu oa Haminaan. Varuskun-
nalla oli tässä vaiheessa antaa so laskodille lat vanhan kasarmialueen por lla olevasta
yksikerroskasarmista.

Vuonna 1950 ava in maini-
tussa talossa ”So lasko  kak-
konen”. Se oli tarkoite u jää-
käri-pataljoonan (JP 3) varus-
miehille, mu a myös naapuri-
kasarmissa tuohon aikaan la-
päises  majailleille Pa eri/
UK:n (RUK) upseerioppilaille.

Kakkosko  jäi lyhy käiseksi.
Varuskunta tarvitsi sen lat,

mu a jääkäripataljoonalle oli edossa uusi kakkosko . Jääkäripataljoonan en sellä varus-
kunta-alueella, Ravijoki-Valkjärvellä toimivan Virolahden So lasko yhdistyksen säännöis-
sä oli määrä y, e ä yhdistyksen omaisuus on lakkautustapauksessa ”käyte ävä so lai-
den hyväksi”. Kun pykälä tuli ajankohtaiseksi vuonna 1954, osoi  yhdistys varat Hami-
naan peruste avalle so laskodille.
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Turun bas onin en nen ruu kellari remontoi in ja uusi kakkosko  ava in vuonna
1955. Aikaisempi kakkonen lakkaute in. Ruu kellari-so lasko  oli käytössä vuoteen
1974 saakka. Vaikka yhdistys ei erotellut kotejaan, muodostui ykkösko  upseerioppilai-
den ja kakkosko  jääkärien käy ämäksi.

Varusmiesvahvuudet olivat 1960 -luvulla jatkuvassa nousussa. Yhdistyksen johto näki,
e eivät olemassa olleet kaksi so lasko a olleet rii äviä ajatellen kysynnän kasvua. Va-
ruskunnan uudisrakentamisvaihe jatkui ja vuonna 1964 valmistui uusi varuskuntaruoka-
la. Yhdistys sai käy öönsä RUK:lta vapautuneet en set ruokala- ja kei ö lat ja perus

loihin kolmannen so lasko nsa. Tämä ratkaisi so lasko en laongelman.
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Pampyölissä rakenne in varuskunnan huoltokeskusta. So lasko yhdistys laajensi toi-
mintaansa Pampyöliin sen jälkeen, kun osa KymJP:n varusmiehistä oli ase unut uu-
teen kasarmiin. Johtokunta oli todennut, e ei yhdistyksellä ollut mahdollisuu a nel-
jän kodin ja muutamien oheispalvelujen yhtäaikaiseen ylläpitoon. Päädy in KymJP:n
ruu kellarikodin lakkau amiseen. Vanhalle kasarmialueelle jääneiden so lasko käyn-
teihin ei lopetuspäätös juurikaan vaiku anut, sillä keskusko  oli pataljoonan kasar-
mien tuntumassa.

Varusmiesten määrä läh  1980 -luvulla laskuun. Yhdistyksen omistama ”pikku sotku”
koki vuosikymmenen lopulla muutoksen. Rakennukseen tuli eräiden välivaiheiden jäl-
keen RUK-museo. So lasko  toimi jonkin aikaa varuskunnan ruokala-
muonituskeskuksen loissa ennen lopullista lakkautustaan.

Haminan so lasko en paikkahistoria täydentyi vuonna 2000, jolloin keskuskodin toi-
minnot siirre in suljetulla alueella olevan varuskuntaruokalan loihin. Pampyölin so-

lasko  oli koko olemassaolonsa ajan säästynyt muutoksilta. (MR)

Kuvat Haminan SoƟlaskoƟyhdistys, Haminan Kaupunginmuseo, Marƫ Rela
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Haminan Reserviupseerikerho ry
c/o Ilkka Rämä
Tuomponraitti 4
49400 HAMINA

Haminan Reserviupseerikerhon vastuuhenkilöitä 2021

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

Varapuheenjohtaja Yliluutnantti Paavo Kriktilä -
pkriktila@yahoo.com

Sihteeri Liisa Lappalainen-Niinikoski  -
liisa.niinikoski@gmail.com

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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Oma Säästöpankki, Hamina Satamakatu 11, 49400 Hamina,  puh. +358 20 7640600
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Nuoli-lehden 60. vuosikerran historian havinaa
Nuoli-lehden ”ensimmäinen numero” julkaistiin 13.2.1961 nimellä Tiedostuslehti ja
ensimmäinen Nuoli niminen lehti ilmestyi 24.10.1964.
Ohessa otteita vanhoista lehdistä 1970-luvulta ns. ”näköisversiona”
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Stadin sissien isku Nuoli 3 1973
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Mielenkiintoinen pakina Nuoli 3 1973
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Selvitys harrastepisteistä Nuoli 4 1976
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