
Kymenlaakson Reserviupsee-
ri- ja Reserviläispiirin ke-
vätkokoukset pidettiin Kuu-

sankosken Seurakuntatalolla 
17.3.2019. Järjestelyvastuun kan-
toi Kuusankosken Reserviläiset 
ry. Ennen varsinaisia kokouksia 
oli perinteinen yhteisohjelma, jo-
ka alkoi jumalanpalveluksella 
Kuusankosken kirkossa, jonka jäl-
keen oli seppeleen lasku hautaus-
maalla sankarivainajien muisto-
merkille. Ohjelma jatkui Seura-
kuntatalolla. Tilaisuuden avaus-
sanat esitti Kymenlaakson Reser-
viläispiirin puheenjohtaja Olli 
Leisti. Sen jälkeen piirikokous-
edustajille tuotiin tervehdykset 
Kouvolan kaupungilta, jonka ter-

vehdyksen esitti kaupunginhalli-
tuksen 1. varapuheenjohtaja Vil-
le Kaunisto, sekä seurakuntapas-
tori Satu Leinon tuomana terveh-
dys Kuusankosken seurakunnal-
ta.  Jatko-ohjelmassa Karjalan Pri-
kaatin apulaiskomentaja, eversti 
Arto Ikonen piti prikaatin aktivi-
teetteja, tilaa ja tulevaisuutta kä-
sittelevän esityksen ja MPK:n 
apulaispiiripäällikkö Tapio Lake-
la valaisi MPK:n organisaatiota ja 
toimintaa.

Tilaisuudessa suoritettiin 
myös perinteiset RU-piirin pal-
kitsemiset. Ansiokkaasta ja pitkä-
aikaisesta toiminnasta piirin hy-
väksi palkittiin piirin ansioristil-
lä kapteeni Jukka Toijala ja Vän-

rikki Tapani Pitkänen Kouvolan 
RU-kerhosta, sekä yliluutnantti 
Petri Rajajärvi Virolahden-Mie-
hikkälän RU-kerhosta. Piirin 
Kunniamiekka luovutettiin maju-
ri Eero Mattilalle Myllykosken 
RU-kerhosta ja Kenraalipatsas 
luutnantti Juha Pesoselle Kuusan-
kosken RU-kerhosta.

RU-piirin sisäiset kiertopal-
kinnot jaettiin vuoden 2018 toi-
minta-aktiivisuuden perusteella 
seuraavasti: Yleiskilpailussa Voik-

kaan, Toimintakilpailussa Viro-
lahti-Miehikkälän ja Kuntokilpai-
lussa Elimäen RU-kerhoille. 

Prosenttiammunnan kierto-
palkinnon veivät suurista kerhois-
ta Kouvolan RU-kerho (30,7%), 
keskisuurista kerhoista Virolah-
den-Miehikkälän RU-kerho 
(64,0%) ja pienistä kerhoista 
Voikkaan RU-kerho (66,7%). 

Kuntokorttiarvonnassa onni 
suosi Karhulan RU-kerhon evers-
tiluutnantti Yrjö Helasta ja Kou-
volan RU-kerhon vänrikki Jerry 
Laaksoa, jotka voittivat 50 €:n lah-
jakortin.

Tilaisuudessa Reserviupseeri-
piiri jakoi myös stipendejä ja apu-
rahoja hallinnoimastaan Erkki ja 
Liisa Sutelan maanpuolustusra-
hastosta. Jaettu summa oli yhteen-
sä 4000 euroa. Stipendin saivat 

luutnantti Juuso Eskonmaa Poh-
jois-Kymen Kadettipiiristä sekä 
Mervi Liimatainen Maanpuolus-
tusnaisten Liiton Kymenlaakson 
piiristä.   

Apurahat myönnettiin Ky-
menlaakson Reserviupseeripiiri 
ry:lle, Pohjois-Kymen Sotilaspoi-
kakilta ry:lle, Iitin Reserviupsee-
rikerho ry:lle, Myllykosken Re-
serviupseerikerho ry:lle, Elimäen 
Reserviupseerikerho ry:lle, Eli-
mäen Reserviupseerien Naiset 
ry:lle, Suomen Poikien Perin-
neyhdistys ry:lle sekä Maanpuo-
lustusnaisten Kymen Piiri ry:lle.         

 
Teksti: Leevi Lassila
Kuvat: Paavo Mikkonen

Kokousohjelman avaussanat esitti Reserviläispiirin puheenjohtaja Olli Leisti.

KYMENLAAKSON
RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI                                

 35. VUOSIKERTA
NRO 2 HUHTIKUU 2019

Kevätkokoustunnelmia

Piirin ansioristillä palkitut yliluutnantti Petri Rajajärvi (vas) ja vänrikki Jukka Toijala. Oik. piirin puheenjohtaja Pasi Laari. Kuvasta 
puuttuu kapteeni Jukka Toijala.  

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pasi Laari palkitsee Kouvolan kaupungin edustaja 
Ville Kauniston esityksestään purkillisella luumäkeläistä hirvenlihaa.    

Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahastosta myönnettyjen stipendien ja apurahojen saajat.
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Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
lakipaketin. Lakiuudistuksen ta-

voitteena on kehittää vapaaehtoista 
maanpuolustusta ja vahvistaa sen ase-
maa paikallispuolustuksessa.

Keskeinen muutos nykytilan-
teeseen on se, että vapaaehtoinen 
sotilaallinen koulutus siirtyy 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seltä (MPK) Puolustusvoimien teh-
täväksi. Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistystä kehitetään organisaa-
tiona, joka antaa poikkeusolojen 
osaamista ja sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevaa koulutusta sekä va-
rautumis- ja turvallisuuskoulutus-
ta.  Sen tehtävänä on myös varus-
miespalvelukseen liittyvän tutus-
tumistoiminnan järjestäminen.

Tavoitteena on edelleen kehittää 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen koulutusta niin, että siitä tulee 

nousujohteinen kokonaisuus, joka 
tukee Puolustusvoimien sotilaallis-
ta koulutusta. Vapaaehtoisille re-
serviläisille tarjotaan jatkossa ai-
empaa parempi mahdollisuus ope-
tella yksittäisen sotilaan perustai-
toja ja hankkia uutta osaamista, jo-
ka voi johtaa poikkeusolojen eri 
tehtäviin Puolustusvoimien jou-
koissa. Vapaaehtoisten osaamista 
ja aktiivisuutta hyödynnetään ai-
empaa enemmän Puolustusvoimi-
en antaman koulutuksen tukemi-
sessa. Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen uudeksi tehtäväksi sää-
detään asepalvelusta suorittamat-
tomille yli 16 vuotta täyttäneille 
suunnatun varusmiespalvelukseen 
liittyvän tutustumistoiminnan jär-
jestäminen. Täysi-ikäisille naisille, 
jotka eivät ole suorittaneet asepal-
velusta, kehitetään mahdollisuutta 
tutustua varusmiespalveluksessa 

annettavaan koulutukseen.
Esityksessä muutetaan vapaaeh-

toisesta maanpuolustuksesta annet-
tua lakia, ampuma-aselakia, työ-
turvallisuuslakia ja rikoslakia.

Uudistuksen onnistumisen eh-
dottomana edellytyksenä on laki-
esityksen perusteluissa mainittujen 
taloudellisten lisäresurssien saami-
nen vapaaehtoiseen koulutukseen.

Eduskunnan hyväksymät lait 
viedään seuraavaksi tasavallan pre-
sidentin vahvistettaviksi. Lait on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2020.

Vaalitunnelmissa!

Pasi Laari
kapteeni
Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Vapaaehtoisen  
maanpuolustuskoulutuksen uudistus

Kevät tuo tullessaan monenlaista 
toimintaa Kymenlaakson reser-
vipiirien alueella ja päivän pide-

tessä jää ulkoilmassa tapahtuvaan har-
rastamiseen enemmän valoisaa aikaa. 
Ampumaradoilla alkaa kuhina ja met-
sissä liikehdintä. Sarjakilpailut käyn-
nistyvät ja jokunen piirinmestaruus-
kin ratkotaan kauden aikana. Toivotan 
kaikki joukolla mukaan kilvoittele-
maan mestaruuksista ja ampumaan 
hyviä tuloksia. Vaikkei sihti olisikaan 
ihan kohdallaan, osallistuminen on 
kuitenkin pääasia.

Eduskuntavaaleissa on äänet an-
nettu lehden ilmestyessä ja uuden 
vallan rakenne on selvillä.

Kuinka tuleva päättäjistö suh-
tautuu harrastukseemme, vapaaeh-
toiseen maanpuolustyöhön, jää näh-
täväksi. Toivottavasti mitään hei-
kennyksiä ei ole tiedossa, onhan re-

serviläisillä poikkeusoloissa iso 
rooli ja reservin kenttäkelpoisuu-
den ylläpitoa ei saa heikentää.  

Kymenlaakson järjestettäväksi 
on saatu Reserviläisurheiluliiton 
(RESUL) valtakunnallinen syysjo-
tos 2020. Tapahtumaan odotetaan 
200-250 osallistujaa. Haastankin 
kaikki yhdistykset ja kerhot mu-
kaan talkoisiin onnistuneen tapah-
tuman järjestämiseksi. Toimitsijoi-
ta tarvitaan paljon erilaisiin tehtä-
viin, rastihenkilökunnaksi, huol-
toon, tiedottamiseen jne. Jotos jär-
jestetään Etelä-Kymenlaakson alu-
eella, lähinnä Kotkan saaristossa ja 
Haminassa. Saaristo on haasteelli-
nen ympäristö näin suuren tapah-
tuman järjestämisen kannalta. 
Huolto ja kilpailijoiden kuljetus 
saaresta toiseen ei onnistu yhtä hel-
posti kuin kuivalla maalla.  

Merivoimien Laivue 2020 
-hanke ei vaikuta innostavan me-
diaa, toisin kuin Ilmavoimien HX-
hävittäjähankinta. Neljän uuden 
Pohjanmaa-luokan monitoimikor-
vetin uudisrakennus on kuitenkin 
maanpuolustuksen kannalta yhtä 
tärkeä.

Alustyypin kehitystyö on ollut 
menossa jo yli 10 vuotta. Se korvaa 
jo aiemmin käytöstä poistuneen 
miinalaiva Pohjanmaan sekä 
2020-luvulla käytöstä poistuvat 
neljä Rauma-luokan ohjusvenettä ja 
kaksi Hämeenmaa-luokan miina-
laivaa.

Varsinainen Laivue 2020 -han-
ke käynnistettiin 2015 ja vuonna 
2017 Rauma Marine Costructions 
-telakan kanssa solmittiin suunnit-
telusopimus. Neuvottelut alusten 
rakentamisesta ovat edistyneet yh-

tiön kanssa syksyllä 2018 tehdyn ai-
esopimuksen pohjalta.

Toiminnallista kevättä ja kesää

Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiirin 
puheenjohtaja

Aurinkoista kevättä,
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Paikallispuolustusharjoitus 
Kymi 119 ja KYMI 19 
-harjoitus

Paikallispuolustusharjoitus Kymi 
119 toteutettiin Kouvolassa 4. - 
8.3.2019. Aluetoimiston osalta 
harjoitus alkoi jo 2.3., jolloin sen 
kertausharjoitukseen määrättyjen 
joukkojen perustamisesta vastaa-
va organisaatio aloitti oman har-
joituksensa. Kymi 119 harjoitus-
kokonaisuuden johti Karjalan pri-
kaatin apulaiskomentaja eversti 
Arto Ikonen. Aluetoimiston ja sen 
johdossa olleiden joukkojen osal-
ta harjoitus oli merkittävin toimin-
nallinen yhteistoimintaharjoitus 
eri viranomaisorganisaatioiden 
kanssa lähimpään kahteen vuo-
teen. 

Harjoituksessa keskeisimpiä 
Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
yhteistyötahoja olivat Kaakkois-
Suomen poliisilaitos, Kymenlaak-
son pelastuslaitos, Kouvolan kau-
punki ja Karjalan prikaatin sekä 
Utin jääkärirykmentin harjoituk-
seen osallistuneet joukot. Harjoi-
tus oli erittäin tarpeellinen ja to-
teutui vähintäänkin tavoitteiden 
mukaisesti. Valmius nousi merkit-
tävästi. Kiitos kaikille yhteistyöta-
hoille heidän antamastaan merkit-
tävästä panoksesta ja vastuullises-
ta suhtautumisesta yhteiseen asi-
aan. Opimme harjoituksessa var-
masti kaikki toinen toisiltamme 
asioita, joita emme yksin tehden 
oppisi. 

Kymenlaaksossa järjestetään 
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton johdolla KYMI19 -harjoitus, 
joka keskittyy viranomaisten yh-

teistoiminnan harjoitteluun haas-
tavissa tehtävissä. Harjoituksen ak-
tiivivaihe järjestetään 5. - 6.6.

Naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen 
valintatilaisuus 4. - 
5.4.2019

Kouvola-talolla toteutettiin tämän 
vuoden naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen valintatilaisuus kah-
tena päivänä. Hakijoita oli hieman 
yli 70. Määrä on vuositasolla alu-
eemme kolmanneksi suurin. Jäl-
kimmäisen tilaisuuden avasi ja 
Puolustusvoimien tervehdyksen 
sekä saatesanat palvelukseen esit-
ti Maavoimien esikuntapäällikkö 
kenraalimajuri Markku Myllykan-
gas. 

Tilaisuuteen osallistuneet nai-
set ovat saaneet päätökset osaltan-
sa huhtikuun puolivälissä. Pääosa 
heistä astuu palvelukseen saapu-
miserissä 2/19, 1/20 ja 2/20. Eni-
ten heitä määrättiin palvelukseen 

Karjalan prikaatiin, Maasotakou-
luun ja Utin jääkärirykmenttiin.

Henkilöstövaihdoksia

Aluetoimistossa henkilöstömuu-
tokset ovat jatkuneet ja jatkuvat 
kuluvana vuonna. 1.1.2019 asevel-
vollisuussektorin johtajana aloitti 
majuri Pasi Kallioniemi. Samana 
päivänä asevelvollisuussektorilla 
toimistosihteerinä aloitti Sari Sa-
lovaara.

1.7. kapteeni Henrik Räisänen 
siirtyy operatiiviselle sektorille 
Maasotakoulun Reserviupseeri-
koulusta.

Kaakkois-Suomen aluetoimis-
ton päällikkö vaihtuu. Everstiluut-
nantti Timo Hartikainen, joka pa-
laa kotimaahan kansainvälisistä 
tehtävistä toukokuun alussa, ottaa 
tehtävän vastaan everstiluutnant-
ti Saku Muonalta aloittaen aluetoi-
miston päällikkönä 1.9. Eversti-
luutnantti on määrätty eritysteh-
tävään Kaakkois-Suomen aluetoi-

mistoon 1.5. - 31.8. Vaihtotilaisuus 
järjestetään 2.9. Kouvolan Upsee-
rikerholla.

Alueelliset 
maanpuolustuskurssit

Alueellisen maanpuolustuskurssin 
jatkokurssi järjestettiin Haminas-
sa 20. - 21.3. Kolmelta peruskurs-
silta osallistui 115 kurssilaista ky-
seisten peruskurssien oppia täy-
dentävään kurssiin. Ensi vuonna 
alueellamme ei järjestetä jatko-
kurssia. 

Tämän vuoden peruskurssi 
järjestetään Haminassa 16. - 20.9. 
Maasotakoulun tiloissa. Kurssille 
osallistuu 70 - 80 henkilöä kurssi-
laisena tai opetuksen järjestäjinä 
sekä luennoitsijoina. Kurssin to-
teuttaa Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto yhteistoiminnassa Kaak-
kois-Suomen aluetoimiston kans-
sa.

Kaakkois-Suomen aluetoimis-
to toivottaa kaikille yhteistyö-

kumppaneilleen ja Kymen Salvan 
lukijoille oikein hyvää tulevaa ke-
vättä ja kuluvaa vuotta 2019. 

- - - - - - - - - - - 
Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen 
aluetoimiston päällikkö eversti-
luutnantti Saku Muona

Karjalan prikaati,
Kaakkois-
Suomen 

puolustaja

Ajatuksissa ovat olleet isä-
ni ja kaikki rintamalla hen-
kensä kaupalla taistelleet 
kunnioitetut veteraanit.

Sotataipaleellaan heistä 
moni joutui tilanteeseen, 
jossa rukous tiivistyi avun-
huudoksi:” Jeesus auta!” 
Rukous oli silloin kuin ve-
teen vajoavan Pietarin huu-
to Gennesaretin järvellä 
neljännen yövartion ai-
kaan:” Herra pelasta mi-
nut!” (Matt. 14:30) Sanat 
loppuivat, eikä ole muuta 
kuin yksinkertainen hätä-
huuto mahdollisen kuole-
man edessä.

Raamatussa on monia 
esimerkkejä avun pyytämi-
sestä hädän hetkellä. Esim. 
Psalmi 50:15 : ”Huuda mi-
nua avuksi hädän päivänä! 
Minä pelastan sinut, ja sinä 
kunnioitat minua”.

Tässä on selkeä ohje:  
huuda Jeesusta avuksi  hä-
dän hetkellä ja hän pelas-

taa.  Kristittyinä rintamal-
la he tiesivät, kenen puo-
leen kääntyä . He tiesivät 
ketä huutaa avuksi.  

Tänäkin päivänä hän 
maailmankaikkeuden Luo-
ja ja Vapahtaja tahtoo ja voi 
auttaa, kun huudamme hä-
nen nimessään apua. Tähän 
saamme luottaa, koska Sa-
na lupaa niin.  Vastaavasti 
meitä opetetaan kunnioit-
tamaan häntä.

Kun Jeesus opetti seu-
raajiaan rukoilemaan, Isä 
meidän –rukouksen,  en-
simmäisenä rukouksena oli 
Jumalan nimen pyhittämi-
nen (Matt. 6:9) Näin rukoil-
lessamme liitymme kauan 
sitten eläneisiin pyhiin, jot-
ka samalla tavoin ovat ni-
meltä kutsuen rukoilleen 
Jeesusta avuksi.

Markku Ruokonen
hengellisen toimikunnan 
jäsen

Hädän hetkellä
Kaatuneitten muistopäivä

Kuusankosken uudella hautausmaalla
Pohjankorventie 15 Kuusankoski, 19.5.2019 klo 12.00

Kunniavartio Kuusankosken Reserviläiset
Rukous Puhallinorkesteri Fantasia
säv. Axel von Kothen johtaa Timo Hietanen

Lippulinna saapuu musiikin soidessa

Suomalainen rukous Kuusankosken Mieslaulajat ja
säv. Taneli Kuusisto Kouvolan Mieskuoro
 johtaa Marko Virtala

Seppeleen lasku

Puolustusvoimien tervehdys Karjalan Prikaatin edustaja

Seurakunnan tervehdys Pastori Satu Leino

Oi, kallis Suomenmaa! Kuusankosken Mieslaulajat ja
sov. ja san Heikki Klemetti Kouvolan Mieskuoro

Virsi 579 Kuusankosken Mieslaulajat,
Oi Herra, korkein valtiaamme Kouvolan Mieskuoro
 Puhallinorkesteri Fantasia
 ja yleisö

Lippulinna poistuu

Kunniavartio poistuu

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa
pyydetään paikalle klo 11.15.

Hengellinen 
perheilta

Myllykosken Seurakuntakodissa.

Paperitehtaantie 1, 
46800 Myllykoski

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen

Ohjelma alkaa klo 18.00

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenet, 
tervetuloa!

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Karjalan prikaatin valmiusyksikkö hyök-
kää Kymi 119:ssä 
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Oltermannin hiihto on 
puolustusvoimain vanhin 
yhtäjaksoinen kilpailu. En-
simmäisen kerran se järjes-
tettiin vuonna 1935 reitil-
lä Haminasta Mikkeliin. 
Kilpailu oli alun perin 
kaakkois-suomalaisten 
joukko-osastojen välinen. 
Vuodesta 2015 alkaen kisa 
on laajentunut valtakun-
nalliseksi. Kilpailu on jaet-
tu kahteen sarjaan; A-sar-
jassa kilpailevat puolustus-
voimien varusmieskoulu-
tusta antavat joukko-osas-
tot ja B-sarjassa eri reser-
viläispiirien joukkueet. A-
sarjaan osallistui vuoden 
2019 kilpailussa 9 ja B-sar-
jaan 11 joukkuetta.

Nyt 74. kerran järjeste-
tyn Oltermannin hiihdon 
järjestelyvastuu oli tällä 
kertaa Etelä-Savon aluetoi-
mistolla. Kilpailunjohtaja-
na toimi aluetoimiston 
päällikkö, everstiluutnant-
ti Jyrki Niukkanen. ja Ol-
termannina Maavoimien 
esikuntapäällikkö, kenraa-
limajuri Markku Mylly-
kangas. Kymenlaakson, 
kuten ehkä muittenkin 
joukkueitten kilpailijat 

odottivat, että kilpailukes-
kus olisi Karkialammin va-
ruskunta-alue Mikkelissä. 
Toisin kävi. Karkialammil-
la ilmoittauduttiin kertaus-
harjoitukseen tiistaina, 
mutta joukkueet siirrettiin 
seuraavana aamuna Savon-
linnan liepeille Tanhuvaa-
ran urheiluopistolle, joka 
toimi kilpailukeskuksena. 
Kymenlaakson joukkueen 
viesti/tervehdys Olter-
mannille laadittiin etukä-
teen Mikkeli- ja Päämaja-
oletuksella, mutta hiihdon 
teemana olikin Talvisodan 
Tyrjän rykmentti, joka oli 
muodostettu Savonlinnan 
alueen miehistä. 

Keskiviikkopäivä oli ai-
kaa tiedustella seuraavana 
yönä suunnistettavat ja 
hiihdettävät reitit, jotka oli 
jaettu kuuteen osuuteen. 
Rastivälejä oli kaikkiaan 
kymmenen. Reitin pituus 
linnuntietä oli 72 kilomet-
riä. Oltiin tyypillisessä jär-
visuomen maastossa; pal-
jon rikkonaista vesistöä, 
salmia, lahdekkeita, kaa-
kosta-luoteeseen suuntau-
tuvia jyrkkiä mäkiä ja har-
janteita. Alueen länsipääs-

Oltermannin hiihto 2019 Savonlinnassa

Keskellä joukkueen huoltaja ylivääpeli Urpo Särkkä vas. Jarkko Koskelan, Ari Heinolan, Hannu-Pekka Pukeman ja Valtteri Pätärin ympäröimänä 
Tanhuvaaranurheiluopiston palloiluhallissa.  

Kymenlaakson reserviläisten avausosuuden hiihtäjät edessä Hannu-Pekka Pukema ja Valtteri Pätäri takana 
hetki ennen lähtöä.

Kymenlaakson reserviläispiirin ankkuri Jukka Tani lukee kymenlaaksolaisten tervehdyksen.  Vastaanottajana 
Oltermanni, kenraalimajuri Markku Myllykangas.
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sä reitti kävi melkein kau-
pungin keskustassa, lento-
kentällä ja itäpäässä Pun-
kaharjun tuntumassa.

Sekä pelloilla, järvien 
jäillä että metsissä oli vuo-
denaikaan nähden poik-
keuksellinen hankikanto. 
Useimmat tiet olivat lähes 
peilijäässä. Hiihtovoimalla 
ja -vauhdilla tulisi olemaan 

suuri merkitys kilpailun 
kulkuun-ei ehkä niinkään 
pelkällä suunnistuksella. 
Kisa alkoi urheiluopiston 
kentältä klo 21. Gps-seu-
rannan avulla kilpailun 
seuraaminen oli helppoa 
reaaliajassa kaiken aikaa. 
Valotaulun karttapohjalla 
eriväriset ja nimetyt jouk-
kueiden pallukat hänti-

neen etenivät kohti rastia 
välillä nopeasti ja oikeaan 
suuntaan, välillä tuskastut-
tavan hitaasti ja oudom-
man reitinvalinnan kautta. 
Viestin ensimmäinen 
osuus käsitti kolme rasti-
väliä lähtien Tanhuvaaras-
ta ja palaten yleisörastille 
takaisin Tanhuvaaraan. 
Huimia eroja alkoi syntyä 
alusta alkaen. Vahvat hiih-
tojoukkueet Pohjois-Kar-
jala ja Suur-Savo kahden 
joukkueen voimalla hivut-
tautuivat pikkuhiljaa omil-
le paikoilleen kärkeen. Jää-
tä pitkin oli nopeinta hiih-
tää. Kymenlaakso jäi en-
simmäisellä osuudella rat-
kaisevasti kärjen vauhdis-
ta tullen yleisörastille kuu-
dentena noin 20 minuuttia 
kärkeä jäljessä. Toisella 
osuudella edelleen valmiit 
tienpohjat olivat parhaita 
reittivalintoja. Kymenlaak-
solaisten ero kärkeen ei 
kasvanut. Kolmannella 
osuudella hiihdettiin jää-
kauden suuntaisesti. Jää oli 
jälleen nopeinta alustaa ja 
korkean Kulenoisenharjun 
ylityspaikan valinta muu-
ten ratkaisevaa. Harju seu-
rasi reitin keskiviivaa lähes 
yhden rastinvälin. Kymen-
laakso virkistyi ja nosti si-
joitustaan. Osuus päättyi 
Kerimäen kirkonkylään lä-
helle maailman suurinta 
puukirkkoa. Seuraava ras-
tiväli oli kilpailun pisin ja 
haastavin. Rasti sijaitsi Sa-
vonlinnan lentokentän 
tuntumassa. Mentiin poi-
kittain maaston muotoja 
vasten. Etenemissuunnas-
sa ei ollut pitkiä järvensel-
kiä, vaan tasaisesti metsää, 
peltoa, suota ja järviä. Par-
haat reitinvalinnat olivat 
jälleen ihannematkaan 
nähden jonkin verran kier-
tävät tiepohjat. Osuuden 
puolivälin jälkeen peliin 
tuli ensi kertaa jännitystä, 
kun Keplakkojärven jäällä 
kärkijoukkueet erehtyivät 
saarista ja niemekkeistä ja 
koukkasivat liian aikaisin 

kohti etelää. Kilpailun kär-
ki tasoittui. Kymenlaakso 
ei erehtynyt ja toive kol-
mannesta sijasta heräsi va-
rovasti. Tasaisissa asetel-
missa lähdettiin viimeisel-
le osuudelle ennen Antto-
lan kylässä sijainnutta vä-
limaalia. Kaksi kärkijouk-
kuetta oli mennyt meno-
jaan, mutta Suur-Savon 
kakkosen, Etelä-Karjalan 
ja Pohjois-Savon kanssa 
peli oli lähes tasoissa. Vii-
meinen rastiväli koitui Ky-
menlaakson kohtaloksi. 
Kärkijoukkueet valitsivat 
reittinsä pohjoisen kautta 
kiertäviä tienpohjia hyväk-
si käyttäen. Kymenlaakso 
lähti eteläistä reitti pyrkien 
kielletyn alueen eli valta-
tien reunaan. Matkalla oli 
kuitenkin vauhtia selvästi 
hidastava joen ylitys ja vii-
meiset kolme kilometriä oli 
tultava maantien penkkaa 
pitkin. Saman reitin valin-
nut Pohjois-Savo ohitti vä-
syneet kymenlaaksolaiset. 
Samanaikaisesti pohjoisen 
reitin valinneet joukkueet 
tekivät koko ajan lisää eroa 
Kymenlaaksoon ja Pohjois-
Savoon. Välimaalissa Ky-
menlaakso oli kuudes noin 
36 minuuttia Pohjois-Kar-
jalan joukkuetta perässä. 
Ankkureiden hiihtämä vii-
meinen osuus aamulla oli 
enää muodollisuus. Yli 

puolet osuudesta oli jää-
hiihtoa ja sijoituksia ei juu-
ri ollut mahdollista enää 
muuttaa. Maalissa Kymen-
laakso oli B-sarjan kuuden-
tena noin kolme varttia 
voittajasta jääneenä. Edel-
le ehtivät Pohjois-Karjala, 
Suur-Savon 1.- ja 2. jouk-
kueet, Etelä-Karjala sekä 
Pohjois-Savo. A-sarjan 
joukkueista myös Kainuun 
prikaati oli edellä. Kilpailu 
päättyy kaikilla joukkueil-
la ilmoittautumiseen Ol-
termannille.  Ankkuri luki 
taustajoukkojensa laati-
man viestin. Kymenlaak-
solla tuo kunnia lankesi jäl-
leen joukkueen johtajalle 
luutnantti Jukka Tanille. 

Vuosikausien ajan Ky-
menlaakson joukkueen ko-
koamisesta on vastannut 
ylivääpeli Urpo Särkkä. 
Puolustusvoimat on arvos-
tanut Särkän työtä mm. ni-
mittämällä hänet ratames-
tariksi niinä vuosina, kun 
kilpailu on järjestetty koti-
maakunnassa eikä Särkkä 
jääviyssyistä ole voinut toi-
mia oman joukkueen kans-
sa.

Kymenlaakson joukkue 
oli hieman pettyneen oloi-
nen kuudenteen sijaansa 
kolmen 3.-sijojen jälkeen. 
Sijoituksen parantamista ja 
jopa voittoa lähdettiin ha-
kemaan, mutta sen tavoit-

telu mm. viime hetken sai-
rastumisten vuoksi jää nyt 
vähintään ensi vuoteen. Se 
matka on kaikkiaan pitkä, 
sillä järjestelyvuorossa on 
Sodankylässä sijaitseva 
Jääkäriprikaati. 

Kaikkiaan hiihto osoit-
ti, että kokeneet reserviläis-
urheilijat ovat haastavissa 
olosuhteissa, yöllä ja puo-
lustusvoimain suksilla sit-
keämpiä, taitavampia ja 
kestävämpiä kuin varus-
miehet. Hiihtovauhti nois-
sa olosuhteissa on häm-
mästyttävän kovaa-keski-
määrin 12-13 km tunnissa. 
Vain Kainuun prikaatin 
kilpahiihtoa harrastavat 
varusmiehet olivat parhai-
den reserviläisjoukkuei-
den kanssa samalla tunnil-
la maalissa.

Tämän tarinan kirjoit-
ti toiminnanjohtaja evp 
Jorma Uski ja valokuvat ot-
ti reserviläispiirin urheilu-
toimikunnan jäsen Matti 
Kunnas. Meillä oli kunnia 
olla tapahtumassa Kaak-
kois-Suomen aluetoimis-
ton kutsuvieraina. Kiitäm-
me aluetoimistoa tästä 
mahdollisuudesta. Olter-
mannin hiihdossa on sitä 
jotakin…

Teksti ja kuvat  
Jorma Uski

Joukkueen kolmannen osuuden viestinviejä Ville Simola, joka voitti tal-
ven aikana myös Imatralla järjestetyn Reserviläisurheiluliiton ampuma-
hiihtomestaruuden

Kymenlaakson joukkue osuuksittain

1. osuus: kersantti Hannu-Pekka Pukema ja viestimies Valtteri Pätäri
2. osuus: ylikersantti Jarkko Koskela ja kersantti Ari Heinola
3. osuus: luutnantti Ville Simola ja ylikersantti Ari Mikkelä, varajohtaja
4. osuus: ylikersantti Mikko Maaranen ja alikersantti Simo Mänttäri
5. osuus: jääkäri Niko Hakulinen ja jääkäri Toomas Ristola
6. osuus: luutnantti Jukka Tani, johtaja
varalla: yliluutnantti Simo Norema
kuljettaja: kapteeni evp Jorma Laukkanen
huoltaja ja valitsija: ylivääpeli Urpo Särkkä

Parhaat tulokset:

A-sarja: 
1. Kainuun prikaati 7 h 12 min 
2. Kaartin jääkärirykmentti 8 h 57 min
3. Utin jääkärirykmentti 9 h 8 min

B-sarja:
1. Pohjois-Karjalan reserviläispiiri 6 h 49 min 
2. Suur-Savon reserviläispiiri 1.-joukkue 6 h 59 min
3. Suur-Savon reserviläispiiri 2.-joukkue 7 h 18 min 
4. Etelä-Karjalan reserviläispiiri 7 h 32 min 
5. Pohjois-Savon reserviläispiiri 7 h 33 min 
6. Kymenlaakson reserviläispiiri 7 h 35 min

Kymenlaakson reserviläiset 
tervehtivät OLTERMANNIA

Kymenlaakson reserviläiset ovat jälleen innolla odot-
taneet mahdollisuutta päästä kertaamaan ja osallistu-
maan Puolustusvoimien vanhimpaan, reservin taitoa ja 
kestävyyttä mittaavaan Oltermannin hiihtoon. 
Haluamme edelleen kehittää taistelijan perusominai-
suuksia; hiihto- ja suunnistus- sekä ampumataitoam-
me, samoin kuin henkistä kestävyyttämme sekä viedä 
viestiä majapaikasta toiseen.
Hyvin koulutetun, hyväkuntoisen ja hyvän valmiuden 
omaavan reservin merkitys vain korostuu nykyisessä 
turvallisuustilanteessa. 

Tällä kerta viestiä vietiin etelä-savolaisessa maastossa. 

Tärkeä osa salaisen viestin perille saattamisessa on 
löytää hiihtäjille alueelta sopivan suojaiset ja ennen 
kaikkea luotettavat majapaikat. 
Ne löytyivät tälläkin kerralla ja kaiken kruunasi viestin 
toimittaminen itse Päämajaan tai ainakin sen tuntu-
maan tänne Maavoimien esikuntaan Tanhuvaaraan. 

Maaliskuussa 2019! 

Pasi Laari   Olli Leisti
Reserviupseeripiirin  Reserviläispiirin
puheenjohtaja   puheenjohtaja
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Taustaa

Kouvolan koulutuspaikan 
vastuulla on tänä vuonna toi-
meenpanna KYMIJOKI 
2019 harjoitus, jossa koulu-
tetaan paikallispataljoonan 
osia sekä järjestetään varau-
tumis- ja sotilaallisia val-
miuksia palvelevia kursseja. 
Sotilaallisen koulutuksen ti-
laajana on Karjalan prikaati. 
Valmentava harjoitus toi-
meenpannaan 17. - 18.5. 
2019 ja varsinainen KYMI-
JOKI 2019 harjoitus 29.8. – 
1.9 2019 Vekaranjärvellä. 
KYMIJOKI 2019 harjoitusta 
palveleva harjoitus järjestet-
tiin myös Mikkelin koulutus-
paikalla kevään 2019 aikana. 
Sotilaallisen koulutuksen 
osalta kohdejoukkona ovat 
Maakuntakomppania ja 
Panssarijääkärijoukkue. Toi-
meenpantavia varautumis- 
ja turvallisuuskoulutuksen 
kursseja ovat katuturvalli-
suus- etsintä- kyberturvalli-
suus- ja sotilaskotikurssi se-
kä sotilaallisia valmiuksia 
palveleva moottoripyörä-
kurssi. Tämän vuoden har-
joituksen kouluttajahenki-
löstönä toimivat Kouvolan 
koulutuspaikan lisäksi myös 
Mikkelin koulutuspaikan 
kouluttajat.

Valmistelut ja 
harjoituksen 
kehittäminen

Koska sotilaallisen koulu-
tuksen osalta tilaajan on Kar-
jalan prikaati, niin perusteet 
ja vaatimukset harjoituksen 
sisällöstä ja tavoitteista saa-
tiin Karjalan prikaatilta. 
Harjoituksen suunnittelu on 
sidottu Puolustusvoimien 
suunnittelurytmiin. Ensim-
mäiset askeleet harjoituksen 
suunnittelussa otettiin jo 

vuoden 2018 keväällä ja tar-
kentuivat loppuvuotta koh-
den siten, että Kouvolan kou-
lutuspaikan koulutuspäivillä 
marraskuussa kerrottiin pe-
rusteet reserviläisille ja siten 
sitoututettiin heidät valmis-
teluun mukaan. Käytännös-
sä tämä tarkoitti sitä, että 
suurin osa harjoituksen kou-
luttajatehtäviin sekä harjoi-
tuksen esikuntaan sijoite-
tuista reserviläisistä tiesi 
oman tehtävänsä Kymijoki 
2019 harjoituksessa jo vuo-

den 2018 marraskuussa. 
Harjoituksen alustava 

toimeenpanosuunnitelma 
esiteltiin tilaajalle vuoden 
2018 joulukuussa. Tuotteena 
syntyi yhteistoimintamuistio 
siitä, miten valmisteluja Kar-
jalan prikaatin ja Mikkelin 
koulutuspaikan kanssa jatke-
taan. Harjoituksen kehittä-
misessä ja suunnittelussa 
käytettiin tukena palautetta 
niin reserviläisiltä kuin Kar-
jalan prikaatiltakin. Erityi-
sesti KYMIJOKI 2018 har-

joituksen auditointi ja siitä 
johdetut kehittämisesitykset 
jalkautetaan käytännön toi-
miksi. Esimerkkinä audi-
toinnin vaikutuksista voi-
daan mainita mm. taloudel-
lisuuteen liittyvät kehittä-
mistoimet, simulaattorijär-
jestelmien käytön laajenta-
minen, taisteluharjoitusvai-
heen alueen ja maaston käyt-
tö, sekä uusien kouluttajien 
rekrytointi harjoitukseen. 
Viimeksi mainittu toimenpi-
de kohdistui erityisesti Mik-

kelin koulutuspaikan koulut-
tajiin.

Kouluttajien osaamista 
lisättiin järjestämällä Mikke-
lin koulutuspaikan toimin 
harjoitus, jossa koulutettiin 
Maavoimien taistelutapa 
2015 mukaista joukkojen toi-
mintaa. Myös Reserviupsee-
rikoulun toimeenpanemaa 
kouluttajakurssia hyödyn-
nettiin henkilöstön koulut-
tamisessa.

Taistelutekniset ja takti-
set perusteet laadittiin uuden 
harjoitusalueen käyttöön-
oton myötä pitäen sisällään 
Paikallispataljoonan komen-
tajan arvion vastustajan toi-
minnasta, komentajan pää-
töksen ja tulenjohtokomen-
tajan suunnitelman. Samas-
sa yhteydessä laadittiin vas-
taavat perusteet keltaisella 
puolella olevalle Panssarijää-
kärijoukolle. Muiden kurssi-
en osalta toimittiin aiemmin 
hyväksi havaittujen menetel-
mien ja viime vuoden itsear-
viointien pohjalta.

Varsinainen valmistelu-
tilausuus toimeenpannaan 
17. - 18.5.2019 Vekaranjär-
vellä. Tilaisuuden aikana toi-

meenpannaan myös Perus-
tamiskeskusten osille Perus-
tamiskurssi. Kurssi on kou-
lutuksen osalta sidottu KY-
MIJOKI 2019 harjoitukseen 
siten, että syksyn KYMIJO-
KI 2019 harjoituksessa ko. 
kurssilaiset hoitavat KYMI-
JOKI 2019 joukkojen perus-
tamisen ja purkamisen. Täl-
lä tavoin saadaan perusta-
miskeskuksen henkilöstön 
koulutukseen sovellettuvai-
he oppimisen mittariksi.

Enen valmistelutilai-
suutta laadittiin kouluttajil-
le, kurssien johtajille ja esi-
kunnan henkilöstölle säh-
köiseen muotoon etätyöoh-
je, jonka perusteella laadi-
taan mm. viikko-ohjelmat ja 
materiaalitukipyynnöt. Laa-
ditut suunnitelmat tallenne-
taan sähköiseen muotoon si-
ten, että ne voidaan tarkistaa 
ja laatijoille voidaan antaa 
palaute ennen varsinaista 
valmistavaa harjoitusta. Tä-
män mahdollistaa internetis-
sä oleva PVMoodle järjestel-
mä. Tällä tavoin voidaan var-
sinaisessa valmistelutilai-
suudessa keskittyä mm. 
maastontiedusteluihin ja 

Kirjoittaja Ari Enbom toimii koulutuspäällikkönä Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin Kouvolan koulutuspaikalla

Kouvolan koulutuspaikka  
kouluttaa paikallispataljoonaa
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Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin 
koulutustarjonta kevät 2019
Puolustusvoimien tilaama koulutus
Perustaistelumenetelmä 17.-19.5.2019 Mikkeli

Kymijoki 2019 valmentava 17.-18.5.2019 Vekaranjärvi
Perusammuntojen johtajakoulutus näytöt 17.-19.5.2019 Lappeenranta
Perustamiskurssi 1 18.-19.5.2019 Vekaranjärvi
Fyysisen kunnon testit 15.-16.6.2019 Mikkeli

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Taisteluensiapu 3.-5.5.2019 Mikkeli
Ampumapäivä miehille, Hamina 5/5/2019 Hamina
Ampumakurssi 2 5/7/2019 Mikkeli
Pistooliammunta ja aseiden puhdistus 5/7/2019 Lappeenranta
Intti tutuksi naisille kouluttajakoulutus 5/8/2019 Lappeenranta
Laskuvarjohyppykurssi 2 10.-12.5.2019 Immola
Ampumakurssi 3 - Sovellettu perusammunta 5/14/2019 Mikkeli
Pistooliammunta, naisille 5/14/2019 Lappeenranta
Ammuntakurssi reserviläiskiväärillä 5/16/2019 Taipalsaari
Ampumakurssi 4 - sovellettu perusammunta 5/21/2019 Mikkeli
Pistooliammunta 5/21/2019 Lappeenranta
Ammuntakurssi reserviläiskiväärillä 5/23/2019 Taipalsaari
Tarkka-ampujakoulutus siviiliasein kasakisa 5/25/2019 Taipalsaari
Pistooliammunta 5/28/2019 Lappeenranta
Pistooliammunta, kokeneet ampujat 6/4/2019 Lappeenranta
Ampumakurssi 5 - sovellettu ammunta 6/6/2019 Mikkeli
Tarkka-ampujakoulutus siviiliasein 7.-9.6.2019 Taipalsaari
Ampumakurssi 6 - sovelletu ammunta 6/11/2019 Mikkeli
Pistooliammunta 6/11/2019 Lappeenranta
Ase- ja ampumakoulutus reserviläiset 6/15/2019 Taipalsaari
Ammuntakurssi reserviläiskiväärillä. Kokeneet ampujat 6/18/2019 Taipalsaari
Salpavaellus, toimitsijat ja tukiorganisaatio 28.6.-30.6.2019 Lappeenranta-Luumäki
Salpavaellus, pitkäreitti 28.6.-30.6.2019 Lappeenranta-Luumäki
Salpavaellus, keskipitkäreitti 28.6.-30.6.2019 Lappeenranta-Luumäki
Salpavaellus, lyhytreitti 28.6.-30.6.2019 Lappeenranta-Luumäki
Salpavaellus, Faitterit-soittokunta 29.6.-30.6.2019 Lappeenranta-Luumäki

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus
Lottaperinneliiton VARTU kurssi 5/17/2019 Kouvola
Kymijoki 2019, VARTU valmentava 17.-18.5.2019 Vekaranjärvi
Sotaveteraanien virkistyspäivä 6/15/2019 Lappeenranta
Palokuntanuoret leirin tuki 28.6.-4.7.2019 Lappeenranta
Rakuunaratsastuksen aloitus 28.6.-30.6.2019 Lappeenranta
Metsästyskoirajälkikoulutus Mejä 28.-30.6.2019 Lappeenranta

Haminan toimisto
p. 040 589 0700
 
Luumäen toimisto
p. 050 400 8705

Miehikkälän toimisto
p. 040 050 5984

www.mhy.fi/kaakko
kaakko@mhy.fi

taistelusuunnitelmien laa-
dintaan. Materiaalituki-
pyyntöjen osalta siirryttiin 
”uuteen aikakauteen” laati-
malla kyseiset suunnitelmat 
järjestelmään, joka mahdol-
lista kaikkien tilaajien yhtä-
aikaisen työskentelyn ja au-
tomaattisen tallentamisen. 
Järjestelmä mahdollistaa re-
aaliaikaisen tukipyyntöjen 
ylläpidon ja seurannan. Näin 
harjoituksen johtaja, huolto-
päällikkö kuljetusaliupseeri 
jne. voivat seurata materiaa-
litilanteen kehittymistä reaa-
liajassa. 

Viime vuoden harjoituk-
sen hyvien kokemusten pe-
rusteella harjoituskäskyn 
laadinnassa on annettu en-
tistä enemmän vastuuta re-
serviläisille siten, että harjoi-
tuksen esikunnan henkilös-
tö (huoltopäällikkö, kuljetu-
saliupseeri, johtamisjärjes-
telmäupseeri, viestiupseeri, 
pääerotuomari jne.) laativat 
oman osuutensa Karjalan 
prikaatin harjoituskäskyyn.

Toimeenpano

Varsinainen Kymijoki 2019 
harjoitus toimeenpannaan 
29.8. - 1.9.2019 Vekaranjär-
vellä. Harjoitukseen osallis-
tuva henkilöstö ja joukot saa-
puvat porrastetusti harjoi-
tukseen siten, että esikunta, 
tarvittavat kouluttajat ja si-
joitetut johtajat saapuvat 
harjoitukseen vuorokausi 
ennen pääjoukkoa. Pääosa 
muista kurssien henkilöstös-
tä saapuu harjoitukseen lau-
antaina 30.8.2019.

Perustamiskurssi vastaa 
joukkojen ja eri kurssien pe-
rustamisesta niin, että pää-
osa joukoista ja osa kursseis-
ta on ”marssi valmiina ” noin 
kolme tuntia viimeisten hen-
kilöiden ilmoittautumisen 
jälkeen. Taisteluharjoitus-
vaihe toteutetaan kaksipuo-
leisena KASI simulaattori-
avusteisena harjoituksena. 
Käytössä ovat käsiase- pst-
ase, CV 9030FIN rynnäkkö-
panssarivaunu-, miina–, kä-

sikranaatti- ja epäsuorantu-
len simulaattorit.

Taisteluharjoitusvaiheen 
toisena päivänä joukot har-
joittelevat omaa tehtäväänsä 
siten, että iltapäivän päät-
teeksi käydään ensimmäiset 
simulaattoritaistelut. Kol-
mantena päivänä toimeen-
pannaan harjoituksen hui-
pentumana taistelu, jossa 
keltainen panssarijääkäri-
joukko hyökkää Loirinkan-
kaan suunnasta kohti varus-
kunnan alueelle olevaa puo-
lustavaa Maakuntakomppa-
niaa ja pioneerijoukkuetta 
vastaan. Taistelujen päätyt-
tyä harjoituksen simulaatto-
riryhmä antaa palautteen 
joukoille taistelun kulusta.

Perustamiskurssi vastaa 
harjoitusjoukkojen ja eri 
kurssien purkamisesta laati-
mansa suunnitelman mu-
kaan niin, että joukot ja kurs-
sit on kotiutettu harjoituk-
sen päättymisestä neljässä 
tunnissa. Tuo aika pitää si-
sällään päivällisen ja tilaajan 
eli Karjalan prikaatin taiste-
luharjoitusjoukoille toi-
meenpaneman palautetilai-
suuden.

Lopuksi

Uusi laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuskoulutukses-
ta astuu voimaan 1.1.2020. 
Se miten laki tulee vaikutta-
maan Kymijoki harjoituksiin 
jatkossa, on vielä joiltain osin 
avoin. Faktaa on kuitenkin 
se, että Puolustusvoimat ei-
vät tilaa enää sotilaallista 
koulutusta Maanpuolustus-
koulutusyhdistykseltä. Se 
miten esim. vuoden 2020 Ky-
mijoki harjoitus toimeen-
pannaan vaikuttaa mm. re-
serviläisten käyttöön koulut-
tajatehtävissä. Hyvin toden-
näköistä on se, että MPK:n 
kouluttajat tulevat myös jat-
kossa toimimaan Puolustus-
voimien toteuttamissa soti-
laallisen koulutuksen harjoi-
tuksissa vastuullisissa kou-
luttajatehtävissä. Tahtoa ja 
taitoa tähän on.
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Kouvolassa pidettävä uusi turvallisuus- 
tapahtuma kokoaa maan huiput yhteen

Tutustu jo ennakkoon osoitteessa:

kouvolanturvallisuus.fi

Lauantaina 14.9.2019

Suomen suurin varuskuntakaupunki 
Kouvola järjestää 13.–14.9.2019 kansainvä-
lisen Kouvolan turvallisuus -tapahtuman. 
Tapahtuma on kaksipäiväinen, käynnistyy 
asiantuntijoille suunnatulla Turvallisuus-
konferenssilla ja jatkuu toisena päivänä 
yleisölle avoimella Turvallisuusareenalla.  

Turvallisuuskonferenssis-
sa ensimmäisenä tapahtu-
mapäivänä korkean tason 
kansainväliset päättäjät ja 
asiantuntijat keskustelevat 
suomalaisten kollegojensa 
kanssa päivänpolttavista 
turvallisuusaiheista kuten 
asevelvollisuuden kehitty-
misestä, hybridisodasta, 
muuttuvista taistelukentis-
tä, suursodan riskistä, uh-
kakuvista Itämeren alueel-
la sekä pohjoismaisten 
puolustusdoktriinien muu-
toksista.

Toisen päivän Turval-
lisuusareena on kohdistet-
tu suurelle yleisölle. Luen-
totilaisuudessa  kotimaiset 
asiantuntijat keskustelevat 
maanpuolustuksen ja tur-
vallisuuden nykytilasta ja 
tulevaisuudesta sekä valta-
kunnallisesta että alueelli-
sesta näkökulmasta. Tilai-
suuteen kaupungintalolla, 
jossa käsitellään kokonais-
turvallisuutta eri näkökul-
mista, saa mahdollisuuden 
osallistua 300 nopeinta en-
nakkoon ilmoittautunutta. 
Lisäksi turvallisuuteen kes-
kittyvä ulkoilmatapahtuma 
valtaa kaupungin keskus-
tan, ja erilaisia toiminta-

näytöksiä sekä keskustelu-
tilaisuuksia järjestetään 
mittavan kalustoesittelyn 
lisäksi pitkin päivää. Viran-
omaiset ja järjestöt esitte-
levät toimintaansa Kävely-
katu Manskilla ja kaupun-
gintalon ympäristössä.

-Karjalan prikaati ja 
Utin jääkärirykmentti ovat 
merkittäviä työnantajia, ja 
kaupunki on meille tärkeä 
yhteistyökumppani. Tänne 
sijoittuu myös erityistä 
osaamista kuten helikopte-
ritoimintaa sekä laskuvar-
jojääkärikoulutusta. Olem-
me vahvasti mukana tässä 
tapahtumassa, toteavat 
Karjalan prikaatin ko-
mentaja prikaatinkenraa-
li Pasi Välimäki ja Utin 
jääkärirykmentin komen-
taja eversti Jaro Kesänen.

Kouvolan kaupunki 
täyttää nykyisessä muodos-
saan kymmenen vuotta tä-
nä vuonna. Kouvolan tur-
vallisuus -tapahtuma on 
osa juhlavuoden ohjelma-
tarjontaa.

 - Kouvolalla on erityi-
siä vahvuuksia puolustuk-
seen ja puolustuspolitiik-

kaan liittyvien tapahtumi-
en sijaintipaikkana. Tur-
vallisuustapahtuma Kou-
volassa profiloi koko Kaak-
kois-Suomea, lisää yleistä 
mielenkiintoa kaupunkia 
kohtaan sekä tukee kong-
ressimatkailua.  Huomi-
oimme juhlavuotenamme 
Kouvolan turvallisuus -ta-
pahtumilla tätä kansainvä-
lisestikin kiinnostavaa eri-
tyispiirrettämme, kertoo 
Kouvolan kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Har-
ri Helminen. 

-Tapahtumasta tehdään 
vuosittain toistuva. Halu-
amme nostaa Kouvolan 
turvallisuus -tapahtuman 
kansainväliselle tasolle. 
Tarjoamme päättäjille, vai-
kuttajille ja suurelle yleisöl-
le kiinnostavaa ohjelmaa 
sekä mahdollisuuksia yllät-
täviin kohtaamisiin.

Lisätietoa Kouvolan 
turvallisuustapahtuman 
ohjelmasta ja puhujista jul-
kaistaan verkossa touko-
kesäkuun aikana. Lue lisää 
osoitteessa www.kouvo-
lanturvallisuus.fi.

KYMENLAAKSON 
RESERVIPIIRIEN AMMUNNAN 

KILPAILUKALENTERI 2019

Vuoden 2019 sarjakilpailut.
Yleistä: 
Pistoolilajeissa käytetään SAL:n 25 m tarkkuusosataulua, 
Tauluhankintoihin on varattu edelliseltä vuodelta 300 e määräraha 
Taulut ja muut tarvikkeet löytyvät yhteisestä kontista sekä pienoiskivääriradan katsomon alta.
Puolustusvoimat uusii pistooliradalla taululaitteet paikoilla 1-20. Laitteisto ei ole yhteensopiva 
entisen laitteiston kanssa
Osallistumismaksu on edelleen 5 e/kerta käteisellä.
Alkamisajankohta klo 18.
Lupinmäen kilpailujen osalta lupa hankitaan entiseen tapaan RUK:n johtajalta. 

Aika Laji Paikka Järjestäjäkerho/-yhdistys
Ma 29.4.2019 klo 18 kivääri Lupinmäki Hamina 
Ma 6.5.2019 pistooli Tyrri Kouvola (RES)
Ma 27.5.2019 kivääri Lupinmäki Kotka/Karhula
Ma 10.6.2019 pistooli Tyrri Inkeroinen
Ma 1.7.2019 kivääri Tyrri Elimäki
Ma 8.7.2019 pistooli Tyrri Kuusankoski
Ma 29.7.2019 kivääri Tyrri Voikkaa
Ma 12.8.2019 pistooli Tyrri Kotka/Karhula
Ma 26.8.2019 kivääri Tyrri Iitti
Ma 2.9.2019 pistooli Tyrri Kouvola (RES)

 

Vuoden 2019 pm-kilpailut
 
Aika Laji Paikka Järjestäjäkerho/-yhdistys
To 2.5.2019 perinnekivääri 100 m Hevosmäki Myllykoski
To 16.5.2019 perinneaseet 3x10 150m Tyrri Kouvola res 03 taulu
Ma 17.6.2019  Isopistooli Ojakorpi Kuusankoski
To 27.6.2019 pienoispistooli Ojakorpi Kuusankoski
kesäkuu  pienoiskivääri Tyrri Voikkaa/KuusA
 60ls makuu ja 3x20 ls
To 25.7.2019 Kenttäammunta. ja  Lupinmäki Karhula/Kotka klo 17.30
 itselataava kenttä
Ma 5.8.2019 pistooli pika-ammunta Ojakorpi Kuusankoski

 
Timon malja

Ke 21.8.2019 Timon Malja Ojakorpi   Kuusankoski res
 pistooli 22-38
Huom! Aloitusaika klo 17.30.

Reserviläisammunnat (ent. palvelusammunnat)

Su 26.5.2019
klo 12.00  RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m Kouvola 
klo 14.00  RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata Kouvola
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Rakkaudella rakennettu,
sydämellä sisustettu

Se on yksi suurimmista suomalaisten 
elämänlaadullisista unelmista. Omannäköisen 
ja juuri itselle sopivan kodin rakentaminen, 
itselle tärkeään ympäristöön. 

Siis tule, näe ja koe miten Pioneeripuiston 
historiallinen varuskuntamiljöö herää uuteen, 
jännittävään huomiseen - monimuotoisena, 
idyllisenä ja luonnonkauniina asuinalueena.

Asuntomessut järjestetään 
Kouvolan Pioneeripuistos-
sa 12.7.-11.8.2019. Pionee-
ripuiston asuinalue raken-
tuu monelle varusmiehelle 
tutuksi käyneelle Korian ka-
sarmialueelle. Vanhat puna-
tiiliset kasarmirakennukset, 
yhdessä uljaan luonnon 
kanssa luovat alueelle oman 
uniikin luonteen.

Historiallisesta 
kasarmialueesta 
asuinkäyttöön

Kesällä 1910 Kouvolan ja Kori-
an alueelle saapui venäläisiä hu-
vilatonttien ostelijoita. Pian 

kuitenkin paljastui, ettei ollut 
seurueella huvilat mielessä. He 
suunnittelivat varuskuntia Hel-
sinki-Pietari rautatien suojak-
si. Korian sillan varmentami-
seen sopivin paikka oli vierei-
nen Kymijoen ranta-alue. Var-
sinaiset rakennustyöt alkoivat 
kesällä 1911, ja vuoteen 1915 
mennessä varuskuntaan val-
mistui 12 punatiilistä raken-
nusta. Pioneerit ottivat varus-
kunnan omakseen joulukuus-
sa 1920. 

Kun Kymen Pioneeripatal-
joona siirtyi Korialta Vekaran-
järvelle osaksi Karjalan Prikaa-
tia vuonna 1994, avautui van-
ha varuskunta-alue yleiseen 

käyttöön. Pioneerien vaikutus 
näkyy alueen ilmeessä vielä ny-
kyäänkin. Talliojan yli vievät 
edelleen pioneerien harjoitus-
siltoinaan käyttämät Kivinie-
mestä tuodut sotasaalissillat. 
Pioneerihistoria säilyy myös 
alueen nimistössä.

Pioneerinostalgiaa ja 
uudiskohteita

Kesän Asuntomessuilla on 
nähtävänä noin 30 messu-
kohdetta. Rakentamisen uu-
sia ideoita esittelevät alueen 
modernit pientalot, rivita-
lot, paritalot ja uudenlainen 
senioriasumisen kortteli. 

Historiallisista kohteista esi-
tellään pioneerikoulu, mie-
histösauna, juureskellari, 
upseerikerho ja polkupyö-
räkorjaamo, jotka ovat ku-
kin saaneet uuden elämän ja 
käyttötarkoituksen. Asunto-
messualueen kokonaisuus 
on upea yhdistelmä uusim-
pia asumisen ratkaisuja ja 
historiaa.

Teemaviikot 
rytmittävät 
Asuntomessuja

Kesän 2019 Asuntomessu-
jen neljä teemaviikkoa ovat 
harrastusten viikko, sisusta-

misen viikko, remppaviikko 
sekä historian ja tulevaisuu-
den viikko. Teemaviikkojen 
sisällöt nousevat Pioneeri-
puiston asuntomessualueen 
ominaispiirteistä, joita ovat 
vanhan muuntuminen uu-
deksi sekä hyvän arjen pala-
set. Seuraa Asuntomessujen 
tapahtumakalenteria osoit-
teessa asuntomessut.fi ja va-
litse paras ajankohta messu-
vierailullesi. Kalenteri täy-
dentyy kevään aikana. 

Messujen  
aukiolo ja liput

Asuntomessut Kouvolassa 

ovat avoinna 12.7.—
11.8.2019, kello 10—18. 
Poikkeuksena keskiviikko-
jen artisti-illat, jolloin mes-
suportit ovat avoinna aina 
kello 21 saakka. 

Osta lippusi messupor-
tilta tai verkkokaupasta. Ai-
kuiset 26 €, 7–15 v. 13 €. Per-
helippu (2 aikuista+lapset 
7–15 v.) 52€. Invalidit, elä-
keläiset, varusmiehet, opis-
kelijat ja ryhmät 17 €. En-
nakkoliput –10% messujen 
avautumiseen saakka: liput.
asuntomessut.fi.

Asuntomessut Korian vanhalla kasarmialueella
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Ilmakivääri 
N
1. Ruuti Leisti Kot Res 217

N50 
1. Eila Väisänen Ham Res 381

Y 
1. Mika Seppä, Karhula-Kymi 310
2. Olli Leisti,  Kot Res 270
3. Jokke Kaiponen Kot Res 215

Y60
1. Matti Venäläinen Ham Res 381

Y70
1. Mauri Heino Karhula-Kymi 347
2. Hannu Seppä Karhula-Kymi 317
3. Sakari Ahola Voik.Res.Ups. 312

Joukkuekilpailu ilmakivääri
1. Karhula-Kymin reservinaliupseerit 
Heino-Seppä-Seppä 974
2. Kotkan seudun reserviläiset 
Kaiponen-Leisti-Leisti 702

Ilmapistooli

N 
1. Ruuti Leisti Kot.Res 259

N50
1. Jaani Mäkelä Kuusank.Res 333

Y 
1. Mika Seppä Karhula-Kymi 352
2. Jokke Kaiponen Kot Res 319
3. Olli Leisti Kot Res 210

Y50
1. Timo Tulokas Karhula-Kymi 362
2. Tapio Hyppänen Kou Res 347
3. Marko Tolvanen Ink Res 334

Y60
1. Matti Takala Elimäki aliups 360
2. Markku Koskivirta Karhula-Kymi 352
3. Hannu Haimi Valk.Res.Au 344
4. Olavi Sinisalo Ink.Res 296

Y70
1. Hannu Seppä Karhula-Kymi 354
2. Matti Saarainen Ham.Res 338
3. Olavi Pulsa Kuusank.Res 316

Joukkuekilpailu ilmapistooli
1. Karhula-Kymin reservinaliupseerit  
Koskivirta, Seppä, Tulokas 1068
2. Kotkan seudun reserviläiset 
Kaiponen, Leisti, Leisti 788

Kymen reserviupseeri- ja 
reserviläispiirin 
piirinmestaruuskilpailu 2019 
ilma-aseilla 21.3.2019 
Kotka, Mussalon ilma-
aserata

06.04.2019  14:50:32
Reserviläisjärjestöjen piirin mestaruuskilpailut  

Sisärata 30+30 ls. Pohjolatalo, Kouvola 06.04.2019

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja D

1. Sanna Sihvola Karhula-Kymi 61 61 58 180 59 59 49 167 347

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja D50

1. Jaani Mäkelä Kuus.Res. 89 95 90 274 93 89 82 264 538

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H18

1. Tuukka Tuominen Kouvolan Res. 79 77 81 237 91 90 89 270 507

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H

1. Teemu Puranen Kouvolan Res. 94 91 93 278 94 92 93 279 557 12x

2. Kari Eskola Kuus.Res. 88 93 93 274 94 96 93 283 557 8x

3. Marko Hänninen Inkeroisten Res. 89 89 84 262 91 97 91 279 541

4. Mika Seppä Karhula-Kymi 91 87 90 268 77 94 86 257 525

5. Tomi Lattu Karhula-Kymi 78 87 84 249 78 79 86 243 492

6. Tuomas Kurki Karhula-Kymi 56 76 73 205 51 71 73 195 400

7. Riku Rantala Kouvolan Res. 68 73 69 210 51 66 40 157 367

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H50

1. Marko Tolvanen Inkeroisten Res. 76 82 84 242 72 84 80 236 478

2. Kari Tuominen Kouvolan Res. 75 80 56 211 74 83 80 237 448

3. Kimmo Hovilainen Kouvolan Res. 55 68 70 193 84 82 84 250 443

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H60

1. Ari Hyvönen Kouvolan Res. 89 86 88 263 92 87 94 273 536

2. Juhani Koste Kouvolan Res. 77 84 90 251 83 88 87 258 509

3. Pertti Elg Voikkaan Res. 82 83 81 246 85 87 80 252 498

4. Harri Hallikas Voikkaan Res. 74 83 87 244 87 84 80 251 495

5. Olavi Sinisalo Inkeroisten Res. 81 79 92 252 74 67 66 207 459

6. Jouni Metso Kouvolan Res. 62 76 74 212 60 74 64 198 410

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H70

1. Hannu Seppä Karhula-Kymi 91 92 91 274 87 91 95 273 547

2. Tapani Kuisma Kouvolan Res. 94 82 79 255 93 90 90 273 528

3. Paavo Westman Voikkaan Res. 89 93 85 267 74 77 83 234 501

4. Olavi Pulsa Kuus.Res. 73 82 82 237 84 80 94 258 495

5. Olli Pohjola Karhula-Kymi 72 73 82 227 77 78 74 229 456

25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H75

1. Samuli Mäkelä Kouvolan Res. 42 62 54 158 59 14 20 93 251

Reserviläisjärjestöjen piirin 
mestaruuskilpailut
Sisärata 30+30 ls. Pohjolatalo, Kouvola 06.04.2019

KYMENLAAKSON 
RESERVILÄISPIIRIN 
URHEILUKALENTERI 
2019

5.5.2019 Piirinmestaruus hirvenjuoksu/kävely Laajakos-
ki Honkala
2 kertaa matkan arviointi,1 kerta ammunta--kokonaismatka 3km
aika:10.00
Ammunta: pienoiskivääri (tähtäin vapaa) 
Ilmoittautumiset paikan päällä
Lisätiedot: Hannu Valjus 040-8320338 
Huom. muuttunut ajankohta
6.5.2019 Piirinmestaruus pistooliampumajuoksu/käve-
ly Laajakoski Honkala
1km etenemistä, 1 ammunta, 1km etenemistä, toinen ammun-
ta ja 1km etenemistä
Ammunta tapahtuu pienoispistoolilla(tähtäin vapaa). 
Aika: ilmoittautuminen paikan päällä 17.30-18.00.
Lähtö: 18.00
Lisätiedot: Matti Kunnas 050-5352123
27.-28.4.2019 Kanoottijotos
Paikka: Urpalanjoki
Ilmoittautumiset ja lisätiedot HamRes / Lauri Sihvola 0404821943
28.5.2019 Suunnistustaitotesti reserviläisille
Ajankohta: lähtö klo 16-18 
Paikkakunta: Kouvola. Kukonojantie 109 45610 Kouvola. KS il-
tarastien opasteet 
Ilmoittautuminen: VAIN MPK:n kautta 1.1.2019 klo 00:00 – 
28.5.2019 klo 18:00 
Tavoite: Reserviläinen pystyy osoittamaan toimintakykynsä kent-
täkelpoisuuden suunnistusaidot pitkäkestoisella suunnistuksella 
6 km rata alle 3 tunnissa 
Kohderyhmä: Kaikki reserviläiset 

Sisältö: Reserviläinen suorittaa omilla suunnistusvarusteilla ja 
omaan tahtiin 6 km:n pituisen suunnistusradan Järvenmäen il-
tarastien yhteydessä, aikaraja 3 tuntia.. Ilmoittautumalla etukä-
teen MPK:n kurssille, on kurssilaisella MPK:n vakuutus. MPK:n 
kautta osallistuneiden suoritus voidaan hyväksyä osaksi kent-
täkelpoisuuden koulutuspäiväsuoritusta, joka voidaan hyväk-
syä kertausharjoitukseen rinnastettavaksi ja ylentämisen perus-
teeksi olevaksi koulutuspäiväksi. 
Kurssin hinta: Iltarastien osanottomaksu 6e suoritetaan lähtö-
paikalla. 
Vahvuus: ei rajoitetta 
Kysy lisätietoja: Juha Käki, puh. 040-7228114, juha_kaki@hot-
mail.com
29.5.2019 Cooperin testi Karhulan Keskuskenttä
Juoksu tai kävely 12minuuttia Aika: Ilmoittautuminen paikan 
päällä 17.30-18.00. Testi klo:18.00. 
jos krnttä on remontissa, uusi paikka ilmoitetaan myöhemmin 
Lisätiedot: Matti Kunnas 050-5352123
28 - 30.6.2019 Salpavaellus MPK:n kurssi
Ajankohta 28.06.2019 - 30.06.2019 
Kesto 3 vrk 
Korvaavat KH-vuorokaudet 2 vrk
Kyettävä toteuttamaan turvallinen vaellus.
Tunnettava: vaelluksen tavoitteet ja vaatimukset.
Osattava: aseen käsittely, palvelusturvallisuus.
Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta  
Kurssin hinta: 100,- 
Vahvuus: max 80 henkilöä
Lisätietoja
Reittipäällikkö Petri Rajajärvi
petri.rajajarvi@gmail.com, 040 511 9437
28.-29.8.2019 Sotilaspartiokilpailu (Vapaaehtoinen ker-
tausharjoitus KARPR:n partiokilpailun yhteydessä) 4:n 
sotilaan partio
Ajankohta 28.08.2019 16:00 - 29.08.2019 16:00
Kesto 2 vrk 

KH-vuorokaudet 2
Tavoite: Kyettävä toteuttamaan partion tehtävä ja toiminaan so-
tilaan tehtävissä partiokilpailussa. Osattava sotilaan perustaidot 
ja hallittava ammunta RK:llä. 
Kohderyhmä: Kaikki reserviläiset 
Sisältö: Reserviläisistä kootut vapaaehtoiseen harjoitukseen osal-
listuvat partiot suunnistavat yöosuuden ja päiväosuuden.
Ilmoittautuminen MPK:n järjestelmän kautta 27.7.2019 men-
nessä 
Kurssin hinta: 0,- 
Vahvuus: 12-40 
Kysy lisätietoja:  Juha Käki, puh. 040-7228114, juha_kaki@hot-
mail.com 
9.9.2019 Piirinmestaruus pienoiskivääriampumajuok-
su/kävely 
Paikka: Laajakoski Honkala
Aika: ilmoittautuminen paikan päällä 17.30-18.00. Lähtö 18.00.
Sisältö: 1km etenemistä ja ammunta+1km etenemistä ja 
ammunta+1km etenemistä
Ammunta tapahtuu pienoiskiväärillä(tähtäin vapaa)
Lisätiedot: Matti Kunnas 050-5352123 
16.9.2019 Cooperin testi
Juoksu tai kävely 12minuuttia
Aika: Ilmoittautuminen paikanpäällä 17.30-18.00.  Testi 
klo:18.00
Paikka: Karhulan Keskuskenttä, jos on remontissa, uusi paikka 
ilmoitetaan myöhemmin
Lisätiedot: Matti Kunnas 050-5352123 
14.12.2019 Talvijotos  Hamina
Lisätiedot HamRes / Lauri Sihvola 0404821943

Resul:n kilpailukalenteri löytyy www.resul.fi 
Piirin tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille.
Lisätiedot Kymenlaakson reservipiirin urheilukalenterista: urhei-
lu-upseeri Topi Suomalainen, email. topisuomalainen(ät)hotmail.
com, puh. 0505142660
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KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI
TOIMINTAKALENTERI  2019 

TOUKOKUU 
Pe 17.5. Veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä Kuusankoski
La-su 18.–19.5. RESUL perinneasekilpailut Keuruu
Su 19.5. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet
Toukokuu RESUL Pistooliampumajuoksu Tuusula
Ma 27.5.? Isoympyrän viesti  Hamina

KESÄKUU
Ti 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
Ti 4.6. Reservin ylennystilaisuus Kouvola 
Kesäkuu Kesäyön marssi 
La 8.6. Kymijokijuoksu Kouvola-Kotka
La 15.6. Jukolan viesti Kangasala
Kesäkuu Hengellinen perheilta Anjalankoski
Viikko 24 Rahanjako II / 2019
Viikko 24 Kenttäposti 3 / 2019
Pe-Su 28.- 30.6. Salpavaellus  Kaakonkulma
29.6. RESUL Frisbee-Golf Toijala
Pe-Su 28.- 30.6. Salpavaellus  Kaakonkulma
Su 30.6. Maanpuolustusjuhla Kaakonkulma

HEINÄKUU 
La 6.7. RESUL reserviläisammunnat Hollola 
vko 27 tai 28 Ammuntojen seuraaminen (RUK) Vekaranjärvi
20.7. RESUL reserviläisgolf Hämeenlinna
Heinäkuu Falling Plates Mikkeli

ELOKUU
La-Su 3.-4.8. RESUL SRA -kilpailut Syndalen
Ke 14.8. Timon Malja Kuusankoski
Pe-su 16. -18.8. Häyhä tarkka-ampujakilpailu Sotinpuro 
Ma 19.8. PYT- ja Kymen Salpa tmk 3/2019 ABC- Anjalankoski
Ma 19.8. Piirihallitus 4/2019 ABC- Anjalankoski 
Pe-Su 23. -25.8. Reservin ampumamestaruuskilpailut Hälvälä/Hollola
La 24.8. RESUL 300 m kivääri Hälvälä/Hollola
Viikko 34 Kenttäpostia 4 / 2019

SYYSKUU
Ma 2.9. Kymen Salpa 3/2019 aineistopäivä 
La 7.9. Liittohallituksen kokous 3 / 2019 Helsinki
La 7.9. ”Ukon tie” rk-kilpailu reserviläisille Vekaranjärvi 
Ke-to 11. -12.9. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Jyväskylä
Pe 13.9. Kymen Salpa 3/ 2019 ilmestyy
La 14.9. Karjalan Prikaatin ja kerhojen YT-päivä Vekaranjärvi
Ma 16.9. Hengellisen tmk:n kokous 
La 21.9.  Reserviläispäivä (ampuma- ja maastokilpailu) Tyrri
Pe-su 27. -29.9. RESUL Päämajajotos Mikkeli 

LOKAKUU
To 3.10. Sota-ajan lauluilta Kuusankoski
La 19.10. RESUL -maastokilpailu Kangasniemi
Viikko 42 Rahanjako III / 2019
Viikko 42 Kenttäposti 5 / 2019
Ma 14.10. Piirihallituksen kokous 5/ 2019 ABC- Anjalankoski
Ma 28.10.? Isoympyrän viesti Hamina 

MARRASKUU
Ma 11.11. PYT- ja Kymen Salpa tmk 4/2019 Piiritoimisto
Pe 15.11. Liittohallituksen kokous 4/2019 Turku
La 16.11. Liittokokous Turku
To 21.11. Piirin syyskokous  
La 30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet

JOULUKUU
Ma 2.12.  Kymen Salpa 4/2019, aineistopäivä
To 5.12. Reservin ylennys Hamina 
Pe 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet
Ma 9.12. Piirihallituksen kokous 6/ 2019,1/2020 ABC- Anjalankoski
Pe 13.12. Kymen Salpa 4/ 2019 ilmestyy
La 14.12. Liittovaltuuston kokous   (uusi valtuusto) Helsinki
Viikko 50  Rahanjako IV / 2019
Viikko 50 Kenttäposti 6 / 2019
Viikko 51 Joulutulet ja adventtihartaudet
Ti 24.12. Jouluaaton hartaustilaisuudet

Huom! Muutokset mahdollisia

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI ry
TAPAHTUMAKALENTERI 2019 

TOUKOKUU 
5.5. Reserviläisten ampumataitopäivä 
17..5. Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Kuusankoski
18.-19.5. RESUL, perinneaseet, Keuruu 
 19.5.  Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaisesti
20.5.  Työ-ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto
Toukokuu Ammuntojen seuraaminen Vekaranjärvi 
Toukokuu Pistooliampumajuoksu, Tuusula
KESÄKUU 
29.6. RESUL Frisbee-Golf, Toijala 
4.6. Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet
4.6. Reservin ylennystilaisuus, Kouvola 
Kesäkuu Virolaisten vierailu Suomeen 
8.6. Kymijokijuoksu, Koria-kotka
Kesäkuu Hengellinen perheilta, Anjalankoski 
21.-23.6. Voiton päivän paraati, Johvi, Viro  
28.-30.6. Salpavaellus ja maanpuolustusjuhla
HEINÄKUU 
6.7. RESUL, reserviläisammunnat, Hollola
20.7. RESUL Reserviläisgolf, Hämeenlinna
Heinäkuu Falling Plates, Mikkeli
ELOKUU 
3.-4-8. SRA-SM kisat, Syndalen 
14.8. Timon Maljakilpailu, Kuusankoski Ojakorpi
16.-18.8.  Häyhä TA-kilpailu, Sotinpuro
Elokuu Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto
19.8. PYT, ABC Anjalankoski 
23.-25.8. Reservin ampumamestaruuskilpailut Hollola
31.8.-1.9. Ampumakilpailu Suomi-Alutaguse Malev, Viro
SYYSKUU 
2.9.  Aineisto Kymen Salpa lehteen, digi 
7.9. Ukon tie -rk-kilpailu reserviläisille 
11.-12.9. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Jyväskylä
13.9. Kymen Salpa nro 3/2019 ilmestyy, digi
16.9. Hengellinen toimikunta, kokous
21.-22.9. RESUL Päämajajotos, Mikkeli 
21.9. Reserviläispäivä, Tyrri
24.9. Piirihallituksen kokous, piiritoimisto
28.9. RESL 300 m kivääri, Hollola
LOKAKUU
3.10. Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus
19.10. RESUL Maastokilpailu, Kangasniemi
29.10. Piirin syyskokous, Pyhtää
MARRASKUU 
11.11. PYT/Kymen Salpa lehtitoimikunnan kokous, piiritoimisto  
15.-17.11. RES, Syyskokoustapahtuma, Turku  
25.11. Piirihallituksen järjestäytymiskokous, piiritoimisto  
30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti

PIIRITOIMISTO HAKEE 
VARUSVARASTON-

HOITAJAA!
Kymenlaaksoon reservipiireillä on käytössä Kouvolan Hallituskadulla varustevarasto, jossa säily-
tetään enimmäkseen reserviläistoimintaan tarvittavia asusteita, mutta myös joitakin muita va-
rusteita Pohjois-Kymenlaakson reserviläistoiminnan tarpeisiin. Varusteet kuuluvat puolustusvoi-
mille ja ne on tarkoitettu lainattavaksi kerhoille erilaisiin reserviläistoiminnan tapahtumiin.  Va-
raston käytön joustavuuden parantamiseksi piirit hakevat varastonhoitajaa, joka vastaisi varaston 
ylläpidosta ja olisi käytettävissä luovuttamaan ja vastaanottamaan varusteita tarpeen mukaan. 
Sujuvan toiminnan varmistamiseksi on suotavaa, että varastonhoitaja asuu Kouvolan seudulla. 
Lisätietoja toiminnanjohtaja Leevi Lassila, p. 040 530 8088 tai kymresmail@gmail.com 

KUTSU
Elimäen Reservinaliupseerit toivottaa Kymenlaakson reserviläiset tervetulleeksi viet-
tämään elokuun iltaa perjantaina 2.8.2019 klo 17-21 Kymen Seudun Osuuspankin 

mökille Pataniemeen, Pataniementie 253, 07990 Ruotsinkylä.

Ohjelmassa pientä kisailua, makkaranpaistoa ja saunomista. 

Tervetuloa! 
Elimäen reservinaliupseerit ry
Lisätietoja Miika Piipari, p. 040 153 4182
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Suomalainen reserviläisten ryhmä uusien 
yhteistyömahdollisuuksien edessä
Viro-toimikunnan val-
tuuttama ryhmä Jorma 
Hanski, eestin kielen tai-
taja Ravo Sarmet, Tomi 
Kitunen ja Sami Aho osal-
listuivat 15.-17.3. Aluta-
guse Malev Kaitseliitin 
järjéstämään vuosijuh-
laan Eestin Toilan kylässä 
Itä-Virumaalla. 

Retkikunta oli kutsuttu 
keskustelemaan uusista tu-
levaisuuden suunnitelmis-
ta pitkän pöydän ääreen. 
Isäntänä oli Malevin pääl-
likkö Mati Kuusvere, joka 
toivotti vieraat tervetulleik-
si ja ensitöikseen ojensi kai-
kille suomalaisille puisen 
kynälahjan ja teki selväksi, 
ettei ole mitään syytä huo-
leen, ja välttämättä mikään 
asia ei muutu. Hän kuiten-
kin toivoi myötämielisestä 
suhtautumista uusiin yh-
teistyömahdollisuuksiin, 
joista hän mainitsi sotilas-
urheilu-, urheilu-, sekä 
muut aktiviteetit, joihin 
voidaan osallistua. 

Nämä olisivat kuten Si-
nimäede-retki, Metsaven-
nan retki, ampumahiihto, 
Tõnissoni- marssi, kansan 

juoksu ja Alutagus- koette-
lemus tai joku muu aktivi-
teetti, johon voidaan tarjo-
ta majoitus esimerkiksi Ma-
levin tiloissa. 

Muitakin tapahtumia 
oli esillä. Ilta sujui jutustel-
len englannin, viron ja suo-
men kielillä. Seuraava päi-
vä oli varattu tutustumiseen 
Vaivaran kunnantalolle, 
missä kuulimme kahvin lo-
massa kunnanjohtaja Veik-
ko Luhalaidin esityksen 
mm. siitä, kuinka lähihisto-
rian kuntauudistus on yh-
distänyt aiemmin pienet 
kunnat. 

Matka jatkui Itään koh-
ti Narvaa, missä tutustuim-
me Maleva Kodun tukikoh-
taan. Itse rakennus on teh-
ty isolla rahalla ja se näkyi 
kaikessa. Turvallisuuteen 
on panostettu. Lounastim-
me Narvan linnassa ja vas-
tapäätä Idässä, joen toisel-
la puolella avautui näkymä 
naapurivaltakunnan kes-
kiajan Iivana Julman linnoi-
tuksiin. Saman päivän ilta-
juhla oli Toilan Spa- hotel-
lin juhlasalissa, jossa jat-
koimme keskustelua jo ren-

nommissa merkeissä. Alu-
taguse Malevin vuosijuh-
laan oli panostettu. Kunni-
anosoituksia ja palkitsemi-
sia oli pitkä lista, jonka osa-
na Kymenlaakson reservi-
läispiiri lahjoitti sissipuu-
kon kunniakirjoineen Noo-
remseersant Arvo Laurille. 
Suomen juhlapuheen piti 
Ravo Sarmet. Retken anti 
jätti paljon pohdittavaa. 
Asioita on selvitelty jälkikä-
teen sähköpostilla puolin ja 
toisin ja kuunneltu van-
hempien virotoimikunnan 
konkareiden arvokkaita ko-
kemuksia. 

Toiminnan pääperiaa-
te olisi hyvä säilyttää mie-
lekkäässä ohjelmassa, jos-
sa maiden välinen kult-
tuuri, reserviläisyys ja 
maanpuolustustahto, sekä 
-ideologia kohtaisivat par-
haalla mahdollisella taval-
la.

Sami Aho. 
Virotoimikunnan 
puheenjohtaja.

VIROTOIMIKUNTA 
TIEDOTTAA

7-9.6 Alutaguse Malev Kaitseliitin jäsenet saapuvat retkelle maidemme välisen yhteistyösoi-
muksen mukaisesti.
Ohjelmassa on Voikkaalla simultaaniammuntaa, kalastelua ja retkeilyä Hiidenvuorella.  
22-24.6 Viron voitonpäivän juhla Toilan kylässä. Haemme 12 hengen ryhmään jäseniä ilmot-
tautumisjärjestyksessä. Matkaamme henkilöautoilla Itä-Virun maalle. Majoitus moottorimotel-
lissa. Koe kaksi juhannusta peräkkäin.
Alutaguse Malev Kaitseliit tarjoaa mahdollisuuden osallistua kaikille reserviläisille 
Virossa: .  sotilaallis-urheilu ja urheilutapahtumiin, kuten: Sinimäede retki, Metsavennan retki, 
ampumahiihto, Tõnissoni marssi (kansan juoksu ja Alutagus koettelemus.
Majoitus järjstyy yhteismajoituksessa. Seuraa tapahtumia internetissä esim: http://kindral.ee/
tonisson/
Elokuun ja syyskuun vaihde: Haemme maidemme välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti 
ampumajoukkuetta tänä vuonna Viroon. Joukkue käsittää 6 ampujaa. Matkaa tehdään kahdel-
la henkilöautolla Itä-Virun maalle. Ampujat otetaan ilmottautumisjärjestyksessä.
Tervetuloa kaikkiin tapahtumiin ja otathan  yhteyttä hyvissä ajoin. Lähde mukaan ja koe uutta!

Sami Aho Virotoimikunnan pj.
ahosami.res@gmail.com           040-7439026

Kymenlaakson	Reserviläisjärjestöjen	
SRA	ammuntaan	vakiovuoro.

Tyrrin tilannerata	1	
sunnuntaisin	klo	10	– 14.




