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Puheenjohtaja kauteni ensimmäi-
set kuukaudet ovat takana ja jär-
jestömme vuosikellon mukaan 

piirihallituksen ja liittohallituksen en-
simmäiset kokoukset ovat takana. Liit-
tohallituksen kokouksessa olen pääs-
syt tutustumaan uuteen puheenjohta-
jistoon ja muiden piirien puheenjohta-
jiin. Reserviupseeriliittoa tulee vetä-
mään seuraavat kolme vuotta puheen-
johtajana Aaro Mäkelän ja hänen apu-
naan tämän vuoden varapuheenjohta-
jat Veli-Matti Kesälahti Imatralta ja 
Tuomas Kuusivaara Valkeakoskelta. 
Saa nähdä, miten me liittomme uusi-
en vetäjien kanssa pystymme vastaa-
maan toimintaympäristöön kohdistu-
viin paineisiin.

Liittohallituksen 1. kokouksessa 
meille esiteltiin RUL:n toiminnan 
painopisteet vuodelle 2020. Ne 
ovat: liiton kolmivuotissuunnitel-
man jalkauttaminen, vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen edunvalvonta ja 
Reserviupseerikoulu 100 vuotta. 
Mitä tehtäviä nämä tavoitteet poi-
kivat piiri ja kerhotasolla?  

Kymenlaakson piirien yhteises-
tä vuosikalenterista löytyy tapahtu-

mia, kuten Reserviläisten 
ammunta ja maastokil-
pailu syyskuussa, jolla 
katetaan vänrikki- ja toi-
mintapäivän järjestämis-
velvollisuus. Vastaavasti 
ammunnassa meillä pyö-
rii 5:n osakilpailun sarja-
kilpailut sekä pistooli, et-
tä kiväärilajeissa. Sovel-
letussa reserviläisam-
munnassa (SRA) meillä 
on 4:n osakilpailun sarja, joka on 
varsinkin nuorten reserviläisten 
suosiossa. Yhdessä MPK:n ja Kaak-
kois-Suomen aluetoimiston kanssa 
pyöritämme joka vuotista ”Ukon-
tie” reserviläisammuntaa. Tälläkin 
vastaamme varsin hyvin tavoittei-
siin, joita meille on asetettu prosent-
tiammunnan ja jäsenistömme am-
pumataidon kehittämiseen. 

Sen sijaan piirimme jäsenmää-
rän kehitys on ollut huolestuttavaa 
luettavaa. Vuoden 2019 aikana jä-
senmäärä on laskenut 40:llä ja sen 
ollessa viime vuoden lopussa 1210. 
Liittotasolla ja muissa piireissä on 
pystytty jopa kasvattamaan jäsen-

määriä. Tämän kehityk-
sen kääntämiseksi 
olemme aloittaneet pii-
rien yhteisen viestinnän 
kehityshankkeen. Piiri-
en yhteistoimintatyö-
ryhmä (PYT) on aloitta-
nut työstämään viestin-
täkanaviemme Kymen 
Salpa -lehden, piirien 
nettisivujen ja Facebook 
sivujen roolitusta. Ta-

voitteena on reserviläistoimintaan 
liittyvien viestintäkanavien roolit-
taminen ja saattamaan ne parem-
min vastaamaan tämän päivän tar-
peita.  Tällä saamme niillä näky-
vyyttä ja tavoitamme paremmin ny-
kyisen jäsenkuntamme ja potenti-
aaliset uudet jäsenet.  

Tänä vuonna vietämme Reser-
viupseerikoulun 100 vuotisjuhlaa. 
Me kymenlaaksolaiset olemme etu-
oikeutettuja sen suhteen, että koulu 
sijaitsee piirimme alueella. Liitto 
toivoo, että piirit järjestävät 6.6 pi-
dettävään pääjuhlaan yhteiskulje-
tuksia. Piirimmekin järjestää kulje-
tuksen Pohjois-Kymenlaaksosta 

taajamien kautta Haminaan. Haas-
tankin teidät reservin upseerit saa-
maan juhlaan myös sellaisia kurs-
sikavereitanne, jotka eivät aktiivi-
sesti ole mukana toiminnassamme. 
Tämä juhlavuosi on meille mahdol-
lisuus tavoittaa uusia potentiaalisia 
jäseniä. Meistä jokainen voi panna 
itsensä likoon ja markkinoida jär-
jestöämme.

Liitto on myös asettanut tavoit-
teet meille yksilötasolla. Itse olen 
hakenut oman kenttäkelpoisuuden 
ylläpidosta motivaatiota niin fyysi-
sen kunnon kuin ampumataidon yl-
läpitämiseen. Tämä talvi ei ole suo-
sinut hiihtoa, joten olen ”hurahta-
nut” uimiseen. Myös uimisessa voi 
kehittyä ja saada kuntosuoritukset 
suoraan älyurheilukellosta meidän 
reserviläisten uuteen kuntokorttiin 
eli Mars-Mars järjestelmään. 

Pekka Mertakorpi
Kymenlaakson reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja
pekka.mertakorpi@gmail.com

Uusi vuosikymmen ja 
uudet miehet remmissä, mikä muuttuu

Vuodenvaihteessa yhdistyksissä 
tapahtuu vaihdoksia luottamus-
toimien henkilöissä ja hallituk-

sen tulee huolehtia muutoksien ilmoit-
tamisesta jäsenrekisteriin. Tiedot on 
hyvä muutenkin tarkistaa  ja tarvitta-
essa päivittää ajantasalle. Liiton ja pii-
rin sähköpostit lähetetään jäsenrekis-
terin tietojen perusteella ja jos yhteys-
tiedot eivät ole päivitetyt, menevät tie-
dotteet ym. yhdistyksen kannalta tär-
keät viestit väärään paikkaan ja pahim-
millaan jäävät kokonaan saapumatta 
yhdistyksen hallinnolle. Mikäli tarvit-
sette apua muutosten tekemiseen, alle-
kirjoittanut voi asiassa auttaa, laitta-
kaa vaikka sähköpostilla olli.leisti@
gmail.com tiedot hallituksen vastuu-
henkilöistä, niin hoidan muutokset jä-
senrekisteriin.

Toinen tärkeä asia on päivittää 

PRH:n järjestelmään 
muuttuneet yhdistyksen 
nimenkirjoittajat. Mikäli 
yhdistyksellä on tarvetta 
asioida vaikkapa viran-
omaisten kanssa, täytyy 
nimenkirjoittajien tiedot 
olla yhdistysrekisterissä 
ajantasalla.

Reserviläisliitto ja 
Suomen Reserviupseeri-
liitto ovat yhdessä Kadet-
tikunnan sekä Historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien liiton kanssa 
suunnitelleet viimeiset kaksi vuot-
ta maamme lukioissa toteutettavaa 
turvallisuuspolitiikkaa ja kokonais-
turvallisuutta käsittelevää kilpailua. 
Lukioiden käyttämää, sähköistä 
Abitti-koejärjestelmää hyödyntävää 
kilpailua kokeiltiin viime syksynä 

Uudenmaan alueen luki-
oissa, jonka pohjalta Tur-
potietäjä-nimellä toteu-
tettava kilpailu on nyt 
viimeistelty ja käyniste-
tään ensi syksynä koko 
maan alueella. Turpotie-
täjä-kilpailua toteutta-
maan muodostetaan ke-
vään aikana reservipii-
reihin Reserviläisliiton 
ja Suomen Reserviupsee-

riliiton yhteiset kilpailuorganisaati-
ot. Jokaisen piirikohtaisen kilpailu-
organisaation tulee 6.3.2020 men-
nessä nimetä yhteinen TURPO-kil-
pailupäällikkö. Kymenlaaksosta 
kilpailupäällikkö on vielä nimeä-
mättä ja jos kyseinen tehtävä kiin-
nostaa, ota pikaisesti yhteyttä piiri-
toimistoon. Tietoa hankkeesta löy-

tyy liitojen internetsivuilta.
Hiihtokelejä ei ainakaan eteläi-

sessä Kymenlaaksossa tänä talvena 
juuri ole ollut, mutta muuta kunto-
liikuntaa on voinut harrastaa. 
RESUL:n sähköinen kuntokortti 
lakkautetaan pikkuhiljaa ja urheilu-
suorituksia voi jatkossa kirjata 
MarsMars sovelluksen avulla. Van-
han kuntokortin tiedot kannattaa 
käydä ottamassa talteen kesäkuun 
loppuun mennessä. Ampumapäivä-
kirja on tulossa käyttöön uutena 
”kymppi” palveluna lähiaikoina.

Mukavaan kevään odotusta

Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiiri
puheenjohtaja

Hyvää alkanutta vuotta 2020
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Karjalan prikaati,
Kaakkois-
Suomen 

puolustaja

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Herra on minun paimeneni, ei mi-
nulta mitään puutu. Ps 23:1. 

Voiko tämän päivän suomalaiset 
sanoa näin, tuntuu niin kaukaa hae-
tulta ettei löydy niitä jotka yhtyvät 
tähän. Jokaisella on jotain valittamis-
ta mitä minulta puuttuu, jos saisin 
sen olisin tyytyväinen elämääni.

Me ihmiset unohdamme, että 
kaikki mitä meillä on, on lahjaa Ju-
malalta, tämän olen tullut huomaa-
maan käydessäni avustustyössä Kau-
koidässä. Voin sanoa, että melkein 
hävettää suomalaisten tyytymättö-
myys omiin elinoloihinsa, kun nä-
kee, että muualla on puutetta kaikes-
ta, ihmettelen kuitenkin, että ihmis-
ten kasvoissa ja olemuksessa näkyy 
ilo, myös kiitollisuus avusta jota he 
saavat. Meillä on taipumus ja halu 
olla maailmanparantajia, johonka 
meillä ei kuitenkaan ole varaa. Ta-
vallinen pieni ihminen tallotaan jal-
koihin. Muista, että joku on sinun 
puolellasi, hän on Jeesus Kristus.

Viheriäisille niityille hän vie si-
nut lepäämään, virvoittavien vetten 
tykö hän minut johdattaa. Hän vir-
voittaa minun sieluni. Hän ohjaa oi-
kealle tielle nimensä tähden. Ps 23:3 
ja 4

Talvisodan päättymisestä on jo 
80 vuotta. Uskon, että silloinen Suo-

men kansa pyysi johdatusta ja vii-
sautta asioiden hoitoon, kansa luot-
ti Jumalaan ja rukoili varjelusta ko-
ko kansana ylintä maan johtoa myö-
ten. Jumala kuuli rukoukset ja Suo-
mi säilyi itsenäisenä kansana kansa-
kuntien joukossa. Se joukko mikä 
taisteli Suomen itsenäiseksi on suu-
relta osin nukkunut pois. monen so-
taveteraanin muistelot sisälsivät pal-
jon rukousta, että tästä selvittäisiin. 
Nyt tänä päivänä tuntuu siltä, että 
Jumala ei kuulu mihinkään suunni-
telmaan, minä osaan, minä tiedän. 
Ihmisiä me olemme ilman Jumalaa.

Siunattua alkuvuotta

Taisto Raussi
Sippolan reserviläiset

Herätys Suomi

Kaakkois-Suomen alue-
toimiston vuosipäivän juh-
lakonsertti järjestettiin 19. 
helmikuuta Kuusankoskita-
lolla. Konsertissa esiintyi 
Maasotakoulun Rakuuna-
soittokunta kapellimestari-
naan musiikkimajuri Riku 
Huhtasalo ja solistinaan 
maamme eturivin trumpe-
tisti Tero Lindberg, konser-
tin teemana oli ”kultaisen 
trumpetin paluu”.  Juhlakon-
sertin yhteydessä järjeste-

tyssä kutsuvierastilaisuu-
dessa huomioitiin aluetoi-
mistosta menneen vuoden 
aikana pois siirtyneitä hen-
kilöitä: everstiluutnantti Sa-
ku Muona reserviin ja kap-
teeni Olli Luukkainen-Foa 
Maasotakouluun (Hamina).

Poimintoja  
vuodelle 2020

Maaliskuun alussa Pohjois-
Kymenlaakson operatiivis-

ta valmiutta parannetaan ja 
paikallispuolustusta harjoi-
tellaan yhdessä alueen vi-
ranomaisten ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Harjoituk-
sen aikana lähialueen reser-
viläisistä koostuva Pohjois-
Kymenlaakson maakunta-
komppania suunnittelee ja 
harjoittelee toimintaansa 
Kouvolan lähialueilla.

13. maaliskuuta tulee 
kuluneeksi 80 vuotta talvi-
sodan päättymisestä. Päivän 

aikana monilla paikkaunil-
la Kymenlaaksossa ja kaut-
ta Suomen järjestetään ar-
vokkaita tilaisuuksia muis-
taen ja kunnioittaen vete-
raanien ja lottien korvaama-
tonta panosta Suomen ja it-
senäisyytemme säilyttämi-
seksi.

Perinteinen Olterman-
nin hiihto kisataan tänä 
vuonna Jääkäriprikaatin 
johtamana Sodankylän ym-
päristössä 7.-9. huhtikuuta. 
Oltermannin hiihto on puo-
lustusvoimien vanhin kil-
pailu, joka on järjestetty yh-
täjaksoisesti vuodesta 1951 
alkaen. Ensimmäisen ker-
ran hiihto järjestettiin jo 
vuonna 1933. Kymenlaak-
son ja Etelä-Karjalan reser-
viläisistä muodostettavat is-
kukykyiset joukkueet osal-
listuvat myös tämän vuoden 
kilpailuun edustaen alu-
eemme maakuntien hiihto-
perinteitä.

Puolustusvoimien kesä-
kiertuekonsertti vierailee 
Kouvolan Kasarminmäellä 
12. kesäkuuta. Tapahtuman 
tavoitteena on ylläpitää ja 
edistää maanpuolustustah-
toa ja tehdä laajemmin tun-
netuksi puolustusvoimien 
suorituskykyä esittelemällä 
kalustoa ja monipuolista 
toimintaa sekä sotilasmu-
siikkia. Kouvolassa esiinty-
vät Ilmavoimien Big Band 
solistinaan Heikki Silven-
noinen sekä Rakuunasoit-
tokunta jonka solistina toi-

mii Souls of Women -trio, 
jossa laulavat Emilia Vihan-
to, Iina Mutikainen ja Klaa-
ra Koivunen. Illan päättää 
Varusmiessoittokunnan 
Showband.

Vuoden 2020 kutsunnat 
toimeepannaan Kaakkois-
Suomessa 18. elokuuta - 15. 
joulukuuta välisenä aikana. 
Vuonna 2002 syntyneet 
nuoret miehet, joita alueel-
lamme on 1559, ovat kut-
suntavelvollisia tänä vuon-
na. Naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen hakeville 
järjestetään valintatilaisuus 
huhtikuussa Kouvolassa.

Kaakkois-Suomen aluetoi-
misto toivottaa kaikille Ky-
men Salpa -lehden lukijoil-
le menestystä vuodelle 2020!

Everstiluutnantti Timo 
Hartikainen, 
Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston päällikkö

Tero Lindberg ja rakuunasoittokunta esiintyivät aluetoimiston juhlakonsertissa Kuusankoskitalolla.
KUVA/Karjalan prikaati

Piirin puheenjohtajan vaihto 
19.12.2019 glögin merkeissä
Joulun alla 19.12. nautimme 
piiritoimistolla perinteises-
ti glögiä. Tänä vuonna tilai-
suudessa juhlittiin myös pii-
rin puheenjohtajan vaihtu-
mista. Kymenlaakson reser-
viupseerikerhot luovuttivat 
väistyvälle puheenjohtaja 

Pasi Laarille lahjakortin ur-
heilu- ja retkeilyliikkeeseen. 
Kiitämme Pasia hänen pit-
kästä 12 vuoden kaudesta 
piirimme puheenjohtajana 
ja hänen tekemästään työs-
tä järjestömme eteen. Puo-
lustusvoimien edustajina ti-

laisuudessa kävivät Reser-
viupseerikoulun johtaja ev. 
Jouko Rauhala ja Maasota-
koulun esikuntapäällikkö 
evl. Esa Hyytiäinen. Kaiken 
kaikkiaan tilaisuudessa kä-
vi glögillä kolmisenkym-
mentä vierasta.   

Piirin tuleva puheenjohtaja Pekka Mertakorpi ja 2. varapuheenjohtaja Juha Tompuri luovuttavat Kymenlaak-
son reserviupseerikerhojen lahjan Pasi Laarille.
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Ensimmäinen vuoteni toi-
minnanjohtajana on taka-
na.  Vuoden aikana olen 
saanut hyvän näkemyksen 
siitä, millaista on reservi-
läistoiminta Kymenlaak-
sossa. Perinteet ovat pitkät 
ja kunniakkaat ja perintei-
siä ovat myöskin useimmat 
aktiviteetit. Lainsäädäntö 
ja viranomaiset silloin täl-
löin ”hämmentävät sop-
paa” muuttamalla säädök-
siä, mutta aina on löytynyt 
uusi tapa toimia uusien 
säädösten puitteissa. Hyvä 
niin!

Myöskin pintapuolinen 
tutustuminen siihen, miten 
Suomessa yleisemmin re-
serviläistoimintaa toteute-
taan, on ollut mahdollista.  
Valtakunnan tasolla on re-
serviläistoiminnan lähtö-
kohdissa melko suuret erot. 
Kaikkien piirien toiminta-
alueella ei varuskuntaa ole 
laisinkaan, Kymenlaaksos-
sahan niitä on peräti kol-
me ja lisäksi vielä Kaak-
kois-Suomen aluetoimisto. 
Meillä pitäisi siten olla 
kaikki edellytykset aktiivi-
seen reserviläistoimintaan, 
ovathan reserviläistoimin-
nan ja Puolustusvoimien 
intressit ovat pohjimmil-
taan yhteiset. 

Aihetta huoleen tuo 
kummassakin reservipii-
rissä jo pitkään jatkunut jä-
senmäärien lasku. Käytän-

nön tasolle se heijastuu ak-
tiviteetin hiipumisena, mi-
kä onkin joissakin piirien 
jäsenyhdistyksissä jo vali-
tettava tosiasia. Esimerkki-
nä mainittakoon, että Re-
serviläispiiri menetti viime 
vuodelta liiton toimintape-
rusteisen tuen, koska toi-
mintalomakkeita ei palau-
tettu riittävässä määrin. 
Saatamme olla ikävässä 
kierteessä, jossa jatkuva jä-
senmäärän väheneminen 
johtaa rajoitetumpiin talo-
udellisiin puitteisiin, ja si-
tä kautta huonompiin toi-
mintamahdollisuuksiin. 
Tämä kierre olisi saatava 
poikki. 

Termi ”ukkoutuminen” 
kuvaa melko hyvin jäsen-
kunnan tilaa. Hauskalta 
kuulostava sana on kuiten-
kin sisällöltään vakava. Tu-
levaisuutta ajatellen se tar-
koittaa sitä, että jäsenmää-
rät tulevat jonkun ajan ku-
luttua nopealla aikataulul-
la romahtamaan, jos nuor-
ta sukupolvea, miehiä tai 
naisia, ei saada toimintaan 
mukaan vastaavassa mää-
rin. Viimeisen kymmenen 
vuoden ajanjaksolla on jä-
senmenetys ollut vielä ta-
saista ollen muutamia sa-
toja kummassakin piirissä, 
prosentteina yli 10.  Mo-
lempien piirien hallituksis-
sa onkin asiaa vakavasti 
pohdittu. 

Liitot ehtivät jo edelle 
ja aloittivat Turpo-tietäjä 
-nimisen valtakunnallisen 
hankkeen, joka on suun-
nattu lukiolaisille ja, jolla 
nuorison kiinnostusta 
maanpuolustukseen halu-
taan herättää. Ei varmaan 
olisi pahitteeksi pohtia 
myöskin hieman suurem-
pia asioita, kuten sitä, että 
onko reserviläisyys yleen-
sä oikein asemoitu siinä 
maanpuolustuksen kolmi-
kannassa, johon reservipii-
rien lisäksi kuuluvat Puo-
lustusvoimat ja kattojärjes-
töt. Nuo kaksi muuta toi-
mivat palkattujen toimijoi-
den voimalla, kun taas re-
serviläisyys edellyttää har-
rastajaltaan vastikkeetonta 
ajankäyttöä. Se on aika ko-
va edellytys näinä kiireisi-
nä aikoina, jolloin ihmis-
ten vähenevästä vapaa-
ajasta käydään kovaa kil-
pailua. Näinköhän se asia 
on kaikkialla ymmärretty? 

Jäsenistön määrään ja 
ikärakenteeseen vaikutta-
vat epäilemättä myös maa-
kunnan yleinen väestöke-
hitys, johon emme voi vai-
kuttaa.  Tilanne ei kuiten-
kaan ole vielä toivoton, hy-
vä alku parempaan olisi sel-
laisten, ylimääräisten estei-
den poistaminen yhdistys-
ten ja kerhojen säännöistä, 
jotka rajoittavat jäsenyy-
den saamista. Reserviläis-

toiminnan täytyisi menes-
tyä ihmisten vapaa-ajasta 
käytävässä kilpailussa ja 
sen tulee herättää mielen-
kiinto asiaa kohtaan. Sii-
hen tarvitaan eri yhteyksis-
sä vahvaa esilletuloa ja esil-
läoloa vahvuuksiamme ko-
rostaen. Sitä kutsutaan 
markkinoinniksi. Esimer-
kiksi Pohjois-Pohjanmaal-
la ja Pohjois-Karjalassa on 
otettu asiaan lähestymista-
pa, jossa reserviläisyys 
näyttäytyy ulkopuolisille 
yhtenä kokonaisuutena.  
Asiaan voi tutustua vaikka-
pa osoitteissa http://www.
pohjanpoika.net/ tai 
https://karjalanpojat.fi/. 
Siinä, miten näyttäydym-
me potentiaalisille jäsenil-
le, saattaa olla kehittämi-

sen paikka. Tässä asiassa 
maakuntamme on ehkä 
hieman ns. hitaalla. Aina-
kaan piiritoimiston ja toi-
minnanjohtajan täpötäy-
dessä työlistassa ei kehittä-
mistoimia vielä ole riviä-
kään.   

Sitten muutamia käy-
tännön asioita. Piiritoimis-
ton lähes yksinomainen ar-
kipäivän viestitystapa sekä 
jäsenistölle että jäsenyh-
distyksille on sähköposti. 
Toimistolle voi toki soittaa, 
mutta tekstiviestit eivät liit-
tymäjärjestelyistä johtuen 
tule luetuksi. Niitä ei siis 
piiritoimistolle kannata lä-
hettää.  

Koko jäsenistölle osoi-
tetut postit piiritoimisto lä-
hettää Maapuolustusrekis-
terin kautta, käyttäen sin-
ne kirjattua sähköposti-
osoitetta. Mikäli osoitetta 
ei ole, se on väärä tai sen 
haltija on estänyt sen käy-
tön, niin kyseinen henkilö 
ei saa jäsenille tarkoitettua 
yhteispostia. Huolehtikaa 
siis, että yhteystietonne 
ovat Maanpuolustusrekis-
terissä ajan tasalla ja, että 
piiritoimisto saa käyttää 
niitä tiedottamiseen.  

Aika-ajoin ilmestyvän, 
jonkun toimituskunnan 
laatiman julkaisun tarjo-
ama tieto on suurelta osin 
vanhentunutta jo ilmesty-
essään.  Se ei täytä 1980- ja 

1990-luvuilla syntyneiden, 
ns. milleniaalien, eikä var-
sinkaan sen jälkeen synty-
neiden tiedotuskanavalle 
asettamia vaatimuksia par-
haalla mahdollisella taval-
la. Heidän tavanomainen 
vaatimuksensa on saada 
vaihtaa keskinäistä tietoa 
reaaliajassa. Siihen oivat 
puitteet tarjoavat sosiaali-
sen median eri sovellukset, 
joista Facebookin toimi-
vuutta yhtenä tiedottamis-
kanavana halutaan nyt ko-
keilla myös reservipiireis-
sä. Kymen Salpa-lehden 
toimituskunta on kutsunut 
joukkoonsa asiantuntijajä-
seneksi Kim Jokelan Kou-
volan RU-kerhosta. Hän 
pitää yllä reserviupseeripii-
rin netti- ja Facebook sivu-
ja. Toivottavasti some saa-
daan yhdeksi, aktiiviseksi 
foorumiksi reserviläisten 
keskinäiseen yhteydenpi-
toon. Kymen Salpa-lehden 
toimituskunta kutsuu kaik-
ki, joilla on ideoita somet-
tamisen suhteen tuomaan 
ideansa esille. 

Kehittämishakuisin tervei-
sin,  

Leevi Lassila
Piirien toiminnanjohtaja

Hyvät reserviläiset!

Reserviläisurheiluliiton 
(RESUL) vuoden 2020 val-
takunnallinen syysjotos jär-
jestetään Kotka-Hamina-
seudulla 25-27.9.2020, Ky-
mijoen ja itäisen Suomen-
lahden saaristomaisemissa. 
Tyrskyjotos 2020 on ensim-

mäinen valtakunnallinen 
merellisessä ympäristössä 
järjestettävä jotos. Luvassa 
on jotoksen peruselement-
tejä, mutta myös unohtu-
mattomia elämyksiä varsin-
kin niille, joille syksyinen 
meri ja saaristo eivät ole ar-

kipäivää. 
Kilpailussa on kaksi sar-

jaa; Sotilas- ja reserviläissar-
ja. Sotilassarja on kilpasar-
joista haasteellisempi. Siinä 
kilpailijat voivat haastaa it-
sensä ja oppia uusia taitoja-
kin vaihtelevia tehtäviä suo-

rittaessaan. Sotilassarja läh-
tee liikkeelle perjantaina ja 
kisa päättyy sunnuntaina. 
Reserviläissarja sopii myös 
aloitteleville ensikertalaisil-
le, mutta sekin tarjoaa sopi-
vasti haastetta ja uusia ko-
kemuksia hieman lyhyem-

mässä, kaksipäiväisessä (la-
su) paketissa. 

Jotoksen järjestää yh-
teistyössä Kymenlaakson re-
serviupseeri- ja reserviläis-
piirit, päävastuullisena jär-
jestäjänä toimii Kotkan Re-
serviupseerikerho ry. Mu-
kaan järjestelyihin on jo täs-
sä vaiheessa ilmoittautunut 
yhdistyksiä niin reserviläis-
yhdistyksistä, kuin myös 
muustakin yhdistyskentäs-
tä. MPK:n sekä puolustus-
voimien tuki tapahtumalle 
on poikkeuksellisen mitta-
va alueesta ja sen erikoispiir-
teistä johtuen. Tapahtuma 
järjestetään MPK:n kurssi-
na mikä tarkoittaa myös si-
tä, että järjestelyihin ja kil-
pailuun osallistuville on ker-
tausharjoitusvuorokausia 
luvassa.

Toimihenkilöitä tarvi-
taan, ilmoittaudu mukaan!

Tapahtuman suunnitte-
lu ja järjestelyt ovat jo hy-
vässä vauhdissa, mutta toi-
mihenkilöitä tarvitaan edel-
leen mukaan niin yhteistyö-
kumppaneiksi kuin myös ta-
pahtuman järjestelyihin liit-
tyviin toimiin. Mukaan tar-
vitaan vielä rasti- ja huolto-

henkilöstöä, sekä eri alojen 
osaajia. Suuri osa henkilös-
töstä sijoitetaan saaristoon, 
mutta myös olosuhteellises-
ti helpompiakin tehtäviä on 
tarjolla. Tarjolla on vielä 1-3 
päivää kestäviä tehtäviä. Jos 
innostuit, innosta myös ka-
verisi mukaan ja ole yhtey-
dessä allekirjoittaneisiin 
mahdollisimman pian. Jär-
jestellään jokaiselle sopiva 
tehtävä ja tehdään unohtu-
maton tapahtuma niin jo-
tokselle osallistujille kuin 
myös toimitsijoille ja yhteis-
työkumppaneille!

Sami Kahila
Kilpailunjohtaja
+35850 353 5202

Olli Leisti
Kilpailun varajohtaja
+35840 096 3650

Ilkka Kuusela
Pääsihteeri
+35840 526 7929

Tyrskyjotos 2020 - luvassa tyrskyjä ja 
unohtumattomia elämyksiä
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KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail@gmail.com
www.rul.fi/kymenlaakso
Y-tunnus 1445623-6

Piirin puheenjohtaja
kapteeni Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi@gmail.com

1.varapuheenjohtaja
yliluutnantti Ilkka Kuusela

puh 040 526 7929
ilkka.kuusela@kotkanruk.fi

2. varapuheenjohtaja
majuri Juha Tompuri
puh 040 8348889
juha.tompuri@outlook.com

Toiminnanjohtaja, sihteeri ja 
talousasiainhoitaja
Leevi Lassila
Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail@gmail.com

Verkkosivujen ja Facebook-
sivujen ylläpitäjä. 
Kim Jokela, 0440 816666, 
kim.jokela@hotmail.com,

 ELIMÄKI
Varsinainen jäsen
Jani Juvankoski
puh 0400 250 027
jani.juvankoski@liikennekoulut.fi

Varajäsen
Tero Lehtinen
puh 043 820 0582
terotapio@hotmail.com

 HAMINA
Varsinainen jäsen
Ilkka Rämä
puh 0400 347 855
rama.ilkka@gmail.com

Varajäsen
Kalle Kangas
puh 0400 880 858
kangas.kalle58@gmail.com

Varsinainen jäsen
Paavo Kriktilä
puh 050 301 4142
pkriktila@yahoo.com

Varajäsen
Ari Falkenberg
puh 0500 552564
ari.falkenberg@gmail.com

 IITTI
Varsinainen jäsen
Tommi Tiihonen
puh 040 551 6528
tommi.tiihonen@elisanet.fi

Varajäsen
Hannu Lahtinen
puh 040 507 3198
hannu.lahtinen@live.fi

 INKEROINEN
Varsinainen jäsen
Lassi Ukkola
puh 050 317 1075
lassiu3@gmail.com

Varajäsen
Esko Boman
0400 657959
esko.j.boman@gmail.com

 JAALA
Varsinainen jäsen
Perttu Valkeapää
040 732 6152
perttu.valkeapaa@hotmail.fi
 
Varajäsen
Paavo Valkeapää
puh 040 7694276 

 KARHULA
Varsinainen jäsen
Johan Bardy
puh 0400 486060 
johan@bardy.fi

Varajäsen
Mika Friman
puh 040 5089744
mika.friman@kotkamills.com

 KOTKA
Varsinainen jäsen
Sami Kahila
050 353 5202
sami.kahila@kotkanruk.fi

Varajäsen
Niko Räsänen
040 713 9596 
niko.rasanen@kotkanruk.fi

 KOUVOLA
Varsinainen jäsen
Pasi Laari
puh 0400 298308
pasi.laari@kouvolanputkityo.fi

Varajäsen 
Markus Haapanen
puh 040 5928016
markus.haapanen@kouvolanputkityo.fi

Varsinainen jäsen
Jorma Uski 
puh 0400 715987
jorma.uski@pp.inet.fi

Varajäsen
Olli Pasi
puh. 0400 893835
olli.pasi@gmail.com

 KUUSANKOSKI
Varsinainen jäsen
puh. 040 571 4713
jyri.kylmala@upm.com

Varajäsen
Matti Tikka
puh. 040 547 0694
matti.tikka@upm.com 

 MYLLYKOSKI
Varsinainen jäsen
Jere Kujala
puh 044 322 5435
kerezi@hotmail.fi

Varajäsen 
Olavi Heikkilä
puh 040 5377246
olavi.heikkila@pp3.inet.fi

 VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ
Varsinainen jäsen 
Petri Rajajärvi 
puh 041 433 6687
petri.rajajarvi@gmail.com 

Varajäsen
Heikki Rongas
puh 040 710 7296  
heikki.rongas@gmail.com

 VOIKKAA
Varsinainen jäsen
Sakari Ahola
044 525 2851
tuula.ahola@sci.fi 

Varajäsen
Juha Pesonen
puh. 050 321 5087
juha.pesonen@ppa.inet.fi

 PALKITSEMISVALIOKUNTA
Puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi@gmail.com

 TYÖ- JA TALOUSVALIOKUNTA
Puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi@gmail.com

PIIRIN TOIMIKUNNAT, VALIOKUNNAT JA 
PUHEENJOHTAJAT

PIIRIEN YHTEISET TOIMIKUNNAT

PIIRIN KERHOT JA PUHEENJOHTAJAT

 ELIMÄEN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Jani Juvankoski 
puh 0400 250027
jani.juvankoski@liikennekoulut.fi

 HAMINAN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Ilkka Rämä  
puh 0400 347855
rama.ilkka@gmail.com
 

 IITIN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Tommi Tiihonen 
puh 040 5516528
tommi.tiihonen@elisanet.fi

 INKEROISTEN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Lassi Ukkola
puh 050 317 1075
lassiu3@gmail.com
 

 JAALAN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Perttu Valkeapää 
puh 040 732 6152
perttu.valkeapaa@hotmail.fi

 KARHULAN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Johan Bardy
puh 0400 486060, johan@bardy.fi
 

 KOTKAN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Sami Kahila  
puh 050 353 5202
sami.kahila@kotkanruk.fi 

 KOUVOLAN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Pasi Laari
puh 0400 298308
pasi.laari@kouvolanputkityo.fi
     

 KUUSANKOSKEN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Jyri Kylmälä  
puh 040 571 4713
jyri.kylmala@upm.com
    

 MYLLYKOSKEN 
RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Jere Kujala
puh 044 322 5435
kerezi@hotmail.fi
  

 PYHTÄÄN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Petteri Widemark
040 486 0011
Petteri.Widemark@fortum.com

 VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY 
Puheenjohtaja 
Petri Rajajärvi 
041 433 6687
petri.rajajarvi@gmail.com

 VOIKKAAN 
    RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja 
Sakari Ahola
044 525 2851
tuula.ahola@sci.fi

PIIRIHALLITUS

 AMPUMATOIMIKUNTA
Puheenjohtaja   Sakari Ahola
puh 044 525 2851
 

 URHEILUTOIMIKUNTA 
Puheenjohtaja  Topi Suomalainen 
puh 050 514 2660, topi.suomalainen@hotmail.com

 HENGELLINEN TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  Pentti Kivi
puh 0400 305281, penttik360@gmail.com

 PIIRIEN YHTEISTYÖVALIOKUNTA PYT
Puheenjohtaja Olli Leisti
puh 0400 963650, olli.leisti@gmail.com
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PIIRIN YHTEYSTIEDOT 

KYMENLAAKSON 
RESERVILÄISPIIRI RY
Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail@gmail.com
https://www.reservilaisliitto.fi/piiri/kymenlaakson-
reservilaispiiri/
Y-tunnus 0225884-9

Piirin puheenjohtaja 
Kersantti Olli Leisti
0400 963650
olli.leisti@gmail.com

1.varapuheenjohtaja
Alikersantti Jarmo Ruippo
044 270 9736
jarmo.ruippo24@pp.inet.fi

2.varapuheenjohtaja 
Alikersantti Pasi Huusari
040 543 9324
pasi.huusari@gmail.com

Toiminnanjohtaja
Leevi Lassila
Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail@gmail.com

Piirin verkkosivujen Face-
book- sivujen ylläpito
Sami Sihvola
040 5263025 
sami.sihvola@pp1.inet.fi

PIIRIHALLITUS

 ELIMÄKI
Varsinainen jäsen
Miika Piiparinen
040 153 4182
piiparinen1989@hotmail.com
Varajäsen
Heli Suur-Askola
040 594 3317
hali82@suomi24.fi

 HAMINA
Varsinainen jäsen
Timo Nikola 
045 8796327 
timppa02@gmail.com
Varajäsen 
Jokke Kaiponen
040 833470
jokke.kaiponen@gmail.com
Varsinainen jäsen 
Pia Vistala
044 9628899 
pia.vistala@gmail.com
Varajäsen
Tero Hankia

 IITTI
Varsinainen jäsen
Eero Asikainen
040 579 0379
eero.asikainen@matkakeidas.fi

Varajäsen
Asko Karjalainen
0400 558 534
asko.karjalainen@hotmail.com

 INKEROINEN
Varsinainen jäsen
Sami Aho
040 743 9026
ahosami.res@gmail.com
Varajäsen
Seppo Salonen
0400 750 183
seppo.salonen@iki.fi

 JAALA
Ei edustusta piirihallituksessa

 KARHULA-KYMI 
Varsinainen jäsen
Mika Seppä
040 554 1821
seppami722gmail.com
Varajäsen
Matti Kunnas
050 535 2123
res.mattikunnas@gmail.com

 KOUVOLA
Varsinainen jäsen
Kyösti Skippari
0500 193163
kyosti.skippari@gmail.com

Varajäsen
Jukka Koste
0400 988 487
jukka.koste@suomi24.fi
Varsinainen jäsen
Santtu Suhonen 
050 303 7767  
santtu.suhonen@gmail.com
Varajäsen
Ari Kainulainen
0400 739 275
ari.kainulainen@pp2.inet.fi

 KOTKA
Varsinainen jäsen
Ruuti Leisti
040 732 8081
prk.leisti@gmail.com
Varajäsen
Mika Aho
0440 764 737
sport.atv@netti.fi
Varsinainen jäsen
Rami Eränen 
040 567 2903
rami@eranen.com
Varajäsen
Sauli Lahtela
0400 573 400
sauli.lahtela@gmail.com

 KUUSANKOSKI
Varsinainen jäsen
Jarmo Ruippo
044 270 9736
jarmo.ruippo24@pp.inet.fi
Varajäsen
Jukka Sorsa
050 357 2795
jukkas.sorsa@pp.inet.fi

 MYLLYKOSKI
Varsinainen jäsen
Pasi Huusari
040 543 9324
pasi.huusari@gmail.com
Varajäsen
Tiia Lampiranta
040 833 5992 
tiia.lampiranta@outlook.com
 

 PYHTÄÄ
Varsinainen jäsen
Miika Joas
041 467 0705
miika.joas@gmail.com
Varajäsen
Kimmo Aro 0400 757979
k.taro@pp.inet.fi

 SIPPOLA
Varsinainen jäsen
Jarmo Liikkanen
0400 474 314
jarmo.liikkanen@elisanet.fi

Varajäsen
Jouko Anttila
040 512 0196
joukoanttila1@gmail.com

 VALKEALA
Varsinainen jäsen
Kari Niemi
040 704 4696
kari.niemi@kymp.net
Varajäsen
Janne Hirvonen
044 599 6430
janne.hirvonen@kaslink.fi

 KAAKONKULMA
Varsinainen jäsen
Jouni Oikarinen
050 308 5001
petrioikarinen@gmail.com 
Varajäsen
Pekka Rintelä
0400 650 654 
pekka.t.rintela@gmail.com

 VOIKKAA
Varsinainen jäsen
Vesa Rantaharju
0400 754289
vesa.rantaharju@fimpec.fi 

 ELIMÄEN 
 RESERVIN ALIUPSEERIT RY  
Puheenjohtaja Miika Piiparinen
040 153 4182
piiparinen1989@hotmail.com
 

 HAMINAN SEUDUN 
 RESERVILÄISET RY
Timo Nikola
045 8796327
timppa02@gmail.com
 

 IITIN SEUDUN RESERVILÄISET
Puheenjohtaja Eero Asikainen  
040 579 0379
eero.asikainen@matkakeidas.fi
 

 INKEROISTEN SEUDUN 
 RESERVILÄISET RY 
Puheenjohtaja Kaarlo Heino  
040 826 8895
kaarlo.heino@pp.inet.fi
    

 JAALAN 
 RESERVIN ALIUPSEERIT RY  
Puheenjohtaja Harri Matikainen
puh 050 360 5751
harrimatik@gmail.com
 

 KARHULA-KYMIN 
 RESERVIN ALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Mika Seppä   
puh 040 554 1821
seppami722gmail.com
  

 KOTKAN SEUDUN 
 RESERVILÄISET RY 
Puheenjohtaja Rami Eränen
puh 040 5672903  
rami@eranen.com
  

 KOUVOLAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Kyösti Skippari
puh 0500 193163 
kyosti.skippari@gmail.com
 

 KUUSANKOSKEN 
 RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Jarmo Ruippo 
puh 044 270 9736
jarmo.ruippo24@pp.inet.fi
 

 MYLLYKOSKEN 
 RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Pasi Huusari  
puh 040 543 9324
pasi.huusari@gmail.com
 

 PYHTÄÄN RESERVILÄISET
Puheenjohtaja Miika Joas 
puh 041 4670705
miika.joas@gmail.com
 

 SIPPOLAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Jarmo Liikkanen 
puh 0400 474314
jarmo.liikkanen@elisanet.fi 
 

 VALKEALAN RESERVIN 
 ALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Kari Niemi  
040 704 4696
kari.niemi@kymp.net
     

 KAAKONKULMAN 
 RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Jouni Oikarinen 
puh 050 3085001
petrioikarinen@gmail.com
 

 VOIKKAAN SEUDUN 
 RESERVIN ALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Vesa Rantaharju 
puh 0400 754289
vesa.rantaharju@fimpec.fi

PIIRIN TOIMIKUNNAT, 
VALIOKUNNAT JA PUHEENJOHTAJAT 

Viro-yhteistyötoimikunta
Puheenjohtaja Sami Aho
040 743 9026
ahosami.res@gmail.com

Työ- talous- ja palkitsemisvaliokunta,
Puheenjohtaja Olli Leisti
0400 963 650
olli.leisti@gmail.com

PIIRIN YHDISTYKSET JA PUHEENJOHTAJAT
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MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 
KYMENLAAKSON PIIRI RY

Piirin puheenjohtaja
Satu Aurala
Länsitie 26, 49300 Tavastila
p. 040 752 7109
sataur@hotmail.fi
Piirin varapuheenjohtaja  
Kaija Sainio
Vanhamäentie 12, 48300 Kotka
p. 044 015 0720
kaija@greenbee.fi
Piirin sihteeri
Minna Torstensson
Kalarannantie 14, 49210 Huutjärvi
p. 044 336 6066
minttu@kymp.net

YHDISTYKSET

 Haminan 
    Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja 
Aila Sahala
Pikkuympyränkatu 13 B, 49400 Hamina
p. 040 514 7269
aila.sahala@pp1.inet.fi

 Karhulan 
    Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Satu Aurala
Länsitie 26, 49300 Tavastila
p. 040 752 7109
sataur@hotmail.fi

 Kotkan 
    Maanpuolustusnaiset ry 
puheenjohtaja
Kaija Sainio
Vanhamäentie 12, 48300 Kotka
p. 044 015 0720
kaija@greenbee.fi

 Pyhtään 
    Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Minna Torstensson
Kalarannantie 14, 49210 Huutjärvi
p. 044 336 6066
minttu@kymp.net

MAALISKUU
 Maaliskuu RESUL pistooliampumahiihto 
 Maaliskuu RESUL Okrajotos
 Maaliskuu RESUL Ilma-aseet
 12.3. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki
 13.3. Talvisodan päättymispäivän tilaisuudet
 14.3. Veteraanikeräyksen teemapäivä Koko maa
 14.3.  Liittohallituksen kokous 2 / 2020 Helsinki
 20.3. Kenttäposti 2/2020 
 22.3. Piirin kevätkokous 
 30.3. PYT- ja Kymen Salpa tmk kokous 2/2020 Piiritoimisto
 Maaliskuu Rahanjako I / 2020
HUHTIKUU
 6.4. Hengellisen tmk:n kokous Piiritoimisto
 14.4. Kymen Salpa 2/2020 aineistopäivä
 Viikko 16 Piirihallituksen kokous 3/2020 
 Viikko 17 Jäsenmaksuperintä maksamattomille jäsenille
 21.4. Liiton neuvottelukunnan kokous Helsinki
 24.4. Kymen Salpa 2/2020 ilmestyy
 25.4. Liittovaltuustoon kokous Helsinki
 27.4. Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet 
TOUKOKUU 
 Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä 
 Toukokuu RESUL perinneasekilpailut 
 15.5. Veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä Kuusankoski
 17.5. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet
 Toukokuu RESUL Pistooliampumajuoksu 
 Toukokuu Ammuntojen seuraaminen Vekaranjärvi
KESÄKUU
 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
 4.6. Reservin ylennystilaisuus
 6.6. RUK 100 vuotta Hamina
 9.6. Hengellinen perheilta Elimäki
 12.6. Kenttäposti 2/2020
 Kesäkuu Kesäyön marssi 
 Kesäkuu Kymijokijuoksu 
 Kesäkuu Isoympyrän viesti Hamina
 13.-14.6. Jukolan viesti Rovaniemi 
 Viikko 24 Rahanjako II / 2020
 Viikko 24 Kenttäposti 3 / 2020
 Kesäkuu RESUL Frisbee-Golf Toijala
 Kesäkuu Salpavaellus ja maanpuolustusjuhla 
HEINÄKUU 
 Heinäkuu RESUL reserviläisammunnat 
 Heinäkuu RESUL reserviläisgolf 
 Heinäkuu Falling Plates

 

ELOKUU
 Elokuu  RESUL SRA -kilpailut  
 Elokuu Timon Malja Kuusankoski
 Elokuu Häyhä tarkka-ampujakilpailu 
 Viikko 34 PYT- ja Kymen Salpa tmk 3/2020 
 Viikko 35 Piirihallitus 4/2020  
 Elokuu Reservin ampumamestaruuskilpailut 
 28.8. Kenttäpostia 4 / 2020
SYYSKUU
 5.9. Kymen Salpa 3/2020 aineistopäivä 
 5.9. Liittohallituksen kokous 3 / 2020 Helsinki
 Syyskuu Ukontie RK-kilpailu reserviläisille Vekaranjärvi 
 9.-10.9. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 
 11.9. Kymen Salpa 3/ 2020 ilmestyy
 Syyskuu KarPr/ YT-päivä Vekaranjärvi
 14.9. Hengellisen tmk:n kokous  
 Syyskuu  Reserviläisten ampuma- ja maastokilpailu Tyrri
 Syyskuu RESUL Päämajajotos Mikkeli
 Syyskuu RESUL 300 m kivääri 
 Syyskuu Tyrsky-2020- jotos Kotka 
LOKAKUU
 1.10. Sota-ajan lauluilta Kuusankoski
 3.10. Reserviupseeripäivä Helsinki
 Viikko 42 Rahanjako III / 2020
 16.10. Kenttäposti 5 / 2020
 Viikko  42 Piirihallituksen kokous 5/ 2020 
 29.10. Piirin syyskokous 
 Lokakuu RESUL maastokilpailu Mikkeli 
MARRASKUU
 7.11. Liittohallituksen kokous 4/2020 Katajanokka
 9.11. PYT- ja Kymen Salpa tmk 4/2020 Piiritoimisto
 28.11. Liittokokous Helsinki 
 30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet
JOULUKUU
 4.12.  Kymen Salpa 4/2020, aineistopäivä
 5.-6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet
 6.12. Reservin ylennykset
 11.12. Kenttäposti 6//2020 
 Viikko 49 Isoympyrän viesti Hamina 
 Viikko 50 Piirihallituksen kokous 6/ 2020 ja 1/2021 
 11.12. Kymen Salpa 4/ 2020 ilmestyy
 Viikko 50  Rahanjako IV / 2020
 Viikko 51 Joulutulet ja adventtihartaudet
 24.12. Jouluaaton hartaustilaisuudet

Huom! Muutokset mahdollisia

KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI
TOIMINTAKALENTERI 2020

KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIN 
URHEILUKALENTERI 2020

19.5. 2020 Piirinmestaruus pistooliampumajuoksu/kävely Paikka:
1km etenemistä, 1 ammunta, 1km etenemistä, toinen ammunta ja 1km etenemistä
Ammunta tapahtuu pienoispistoolilla(tähtäin vapaa).
Aika: ilmoittautuminen paikan päällä 17.30-18.00.
Lähtö: 18.00

Huhti-toukokuu 2020 Kanoottijotos 
Paikka: Salainen 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot HamRes / Lauri Sihvola 0404821943

10.9.2020 Piirin mestaruus pienoiskivääriampumajuoksu/kävely 
Paikka: 
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)

25.-27.9.2020 Tyrsky-jotos, Kymenlaakso järjestää 2020 valtakunnallisen jotoksen

Resul:n kilpailukalenteri löytyy www.resul.fi 
Piirin tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille.
Lisätiedot Kymenlaakson reservipiirin urheilukalenterista: 
urheilu-upseeri Topi Suomalainen, email. topisuomalainen(ät)hotmail.com, puh. 0505142660
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Piirien 
ampumatoimikunta  

tiedottaa
Vuoden 2020 sarjakilpailut

Aika Laji Paikka Järjestäjäkerho/-yhdistys
Ma 27.4.2020  kivääri Lupinmäki Hamina (RU)
Ma 25.5.2020 kivääri Lupinmäki Kotka/Karhula (RES)
Ma 29.6.2020 kivääri Tyrri Elimäki 
Ma 27.7.2020 kivääri Tyrri Voikkaa
Ma 31.8.2020 kivääri Tyrri Iitti
Ma 4.5.2020 pistooli Tyrri Kouvola (RES)
Ma 8.6.2020 pistooli Tyrri Inkeroinen
Ma 6.7.2020 pistooli Tyrri Kuusankoski
Ma 10.8.2020 pistooli Tyrri Kotka/Karhula
Ma 7.9.2020 pistooli Tyrri Kouvola (RES)
- Osallistumismaksu 5e/kerta käteisellä. Alkamisajankohta klo 18.

Vuoden 2020 piirinmestaruuskilpailut
Aika Laji Paikka Järjestäjäkerho/-yhdistys
La 4.4.2020 sisärata pistooli Pohjola-talo Kouvolan res
To 23.4.2020 perinneaseet 3x10 150m Tyrri Kouvola res 03 taulu
To 7.5.2020 perinnekivääri 100 m Hevosmäki Myllykoski
To 14.5.2020 perinnekivääri 300m Lupinmäki Inkeroinen/Hamina
Ma 15.6.2020  Isopistooli Ojakorpi Kuusankoski
Ma 22.6.2020 pienoispistooli Ojakorpi Kuusankoski
Kesäkuu  pienoiskivääri Tyrri Voikkaa/KuusA
 60ls makuu ja 3x20 ls
To 23.7.2020 Kenttäammunta ja  Lupinmäki Karhula/Kotka
 itselataava kenttä
Ma 3.8.2020 Pistooli pika-ammunta Ojakorpi Kuusankoski
Järjestävä kerho tai yhdistys laatii kilpailukutsut ja toimittaa kutsun piiritoimistoon ja Sami Sih-
volalle. Alkamisaika klo 18.00, Ojakorven kilpailut klo 17.30

Timon malja Ma 24.8.2020 Timon Malja, pistooli 22-38, Ojakorpi,  Kuusankoski res
  Aloitusaika klo 17.30.

Reserviläisammunnan harjoitukset
Su 15.3.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola
Su 19.4.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola
Su 17.5.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola

Perinnepistooli 50 m
-To 27.8. klo 18.00 Tyrri 150 m rata, 50 m valli 
Piirien ampumatoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Sakari Ahola Voikkaan RU-kerhosta,
p. 044 525 2851. RESUL:n kilpailukalenteri verkko-osoitteessa https://resul.fi/kilpailikalente-
ri-2020/ 

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY 
Tapahtumakalenteri 2020 

Maaliskuu RESUL ampumahiihto 7.-8.3.2020
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä 12.3.2020
 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 13.03.2020
 Veteraanikeräyksen tempauspäivät 14.3.2020
 RESUL/MPK talvijotos 14.-15.3.2020
 RESUL Ilma-aseet 14.-15.3.2020 
 Alutaguse Malevin vuosipäivä, Johvi, Viro 16.- 17.3.2020
 Kenttäposti 2/2020 20.3.2020
 RESUL Pistooliampumahiihto 21.-22.3.2020
 Piirin kevätkokous 22.03.2020
 PYT ja Kymen Salpa, piiritoimisto 30.03.2020
 Virotmk:n kokous, piiritoimisto Maaliskuu 
Huhtikuu Hengellinen toimikunta kokous, piiritoimisto Kouvola 6.4.2020

 Aineisto Kymen Salpaan 14.04.2020
 Kymen Salpa nro 2/2020 ilmestyy 24.04.2020
 RESUL Ampumasuunnistus 25.4.2020
 Kansallinen veteraanipäivä, paikkakuntakohtaiset tilaisuudet 27.04.2020 
Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä Toukokuu

 Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Kuusankoski 15.05.2020
 Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaisesti 17.05.2020
 RESUL Perinneaseet 16.-17.5.2020
 Pistooliampumajuoksu    16.-17.5.2020
 Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto 18.05.2020
 RESUL Falling plates 23.5.2020
 Ammuntojen seuraaminen, Vekaranjärvi Toukokuu

Kesäkuu Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet 4.6.2020
 Reservin ylennystilaisuus, Kouvola 4.6.2020
 Virolaisten vierailu Suomeen Kesäkuu
 Kymijokijuoksu, Koria-Kotka Kesäkuu
 Hengellinen perheilta, Elimäki      9.6.2020
 Kenttäposti 3/2020 12.6.2020
 Voiton päivän paraati, Johvi, Viro 21.-23.6.2020
 Salpavaellus ja maanpuolustusjuhla Kesäkuu

Heinäkuu RESUL, reserviläisammunnat 11.7.2020
 Reserviläisgolf 18.7.2020 
Elokuu RESUL/MPK SRA-SM kisat 7.-9.8.2020

 Timon Maljakilpailu, Kuusankoski Ojakorpi Elokuu
 RESUL Vahvin reserviläinen 15.8.2020
 Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto Elokuu
 RESUL Frisbeegolf 16.8.2020
 PYT ja Kymen Salpa 3/2020, ABC/A-koski 17.8.2019
 RESUL Kivääri 300 m 22.8.
 Reservin ampumamestaruuskilpailut Hollola 21.-23.8.2020
 RESUL Kivääri 300 m 22.8.2020
 Kenttäposti 4/2020 28.8.2020
 RESUL/MPK tarkka-ammunnan SM 28.-30.8.2020

Syyskuu Ampumakilpailu Suomi-Alutaguse Malev, Viro Syyskuu
 Aineisto Kymen Salpa lehteen 05.09.2020
 Ukontie rk-kilpailu reserviläisille Syyskuu
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 9.-10.9.2020
 Kymen Salpa nro 3/2019 ilmestyy, digi 11.09.2020
 Hengellinen toimikunta, kokous 14.9.2020
 Reserviläisten ampuma- ja maastokilpailu 19.9.2020
 Piirihallituksen kokous, piiritoimisto 21.09.2020 
 RESUL/MPK Tyrsky 2020 -jotos 25.-27.9.2020

Lokakuu Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 1.10.2020
 Piirin syyskokous 29.10.2020

Marraskuu PYT/Kymen Salpa lehtitoimikunnan kokous, piiritoimisto 09.11.2020
 Piirihallituksen järjestäytymiskokous, piiritoimisto 23.11.2020
 Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 30.11.2020

Joulukuu Aineistopäivä Kymen Salpa 4/2020 04.12.2020
 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet paikkakuntakohtaisesti 5.-6.12.2020
 Kymen Salpa nro 4/2020 11.12.2020
 Joulutulet ja adventtihartaudet viikko 51
 Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakuntakohtaisesti 24.12.2020
 Prosenttiammunta päättyy 31.12.2020

Huom! muutokset mahdollisia!

KILPAILUKUTSU

KARJALAN PRIKAATIN KILLAN 
MESTARUUSKILPAILU

Karjalan Prikaatin Killan Ampumamestaruuskilpailu 18.04.2020, Tyrri Utti Pistoolipaviljonki klo 
09:30
 
Sarjat
-Pistooli 9mm > pysty 10 lks kilpasarja, vakio- tai säädettävä tähtäin. 3 parasta palkitaan
-Perinnekivääri makuu 10 lks kilpasarja, vakiotähtäin. 3 parasta palkitaan
-Reserviläiskivääri makuu 10 lks kilpasarja, diopteri tai vakiotähtäin. 3 parasta palkitaan
-Kiikarikivääri ei sallittu
 
Omat aseet, patruunat, kuulo- ja silmäsuojaimet sekä ampuma-alustat.
Aseet tarkastetaan suorituksen jälkeen, käskytetään toiminnat erillisesti.
Itseladattuja patruunoita saa käyttää omalla vastuulla, laina-aseella ammuttaessa oltava tehdas-
tekoiset patruunat tai vastuuvapaus järjestäjille.
 
Ampujilla oltava reserviläisjärjestön, SAL:n tms.  vakuutus, joka kattaa ampumaradalla mahdol-
lisesti sattuvan vahingon. Vakuutukset tarkistetaan ennen osallistumista. Alle 18 vuotiaat ei-
vät voi osallistua tapahtumaan. Osallistumismaksu 12 e Killan tilille FI 55 1579 3006 1038 43.

Ampumakilpailu pääsääntöisesti Killan jäsenille; tervetuloa mukaan!
 
 Lisätiedot:
Timo Viantie
timo.viantie@outlook.com
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Kymenlaakson 
Reserviupseeripiiri ry

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntai-
na maaliskuun 22. päivänä 2020 klo 12.00 alkaen ravintola Meriniemessä, Meriniemen-
tie 1, 48100 Kotka. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouspäivän yhteinen ohjelma
Klo 10.00 Jumalanpalvelus Kotkan kirkossa, Kirkkokatu 26, 48100 Kotka
 Seppeleenlasku Kotkan kirkon sankarihaudalla
Klo 11.30 Ravintola Meriniemi:
 -Valtakirjojen tarkastus ja kokouskahvit 
Klo 12.00 Yhteisen tilaisuuden avaus
 -Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
 Tervehdykset ja esitykset
 -Ravintola Meriniemi
 -Puolustusvoimat 
 -Kotkan kaupunki
 -Kotkan seurakunta
 -Valtakunnallinen Tyrsky2020-jotostapahtuma 
 Huomionosoitukset/palkitsemiset
 -Piirien puheenjohtajat

n. klo 13.40 Järjestäytyminen piireittäin omiin kokoustiloihin

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin kevätkokous
ESITYSLISTA
1. Valitaan kokoukselle
 - puheenjohtaja ja sihteeri
 - 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 
5. Käsitellään tilinpäätös vuoden 2019 tileistä.
6. Esitellään tilintarkastuskertomus vuoden 2019 tileistä
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilivelvollisille myönnettävästä vastuuva-
paudesta
8. Valitaan piirin edustajat ja heille varahenkilöt liittovaltuustoon ja muihin toimielimiin.
9.  Käsitellään jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihal-
lituksen käsiteltäväksi kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23§.ssä mai-
nittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu
10. Mahdolliset tiedotusasiat
11. Kokouksen päättäminen.

Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä 
alkavaa satalukua kohti. Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2019 maksetut jäsenmaksut.

Piirihallitus

Kymenlaakson 
Reserviläispiiri ry

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina maaliskuun 
22. päivänä 2020 klo 12.00 alkaen ravintola Meriniemessä, Meriniementie 1, 48100 Kotka.
 
Kokouspäivän yhteinen ohjelma
 Klo 10.00 Jumalanpalvelus Kotkan kirkossa, Kirkkokatu 26, 48100 Kotka
 Seppeleenlasku Kotkan kirkon sankarihaudalla
Klo 11.30 Ravintola Meriniemi:
 -Valtakirjojen tarkastus ja kokouskahvit 
Klo 12.00 Yhteisen tilaisuuden avaus
 -Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
 Tervehdykset ja esitykset
 -Ravintola Meriniemi
 -Puolustusvoimat 
 -Kotkan kaupunki
 -Kotkan seurakunta
 -Valtakunnallisen Tyrsky2020-jotostapahtuma 
 Huomionosoitukset/palkitsemiset
 -Piirien puheenjohtajat
 
n. klo 13.40 Järjestäytyminen piireittäin omiin kokoustiloihin

Kymenlaakson Reserviläispiirin kevätkokous
ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Käsitellään piirin vuoden 2019 toimintakertomus
6§ Käsitellään piirin vuoden 2019 tulos ja tase
7§ Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
8§ Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta
9§ Käsitellään muut asiat
10§ Kokouksen päättäminen

Piirihallitus

Jäsenyhdistykset saavat lähettää yhden (1) virallisen kokousedustajan jokaista alkavaa jäsenmäärän sa-
talukua kohti seuraavasti: Hamina ja Kouvola 3, Iitti, Inkeroinen, Karhula-Kymi, Kotka, Myllykoski ja Val-
keala 2, Elimäki, Jaala, Kaakonkulma, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola ja Voikkaa 1.

Yhdistysten tulee nimetä henkilökohtaiset varamiehet sääntöjen 10§ mukaisesti.

Sähköinen kuntokortti 
uusiutuu

Reserviläisurheiluliiton 
(Resul) sähköisen kunto-
kortin käyttö päättyy vuo-
den 2019 lopussa vähäisen 
käyttäjämäärän takia. 
Vuoden 2019 tiedot ovat 
haettavissa järjestelmästä 
toistaiseksi, mutta uusien 
tietojen lisääminen ei ole 
enää vuoden 2020 puolel-
la mahdollista. Sähköisen 
kuntokortin tilalle tulee 
kolme sovellusta: Mars-
Mars, Tikki ja Kymppi.

Kuntosuoritukset – 
MarsMars.fi

Kuntosuorituksien kirjaa-
misessa jatkossa käytetään 
Puolustusvoimien kustan-
tamaa MarsMars.fi-järjes-

telmää. Marsmars.fi ei kui-
tenkaan toistaiseksi sisällä 
vastaavia yhdistysten väli-
siä kuntokilpailuita tms. 
mahdollistavia ominai-
suuksia kuin sähköinen 
kuntokortti. Järjestelmä 
pohjautuu kaupalliseen 
Heiaheia-palveluun ja sitä 
käytetään kätevästi puhe-
limeen ladattavan sovel-
luksen avulla. Palvelun 
käyttö on maksutonta. 
Lisätietoja https://mars-
mars.fi

Kuntotestaus - Tikki

Kuntotestaussuoritusten 
kirjaaminen toteutetaan 
Tikki-tietojärjestelmän 
kautta.

Ampumapäiväkirja - 
Kymppi

Ampumapäiväkirja otetaan 
käyttöön uudistuneena 
Tikki-järjestelmän sisar-
tuotteen ”Kymppi”- tieto-
järjestelmän avulla. Jäsen-
liittoja ja käyttäjiä opaste-
taan uuteen järjestelmään 
vuoden 2020 aikana.

Kymenlaakson reservipiiri-
en urheilutoimikunta

Urheilutoimikunta tiedottaa!

Kuva: Puolustusvoimat.
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Karhulan-Kymin
Reservinaliupseerit ry

60-vuotisjuhla 
Laajakosken Kyläntalolla

Pekanojantie 84 
Laajakoski Kotka

15.3.2020

Maamme

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi sana kultainen.
Ei laaksoa, ei kukkulaa
ei vettä rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien.

Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa,
vie’l lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan.
Ja kerran laulus, synnyinmaa, 
korkeemman kaiun saa.

60

Kouvolan Reserviläiset ry. 
järjestää

Piirinmestaruus-
kilpailu 

perinneaseet 3x10 150m
Laji: perinneaseet 3x10 150m
Kilpailupaikka: Tyrri.
Kilpailuaika: 23.4.2020 klo 18:00
Ilmoittautuminen: ½ tuntia ennen kisaa
Osanottomaksu: 5 euroa / kilpailija. (maksu peritään pai-
kanpäällä).
Jokaisella ampujalla tulee olla henkilökohtainen am-
pumaturvavakuutus.

TERVETULOA!
R.Rantala Kouvolan Reserviläiset ry

KILPAILUKUTSU
Kouvolan Reserviläiset ry. 

järjestää perinteiset
Kymenlaakson Reserviläisjärjestöjen piirin 

mestaruuskilpailut sisäradalla.

Laji: Pienoispistooli 30 + 30 ls.
Kilpailupaikka: KouMAS:n sisäampumarata Pohjolatalon 
alakerta, Kouvola.
Kilpailuaika: Lauantai 4.4.2020
- erä 1 klo 9.00
- erä 2 klo 11.00
- erä 3 klo 13.00
- Tarvittaessa erä 4 klo 15.00
Sarjat: D, D50, H, H50, H60, H70, H75 ja H80.
Joukkueet: Kolmen parhaan ampujan keskiarvotulos.
Osanottomaksu: 5 euroa / kilpailija. (maksu peritään pai-
kanpäällä).
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 29.3.2020 mennessä:
sähköposti: riku.rantala@kymp.net
Mainitse: SARJA, PAIKKAKUNTA, NIMI, ERÄ.
Jokaisella ampujalla tulee olla henkilökohtainen am-
pumaturvavakuutus.
Max. 10 ampujaa / erä

TERVETULOA!
Kouvolan Reserviläiset ry

Turpotietäjäksi nimetty jo-
kavuotinen kilpailu innos-
taa nuoria pohtimaan tur-
vallisuuspolitiikkaa ja pyr-
kii  vahvistamaan nuorison 
maanpuolustustahtoa. Tur-
potietäjä kilpailun järjestä-
vät Reserviläisliitto  ja Suo-
men Reserviupseeriliitto.

Hankkeen  ohjausryh-
mässä ovat mukana myös 
Historian ja Yhteiskunta-
opin Opettajien Liitto ja Ka-
dettikunta. Mukaan tavoi-
tellaan alkuvaiheessa vähin-
tään sataa lukiota ja tuhan-
sia lukiolaisia. Tarkoitukse-
na on tarjota lukiolaisille 
turvallisuuspainotteinen 
Oikeusguru ja Talousguru 
-tyyppinen kilpailu. 

Kilpailu on kaksivaihei-
nen. Ensimmäisessä vai-
heessa lukiot ja oppilaat kil-
pailevat alueellisella tasolla. 
Toiseen vaiheeseen, valta-
kunnalliseen finaaliin, sel-
viytyy alkukilpailussa par-
haiten vastanneet. Finaali 
käydään talvisodan muisto-

päivänä 30.11. Helsingissä, 
jossa valitaan valtakunnan 
paras Turpotietäjä.

Kilpailu sisältää moni-
valinta- ja esseekysymyksiä 
sekä käsitteiden määrittä-
mistehtäviä. Turpotietäjä to-
teutetaan lukioiden käytös-
sä olevalla Abitti-järjestel-
mällä. Reservipiirien tehtä-
viin kuuluu koevastausten 
pisteytys essee- ja määritte-
lytyyppisten tehtävien osal-
ta. Tässä on avuksi arvoste-
luohje, jonka keskustaso laa-
tii. Valtakunnalliseen loppu-
kilpailuun sisältyy lisäksi 
suullinen, esittävä osuus.

Kilpailuorganisaatiot 
koordinoivat 
paikallisella tasolla

Kilpailun toteuttamista var-
ten reservipiireihin muo-
dostetaan keväällä kilpailu-
organisaatiot. Lisäksi nime-
tään kilpailupäälliköt, joiden 
tehtävänä on osallistua kou-
lutukseen ja vastata alueen 

Turpotietäjä kilpailun läpi-
viennistä. Organisaation ko-
koonpanon tulisi olla kilpai-
lupäällikkö + 5 jäsentä, jois-
ta ainakin yhdellä tulisi olla 
kokemusta opettajan työstä.

Reservipiirien tehtävänä 
on järjestää Turpotietäjä kil-
pailun ensimmäinen vaihe. 
Kilpailuorganisaation on olta-
va yhteydessä alueen historian 
ja yhteiskuntaopin aineopetta-
jiin ja rehtoreihin, tiedottaa 
paikallismedialle kilpailusta 
sekä olla yhteydessä alueen 
muihin maanpuolustusjärjes-
töihin ja toimijoihin. Kilpailu-
organisaatioiden tulisi myös 
sopia 1-3 tutustumiskäyntiä 
per vuosi maanpuolustusjär-
jestöjen ja turvallisuusviran-
omaisten toimintaan.

Alkukilpailussa palki-
taan alueen paras lukio, alu-
een parhaat tietäjät ja luki-
oiden kolme parasta vastaa-
jaa. Reservipiirien tehtävä-
nä on suunnitella ja järjes-
tää palkintojenjakotilaisuus 
ja tiedottaa siitä. Lisäksi oli-

si suunniteltava myös muu-
ta tiedottamista kilpailun 
järjestelyistä ja tuloksista, 
tarjota juttuja paikallisme-
diaan sekä kirjoittaa omille 
verkkosivuilleen ja someen.

Turpotietäjä kilpailun 
taustalla ovat mm. Maan-
puolustustiedotuksen suun-
nittelukunnan vuosittaiset 
mielipidemittaukset, joiden 
mukaan nuorten maanpuo-
lustustahto on muita ikäryh-
miä alhaisemmalla tasolla. 
MTS:n uusimman 29.1.2020 
julkaistun mielipidemitta-
uksen mukaan 56 % alle 
25-vuotiaista oli sotilaalli-
sen puolustamisen kannal-
la, jos Suomeen hyökättäi-
siin. Vastaavasti yli 50-vuo-
tiaista tätä mieltä oli 74 %.

Turpotietäjä kilpailun 
tärkeät päivämäärät 

12.3. 
Piirien kilpailupäälliköiden 
nimeäminen

18.4. 
Kilpailupäälliköiden koulu-
tustilaisuus Helsingissä 

11.–15.5. 
Kilpailukutsu lähetetään lu-
kioihin.

8.10.
Alkukilpailu, jolloin  vali-
taan loppukilpailuun pääse-
vät ja palkitaan maakuntien 
parhaat tietäjät. 

30.11. 
Loppukilpailu, jolloin vali-
taan valtakunnan paras Tur-
potietäjä

Ensimmäinen valtakunnallinen 
Turpotietäjä kilpailu käydään syksyllä

Kymenlaakson Reservipiirit hakevat 

Kymenlaakson piirien 
Turpo-päällikköä

Hänen tehtävänään on koordinoida alueellista turvallisuuspoliittista, TurPo-tietäjä tietokilpailua. 
Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen Piirien toimistolle 12.3.2020 mennessä                  
sähköpostiosoitteeseen kymresmail@gmail.com.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Leevi Lassila, 040-5308088                                                                          
Reserviläispiirin pj.  Olli Leisti, 0400 936650                                                                   
Reserviupseeripiirin pj. Pekka Mertakorpi, 040-5176044
https://www.rul.fi/kymenlaakso/

Kilpailukutsu
Perinnekivääri 

300 m
Kymen reserviläispiirien piirinmestaruuskilpailu to 14.5.2020 
alkaen klo 18.00.
Paikka: Lupinmäen ampumarata, rata 3.
Sarjat. D, H, H50, H60, H70 ja joukkue.
Joukkuetulokseen lasketaan kunkin yhdistyksen 3 parhaan 
ampujan tulos.
Ilmoittautuminen radalla alkaen ½ tuntia ennen. Osanotto-
maksu 5 euroa käteisellä.
Ampujalla on oltava vakuutusturva maksettuna.
Tervetuloa.

Inkeroisten Seudun Reserviläiset ry
Marko Hänninen
040 7216444
Marko.Hanninen@ppa.inet.fi

Inkeroisten 
Seudun 

Reserviläiset ry
Kevään kerhoilta sunnuntaina 5.4.2020 klo 13.00 Inkeroisten 
VPK- talolla, osoite Terholantie 5. Reserviläiset järjestää ja kut-
suu mukaan Inkeroisten RU- kerhon. Olli-Pekka Kling esitelmöi 
aiheesta sissitoiminta. Aatteellinen toimikunta myy nakkeja ja 
virvokkeita. Tervetuloa!

11.30 Seppeleen lasku
 Kymin Sankarihautausmaa
12.00-12.45 Tervehdysten vastaanotto ja kahvitarjoilu
13.00 60-vuotisjuhla
 Tumma puku
 Kunniamerkit
Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan 
Kymenlaakson Osuuspankin
tilille FI69 5172 2020 1444 70
Vp. 06.03.2020 mennessä puh: Seppo Raanti 0500 654 808
S-posti: sihteeri.kkresau@gmail.com

OHJELMA:
Kuorolaulua Karhulan mieslaulu
Tervehdyssanat  Yhd. PJ. Mika Seppä
Kuorolaulua Karhulan mieslaulu
Juhlapuhe RUK:n johtaja, everstiluutnantti Vesa Helminen

Tervehdykset
 Kotkan kaupunki
 Kotka-Kymin seurakunta
 Reserviläisliitto/piiri
Musiikkiesitys
Sana matkan varrelta  Kunnia pj. Seppo Raanti
Huomionosoitukset
Päätössanat
Maamme Kuoro ja yleisö
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Kouvolan Sotilasradiomuse-
on perinteinen sotilasradio-
päivä 2020 on lauantaina 
25.4. klo 10.00.  Tämä soti-
lasradiopäivä on järjestyk-
sessä kahdeksas. Tilaisuuden 
osanottajamäärä on kasva-
nut ensimmäisen kerran n. 
40 osallistujasta yli 200 osal-
listujaan. Kouvolan Sotilas-
radiopäivä on muodostunut 
valtakunnalliseksi tapahtu-
maksi keräten osallistujia ko-
ko Suomen alueelta etupääs-
sä reserviläisiä ja radiohar-
rastajia.  Kaikki muutkin asi-
asta kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita!

Sotilasradiomuseon kat-
tava kokoelma:

• talvi- ja jatkosodassa käy-
tetyt suomalaiset radiot
• välirauhan aikana eri Eu-
roopan maista hankitut ra-
diot
• kaukopartiomiesten käyt-
tämät radiot ja salauslaitteet
• sodan jälkeen eri maista 
hankittuja viestilaitteita 

Mukana on myös Ruot-
sin armeijalla käytössä ollei-
ta ja USA:n ylijäämävaras-
tosta ostettuja radioita ja va-
koilijoiden käyttämiä agent-
ti- ja vakoilijaradioita.

 Laitteita löytyy puolen 
seinän kokoisista repun sivu-
taskuun mahtuvia radiota ja 
muita viestilaitteita. Kokoel-
mia pyritään kasvattamaan 

ja hankkimaan lisää mielen-
kiintoisia sotahistoriaan liit-
tyviä viestiteknisiä laitteita

Tilaisuus järjestetään 
Kouvolan Radiomuseon lä-
hellä olevassa Kouvola-talos-
sa, jonka nykyaikaiseen au-
ditorioon mahtuu 330 osal-
listujaa. 

Tämän vuoden ohjel-
massa ovat seuraavat esityk-
set: 

Tapio Teittinen: Lapin 
sodan tietoverkot

Kari Pentti: Radiotiedus-
telu jääkäreistä suojeluskun-
taan

Ohto Manninen ja Lau-
ri Lehtonen: Stella Polarik-
sen perintö

Tilaisuus pyritään järjes-
tämään siten, että se kattaa 
kustannukset. Pääsymaksu 
on 10 € sisältäen väliaikakah-
vituksen ja välipalan. Maksu 
ovella, vain käteismaksu. Ti-
laisuuden jälkeen tutustu-
taan Kouvolan Sotilasradio-
museoon, jossa on esille Suo-
men laajin sotilasradioko-
koelma.

Ilmoittautumiset (ei sito-
vat) sähköpostilla museo@
putkiradiomuseo.fi

Museo on auki talviai-
kaan vain tilauksesta. Kesä-
aikana n. 1.6. – 15.8. pyrim-
me pitämään museon auki 5 
päivän viikossa (ke, to, pe, la 
ja su) klo 12 – 16. 

SOTILASRADIO-
PÄIVÄ 2020

Lauantai 25.4.2020 klo 10.00 - 14.00 Kouvola-talo
Varuskuntakatu 11, Kouvola

OHJELMA: 
Tapio Teittinen: Lapin sodan tietoverkot
Kari Pentti: Radiotiedustelu jääkäreistä suojeluskuntaan
Ohto Manninen ja Lauri Lehtonen: Stella Polariksen perintö

Esitelmien jälkeen tutustuminen Kouvolan Sotilasradiomuseoon.  
Sisältyy osallistumismaksuun. Tilaisuus on avoinna kaikille,
Osallistumismaksu 10 e (vain käteismaksu ovella) 
sisältää väliaikatarjoilun. 

Ilmoittautuminen sähköpostilla: museo@putkiradiomuseo.fi
Ilmoittautuminen ei ole sitova. Se tarvitaan väliaikatarjoilun 
mitoitukseen.
Toivottavasti nähdään 25.4. Kouvolassa.

Terveisin
Hyvää uutta vuotta 2020 toivottaen
Kouvolan Sotilasradiomuseo          Kymen Viestikilta ry

Kouvolan sotilasradiopäivä

Desanttiradio.

Kyynel M4.

Haastesuunnistus perus-
tettiin 2019 piirien yhdis-
tystenväliseksi kilpailuksi 
samalla periaatteella kuin 
prosenttiammunta. Hy-
väksytyn suorituksen sai 
osallistumalla Pohjois-Ky-
menlaaksossa Kouvolan 
iltarasteille (Kouvolan Sa-
nomien iltarastit, keski-
laakso-Rastit), ja Etelä- 
Kymenlaaksossa Kymen 
kuntorasteille, sekä Ran-
nikkorasteille.  Myös 
osuus Jukolan viestissä 
kelpasi suoritukseksi. Ra-

dan tasolla tai suorituksen 
ajalla ei ole merkitystä lop-
putulokseen.

Haastesuunnistus jat-
kuu 2020 heti ensimmäis-
ten kuntorastien alettua.

Vuoden 2019 aktiivisin 
suunnistava yhdistys oli 
Kouvolan Reserviupseeri-
kerho tuloksella 2.51 %

Toiseksi sijoittuivat 
Haminan reserviläiset 
2.19 % Kolmantena Inke-
roisten Seudun Reserviläi-
set 1.88 %.

Pasi Huusari luovuttaa piirin urheilutoimikunnan hankkiman kiertopal-
kinnon Kouvolan Reserviupseerikerholle.   Kuva: Markus Haapanen

Haaste-
suunnistus 
2019

Viihde-, tanssi- ja nostalgiabändi Kouvolasta 

Senex Vetulus 
Hirvipeijaisiin, pikkujouluihin, 

yhdistysten ja yritysten juhliin… 
https://fi-fi.facebook.com/senexvetulus/ 

p. 045 6962377 

			

27. Salpavaellus järjestetään ensi kesänä 27.-28.6.2020 Lap-
peenrannassa teemalla Salpalinja 80 vuotta.
Reittivaihtoehtoina pitempi yhden yön yli kestävä (La-Su) 
pääosin jalan kuljettava reitti sekä uutuutena sunnuntain 
polkupyörin kuljettava reitti.
Molemmat reitit päättyvät sunnuntaina Rakuunamäelle, jos-
sa Maanpuolustusjuhla klo 14.00.

Vaellukselle ilmoittautuminen tapahtuu MPK:n koulutuska-
lenterin kautta https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuska-
lenteri
Lisätietoja kevään aikana www.salpavaellus.net sekä Salpa-
vaelluksen FB-sivuilla. Seuraa myös ilmoittelua paikkakun-
nan lehdissä!

Salpalinjan 
rakentamisen 
aloittamisesta 
tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 80 
vuotta!
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Osallistuimme 14.12.19 
järjestettyyn Kymenlaak-
son res- piirien Sorbus- jo-
tokseen Hanhenhovin 
metsästysmajalla Hami-
nan Reitkallissa. Inkerois-
ten Seudun Reserviläiset I 
partioon kuului allekir-
joittaneen lisäksi Jukka 
Rantala. Tässä lyhyt kerta-
us jotostelijan näkövink-
kelistä.

Hanhenhovissa kilpai-
lijat otti vastaan ja toivot-
ti tervetulleeksi kilpailun 
johtaja Lauri Sihvola. Lu-
vassa oli kuusi tehtäväras-
tia ja noin 5 km:n suunnis-
tus. Kun partiot saivat siir-
rettyä rastien sijainnit 
omille kartoilleen, partiot 
lähetettiin matkaan por-
rastetusti. Suunnistusteh-
tävänä oli kiertää tehtävä-
rastit reitinvalinnan olles-
sa vapaa. Matkalla ei ollut 
pikataipaleita eikä kylmiä 
rasteja. 

Ensimmäinen rasti oli 
ampumaradalla. Rastilla 

koeammuttiin käyttöön 
saatu pystykorvakivääri. 
Kolmen koelaukauksen 
jälkeen iskemät käytiin to-
teamassa tauluilla. Ampu-
maradalle tultiin vielä tois-
tamiseen jotoksen aikana.

Matka jatkui toiselle 
rastille polku- ja tiekier-
ron kautta, kuten pääosin 
muillekin rasteille. Rastin 
tehtävänanto oli ytimek-
käästi: toimiminen etene-
vän osaston tunnustelija-
parina. Paintball- asein va-
rustautuneella maaliosas-
tolla kuvattiin vihollisen 
väijytysosastoa, jonka ”sy-
liin” tunnustelijapartio 
joutui. Rastilla arvosteltiin 
tunnustelijaparin toimin-
taa vihollisväijytyksen tu-
lenavauksessa. 

Toimintarastin jälkeen 
otettiin suunta tulenjohto-
tehtävälle. Tehtävänanto-
na partiolle kuvailtiin  vi-
hollisen ilma-aseen sijoit-
tuminen avautuvaan pel-
to- ja kylämaisemaan. Par-

Sorbus- jotos

Kranaattirastilla Tarmo Sihvola ja Jukka Rantala.

Lauri Sihvola ja Jukka Rantala.

tiolle näytettiin havainne-
kuvaa, johon oli sijoitettu 
maastoon laskeutuneet vi-
holliskopterit. Tehtävänä 
oli laatia tulenjohtopaikal-
ta tykistölle tulikomento 
koptereiden tuhoamisek-
si. Tulikomennon piti pi-
tää sisällään maalin koor-
dinaatit, etäisyys maaliin, 
suunta piiruina ja maalin 
korkeusasema. Jatkotehtä-
vänannossa kuvailtiin tu-
len jääneen lyhyeksi ja tä-
mä tulen korjauskomento 
piti partion osata ilmoit-
taa.

Mitäpä olisi jotos il-
man perinteistä kranaatti-
rastia. Matkalla ampuma-
rastille, poikettiin  nakke-
lemassa kranaatteja nel-
jään vihollisen konekivää-
ripesäkkeeseen. Taisi sin-
ne monttuunkin jokunen 
osua. Viides rasti oli am-
muntarasti, jossa sihdat-

tiin tarkkuutta pahvitau-
luun viidellä patruunalla 
ja aiemmin koeammutuil-
la pystykorvakivääreillä. 
Ampuma-asennon sai itse 
valita.

Tietokilpailurasti si-
jaitsi lähtöpisteessä met-
sästysmajalla. Haastavia 
kysymyksiä oli järjestäjä 
laatinut. Kysymyksissä mi-
tattiin mm. sotahistorian 
tietämystä. Kilpailurupea-
man ja palkintojen jaon 
jälkeen saimme nauttia 
maittavasta burgundinpa-
ta lounaasta ja hyvästä 
maanpuolustushenkisestä 
seurasta. Kiitos Haminan 
Seudun Reserviläisille jär-
jestelyistä.

Teksti ja kuvat Marko 
Hänninen


