
Majuri Erkki Sutela (1915 -2010) 
palveli jatkosodan vuosina 1942-
1945 Mikkelin Päämajassa yleis-
esikunnan päällikön jalkaväen-
kenraali Erik Heinrichsin adju-
tanttina. Sotien jälkeen hän toimi 
koulunjohtaja Elimäellä 25 vuot-
ta ja sen jälkeen kahdeksan vuot-
ta Iitinseutu-lehden päätoimitta-
jana. Sutela omistautui ja osallis-
tui vahvasti vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön mm. perusta-
malla Elimäen Reserviupseeriker-
hon, jonka ensimmäisenä pu-
heenjohtajana hän toimi vuosina 
1953 -1966. Kymenlaakson reser-
viupseeripiirin hallituksessa Sute-
la toimi vuosina 1954-1972, jois-
ta puheenjohtajana seitsemän vii-
meistä vuotta. Hänet on kutsuttu 
niin Suomen Reserviupseeriliiton 
kunniajäseneksi kuin Kymenlaak-
son Reserviupseeripiirin ja Elimä-
en Reserviupseeriupseerikerhon-
kin kunniapuheenjohtajaksi. 
Edellä mainittujenansioiden li-
säksi Sutelalla oli lukuisia paikal-
lisia, alueellisia, valtakunnallisia 
sekä kansainvälisiä luottamus- ja 
kunniatehtäviä.

Erkki Ja puolisonsa Liisa Su-
tela rahastoivat huomattavan osan 
omaisuudestaan luovutettavaksi 
heidän kuolemansa jälkeen testa-
menttimääräyksen mukaisesti 
Kymenlaakson Reserviupseeri-
piirin taseeseen. Sutelat laativat 
rahastolle, sen hallitustyöskente-
lylle sekä apurahojen jakamiselle 
varsin yksityiskohtaiset säännöt. 

Rahaston hallituksessa tulee aina 
olla edustus reserviupseeripiiris-
tä, vastaavasta naisten piiristä, Eli-
mäen Reserviupseerikerhosta se-
kä Pohjois-Kymen Sotilaspoikien 
perinnekillasta. Rahaston pää-
omaan ei tule koskea. Rahaston 
tuotoista voi myöntää ansioitu-
neille reservin upseereille, kadet-
tiupseereille, maanpuolustusnai-

sille sekä reserviläisille henkilö-
kohtaisia stipendejä. Toiminnal-
lisia apurahoja tulee myöntää re-
serviupseeripiirille, Elimäen Re-
serviupseerikerholle, Elimäen Re-
serviupseerien Naisille, maan-
puolustusnaisille, sotilaspojille ja 

Viron Suomen-pojille. Hakemuk-
sesta apurahoja voivat saada re-
serviupseerikerhot sekä vuoro-
vuosin kadettiupseerit ja reservi-
läispiiri. Hakemuksista päättää 
vuosittain rahaston hallitus. Ha-
kuaika on marras-joulukuu ja 
myönnetyt stipendit ja apurahat 
luovutetaan piirin kevätkokouk-
sen yhteydessä järjestettävässä 

maanpuolustusjuhlassa. Tänä 
vuonna ei tunnetusta syystä ke-
vätkokoustapahtumaa järjestetty, 
joten kunniakirjojen luovutus on 
siirretty myöhempään ajankoh-
taan. Suoritukset on toki makset-
tu. Niiden arvo oli yhteensä 4 200 

€. Seuraava mahdollinen haku ju-
listetaan lokakuun 2020 lopussa 
mikäli tuotot kehittyvät suotui-
sasti.

Teksti: Henkilöesittelyn ja valoku-
van osalta kyseessä on lainaus ja 

lyhennelmä Paavo Mikkosen kir-
joituksesta Kymenlaakson Reser-
viupseeripiirin historiikista vuo-
delta 2012, josta esittelyteksti on 
luettavissa kokonaisuudessaan. 

Rahaston osalta teksti: Jorma Uski.
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Vuonna 2020 stipendejä ja apurahoja saivat:

Henkilökohtainen stipendi:
Puheenjohtaja Satu Aurala 
Luutnantti Matti Saarinen
Apuraha:
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry  
Elimäen Reserviupseerikerho ry  
Elimäen Reserviupseerien Naiset ry 
Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 
Suomen Poikien Perinnekilta ry  
Maanpuolustusnaisten Kaakkois-Suomen piiri ry 
Haminan Reserviupseerikerho ry  
Kotkan Reserviupseerikerho ry  
Kymenlaakso Reserviläispiiri ry

Apurahojen käyttötarkoitus on hakemusten mukaan mm. kerhon 
asekaapin hankinta, kerhokämpän sisustus, tiedotusmateriaalin 
laatiminen ja valtakunnallisen jotoksen järjestely.

Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahasto 
tukee vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Käynnissä on yhteiskunnallinen 
häiriötilanne ja meidän reservi-
läisten tulee sopeuttaa toimintaa 
tilannetta vastaaviksi. Kuten 
RUL:n liitohallitus 14.3 kokoontui 
ensimmäistä kertaa etäkokouk-

seen, niin myös piirihallituksem-
me 6.4. Etäkokoukset ovat olleet 
jo vuosikymmen käytössä yleises-
ti yritysmaailmassa ja näyttää sil-
tä, että ne tulevat nyt vauhdilla 
meidän reserviläisten työkaluiksi. 

Tietokoneelle, tabletille ja 
älypuhelimiin on tarjolla Micro-
softin Teams- ohjelmisto, joka on 
työkalu työryhmien tiedon ja yh-
teyksien hallintaan. Se on netis-
tä Microsoft:n Office sivuilta la-
dattavissa mille tahansa laitteel-
le. Sen keskeinen sovellutus on 
etäkokoustoiminto, jonka avulla 
pienellä opettelulla pystymme 
pyörittämään kokouksiamme 
etänä. Tämä vaatii etukäteisval-
misteluja, kuten varmistamalla, 
että osallistujilla on käytössään 
tietokone tai tabletti ja sillä ko-
kousohjelmisto. Kokouksiin voi 
osallistua myös kontaktit mini-
moiden ”taisteluparin” kanssa. 
Tällöin yhteisessä tilassa nuo-
rempi upseeri, jolla on aikaisem-
paa kokemusta ohjelmistosta 
pyörittää sitä. 

Seuraavassa on muutamia 

ohjeita etäkokouksen sujuvaan 
pyörittämiseen.

Jotta kokouksesta saadaan 
päätösvaltainen ja onnistunut tu-
lee etukäteen varmistua ja ohjeis-
taa, että osallistujilla on siihen 
mahdollisuus osallistua. Etäko-
kous ei poikkea muista kokouk-
sista kuin käytettävän tekniikan 
osalta.

Kokoukseen tulee laatia sel-
keä asialista ja kokouskutsun mu-
kana on hyvä lähettää kokouk-
sessa käsiteltävä materiaali liit-
teenä. Kokouksen sujuvuuden 
kannalta on tärkeää liittää kaik-
ki kokouksessa näytettävät do-
kumentit kokouskutsuun, mistä 
puheenjohtaja löytää ne helpos-
ti kokouksen aikana eikä niitä 

jouduta kaivamaan tietokoneen 
kansioista tai sähköposteista.

Jos kokouksiin osallistuu ko-
tikonttorista, on nettiliittymä ra-
jallinen ja tällöin kokouksessa ei 
käytetä kameroita. Lisäksi kan-
nattaa pitää päällä vain kokouk-
sen puheenjohtajan mikrofonia 
ja vasta siinä vaiheessa, kun pyy-
tää puheenvuoroa, avata oma 
mikrofoninsa. 

Kokouksen alussa on syytä 
kirjata kokouksen osallistujat ja 
heidän sijaintinsa, sillä osa heis-
tä saattaa osallistua siihen samal-
ta työasemalta.  

Alla linkki suomenkieliseen 
Teams kokousohjeeseen.

Pekka Mertakorpi

Poikkeustila, piirien, kerhojen ja toimikuntien kokoukset etänä

Erkki Sutela (1915 -2010)

Linkki 
https://www.rul.fi/iitti/files/2020/04/Teams-kokousten-perusteet-1.pdf
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Maaliskuussa maan hallitus il-
moitti valmiuslain käyttöön-
otosta. Meillä on yhteiskun-

nallinen häiriö -ja poikkeustila, jota 
varten monet meistä reserviläisistä 
ovat harjoitelleet. Maaliskuun aikana 
toimintaympäristömme on oleellises-
ti muuttunut, kun Puolustusvoimat, 
maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK 
ja ResUL ovat keskeyttäneet meille re-
serviläisille suunnatun toiminnan 
31.5.2020 saakka. Myös Reserviupsee-
rikoulun 100 vuotisjuhla on siirretty 
vuodella eteenpäin. 

Miten meidän tulee piiri- ja ker-
hotasolla muuttaa toimintaamme 
näiden poikkeusolosuhteiden takia? 
Joukkoja johdetaan edestä ja virus-
ta vastaan taisteltaessa me kaikki 
olemme yksilöinä eturintamassa. 
Meidän tulee sopeuttaa toimin-
taamme niin, että omalla esimerkil-
lämme osoitamme viranomaisten 
sääntöjen ja ohjeiden noudattami-
sen tärkeyden. 

Tähän aikaan piiriemme vuosi-
kellon mukaan meillä pitäisi alkaa 

toimintamme aktiivisin 
jakso, mutta toimintaka-
lenterimme on täyttynyt 
lukemattomista peruu-
tuksista Covil-19 viruk-
seen liittyvien rajoitusten 
takia. Myös vuoden pää-
tapahtumamme Tyrsky-
jotos 2020 on päätetty 
siirtää vuodella eteen-
päin. Tätä kirjoitettaessa 
päätökset muista syyske-
sän ja syksyn tapahtumien peruu-
tuksista ovat vielä auki.  

Piiri- ja kerhotasolla olemme 
siirtäneet sääntömääräiset kevätko-
koukset tuonnemmaksi. Sen sijaan 
pienellä opettelulla pystymme pyö-
rittämään mm. hallitusten kokouk-
set etäkokouksina. Tämä vaatii pie-
niä etukäteisvalmisteluja kuten var-
mistamalla, että hallituksen jäsenil-
lä on käytössään kokousohjelmisto. 
Kokouksiin voi osallistua myös 
kontaktit minimoiden ”taistelupa-
rin” kanssa. Tällöin nuorempi up-
seeri, jolla on aikaisempaa koke-

musta ohjelmistosta 
pyörittää sitä. Etäkoko-
uksena 6.4 pidetty pii-
rihallituksen kokous 
eteni lähes normiajassa 
ja varaudumme pitä-
mään 24.8 kokoukseen 
etänä. Poikiko poik-
keustila tästä meille 
normaalin käytännön. 

Piirihallituksen 6.4 
pääaiheena oli reser-

viupseeri- ja reserviläispiirien pu-
heenjohtajiston talven aikana päivit-
tämän toiminnanjohtajan toimenku-
van hyväksyntä.  Päivitetyllä toi-
menkuvalla halutaan selkeyttää pii-
rintoimiston roolia, palveluita ja 
suhdetta kerhoihin sekä yhteistyö-
kumppaneihimme. Selkeällä ohjeis-
tuksella meidän on helpompi pyö-
rittää vuosikellomme mukaisia ta-
patumia ja velvollisuuksiamme. 

Myös yhteistoimintatyöryhmä 
(PYT) on jatkanut viestintäkana-
viemme Kymen Salpa -lehden, pii-
rien netti- ja facebook sivujen roo-

litusta. Viimeisessä kokouksessa 
ryhmätyönä pohdittiin piirin vies-
tinnän kohteita (sidosryhmiä) ja 
millä kanavalla erityyppistä infor-
maatiota tulee jakaa. Seuraavassa 
vaiheessa tulemme kartoittamaan 
mille alustalle me jatkossa perus-
tamme Kymenlaakson reserviläis-
piirien nettisivut. Tavoitteena on 
saada piiriemme hallituksille esitys 
roolituksesta tämän vuoden aikana.  

Nyt meillä reserviläisillä on mo-
mentum oman kenttäkelpoisuuden 
kehittämiseen, koska toimintaka-
lenterissamme ovat kaikki tilaisuu-
det toistaiseksi peruutettu. Allekir-
joittanut on tosin joutunut vaihta-
maan lajia uinnista pyöräilyyn.  Vii-
kon 14 MarsMars kohokohtani oli 
pyöräily 71,8 km, 3h 46 min 40s.  

Pekka Mertakorpi

Kymenlaakson reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja
pekka.mertakorpi@gmail.com

Poikkeustila, piirimme vuosikello 
pysähtyi vai pysähtyikö? 

COVID-19 tauti on vaikuttanut 
kuluvan vuoden toimintoihin 
lamaannuttavasti ja mm. Tyrs-

ky2020 jotos on siirretty järjestettä-
väksi vuonna 2021. Näissä olosuh-
teissa jotoksen toteuttaminen muo-
dostuu mahdottomaksi tehtäväksi ja 
siirto oli ainoa oikea ratkaisu. Laa-
kereille emme järjestelytoimikun-
nassa kuitenkaan jää lepäämään. Jo-
toksen järjestelyjen osalta runko oli 
jo hyvin kasassa ja nyt onkin aika et-
siä uusi ajankohta tapahtumalle. 
Sponsorien etsiminen jatkuu ja toi-
vottavasti lisäaika tuo tullessaan uu-
sia rahoittajia.

Tänä vuonna RESUL viettää 
50v juhlavuottaan ja Maassamme 
piti kiertää liiton On the road -kier-
tueen, jossa vieraillaan eri maa-

kunnissa ja esitellään, 
millaista toimintaa liit-
to ja sen jäsenjärjestöjen 
piirit järjestävät. Esitte-
ly materiaali on pakattu 
henkilöauton peräkär-
riin ja liikkuu kätevästi 
paikasta toiseen. Nähtä-
väksi jää miten katta-
vasti kiertue pystytään 
poikkeusoloissa toteut-
tamaan ja nähdäänkö 
kiertueen esiintyminen Hamina 
Tattoossa 7.8. Tällä hetkellä kiertu-
een tapahtumat on peruttu ainakin 
toukokuun loppuun asti.

Valtakunnalliseen lukioissa jär-
jestettävään Turpotietäjä-tietokil-
pailuun ei Kymenlaakson reservi-
piirien alueelta ole löytynyt Turpo-

päällikköä ja näillä nä-
kymin kilpailu jää Ky-
menlaaksossa toteutta-
matta. Kilpailu tulee 
olemaan vuotuinen ta-
pahtuma ja Kymenlaak-
son tulee ensi vuodelle 
löytää kilpailun vetäjä, 
Turpopäällikkö. Lisätie-
toja löytyy liittojen net-
tisivuilta ja asiasta kiin-
nostuneet voivatkin pis-

tää harkintaan ryhtymisen kilpai-
lun vetäjäksi ja olla yhteydessä pii-
ritoimistoon.

Moni meistä tekee töitä kotoa 
käsin ja koululaiset on laitettu etä-
opiskelemaan kotisohvalle. Liikku-
minen julkisilla paikoilla on rajoi-
tettua. Neljän seinän sisälle ei kui-

tenkaan ole syytä jäädä jurotta-
maan, vaan liikuntaa voi melko 
normaalisti harrastaa, muistaen vi-
ranomaisten suositukset turvaetäi-
syyksistä. Näin keväällä parasta 
puuhastelua on kuopia puutarhaa 
tai siistiä pihaa, tekemistä varmaan 
löytyy ja lukeminen kannattaa ai-
na.

Mukavaa kevään jatkoa

Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiiri, 
puheenjohtaja

Korona
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Korona viruksen aiheutta-
ma tartuntavaara teki viete-
tystä pääsiäisestä ulkonai-
sesti erilaisen. Emme voi-
neet kokoontua yhteen viet-
tämään esim. Ehtoollista. 
Emme voineet tavata per-
heenä toisiamme. Pääsiäi-
sen viettoa kotonamme 
pandemia ei sen sijaan estä-
nyt. Pääsiäisen sanoman 
vastaanotto ei myöskään es-
tynyt. Sitä saimme kuulla ja 
nähdä eri viestimistä. Sano-
ma tuli jopa suorana lähe-
tyksenä netin kautta – Kii-
tos nykyisen tekniikan. Var-
sinainen sanoman sisätö ei 
myöskään ole muuttunut. 
Sain Facebookin kautta pää-
siäisaamuna viestin. Kristus 
on ylösnoussut. Siihen voin 
vastata – Totisesti ylösnous-
sut! Hauta oli tyhjä. Siellä oli 
vain käärinliinat. Enkeli oli 
vierittänyt kiven haudan 
suulta. Jeesus oli noussut 
kuolleista, ei hän ollut enää 
haudassa. Markus 16:6

Erilainen 
pääsiäinen

Alkuvuoden aikana maamme on 
joutunut yllätyshyökkäyksen 
kohteeksi, jota hyökkäystä ei 
osattu odottaa. Hyökkääjän nimi 
on Korona. Se ei puhu mitään 
kieltä ja sitä vastaan puolustus-
voimamme vahvoine reservei-
neen näyttävät joiltakin osin yh-
tä voimattomilta kuin kaikki 
muutkin. Tästä voimme ottaa 
opiksi ainakin sen, että maatam-
me voivat uhata mitä moninai-
simmat uhkat, ja että turvallisuus 
on kokonaisvaltainen asia, jonka 
varmistaminen on tehokkaim-
millaan silloin kun uhkien torju-
jat eri aloilta ovat hyvässä valmiu-
dessa ja toimivat tiiviissä yhteis-
työssä. Yhden uhkan realisoitu-
minen voi johtaa toisten uhkien 
syntyyn.  Sen tiedostaminen 
USA:ssa, jossa aseiden hankinta 
on verrattain helppoa, on johta-
nut mediatietojen mukaan käsi-
aseiden hamstraamiseen laitto-
muuksien ja epävakauden pelos-
sa.  Suomessa hamstraamisen 
kohteiksi ovat joutuneet lähinnä 
vessapaperi ja ruoka, mutta taus-
talla vaikuttaa sama ajatus: va-
rautuminen uhkia varten. Varau-
tuminen uhkia varten on eräs re-
serviläistoiminnan perusperiaat-
teista.   

Reserviläisten osalta koronan 
merkitys on käytännössä ollut se, 

että reserviläistoiminta on ollut 
pysähdyksissä. Kaikki kilpailut ja 
muut kokoontumista vaativat ta-
pahtumat ovat olleet peruttuja tai 
siirrettyjä maaliskuun puolivälin 
jälkeen. Samalla kuitenkin tulee 
hieman testatuksi valmiutta toi-
mia poikkeustilanteessa, eivätkä 
koronan vaikutukset olekaan kai-
kilta osin pelkästään huonoja.  
On löydetty ja löydetään edelleen 
uusia tapoja toimia poikkeavissa 
tilanteissa. Uudet toimintatavat 
saattavat joskus olla parempia 
kuin vanhat, ja voivat tulla jopa 
pysyviksi. Sekä liitot, että omat 
piirimme ovat mukautuneet olo-
suhteisiin mm. pitämällä koko-
uksiaan osittain etänä. Kyseessä 
saattaa olla merkittävä ensiaskel 
kokoustamiskäytännöissä.  

Viime aikoina piiritoimiston 
roolia on tarkasteltu kehittämis-
mielessä. Laukaisevana tekijänä 
on ollut se, että on havahduttu 
piiritoimistolle aikojen kuluessa 
muodostuneeseen laajaan tehtä-
väkenttään, sekä resursseihin 
nähden suureen, toimistolle ase-
tettujen tehtävien määrään. Teh-
tävät eivät kaikilta osin ole olleet 
tarkoituksen mukaisia. Koska 
piirihallitukset vastaavat toimis-
ton resurssien riittävyydestä, on 
tärkeää, että toimiston tehtävät 
ovat piirihallitusten asettamia, ja 

että tehtävät perustuvat tarveläh-
töisyyteen ja lisäarvon tuottami-
seen. Jotkut tehtävistä eivät ole 
olleet näiden periaatteiden mu-
kaisia, ja ne ovat uudessa tarkas-
telussa joko kokonaan lakkautet-
tu, siirretty tehtäväksi toisaalle 
tai muutettu tehtäväksi toisella 
tavalla. Esimerkkeinä mainitta-
koon varusteiden luovuttaminen 
ja palauttaminen, joihin on tu-
lossa selkeät ajankohdat, piiritoi-
miston varaukset kokouskäyt-
töön pyritään saamaan nettipoh-
jaiseksi ja avain on noudettavis-
sa määrätystä paikasta tunnistau-
tumista vastaan, sekä kotiutta-
mislevykkeiden toimituskäytän-
tö kerhoille ja yhdistyksille hie-
man muuttuu, ja se myöskin tu-
lee eroamaan eteläisen ja pohjoi-
sen Kymenlaakson välillä. Teh-
täväkenttää on myös painotettu 
tärkeämpiin ja enemmän lisäar-
voa tuottavien tehtävien suun-
taan. Sellaisia ovat mm. jäsen-
hankinta-, varainhankinta- ja ke-
hittämisasiat. Lisäarvoa tuotta-
mattomaksi on katsottu mm. toi-
minnanjohtajan lähettäminen 
sihteeriksi eri reserviläisryhmi-
en kokouksiin ja tilaisuuksiin. 
Uusi tehtäväkuvaus on jo Reser-
viupseeripiirin hallituksessa hy-
väksytty ja sen toivotaan saavan 
hyväksynnän myös Reserviläis-

piirin hallitukselta, kun se aika-
naan asiaa käsittelee.        

Toinen reserviläistoiminnan 
kehittämiskohteista on ollut tie-
dottaminen ja viestintä. Ensim-
mäisiä kokouksia onkin jo pu-
heenjohtaja Mertakorven joh-
dolla pidetty, ja siihen liittyviä 
ajatuksia on syntynyt. Olemme 
aktiivisesti olleet yhteyksissä 
muualle päin Suomea ja selvitel-
leet, että millaisia tiedottamis- ja 
viestintäkäytäntöjä muissa pii-
reissä on.  On jo löydetty jonkin 
verran asioita, jotka ovat suoraan 
siirrettävissä Kymenlaaksoon, 
jos niin haluamme. Projekti jat-
kuu, mutta jo tässä vaiheessa 
näyttää allekirjoittaneesta siltä, 
että digitaalisten työkalujen laa-
jempi hyödyntäminen tiedotta-
misessa ja viestinnässä palvelisi 
hyvin erityisesti 1980- ja 90-lu-
vuilla syntynyttä ns. milleniaali-
sukupolvea, joiden osuuden jä-
senkunnassa toivotaan kasvavan.  
Lisäksi digitaalinen tiedotuska-
nava näyttää olevan mainostajil-
le mielenkiintoisempi, mikä on 
tärkeä asia varainkeruun näkö-
kulmasta.  

Aktiivisempia tulevia aikoja!

Leevi Lassila
Piirien toiminnanjohtaja

Hyvät Kymenlaakson reservipiirien jäsenet

Suomen  
Reserviupseeriliitto:
Kultainen ansiomerkki
 Majuri Paavo Siitari, Karhulan RU-kerho 
 Yliluutnantti Markus Haapanen, Kouvolan RU-kerho

Hopeinen ansiomerkki
 Luutnantti Niko Räsänen, Kotkan RU-kerho
 Vänrikki Jukka Martama, Kotkan RU-kerho

Pronssinen ansiomerkki
 Yliluutnantti Tero Lehtinen, Elimäen EU-kerho

Kymenlaakson  
Reserviupseeripiiri:

Piirin kenraalipatsas:
 Majuri Heikki Kalve, Kotkan RU-kerho

Piirin kunniamiekka
 Kapteeni Jukka Lappi, Virolahti-Miehikkälän RU-kerho

Piirin ansioristi:  
 Aliluutnantti Juho Orimus, Karhulan RU-kerho
 Vänrikki Marko Pesola, Karhulan RU-kerho
 Yliluutnantti Göran Bruun, Kouvolan RU-kerho
 Vänrikki Ahti Romo, Elimäen RU-kerho

Piirin kerhojen välinen prosenttiammuntakilpailu 2019:
 Pienet kerhot, Voikkaan RU-kerho
 Keskisuuret kerhot, Virolahti-Miehikkälän RU-kerho
 Suuret kerhot, Kouvolan RU-kerho

Piirin kerhojen välinen toimintakilpailu 2019
 Virolahti-Miehikkälän RU-kerho

Piirin kerhojen välinen kuntokilpailu 2019
 Elimäen RU-kerho

Piirin kerhojen välinen yleiskilpailu 2019
 Elimäen RU-kerho

Piirin arvonnat:
 Kenttäkelpoisuustestin suorittaneet: 
 luutnantti Topi Suomalainen, Kouvolan RU-kerho 
 Kuntokorttia täyttäneet: 
 yliluutnantti Toni Nieminen, Karhulan RU-kerho 

Kymenlaakson reservipiirien  
yhteiset palkitsemiset 

Piirien paras ampuja 2019 
 Kersantti Mika Seppä, Karhula-Kymin ResAU

Piirien paras urheilija 2019
 Isoympyrä-viestien osallistujajoukkueet

Huomionosoituksia ja palkitsemisia 
Kymenlaakson reservipiireissä
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Kaakkois-Suomen alue-
toimisto toimeenpani pai-
kallispataljoonan kertaus-
harjoituksen 29.2. – 
6.3.2020 Kouvolassa ja sen 
lähialueilla. Paikallispatal-
joonan kertausharjoituk-
sen päämääränä oli kou-
luttaa ja harjoituttaa patal-
joonaan kuuluvien jouk-
kojen sekä henkilöstön 
taitoja sodan ajan tehtävis-
sä ja kokoonpanoissa. 
Harjoitukseen oli käsket-
ty perustamiskeskukseen, 
paikallispataljoonan esi-
kuntaan ja maakunta-
komppaniaan sijoitettuja 
reserviläisiä. Harjoitus 
kyettiin toteuttamaan 
suunnitellusti ennen ko-
rona -virusepidemian vai-
kutuksia puolustusvoimi-
en toimintaan.

Ensimmäisenä harjoi-
tukseen saapui lauantai-
aamuna perustamiskes-
kuksen henkilöstö Nimen-
sä mukaisesti organisaatio 
vastaa henkilöstön vas-
taanotto- ja varustamisjär-
jestelyistä. Aluksi joukko 
perusti ja varusti itsensä ja 
tämän jälkeen se vastaan-
otti maanantaina perustet-
tavien joukkojen materiaa-
lin. Viikonlopun aikana 
jaettavat varusteet ja mate-
riaalit ryhmiteltiin jako-
valmiiksi perustamiskes-

kuksen henkilöstön toi-
menpitein.

Maanantaiaamuna ri-
viin saapuivat maakunta-
komppanian ja paikallis-
pataljoonan esikunnan 
henkilöstö. Joukkojen pe-
rustaminen meni sujuvas-
ti ja iltapäivän aikana mo-
lemmat osastot siirtyivät 
toiminta-alueilleen har-
joittelemaan omaa toimin-
taansa suunnitelmiensa 
mukaisesti.

Harjoitukselle asetetut 
tavoitteet saavutettiin hy-
vin ja päivien aikana oli 
useita opettavaisia tilantei-
ta - oppia ja haasteita oli 
tarjolla kaikille osastoille. 
Kertausharjoitukset ovat 
reserviläisille mahdolli-
suus ylläpitää aiemmin 
opittuja sotilaan tietoja ja 
taitoja. Reserviläisten ak-
tiivista ja osaavaa toimin-
taa oli hienoa seurata har-
joituksen aikana.

Koronaepidemia 
(COVID19) vaikuttaa

Kuten kaikki olemme huo-
manneet maailmanlaajui-
nen koronaepidemia vai-
kuttaa kaikkiin ja kaikkial-
la. Toiminnan rajoituksia 
on asetettu ja monia tapah-
tumia sekä tilaisuuksia on 
jouduttu perumaan. CO- VID19 –tilanne ei ole tois-

taiseksi vaikuttanut hei-
kentävästi puolustusvoi-
mien lakisääteisten tehtä-
vien toteutukseen, keskei-
siin toimintoihin tai suori-
tuskykyyn.

Puolustusvoimat on 
osa yhteiskuntaa ja toimii 
voimassa olevien lakien ja 
säädösten mukaisesti. Epi-
demiaan liittyen puolus-
tusvoimat antaa virka-
apua poliisille lakisääteisen 
tehtävänsä mukaisesti. Tä-
hän saakka merkittävim-
pänä on ollut puolustus-
voimien virka-apu poliisil-
le Uudenmaan eristämi-
sessä.

Puolustusvoimat seu-
raa tarkasti koronatilan-
netta ja huomioi tilanteen 
vaikutukset toiminnas-
saan. Koronaepidemian 
vuoksi on puolustusvoimat 
muun muassa päättänyt, 
että vapaaehtoiseen asepal-
velukseen hakeneiden 
naisten valintatilaisuudet 
järjestetään tänä vuonna il-
man henkilökohtaisia kon-
takteja. Kaakkois-Suomen 
osalta tilaisuus järjestetään 
ns. ”paperikäsittelynä” 23.-
24. huhtikuuta. Tilaisuu-
dessa päätetään hakijan 
palveluskelpoisuusluokka 
ja määrätään valituille pal-

Karjalan prikaati,
Kaakkois-
Suomen 

puolustaja

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Paikallispuolustuksen harjoittelua

Varusteet odottamassa noutajaansa perustamiskeskuksessa.

Harjoitusjoukkojen aseiden kohdistusammunnat toteutettiin Tyrrin ampuradoilla Utissa.

Everstiluutnantti 
Timo Hartikainen
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veluspaikka sekä palveluk-
sen aloittamisajankohta. 
Päätös lähetetään jokaisel-
le hakijalle postitse vii-
meistään 8.5.2020.

Puolustusvoimat on 
päättänyt koronaepidemi-
an vuoksi lähtökohtaisesti 
perua kertausharjoitukset 
(KH) ja puolustusvoimien 

vapaaehtoiset harjoitukset 
(PVVEH), jotka ovat suun-
niteltu alkavaksi 31.7.2020 
mennessä. Peruutettavien 
harjoitusten osalta aluetoi-
mistot lähettävät reservi-
läisille kirjallisen peruut-
tamispäätöksen.

Harjoitukset, jotka ovat 
suunniteltu alkavaksi 

1.8.2020 jälkeen valmis-
taudutaan toimeenpane-
maan suunnitellusti tai pe-
rumaan siten, että mahdol-
linen peruuttamispäätös 
tehdään viimeistään 
1.7.2020 mennessä. 

Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto toivottaa kai-

kille Kymen Salpa -lehden 
lukijoille terveyttä ja jak-
samista!

Everstiluutnantti 
Timo Hartikainen
Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston päällikkö

KYMENLAAKSON 
RESERVIPIIRIEN 

URHEILU-
TOIMIKUNTA TIEDOTTAA!!

 

Reservipiirien urheilutoimikunta on päättänyt perua kaikki kesälle 2020 suunnitellut piirin 
urheilutapahtumat. Mikäli Korona-tilanne muuttuu, tullaan erikseen ilmoittamaan, mikäli jo-
kin tapahtuma järjestetään.

Urheilutoimikunta kannustaa jäsenistöään omatoimiliikuntaan kesällä 2020. MarsMars-so-
vellus on käytettävissä henkilökohtaisen kuntourheiluharrastuksen tilastointiin. MarsMars-so-
velluksen voi ladata omalle puhelimelle. Omatoimiliikuntalajeja ovat mm. sauvakävely, juok-
su, rullaluistelu, pyöräily, suunnistus, melonta, rullahiihto ja kuntopiirit. Oman kunnon kehi-
tystä voi seurata mm. 12 min Cooper-juoksutestillä tai 2km:n UKK-kävelytestillä. 

Resul:n www-sivuilla (www.resul.fi / Uutinen 6.4.2020) on lisätietoja #LIIKUNTAKANNAL-
LEPANO –haasteesta kerhoille.

Tapahtumien tiedot:
Kymenlaakson reservipiirin 
suunnistusmestaruuskilpailut – PERUTTU
Piirinmestaruus 
pienoiskivääriampumajuoksu/kävely - PERUTTU
Piirinmestaruus pistooliampumajuoksu/kävely – PERUTTU
Hirvenjuoksu – PERUTTU
Cooperin testi - PERUTTU
Kanoottijotos – PERUTTU
Tyrsky-jotos – SIIRRETTY SYKSYYN 2021
Partiosuunnistuskilpailu – PERUTTU
Suunnistustaitotesti – PERUTTU
Jukolan viesti Rovaniemellä – SIIRRETTY VUODELLE 2021
Salpavaellus – PERUTTU

Tiedot Resul:n kilpailujen peruutuksista löytyy www.resul.fi 
Lisätiedot Kymenlaakson reservipiirin urheilukalenterista: urheilu-upseeri Topi Suomalainen, 
email. topisuomalainen(ät)hotmail.com, puh. 0505142660

Maakuntakomppanian päällikön käskynanto.
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KYMENLAAKSON 
RESERVIPIIRIEN AMPUMA-
TOIMIKUNTA TIEDOTTAA!!

 
Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen reservipiirien kaikki Kymenlaakson sisäiset, tulevan al-
kukesän ampumakilpailut on peruttu. Asiasta tiedotetaan lisää kun tiedetään miten ampuma-
radat ovat käytettävissä. 
Ajankohtaista tietoa reservipiirien sivuilta 
http://piirit-ja-yhdistykset.reservilaisliitto.fi/kymenlaakson_reservilaispiiri/
https://www.rul.fi/kymenlaakso/
RESUL:n kilpailuista toistaiseksi peruttuja ovat:
-Ampumasuunnistus 25.4., Niinisalo
-Perinneasekilpailu 16.-17.5., Hollola
-Pistooliampumajuoksu, 16.5., Imatra
-Falling plates, 23.5., Mikkeli
-Reserviläisammunnat 11.7., Hiukkavaara
Reservin ampumamestaruuskilpailut, 21.-23.8., Hollola, päätös 1.6.2020
SRA- SM-kilpailut 7.-9.8., Niinisalo, tilanne ratkeaa kevään aikana  
RESUL:n kilpailuista ajankohtaista tietoa saatavana verkosta 
https://resul.fi/kilpailikalenteri-2020/
Lisätietoja ampumatoimikunnan puheenjohtaja Sakari Ahola, 044 5252851 

Iitin Reserviupseerikerho 
jatkaa Kaakkois-Suomen 
aluetoimistoon tukeutu-
neena ja osana Kymen-
laakson Reserviupseeripii-
riä myös jatkossa. Iitin ker-
holla on vakiintuneet ja hy-
vät suhteet Kymenlaak-
soon ja Kaakkois-Suo-
meen, ja näitä halutaan pi-
tää yllä myös jatkossa.

- Iitillä on pitkät maan-
puolustusperinteet Ky-
menlaakson suuntaan al-
kaen Suojeluskuntajärjes-
tön perustamisesta ja so-
danajan joukko-osastoista, 
kerho perusteli aluetoimis-
tolle.

Perinteiden lisäksi ny-
kyinen yhteistoiminta on 
rikasta ja hyödyttää paitsi 
Iitin RU-kerhoa, myös Ky-
menlaakson reserviläistoi-
mijoita.

Asia tuli ajankohtaisek-
si Iitin kunnan maakunta-
vaihdoksen vuoksi. Iitti 
siirtyy osaksi Päijät-Hä-
meen maakuntaa ensi vuo-
den alussa. Vaikka reser-
viupseeriliiton toiminnas-
sa kunnan kotimaakunta 
ei vaikuta suoraan toimin-
taan, halusi Iitin RU-ker-
ho hakea asialle varmis-
tuksen. Piirien toiminta-

alueen vahvistaa RUL:n 
liittovaltuusto.

- Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto ottaa ilolla 
vastaan päätöksenne jat-
kaa yhteistoimintaa Ky-
menlaakson kanssa, alue-
toimiston päällikkö Timo 
Hartikainen kirjoittaa vas-
tauksessaan.

Iitin RU-kerhon lisäk-
si myös reserviläiset ja ve-
teraanijärjestö jatkavat tu-
ketuneena Kaakkois-Suo-
men aluetoimistoon, ja re-
serviläiset osana Kymen-
laakson Reserviläispiiriä.

- Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto ja Karjalan 
prikaati jatkavat yhteistoi-
mintaa Iitin reserviläis- ja 
veteraanijärjestöjen kans-
sa maanpuolustustyöhön 
liittyvissä asioissa myös 
maakuntavaihdoksen jäl-
keen, Hartikainen kirjoit-
taa.

Vaikka reserviläistoi-
minta jatkuu Kaakkois-
Suomeen tukeutuneena, 
vastuu asevelvollisuusasi-
oista siirtyy iittiläisten 
osalta Hämeen aluetoimis-
tolle.

Teksti Johannes 
Niemeläinen

Iitin RU-kerho 
jatkaa osana Kymenlaaksoa ja 
Kaakkois-Suomea



2/20206

Hannu Hyppönen.

MPK tunnetaan jatkossa 
lyhyellä nimellään Maan-
puolustuskoulutus.

Valmiuspäällikköjär-
jestelmä otettiin käyttöön 
vuoden alusta, jolloin 
MPK:ssä aloitti 12 valmi-
uspäällikköä. Kaakkois-
Suomen maanpuolustus-
piirissä tehtävissä aloitti 
kaksi valmiuspäällikköä.

Kouvolassa tehtävää 
hoitaa Tapio Lakela. Hän 
toimi aiemmin Kouvolas-
sa koulutus- ja tukiyksikön 
päällikkönä sekä Kaak-
kois-Suomen maanpuo-
lustuspiirin apulaispiiri-
päällikkönä. Karjalan pri-

kaatissa hän on palvellut 
mm. alueupseerin tehtä-
vässä.

Mikkelissä tehtävää 
hoitaa Pertti Pulkkinen. 
Hän toimi koulutuspääl-
likkönä Etelä-Savossa yli 
kymmenen vuotta. Hän on 
palvellut Savon Prikaatis-
sa, Maanpuolustusopistol-
la ja Mikkelin Sotilaslääni 
Esikunnassa kouluttaja- ja 
esikuntatehtävissä lähes 30 
vuotta.

Sotilasarvoltaan Tapio 
Lakela ja Pertti Pulkkinen 
ovat majureita (evp).

Valmiuspäällikkö työs-
kentelee tiiviissä yhteis-

työssä Puolustusvoimien 
aluetoimistojen, paikallis-
pataljoonien komentajien 
sekä oman piirin piiripääl-
likön ja koulutuspäälliköi-
den kanssa. Käytännön yh-
teyshenkilönä puolustus-
voimien aluetoimistossa 
on virassa oleva VMP-up-
seeri, jonka tehtävä on 
myös uusi osana vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen 
kehittämistä.

Erityinen huomio val-
miuspäällikköjärjestel-
mässä on vapaaehtoisten 
rekrytoinnissa sekä koulu-
tuksen nousujohteisuuden 
edistämisessä. Valmius-

päälliköiden tehtäviin si-
sältyvät myös koulutuksen 
suunnittelu ja toimijoiden 
ohjaaminen kurssien to-
teuttamisessa.

Lappeenrannan koulu-
tuspaikan koulutuspäällik-
könä on 1.1.2020 aloitta-
nut Ville Hautamäki. Hä-
nen toimipisteensä on Lap-
peenranta. Ville Hautamä-
ki palveli Pohjan Prikaatis-
sa, Asekoululla, Maanpuo-
lustusopistolla, Maasota-
koulussa ja Reserviupsee-
rikoulussa kouluttaja- ja 
esikuntatehtävissä 33 vuot-
ta jääden reserviin 
1.1.2020. Viimeisessä teh-

tävässään hän palveli Kär-
kikomppanian päällikkö-
nä Reserviupseerikoulus-
sa. Sotilasarvoltaan Hauta-
mäki on majuri (evp).

Tänäkin vuonna Kaak-
kois-Suomen maanpuo-
lustuspiirissä järjestetään 
yli 200 kurssia, joihin osal-
listuu noin 5 000 henkilö 
noin 11  000 koulutuspäi-
vänä. Keskimäärin piirin 
alueella on siis noin neljä 
kurssia jokaisena viikon-
loppuna. Kurssien järjestä-
minen mahdollistavat pii-
rin lähes 400 vapaaehtois-
ta toimijaa.

Hannu Hyppönen
Piiripäällikkö
Kaakkois-Suomi

KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN ALUSTAVA KOULUTUSTARJONTA 1.8.-31.12.2020
Koronaepidemian takia kursseihin saattaa tulla muutoksia. Lisätietoa kursseista saa koulutuskalenterista osoitteesta: www.mpk.fi. 

ELOKUU Aika Paikka

4220 11 07036 Pistooliammunta 4.8. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4420 32 73012 Hamina Tattoo seminaari toimijat ja tuki 6.8. Reserviupseerikoulu Maneesi

4220 16 40019 Reserviläisjohtajakurssi kouluttajat 7.-8.8. Lappeenranta

4220 13 58016 Intti tutuksi naisille (johtajat) 8.8. Lappeenranta

4220 11 06037 Tarkka-ampujapartiokurssi siviiliasein 8.-9.8. Taipalsaari

4220 11 07038 Reserviläiskivääriammunta 10.8. Taipalsaari

4220 11 07039 Pistooliammunta 11.8. Taipalsaari

4320 18 07045 Ampumakurssi 4 11.8. Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli

4220 11 07040 Ammuntakurssi 2. reserviläiskiväärillä naisille 14.-15.8. Taipalsaari

4320 12 28029 Taisteluensiapu 2 14.-16.8. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 75027 Nuoret reserviläiset: Infopäivä reserviläisille 15.8. Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli

4320 11 02028 Aluevalvonta: alueen tarkastaminen, sisäkehä 15.-16.8. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 46026 Fyysisen kunnon testit: Reserviläiset 15.-16.8. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 18 07046 Ampumakurssi 5 18.8. Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli

4220 12 07041 Reserviläiskivääriammunta, kokeneet ampujat 19.8. Taipalsaari

4220 12 40022 Reserviläisjohtajakurssi 21.-23.8. Taipalsaari

4120 12 42031 Kymijoki 2020, Perustamiskurssi 2 21.-23.8. Karjalan Prikaati

4120 15 09032 Kymijoki 2020: Harjoituksen valmisteluosasto 21.-23.8. Karjalan Prikaati

4120 16 09033 Kymijoki 2020, Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö 21.-23.8. Karjalan Prikaati

4120 11 19010 Laskuvarjohyppykurssi nro 7, Kiltapäivät 21.-23.8. Utti

Maanpuolustuskoulutus
Kaakkois-Suomen	maanpuolustuspiiri

Piiripäällikkö
Hannu	Hyppönen

Valmiuspäällikkö
Tapio	Lakela

Liikuntapäällikkö
Mikko	Niskanen

Valmiuspäällikkö
Pertti	Pulkkinen

Haminan	
koulutuspaikka

Koulutuspäällikkö
Mika	Ramu

Kouvolan	
koulutuspaikka

Koulutuspäällikkö
Roy	Ylijoki

Lappeenrannan	
koulutuspaikka

Koulutuspäälliköt
Ville	Hautamäki

Ari	Jussila

Mikkelin	
koulutuspaikka

Koulutuspäällikkö
Eero	Kontinen

www.mpk.fi
Yhteystiedot	etunimi.sukunimi@mpk.fi
”Lisää	turvallisuutta	yhdessä”

SA-SIJ

Uusia henkilöitä aloitti 
tehtävissään Maanpuolustuskoulutuksessa

Ville Hautamäki.Pertti Pulkkinen.Tapio Lakela.



72/2020

4120 11 09028 Kymijoki 2020, Kranaatinheitinkurssi 21.-23.8. Karjalan Prikaati

4120 15 09034 Kymijoki 2020, Sotilasjohtamisen kurssi 21.-23.8. Karjalan Prikaati

4120 42 61037 Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2020, moottoripyöräkurssi 21.-23.8. Karjalan Prikaati

4220 41 59070 Maastotaidot -ja erätaidot kurssi naisille 21.-23.8. Taipalsaari

4120 42 61036 Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2020, etsintäkurssi 22.-23.8. Karjalan Prikaati

4220 11 07047 Pistooliammunta 25.8. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4420 11 59024 Intti tutuksi naisille 29.-30.8. Reserviupseerikoulu

4220 43 60042 Erityisryhmän maastotaidot 29.-30.8. Taipalsaaren harjoitusalue

4320 49 45059 Kesäyön Marssi - 6km perhesarja 29..8. Kuntotalo, Karkialampi, Mikkeli

4320 33 73068 Marskin Marssi 2020 29.-30.8. Rak 3, Karkialampi, Mikkeli

4320 49 45060 Kesäyön Marssi - 15km 29.-30.8. Kuntotalo, Karkialampi, Mikkeli

4320 49 45061 Kesäyön Marssi - 30km 29.-30.8. Kuntotalo, Karkialampi, Mikkeli

SYYSKUU

4220 11 07048 Pistooliammunta 1.9. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4220 12 58024 Intti tutuksi naisille kouluttajat 4.-6.9. Taipalsaari

4220 11 29025 Kenttämuonituskurssi 4.-6.9. Lappeenranta/ Taipalsaari

4220 12 59050 Intti tutuksi naisille kertauskurssi 4.9. Taipalsaari

4220 11 59049 Intti tutuksi naisille 2020 4.-6.9. Taipalsaari

4420 11 01013 PV SuojausK VEH kouluttajat 4.9. Reserviupseerikoulu

4320 41 50055 Kotiseutuharjoitus 5.-6.9. Pieksämäki

4320 16 07006 Noptel-kouluttajakoulutus 4 11.-13.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 14033 Pioneeriharjoitus: sytytysvälineet ja panokset 11.-13.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4220 42 61069 Pelastuskoiraleiri 11.-13.9. Lappeenranta

4420 46 50014 JohdaNasta I Hamina 12.-13.9. Reserviupseerikoulu

4220 11 07051 Pistooliammunta 15.9. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4320 12 05063 Proto20: Tiedusteluharjoituksen Johto 17.-20.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4220 11 07052 Reserviläiskivääriammunta 17.9. Taipalsaari

4320 11 05062 Proto20: Tiedusteluharjoitus 18.-20.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4420 45 55025 RESL naisten koulutuspäivät 19.-20.9. Reserviupseerikoulu

4220 11 07053 Pistooliammunta 22.9. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4320 18 07047 Ampumakurssi 6 22.9. Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli

4220 11 12004 Pioneeri ja taisteluvälineet kurssi 25.-26.9. Lappeenranta

4120 11 19011 Laskuvarjohyppykurssi nro 9 25.-27.9. Immola

4220 11 71054 SERE selvitymiskurssi 25.-27.9. Lappeenranta

4320 11 28010 Taisteluensiapu 1 25.-27.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 16 07034 Noptel-kouluttajakoulutus 5 25.-27.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 02037 Kohteen suojaaminen 25.-27.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 05038 Tiedustelukurssi: Kohteen tiedustelu 25.-27.9. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4220 11 07055 Reserviläiskivääriammunta 28.9. Taipalsaari

LOKAKUU

4320 16 07004 Noptel-kouluttajakoulutus 2 2.-4.10. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 18 07066 Ampumaleiri: Reserviläisaseet 2.-4.10. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4220 16 15026 Virtuaalikoulutus kouluttajakoulutus 3.-4.10. Lappeenranta

4220 11 07056 Pistooliammunta 6.10. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4220 12 99027 Reserviläiskivääriammunta, kokeneet ampujat 8.10. Taipalsaari

4320 16 07030 Noptel-kouluttajakoulutus 3 9.-11.10. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 02025 Taistelu rakennetulla alueella: Rakennuksen tarkastaminen, voimankäyttö 9.-11.10. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 14048 Pioneeriharjoitus: sytytysvälineet ja panokset 9.-11.10. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 11 19039 Voimankäyttö ja ammunnat 10.-11.10. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4220 11 07057 Pistooliammunta 13.10. Lappeenranta, Muukon ampumarata

4120 11 19012 Laskuvarjohyppykurssi nro 10 23.-25.10. Immola

4020 16 91001 Harjoitusten suunnittelupäivä 24.10. Lappeenranta

4120 59 00014 Vuoden 2020 laskuvarjohyppykursseille ilmoittautuminen, uudet kurssilaiset 26.10. Kouvola

4120 59 00015 Vuoden 2020 laskuvarjohyppykursseille ilmoittautuminen, vanhat kurssilaiset 26.10. Kouvola

MARRASKUU

4420 17 91015 Koulutuspaikkapäivä Hamina 21.11. Wanha Veteraani MPK HamKoPa

4320 48 99031 SRA - ampujankurssi 21.-22.11. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4320 43 61051 Ketun Kierros 2020- maastotaidot 21.-22.11. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

4120 16 41035 Koulutuspaikkapäivä 21.11. Kouvola

4320 11 44067 Esikuntatyöskentely 1: Johdanto ja perusteet 21.-22.11. Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

JOULUKUU

4320 16 19041 Toimija 2020 12.12. Mikkelin koulutuspaikka
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Perjantaina 13.3. ammut-
tiin Myllykosken Hevos-
mäen ampumaradalla tal-
visodan päättymisen 
muistokisa hieman taval-
lisesta poikkeavissa olo-
suhteissa, pimeässä. Kisan 
järjestivät yhteistyössä 
Haminan Seudun Reser-
viläiset ja Myllykosken 
Reserviläiset.

Tänä vuonna tuli kulu-
neeksi 80 vuotta talvisodan 
päättymisestä, joten oli ai-
ka konkretisoida pitkään 
hautunut suunnitelma pe-
rinnekivääreillä ammutta-
vasta talvikisasta. Vaikka 
talvi onkin enimmäkseen 
loistanut poissaolollaan, 
saatiin kisailtana kuitenkin 
tilaisuuteen sopivaa tun-
nelmaa reippaan raekuu-
ron muodossa.

Alun perin ideana oli 
ampua tietty määrä lauka-
uksia vastaavaan määrään 
valaisuja, jotka oli aikomus 
hoitaa joko valoraketeilla, 
tai merkinantopistoolin 
valoammuksilla. Valorake-
tit karsiutuivat haaveista 
äkkiä niiden vaatiman il-
matilan varauksen vuoksi, 
mutta valoammukset tun-

tuivat vielä hyvältä idealta. 
Kunnes niiden hinnat al-
koivat selvitä. Kymppi per 
valaisu ei yhtäkkiä kuulos-
tanutkaan kovin järkeväl-

tä, etenkin kun kisapaikak-
si valikoitui Hevosmäki, 
missä ampumapaikkoja on 
vain kymmenen. Sehän 
tarkoitti, että ampujat jou-

dutaan jakamaan kahteen 
erään ja siltikin paikkoja 
on rajallisesti, eli aidolla 
valaisulla kisamaksu olisi 
kohonnut liian korkeaksi. 

Ajoneuvon kaukovalot sai-
vat siis toimittaa valoam-
muksen virkaa, vaikka ne 
toimivuuden varmistami-
seksi pidettiinkin kiinni 
autossa. 

Ehkäpä seuraava kisa 
saadaan järjestettyä vaik-
kapa Lupinmäellä, jolloin 
selvittäisiin yhdellä sarjal-
la valaisuja ja ampuma-
paikkoja on rivissä neljä-
kymmentä, eli kisamak-
suilla saataisiin hankittua 
”oikeita” valaisimia asiaan-
kuuluvaa tunnelmaa luo-
maan.

Alkuun näytti siltä, et-
tä muut muistopäivän juh-
lallisuudet vievät enimmät 
reserviläiset juhlamaljojen 
ja -puheiden pariin, mutta 
kisaa edeltävänä päivänä 
jouduttiin jo myymään ei-
oota kisapaikkojen suh-
teen. Iso kiitos kaikille jär-
jestelyihin osallistuneille ja 
innokkaille ampujille!

Väki olikin mukana hy-
vässä hengessä. Tultiin pai-
kalle ja tehtiin mitä pitää 
sillä mitä on saatu. Osallis-
tujia oli niin reserviläis-, 
kuin upseeriyhdistyksistä 
ja myös kiltalaisia houkut-

ti hieman haastavampi am-
pumaratareissu.

Itse kisa rullasi aikatau-
lussa, ensimmäinen erä 
ammuttiin kello 19 ja jäl-
kimmäinen kello 20. Ilman 
pientä kavitointia ei siitä-
kään kuitenkaan selvitty. 
Valaisijalla näet menivät 
laskut sekaisin valaisujen 
määrän suhteen, kun piti 
koittaa samaan aikaan las-
kea sekä valaisun että pi-
meän sekunteja, sekä luku-
määrää. Valaistiin sitten 
varmuuden vuoksi riittä-
vän monta kertaa. Toiseen 
erään tehtiin sama sitten 
tarkoituksella, jotta kisa 
olisi mahdollisimman ta-
sapuolinen. Kehitettävää 
seuraavaan kertaan siinä-
kin, mutta näistä otetaan 
opiksi.

Tulokset ovat julki pii-
rien nettisivuilla, onnitte-
lut tarkimmille ampujille! 

Tarkkoja laukauksia 
kaikille jatkossakin! 

Jokke Kaiponen, 
kilpailunjohtaja

Pimeäkisa 13.3.2020

OIKAISUJA
Kymen Salvan numerossa 1-2020 oli pari virhettä, jotka seuraavassa oikaistaan.

Reserviupseeripiirin piirihallituksen kokoonpanosta oli jäänyt puuttumaan Pyh-
tään Reserviupseerikerho ry Pyttis Reservofficersklubb rf piirihallitusedustajineen.  
Kerho tietysti on edustettuna piirihallituksessa ja edustaja on kerhon puheenjohta-
ja, majuri Petteri Widemark, email: Petteri.Widemark@fortum.com, p. 040 486 0011

Piirien urheilutoimikunnan puheenjohtaja Topi Suomalaisen sähköpostitieto oli 
virheellinen. Oikea osoite on topisuomalainen@hotmail.com

Toimitus pahoittelee virheitä.

Myöskään naapurimaa Vi-
ron kanssa tehtävä reser-
viläisyhteistyö ei ole vält-
tynyt koronavaurioilta. 
Suunnitelmissa oli neli-
henkisen delegaation mat-
ka maaliskuun puolivälis-
sä suunnitelluksi pidettä-
vään Alutaguse Malevin 
30-vuotisjuhliin Itä-Viron 
maalle Toilan kylään. Mat-
kaan oltiin valmistaudut-
tu mm. asiaankuuluvin 
muistolahjoin ja tarvitta-
vin matkalipuin. Tapahtu-
ma on siirretty marras-
kuulle ja onneksi myös 
matkaliput voitiin siirtää 
uuteen ajankohtaan. Sil-
loin on uusi yritys.   

Toukokuun lopulle oli 
suunnitteilla vakituisen 
yhteistyön merkeissä vie-
railu Rauman Kuuskajas-
karin linnakesaarelle ja 

Kylmäpihlajan majakka-
saarelle. Kolme päivää Ra-
vo Sarmetin johtamaa oh-
jelmaa olisi sisältänyt ran-
nikkotykkejä, värikuula-
sotaa, laitesukellusta ja 
paljon muuta ”maakra-
vuille” vierasta. Sarmet on 
Rauman reserviupseereja. 
Tämä tapahtuma siirret-
tiin ensivuoden kesäkuun 
ensimmäiselle viikonlo-
pulle.  

Lähisuunnitelmissa on 
vielä virolaisten voitonpy-
hän juhla Juhannuksena, 
jonka toteutuminen on 

vielä epävarmaa. Samoin 
4-6.9. käytäväksi suunni-
teltu maiden välinen am-
pumakilpailu Tyrrissä, jo-
ka riippuu ennen kaikkea 
siitä, että onko Tyrrin ra-
ta jo käytettävissä. Tuki-
pyynnöt eri osa-alueille on 
tehty ja kaikki valmistelut 
ovat lähes loppuunvietyjä. 
Kouvolan veteraanimaja 
on varattu ja alustava muo-
nitustiedustelu on tehty. 

Nämä kaikki aktivitee-
tit on merkitty kalenteriin 
tälle vuodelle. Vallitsevan 
koronavirustilanteen takia 
ne siirtyvät, mutta eivät ai-
nakaan kokonaan peruun-
nu. 

Sami Aho- 
Viro-toimikunnan 
puheenjohtaja

Viro-toimikunnan 
kuulumisia

Ensimmäinen valtakun-
nallinen turpotietäjä kil-
pailu käydään syksyl-
lä  2020. Turpotietäjäksi 
nimetty jokavuotinen kil-
pailu innostaa nuoria 
pohtimaan turvallisuus-
politiikkaa ja pyrkii vah-
vistamaan nuorison 
maanpuolustustahtoa. 
Turpotietäjä kilpailun jär-
jestävät Reserviläisliitto ja 
Suomen Reserviupseeri-
liitto.

Hankkeen  ohjaus-
ryhmässä ovat mukana 
myös Historian ja Yhteis-
kuntaopin Opettajien 
Liitto ja  Kadettikunta. 
Mukaan tavoitellaan al-
kuvaiheessa vähintään 
sataa lukiota ja tuhan-
sia  lukiolaisia.  Tarkoi-
tuksena on tarjota lukio-
laisille turvallisuuspai-
notteinen Oikeusguru ja 
Talousguru -tyyppinen 
kilpailu. 

Kilpailu on kaksivai-
heinen. Ensimmäisessä 
vaiheessa lukiot ja oppi-

laat kilpailevat alueelli-
sella tasolla. Toiseen vai-
heeseen, valtakunnalli-
seen finaaliin, selviytyy 
alkukilpailussa parhaiten 
vastanneet. Finaali käy-
dään talvisodan muisto-
päivänä 30.11. Helsingis-
sä, jossa valitaan valta-
kunnan paras Turpotie-
täjä.

Piirit hakevat Turpo-
päällikköä, jonka tehtä-
vänä on koordinoida alu-
eellista turpotietäjä kil-
pailua. Olemme hake-
neet koordinaattoria 
viestintäkanavillamme 
Kymen Salpa-lehdessä, 
netti- ja facebook -sivuil-
lamme olevilla ilmoituk-
silla sekä käymällä kes-
kusteluja lukuisten pii-
riemme toiminnassa 
mukana olevien henki-
löisen kanssa. Lisäksi 
olemme lähestyneet eräi-
tä Kymenlaakson alueen 
lukioiden rehtoreita se-
kä historian ja yhteiskun-
taopin opettajia. Emme 

ole pystyneet tähän men-
nessä rekrytoimaan vuo-
den 2020 kilpailuun Tur-
bopäällikköä ja valitetta-
vasti näillä näkymin Ky-
menlaaksonlukioissa ei 
järjestetä syksyllä kilpai-
lua.

Rekrytointi jatkuu 
edelleen vuoden 2020 ja 
2021 kilpailuihin. Vapaa-
muotoisen hakemuksen 
voi lähettää sähköpostil-
la piiritoimistolle kym-
resmail@gmail.com tai 
osoitteella: Kymenlaak-
son Reserviläis- ja Reser-
viupseeripiirien Toimisto 
Salpauselänkatu 54 as 5 
45100 Kouvola

Lisätietoa antavat: 
Toiminnanjohtaja Leevi 
Lassila, 040-5308088. Re-
serviläispiirin pj.  Olli 
Leisti, 0400-936650. Re-
serviupseeripiirin pj. Pek-
ka Mertakorpi, 040-
5176044

Kymenlaakson Piirien 
Turpopäällikkön 
rekrytointi ei ole 
tuottanut tulosta


