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KYMENLAAKSON
RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI

Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahasto
tukee vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Majuri Erkki Sutela (1915 -2010)
palveli jatkosodan vuosina 19421945 Mikkelin Päämajassa yleisesikunnan päällikön jalkaväenkenraali Erik Heinrichsin adjutanttina. Sotien jälkeen hän toimi
koulunjohtaja Elimäellä 25 vuotta ja sen jälkeen kahdeksan vuotta Iitinseutu-lehden päätoimittajana. Sutela omistautui ja osallistui vahvasti vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön mm. perustamalla Elimäen Reserviupseerikerhon, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana hän toimi vuosina
1953 -1966. Kymenlaakson reserviupseeripiirin hallituksessa Sutela toimi vuosina 1954-1972, joista puheenjohtajana seitsemän viimeistä vuotta. Hänet on kutsuttu
niin Suomen Reserviupseeriliiton
kunniajäseneksi kuin Kymenlaakson Reserviupseeripiirin ja Elimäen Reserviupseeriupseerikerhonkin kunniapuheenjohtajaksi.
Edellä mainittujenansioiden lisäksi Sutelalla oli lukuisia paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia
sekä kansainvälisiä luottamus- ja
kunniatehtäviä.
Erkki Ja puolisonsa Liisa Sutela rahastoivat huomattavan osan
omaisuudestaan luovutettavaksi
heidän kuolemansa jälkeen testamenttimääräyksen mukaisesti
Kymenlaakson Reserviupseeripiirin taseeseen. Sutelat laativat
rahastolle, sen hallitustyöskentelylle sekä apurahojen jakamiselle
varsin yksityiskohtaiset säännöt.

Rahaston hallituksessa tulee aina
olla edustus reserviupseeripiiristä, vastaavasta naisten piiristä, Elimäen Reserviupseerikerhosta sekä Pohjois-Kymen Sotilaspoikien
perinnekillasta. Rahaston pääomaan ei tule koskea. Rahaston
tuotoista voi myöntää ansioituneille reservin upseereille, kadettiupseereille, maanpuolustusnai-

Viron Suomen-pojille. Hakemuksesta apurahoja voivat saada reserviupseerikerhot sekä vuorovuosin kadettiupseerit ja reserviläispiiri. Hakemuksista päättää
vuosittain rahaston hallitus. Hakuaika on marras-joulukuu ja
myönnetyt stipendit ja apurahat
luovutetaan piirin kevätkokouksen yhteydessä järjestettävässä

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 Sutela (1915 -2010)
sille sekä reserviläisille henkilökohtaisia stipendejä. Toiminnallisia apurahoja tulee myöntää reserviupseeripiirille, Elimäen Reserviupseerikerholle, Elimäen Reserviupseerien Naisille, maanpuolustusnaisille, sotilaspojille ja

maanpuolustusjuhlassa. Tänä
vuonna ei tunnetusta syystä kevätkokoustapahtumaa järjestetty,
joten kunniakirjojen luovutus on
siirretty myöhempään ajankohtaan. Suoritukset on toki maksettu. Niiden arvo oli yhteensä 4 200

€. Seuraava mahdollinen haku julistetaan lokakuun 2020 lopussa
mikäli tuotot kehittyvät suotuisasti.
Teksti: Henkilöesittelyn ja valokuvan osalta kyseessä on lainaus ja

lyhennelmä Paavo Mikkosen kirjoituksesta Kymenlaakson Reserviupseeripiirin historiikista vuodelta 2012, josta esittelyteksti on
luettavissa kokonaisuudessaan.
Rahaston osalta teksti: Jorma Uski.

Poikkeustila, piirien, kerhojen ja toimikuntien kokoukset etänä
Käynnissä on yhteiskunnallinen
häiriötilanne ja meidän reserviläisten tulee sopeuttaa toimintaa
tilannetta vastaaviksi. Kuten
RUL:n liitohallitus 14.3 kokoontui
ensimmäistä kertaa etäkokouk-

seen, niin myös piirihallituksemme 6.4. Etäkokoukset ovat olleet
jo vuosikymmen käytössä yleisesti yritysmaailmassa ja näyttää siltä, että ne tulevat nyt vauhdilla
meidän reserviläisten työkaluiksi.

Tietokoneelle, tabletille ja
älypuhelimiin on tarjolla Microsoftin Teams- ohjelmisto, joka on
työkalu työryhmien tiedon ja yhteyksien hallintaan. Se on netistä Microsoft:n Office sivuilta ladattavissa mille tahansa laitteelle. Sen keskeinen sovellutus on
etäkokoustoiminto, jonka avulla
pienellä opettelulla pystymme
pyörittämään kokouksiamme
etänä. Tämä vaatii etukäteisvalmisteluja, kuten varmistamalla,
että osallistujilla on käytössään
tietokone tai tabletti ja sillä kokousohjelmisto. Kokouksiin voi
osallistua myös kontaktit minimoiden ”taisteluparin” kanssa.
Tällöin yhteisessä tilassa nuorempi upseeri, jolla on aikaisempaa kokemusta ohjelmistosta
pyörittää sitä.
Seuraavassa on muutamia

ohjeita etäkokouksen sujuvaan
pyörittämiseen.
Jotta kokouksesta saadaan
päätösvaltainen ja onnistunut tulee etukäteen varmistua ja ohjeistaa, että osallistujilla on siihen
mahdollisuus osallistua. Etäkokous ei poikkea muista kokouksista kuin käytettävän tekniikan
osalta.
Kokoukseen tulee laatia selkeä asialista ja kokouskutsun mukana on hyvä lähettää kokouksessa käsiteltävä materiaali liitteenä. Kokouksen sujuvuuden
kannalta on tärkeää liittää kaikki kokouksessa näytettävät dokumentit kokouskutsuun, mistä
puheenjohtaja löytää ne helposti kokouksen aikana eikä niitä

jouduta kaivamaan tietokoneen
kansioista tai sähköposteista.
Jos kokouksiin osallistuu kotikonttorista, on nettiliittymä rajallinen ja tällöin kokouksessa ei
käytetä kameroita. Lisäksi kannattaa pitää päällä vain kokouksen puheenjohtajan mikrofonia
ja vasta siinä vaiheessa, kun pyytää puheenvuoroa, avata oma
mikrofoninsa.
Kokouksen alussa on syytä
kirjata kokouksen osallistujat ja
heidän sijaintinsa, sillä osa heistä saattaa osallistua siihen samalta työasemalta.
Alla linkki suomenkieliseen
Teams kokousohjeeseen.

Pekka Mertakorpi

Linkki
https://www.rul.fi/iitti/files/2020/04/Teams-kokousten-perusteet-1.pdf
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■ PÄÄKIRJOITUKSET

Poikkeustila, piirimme vuosikello
pysähtyi vai pysähtyikö?

M

aaliskuussa maan hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta. Meillä on yhteiskunnallinen häiriö -ja poikkeustila, jota
varten monet meistä reserviläisistä
ovat harjoitelleet. Maaliskuun aikana
toimintaympäristömme on oleellisesti muuttunut, kun Puolustusvoimat,
maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
ja ResUL ovat keskeyttäneet meille reserviläisille suunnatun toiminnan
31.5.2020 saakka. Myös Reserviupseerikoulun 100 vuotisjuhla on siirretty
vuodella eteenpäin.
Miten meidän tulee piiri- ja kerhotasolla muuttaa toimintaamme
näiden poikkeusolosuhteiden takia?
Joukkoja johdetaan edestä ja virusta vastaan taisteltaessa me kaikki
olemme yksilöinä eturintamassa.
Meidän tulee sopeuttaa toimintaamme niin, että omalla esimerkillämme osoitamme viranomaisten
sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen tärkeyden.
Tähän aikaan piiriemme vuosikellon mukaan meillä pitäisi alkaa

toimintamme aktiivisin
jakso, mutta toimintakalenterimme on täyttynyt
lukemattomista peruutuksista Covil-19 virukseen liittyvien rajoitusten
takia. Myös vuoden päätapahtumamme Tyrskyjotos 2020 on päätetty
siirtää vuodella eteenpäin. Tätä kirjoitettaessa
päätökset muista syyskesän ja syksyn tapahtumien peruutuksista ovat vielä auki.
Piiri- ja kerhotasolla olemme
siirtäneet sääntömääräiset kevätkokoukset tuonnemmaksi. Sen sijaan
pienellä opettelulla pystymme pyörittämään mm. hallitusten kokoukset etäkokouksina. Tämä vaatii pieniä etukäteisvalmisteluja kuten varmistamalla, että hallituksen jäsenillä on käytössään kokousohjelmisto.
Kokouksiin voi osallistua myös
kontaktit minimoiden ”taisteluparin” kanssa. Tällöin nuorempi upseeri, jolla on aikaisempaa koke-

musta ohjelmistosta
pyörittää sitä. Etäkokouksena 6.4 pidetty piirihallituksen kokous
eteni lähes normiajassa
ja varaudumme pitämään 24.8 kokoukseen
etänä. Poikiko poikkeustila tästä meille
normaalin käytännön.
Piirihallituksen 6.4
pääaiheena oli reserviupseeri- ja reserviläispiirien puheenjohtajiston talven aikana päivittämän toiminnanjohtajan toimenkuvan hyväksyntä. Päivitetyllä toimenkuvalla halutaan selkeyttää piirintoimiston roolia, palveluita ja
suhdetta kerhoihin sekä yhteistyökumppaneihimme. Selkeällä ohjeistuksella meidän on helpompi pyörittää vuosikellomme mukaisia tapatumia ja velvollisuuksiamme.
Myös yhteistoimintatyöryhmä
(PYT) on jatkanut viestintäkanaviemme Kymen Salpa -lehden, piirien netti- ja facebook sivujen roo-

litusta. Viimeisessä kokouksessa
ryhmätyönä pohdittiin piirin viestinnän kohteita (sidosryhmiä) ja
millä kanavalla erityyppistä informaatiota tulee jakaa. Seuraavassa
vaiheessa tulemme kartoittamaan
mille alustalle me jatkossa perustamme Kymenlaakson reserviläispiirien nettisivut. Tavoitteena on
saada piiriemme hallituksille esitys
roolituksesta tämän vuoden aikana.
Nyt meillä reserviläisillä on momentum oman kenttäkelpoisuuden
kehittämiseen, koska toimintakalenterissamme ovat kaikki tilaisuudet toistaiseksi peruutettu. Allekirjoittanut on tosin joutunut vaihtamaan lajia uinnista pyöräilyyn. Viikon 14 MarsMars kohokohtani oli
pyöräily 71,8 km, 3h 46 min 40s.

kunnissa ja esitellään,
millaista toimintaa liitto ja sen jäsenjärjestöjen
piirit järjestävät. Esittely materiaali on pakattu
henkilöauton peräkärriin ja liikkuu kätevästi
paikasta toiseen. Nähtäväksi jää miten kattavasti kiertue pystytään
poikkeusoloissa toteuttamaan ja nähdäänkö
kiertueen esiintyminen Hamina
Tattoossa 7.8. Tällä hetkellä kiertueen tapahtumat on peruttu ainakin
toukokuun loppuun asti.
Valtakunnalliseen lukioissa järjestettävään Turpotietäjä-tietokilpailuun ei Kymenlaakson reservipiirien alueelta ole löytynyt Turpo-

päällikköä ja näillä näkymin kilpailu jää Kymenlaaksossa toteuttamatta. Kilpailu tulee
olemaan vuotuinen tapahtuma ja Kymenlaakson tulee ensi vuodelle
löytää kilpailun vetäjä,
Turpopäällikkö. Lisätietoja löytyy liittojen nettisivuilta ja asiasta kiinnostuneet voivatkin pistää harkintaan ryhtymisen kilpailun vetäjäksi ja olla yhteydessä piiritoimistoon.
Moni meistä tekee töitä kotoa
käsin ja koululaiset on laitettu etäopiskelemaan kotisohvalle. Liikkuminen julkisilla paikoilla on rajoitettua. Neljän seinän sisälle ei kui-

tenkaan ole syytä jäädä jurottamaan, vaan liikuntaa voi melko
normaalisti harrastaa, muistaen viranomaisten suositukset turvaetäisyyksistä. Näin keväällä parasta
puuhastelua on kuopia puutarhaa
tai siistiä pihaa, tekemistä varmaan
löytyy ja lukeminen kannattaa aina.

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

Korona

C

OVID-19 tauti on vaikuttanut
kuluvan vuoden toimintoihin
lamaannuttavasti ja mm. Tyrsky2020 jotos on siirretty järjestettäväksi vuonna 2021. Näissä olosuhteissa jotoksen toteuttaminen muodostuu mahdottomaksi tehtäväksi ja
siirto oli ainoa oikea ratkaisu. Laakereille emme järjestelytoimikunnassa kuitenkaan jää lepäämään. Jotoksen järjestelyjen osalta runko oli
jo hyvin kasassa ja nyt onkin aika etsiä uusi ajankohta tapahtumalle.
Sponsorien etsiminen jatkuu ja toivottavasti lisäaika tuo tullessaan uusia rahoittajia.
Tänä vuonna RESUL viettää
50v juhlavuottaan ja Maassamme
piti kiertää liiton On the road -kiertueen, jossa vieraillaan eri maa-

Mukavaa kevään jatkoa
Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiiri,
puheenjohtaja
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Hyvät Kymenlaakson reservipiirien jäsenet
Alkuvuoden aikana maamme on
joutunut yllätyshyökkäyksen
kohteeksi, jota hyökkäystä ei
osattu odottaa. Hyökkääjän nimi
on Korona. Se ei puhu mitään
kieltä ja sitä vastaan puolustusvoimamme vahvoine reserveineen näyttävät joiltakin osin yhtä voimattomilta kuin kaikki
muutkin. Tästä voimme ottaa
opiksi ainakin sen, että maatamme voivat uhata mitä moninaisimmat uhkat, ja että turvallisuus
on kokonaisvaltainen asia, jonka
varmistaminen on tehokkaimmillaan silloin kun uhkien torjujat eri aloilta ovat hyvässä valmiudessa ja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhden uhkan realisoituminen voi johtaa toisten uhkien
syntyyn. Sen tiedostaminen
USA:ssa, jossa aseiden hankinta
on verrattain helppoa, on johtanut mediatietojen mukaan käsiaseiden hamstraamiseen laittomuuksien ja epävakauden pelossa. Suomessa hamstraamisen
kohteiksi ovat joutuneet lähinnä
vessapaperi ja ruoka, mutta taustalla vaikuttaa sama ajatus: varautuminen uhkia varten. Varautuminen uhkia varten on eräs reserviläistoiminnan perusperiaatteista.
Reserviläisten osalta koronan
merkitys on käytännössä ollut se,

Erilainen
pääsiäinen
Korona viruksen aiheuttama tartuntavaara teki vietetystä pääsiäisestä ulkonaisesti erilaisen. Emme voineet kokoontua yhteen viettämään esim. Ehtoollista.
Emme voineet tavata perheenä toisiamme. Pääsiäisen viettoa kotonamme
pandemia ei sen sijaan estänyt. Pääsiäisen sanoman
vastaanotto ei myöskään estynyt. Sitä saimme kuulla ja
nähdä eri viestimistä. Sanoma tuli jopa suorana lähetyksenä netin kautta – Kiitos nykyisen tekniikan. Varsinainen sanoman sisätö ei
myöskään ole muuttunut.
Sain Facebookin kautta pääsiäisaamuna viestin. Kristus
on ylösnoussut. Siihen voin
vastata – Totisesti ylösnoussut! 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

että reserviläistoiminta on ollut
pysähdyksissä. Kaikki kilpailut ja
muut kokoontumista vaativat tapahtumat ovat olleet peruttuja tai
siirrettyjä maaliskuun puolivälin
jälkeen. Samalla kuitenkin tulee
hieman testatuksi valmiutta toimia poikkeustilanteessa, eivätkä
koronan vaikutukset olekaan kaikilta 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 olosuhteisiin mm. pitämällä kokouksiaan osittain etänä. Kyseessä
saattaa olla merkittävä ensiaskel
kokoustamiskäytännöissä.
Viime aikoina piiritoimiston
roolia on tarkasteltu kehittämismielessä. Laukaisevana tekijänä
on ollut se, että on havahduttu
piiritoimistolle aikojen kuluessa
muodostuneeseen laajaan tehtäväkenttään, sekä resursseihin
nähden suureen, toimistolle asetettujen tehtävien määrään. Tehtävät eivät kaikilta osin ole olleet
tarkoituksen mukaisia. Koska
piirihallitukset vastaavat toimiston resurssien riittävyydestä, on
tärkeää, että toimiston tehtävät
ovat piirihallitusten asettamia, ja

että tehtävät perustuvat tarvelähtöisyyteen ja lisäarvon tuottamiseen. Jotkut tehtävistä eivät ole
olleet näiden periaatteiden mukaisia, ja ne ovat uudessa tarkastelussa joko kokonaan lakkautettu, siirretty tehtäväksi toisaalle
tai muutettu tehtäväksi toisella
tavalla. Esimerkkeinä mainittakoon varusteiden luovuttaminen
ja palauttaminen, joihin on tulossa selkeät ajankohdat, piiritoimiston varaukset kokouskäyttöön pyritään saamaan nettipohjaiseksi ja avain on noudettavissa määrätystä paikasta tunnistautumista vastaan, sekä kotiuttamislevykkeiden toimituskäytäntö kerhoille ja yhdistyksille hieman muuttuu, ja se myöskin tulee eroamaan eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson välillä. Tehtäväkenttää on myös painotettu
tärkeämpiin ja enemmän lisäarvoa tuottavien tehtävien suuntaan. Sellaisia ovat mm. jäsenhankinta-, varainhankinta- ja kehittämisasiat. Lisäarvoa tuottamattomaksi on katsottu mm. toiminnanjohtajan lähettäminen
sihteeriksi eri reserviläisryhmien kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Uusi tehtäväkuvaus on jo Reserviupseeripiirin hallituksessa hyväksytty ja sen toivotaan saavan
hyväksynnän myös Reserviläis-

piirin hallitukselta, kun se aikanaan asiaa käsittelee.
Toinen reserviläistoiminnan
kehittämiskohteista on ollut tiedottaminen ja viestintä. Ensimmäisiä kokouksia onkin jo puheenjohtaja Mertakorven johdolla pidetty, ja siihen liittyviä
ajatuksia on syntynyt. Olemme
aktiivisesti olleet yhteyksissä
muualle päin Suomea ja selvitelleet, että millaisia tiedottamis- ja
viestintäkäytäntöjä muissa piireissä on. On jo löydetty jonkin
verran asioita, jotka ovat suoraan
siirrettävissä Kymenlaaksoon,
jos niin haluamme. Projekti jatkuu, mutta jo tässä vaiheessa
näyttää allekirjoittaneesta siltä,
että digitaalisten työkalujen laajempi hyödyntäminen tiedottamisessa ja viestinnässä palvelisi
hyvin erityisesti 1980- ja 90-luvuilla syntynyttä ns. milleniaalisukupolvea, joiden osuuden jäsenkunnassa toivotaan kasvavan.
Lisäksi digitaalinen tiedotuskanava näyttää olevan mainostajille mielenkiintoisempi, mikä on
tärkeä asia varainkeruun näkökulmasta.
Aktiivisempia tulevia aikoja!

Leevi Lassila
Piirien toiminnanjohtaja

Huomionosoituksia ja palkitsemisia
Kymenlaakson reservipiireissä
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
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Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Paikallispuolustuksen harjoittelua

Varusteet odottamassa noutajaansa perustamiskeskuksessa.

Harjoitusjoukkojen aseiden kohdistusammunnat toteutettiin Tyrrin ampuradoilla Utissa.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto toimeenpani paikallispataljoonan kertausharjoituksen 29.2. –
6.3.2020 Kouvolassa ja sen
lähialueilla. Paikallispataljoonan kertausharjoituksen päämääränä oli kouluttaa ja harjoituttaa pataljoonaan kuuluvien joukkojen sekä henkilöstön
taitoja sodan ajan tehtävissä ja kokoonpanoissa.
Harjoitukseen oli käsketty perustamiskeskukseen,
paikallispataljoonan esikuntaan ja maakuntakomppaniaan sijoitettuja
reserviläisiä. Harjoitus
kyettiin toteuttamaan
suunnitellusti ennen korona -virusepidemian vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan.
Ensimmäisenä harjoitukseen saapui lauantaiaamuna perustamiskeskuksen henkilöstö Nimensä mukaisesti organisaatio
vastaa henkilöstön vastaanotto- ja varustamisjärjestelyistä. Aluksi joukko
perusti ja varusti itsensä ja
tämän jälkeen se vastaanotti maanantaina perustettavien joukkojen materiaalin. Viikonlopun aikana
jaettavat varusteet ja materiaalit ryhmiteltiin jakovalmiiksi perustamiskes-

kuksen henkilöstön toimenpitein.
Maanantaiaamuna riviin saapuivat maakuntakomppanian ja paikallispataljoonan esikunnan
henkilöstö. Joukkojen perustaminen meni sujuvasti ja iltapäivän aikana molemmat osastot siirtyivät
toiminta-alueilleen harjoittelemaan omaa toimintaansa suunnitelmiensa
mukaisesti.
Harjoitukselle asetetut
tavoitteet saavutettiin hyvin ja päivien aikana oli
useita opettavaisia tilanteita - oppia ja haasteita oli
tarjolla kaikille osastoille.
Kertausharjoitukset ovat
reserviläisille mahdollisuus ylläpitää aiemmin
opittuja sotilaan tietoja ja
taitoja. Reserviläisten aktiivista ja osaavaa toimintaa oli hienoa seurata harjoituksen aikana.

Karjalan prikaati,
KaakkoisSuomen
puolustaja

Koronaepidemia
(COVID19) vaikuttaa
Kuten kaikki olemme huomanneet maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikuttaa kaikkiin ja kaikkialla. Toiminnan rajoituksia
on asetettu ja monia tapahtumia sekä tilaisuuksia on
jouduttu perumaan. CO-

Everstiluutnantti
Timo Hartikainen

VID19 –tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut heikentävästi puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteutukseen, keskeisiin toimintoihin tai suorituskykyyn.
Puolustusvoimat on
osa yhteiskuntaa ja toimii
voimassa olevien lakien ja
säädösten mukaisesti. Epidemiaan liittyen puolustusvoimat antaa virkaapua poliisille lakisääteisen
tehtävänsä mukaisesti. Tähän saakka merkittävimpänä on ollut puolustusvoimien virka-apu poliisille Uudenmaan eristämisessä.
Puolustusvoimat seuraa tarkasti koronatilannetta ja huomioi tilanteen
vaikutukset toiminnassaan. Koronaepidemian
vuoksi on puolustusvoimat
muun muassa päättänyt,
että vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden
naisten valintatilaisuudet
järjestetään tänä vuonna ilman henkilökohtaisia kontakteja. Kaakkois-Suomen
osalta tilaisuus järjestetään
ns. ”paperikäsittelynä” 23.24. huhtikuuta. Tilaisuudessa päätetään hakijan
palveluskelpoisuusluokka
ja määrätään valituille pal-
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Iitin RU-kerho
jatkaa osana Kymenlaaksoa ja
Kaakkois-Suomea

Maakuntakomppanian päällikön käskynanto.
veluspaikka sekä palveluksen aloittamisajankohta.
Päätös lähetetään jokaiselle hakijalle postitse viimeistään 8.5.2020.
Puolustusvoimat on
päättänyt koronaepidemian vuoksi lähtökohtaisesti
perua kertausharjoitukset
(KH) ja puolustusvoimien

vapaaehtoiset harjoitukset
(PVVEH), jotka ovat suunniteltu alkavaksi 31.7.2020
mennessä. Peruutettavien
harjoitusten osalta aluetoimistot lähettävät reserviläisille kirjallisen peruuttamispäätöksen.
Harjoitukset, jotka ovat
suunniteltu
alkavaksi

1.8.2020 jälkeen valmistaudutaan toimeenpanemaan suunnitellusti tai perumaan siten, että mahdollinen peruuttamispäätös
tehdään
viimeistään
1.7.2020 mennessä.
Kaakkois-Suomen
aluetoimisto toivottaa kai-

KYMENLAAKSON
RESERVIPIIRIEN
URHEILUTOIMIKUNTA TIEDOTTAA!!
Reservipiirien urheilutoimikunta on päättänyt perua kaikki kesälle 2020 suunnitellut piirin
urheilutapahtumat. Mikäli Korona-tilanne muuttuu, tullaan erikseen ilmoittamaan, mikäli jokin tapahtuma järjestetään.
Urheilutoimikunta kannustaa jäsenistöään omatoimiliikuntaan kesällä 2020. MarsMars-sovellus on käytettävissä henkilökohtaisen kuntourheiluharrastuksen tilastointiin. MarsMars-sovelluksen voi ladata omalle puhelimelle. Omatoimiliikuntalajeja ovat mm. sauvakävely, juoksu, rullaluistelu, pyöräily, suunnistus, melonta, rullahiihto ja kuntopiirit. Oman kunnon kehitystä 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 #LIIKUNTAKANNALLEPANO –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

kille Kymen Salpa -lehden
lukijoille terveyttä ja jaksamista!
Everstiluutnantti
Timo Hartikainen
Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö

Iitin Reserviupseerikerho
jatkaa Kaakkois-Suomen
aluetoimistoon tukeutuneena ja osana Kymenlaakson Reserviupseeripiiriä myös jatkossa. Iitin kerholla on vakiintuneet ja hyvät suhteet Kymenlaaksoon ja Kaakkois-Suomeen, ja näitä halutaan pitää yllä myös jatkossa.
- Iitillä on pitkät maanpuolustusperinteet Kymenlaakson suuntaan alkaen Suojeluskuntajärjestön perustamisesta ja sodanajan joukko-osastoista,
kerho perusteli aluetoimistolle.
Perinteiden lisäksi nykyinen yhteistoiminta on
rikasta ja hyödyttää paitsi
Iitin RU-kerhoa, myös Kymenlaakson reserviläistoimijoita.
Asia tuli ajankohtaiseksi Iitin kunnan maakuntavaihdoksen vuoksi. Iitti
siirtyy osaksi Päijät-Hämeen maakuntaa ensi vuoden alussa. Vaikka reserviupseeriliiton toiminnassa kunnan kotimaakunta
ei vaikuta suoraan toimintaan, halusi Iitin RU-kerho hakea asialle varmistuksen. Piirien toiminta-

alueen vahvistaa RUL:n
liittovaltuusto.
- Kaakkois-Suomen
aluetoimisto ottaa ilolla
vastaan päätöksenne jatkaa yhteistoimintaa Kymenlaakson kanssa, aluetoimiston päällikkö Timo
Hartikainen kirjoittaa vastauksessaan.
Iitin RU-kerhon lisäksi myös reserviläiset ja veteraanijärjestö jatkavat tuketuneena Kaakkois-Suomen aluetoimistoon, ja reserviläiset osana Kymenlaakson Reserviläispiiriä.
- Kaakkois-Suomen
aluetoimisto ja Karjalan
prikaati jatkavat yhteistoimintaa Iitin reserviläis- ja
veteraanijärjestöjen kanssa maanpuolustustyöhön
liittyvissä asioissa myös
maakuntavaihdoksen jälkeen, Hartikainen kirjoittaa.
Vaikka reserviläistoiminta jatkuu KaakkoisSuomeen tukeutuneena,
vastuu asevelvollisuusasioista siirtyy iittiläisten
osalta Hämeen aluetoimistolle.

Teksti Johannes
Niemeläinen

KYMENLAAKSON
RESERVIPIIRIEN AMPUMATOIMIKUNTA TIEDOTTAA!!
Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen reservipiirien kaikki Kymenlaakson sisäiset, tulevan alkukesän ampumakilpailut on peruttu. Asiasta tiedotetaan lisää kun tiedetään miten ampumaradat 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
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Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry
onnittelevat
Karhulan-Kymin
ry:ä
Kymenlaakson
Reserviupseeripiiri
ry ja Reservinaliupseerit
Kymenlaakson Reserviläispiiri
ry
60-vuotisesta
vapaaehtoisesta
maapuolustustyöstä
ja kiittävät
yhteistyöstä
onnittelevat
Karhulan-Kymin
Reservinaliupseerit
ry:ä
ja ansiokkaasta
toiminnasta
Reserviläispiirin jäsenyhdistyksenä.
60-vuotisesta
vapaaehtoisesta
maapuolustustyöstä
ja kiittävät yhteistyöstä
ja ansiokkaasta toiminnasta Reserviläispiirin jäsenyhdistyksenä.

60

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry

Kymenlaakson
Reserviläispiiri
ry
Kymenlaakson
Reserviupseeripiiri
onnittelevat
Karhulan-Kymin
Reservinaliupseerit
ry:ä ry
Kymenlaakson
ry maapuolustustyöstä
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri
ry
60-vuotisestaReserviläispiiri
vapaaehtoisesta
ja kiittävät yhteistyöstä

Olli Leisti
Pekka Mertakorpi
ja
ansiokkaasta
toiminnasta
Reserviläispiirin
Olli Leisti
Pekka Mertakorpijäsenyhdistyksenä.
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry

Olli Leisti

Pekka Mertakorpi
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Uusia henkilöitä aloitti
tehtävissään Maanpuolustuskoulutuksessa
MPK tunnetaan jatkossa
lyhyellä nimellään Maanpuolustuskoulutus.
Valmiuspäällikköjärjestelmä otettiin käyttöön
vuoden alusta, jolloin
MPK:ssä aloitti 12 valmiuspäällikköä. KaakkoisSuomen maanpuolustuspiirissä tehtävissä aloitti
kaksi valmiuspäällikköä.
Kouvolassa tehtävää
hoitaa Tapio Lakela. Hän
toimi aiemmin Kouvolassa koulutus- ja tukiyksikön
päällikkönä sekä Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin apulaispiiripäällikkönä. Karjalan pri-

kaatissa hän on palvellut
mm. alueupseerin tehtävässä.
Mikkelissä tehtävää
hoitaa Pertti Pulkkinen.
Hän toimi koulutuspäällikkönä Etelä-Savossa yli
kymmenen vuotta. Hän on
palvellut Savon Prikaatissa, Maanpuolustusopistolla ja Mikkelin Sotilaslääni
Esikunnassa kouluttaja- ja
esikuntatehtävissä lähes 30
vuotta.
Sotilasarvoltaan Tapio
Lakela ja Pertti Pulkkinen
ovat majureita (evp).
Valmiuspäällikkö työskentelee tiiviissä yhteis-

työssä Puolustusvoimien
aluetoimistojen, paikallispataljoonien komentajien
sekä oman piirin piiripäällikön ja koulutuspäälliköiden kanssa. Käytännön yhteyshenkilönä puolustusvoimien aluetoimistossa
on virassa oleva VMP-upseeri, jonka tehtävä on
myös uusi osana vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämistä.
Erityinen huomio valmiuspäällikköjärjestelmässä on vapaaehtoisten
rekrytoinnissa sekä koulutuksen nousujohteisuuden
edistämisessä. Valmius-

Tapio Lakela.

Pertti Pulkkinen.

Ville Hautamäki.

päälliköiden tehtäviin sisältyvät myös koulutuksen
suunnittelu ja toimijoiden
ohjaaminen kurssien toteuttamisessa.
Lappeenrannan koulutuspaikan koulutuspäällikkönä on 1.1.2020 aloittanut Ville Hautamäki. Hänen toimipisteensä on Lappeenranta. Ville Hautamäki palveli Pohjan Prikaatissa, Asekoululla, Maanpuolustusopistolla, Maasotakoulussa ja Reserviupseerikoulussa kouluttaja- ja
esikuntatehtävissä 33 vuotta jääden reserviin
1.1.2020. Viimeisessä teh-

tävässään hän palveli Kärkikomppanian päällikkönä Reserviupseerikoulussa. Sotilasarvoltaan Hautamäki on majuri (evp).
Tänäkin vuonna Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirissä järjestetään
yli 200 kurssia, joihin osallistuu noin 5 000 henkilö
noin 11 000 koulutuspäivänä. Keskimäärin piirin
alueella on siis noin neljä
kurssia jokaisena viikonloppuna. Kurssien järjestäminen mahdollistavat piirin lähes 400 vapaaehtoista toimijaa.

Maanpuolustuskoulutus

Hannu Hyppönen.

Hannu Hyppönen
Piiripäällikkö
Kaakkois-Suomi

SA-SIJ

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”

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
4220 11 07036

Pistooliammunta

4420 32 73012

Hamina Tattoo seminaari toimijat ja tuki

4220 16 40019

Reserviläisjohtajakurssi kouluttajat

4220 13 58016

Intti tutuksi naisille (johtajat)

4220 11 06037

Tarkka-ampujapartiokurssi siviiliasein

4220 11 07038

Aika

Paikka

4.8.

Lappeenranta, Muukon ampumarata

6.8.

Reserviupseerikoulu Maneesi

7.-8.8.

Lappeenranta

8.8.

Lappeenranta

8.-9.8.

Taipalsaari

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
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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

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

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

25.8.

29..8.

Lappeenranta, Muukon ampumarata

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

4220 11 59049

Intti tutuksi naisille 2020

4420 11 01013

PV SuojausK VEH kouluttajat

4320 41 50055

Kotiseutuharjoitus

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

4320 12 05063

Proto20: Tiedusteluharjoituksen Johto

4220 11 07052

Reserviläiskivääriammunta

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

4.9.

Taipalsaari

4.-6.9.

Taipalsaari

4.9.
5.-6.9.

15.9.
17.-20.9.
17.9.

28.9.

Reserviupseerikoulu
Pieksämäki

Lappeenranta, Muukon ampumarata
Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Taipalsaari

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

4120 11 19012

Laskuvarjohyppykurssi nro 10

23.-25.10.

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

21.11.

Wanha Veteraani MPK HamKoPa

13.10.

Lappeenranta, Muukon ampumarata
Immola

MARRASKUU
4420 17 91015

Koulutuspaikkapäivä Hamina

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

4320 11 44067

Esikuntatyöskentely 1: Johdanto ja perusteet

21.11.
21.-22.11.

Kouvola
Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli

JOULUKUU
4320 16 19041

Toimija 2020

12.12.

Mikkelin koulutuspaikka
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Pimeäkisa 13.3.2020
Perjantaina 13.3. ammuttiin Myllykosken Hevosmäen ampumaradalla talvisodan
päättymisen
muistokisa hieman tavallisesta poikkeavissa olosuhteissa, pimeässä. Kisan
järjestivät yhteistyössä
Haminan Seudun Reserviläiset ja Myllykosken
Reserviläiset.
Tänä vuonna tuli kuluneeksi 80 vuotta talvisodan
päättymisestä, joten oli aika konkretisoida pitkään
hautunut suunnitelma perinnekivääreillä ammuttavasta talvikisasta. Vaikka
talvi onkin enimmäkseen
loistanut poissaolollaan,
saatiin kisailtana kuitenkin
tilaisuuteen sopivaa tunnelmaa reippaan raekuuron muodossa.
Alun perin ideana oli
ampua tietty määrä laukauksia vastaavaan määrään
valaisuja, jotka oli aikomus
hoitaa joko valoraketeilla,
tai merkinantopistoolin
valoammuksilla. Valoraketit karsiutuivat haaveista
äkkiä niiden vaatiman ilmatilan varauksen vuoksi,
mutta valoammukset tun-

tuivat vielä hyvältä idealta.
Kunnes niiden hinnat alkoivat selvitä. Kymppi per
valaisu ei yhtäkkiä kuulostanutkaan kovin järkeväl-

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

Viro-toimikunnan
kuulumisia
Myöskään naapurimaa Viron kanssa tehtävä reserviläisyhteistyö ei ole välttynyt koronavaurioilta.
Suunnitelmissa oli nelihenkisen delegaation matka maaliskuun puolivälissä suunnitelluksi pidettävään Alutaguse Malevin
30-vuotisjuhliin Itä-Viron
maalle Toilan kylään. Matkaan oltiin valmistauduttu mm. asiaankuuluvin
muistolahjoin ja tarvittavin matkalipuin. Tapahtuma on siirretty marraskuulle ja onneksi myös
matkaliput voitiin siirtää
uuteen ajankohtaan. Silloin on uusi yritys.
Toukokuun lopulle oli
suunnitteilla vakituisen
yhteistyön merkeissä vierailu Rauman Kuuskajaskarin linnakesaarelle ja

Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Kolme päivää Ravo Sarmetin johtamaa ohjelmaa olisi sisältänyt rannikkotykkejä, värikuulasotaa, laitesukellusta ja
paljon muuta ”maakravuille” vierasta. Sarmet on
Rauman reserviupseereja.
Tämä tapahtuma siirrettiin ensivuoden kesäkuun
ensimmäiselle viikonlopulle.
Lähisuunnitelmissa on
vielä virolaisten voitonpyhän juhla Juhannuksena,
jonka toteutuminen on

OIKAISUJA

vielä epävarmaa. Samoin
4-6.9. käytäväksi suunniteltu maiden välinen ampumakilpailu Tyrrissä, joka riippuu ennen kaikkea
siitä, että onko Tyrrin rata jo käytettävissä. Tukipyynnöt eri osa-alueille on
tehty ja kaikki valmistelut
ovat lähes loppuunvietyjä.
Kouvolan veteraanimaja
on varattu ja alustava muonitustiedustelu on tehty.
Nämä kaikki aktiviteetit on merkitty kalenteriin
tälle vuodelle. Vallitsevan
koronavirustilanteen takia
ne siirtyvät, mutta eivät ainakaan kokonaan peruunnu.

Sami AhoViro-toimikunnan
puheenjohtaja

Kymen Salvan numerossa 1-2020 oli pari virhettä, jotka seuraavassa oikaistaan.
Reserviupseeripiirin piirihallituksen kokoonpanosta oli jäänyt puuttumaan Pyhtään Reserviupseerikerho ry Pyttis Reservofficersklubb rf piirihallitusedustajineen.
Kerho tietysti on edustettuna piirihallituksessa ja edustaja on kerhon puheenjohtaja, 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.

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

Ajoneuvon kaukovalot saivat siis toimittaa valoammuksen virkaa, vaikka ne
toimivuuden varmistamiseksi pidettiinkin kiinni
autossa.
Ehkäpä seuraava kisa
saadaan järjestettyä vaikkapa Lupinmäellä, jolloin
selvittäisiin yhdellä sarjalla valaisuja ja ampumapaikkoja on rivissä neljäkymmentä, eli kisamaksuilla saataisiin hankittua
”oikeita” valaisimia asiaankuuluvaa tunnelmaa luomaan.
Alkuun näytti siltä, että muut muistopäivän juhlallisuudet vievät enimmät
reserviläiset juhlamaljojen
ja -puheiden pariin, mutta
kisaa edeltävänä päivänä
jouduttiin jo myymään eioota kisapaikkojen suhteen. Iso kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille ja
innokkaille ampujille!
Väki olikin mukana hyvässä hengessä. Tultiin paikalle ja tehtiin mitä pitää
sillä mitä on saatu. Osallistujia oli niin reserviläis-,
kuin upseeriyhdistyksistä
ja myös kiltalaisia houkut-

ti hieman haastavampi ampumaratareissu.
Itse kisa rullasi aikataulussa, ensimmäinen erä
ammuttiin kello 19 ja jälkimmäinen kello 20. Ilman
pientä kavitointia ei siitäkään kuitenkaan selvitty.
Valaisijalla näet menivät
laskut sekaisin valaisujen
määrän suhteen, kun piti
koittaa samaan aikaan laskea sekä valaisun että pimeän sekunteja, sekä lukumäärää. Valaistiin sitten
varmuuden vuoksi riittävän monta kertaa. Toiseen
erään tehtiin sama sitten
tarkoituksella, jotta kisa
olisi mahdollisimman tasapuolinen. Kehitettävää
seuraavaan kertaan siinäkin, mutta näistä otetaan
opiksi.
Tulokset ovat julki piirien nettisivuilla, onnittelut tarkimmille ampujille!
Tarkkoja laukauksia
kaikille jatkossakin!

Jokke Kaiponen,
kilpailunjohtaja

Kymenlaakson Piirien
Turpopäällikkön
rekrytointi ei ole
tuottanut tulosta
Ensimmäinen valtakunnallinen turpotietäjä kilpailu käydään syksyllä 2020. Turpotietäjäksi
nimetty jokavuotinen kilpailu innostaa nuoria
pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkii vahvistamaan
nuorison
maanpuolustustahtoa.
Turpotietäjä kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ja
Suomen Reserviupseeriliitto.
Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana
myös Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien
Liitto ja Kadettikunta.
Mukaan tavoitellaan alkuvaiheessa vähintään
sataa lukiota ja tuhansia lukiolaisia. Tarkoituksena on tarjota lukiolaisille turvallisuuspainotteinen Oikeusguru ja
Talousguru -tyyppinen
kilpailu.
Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä
vaiheessa lukiot ja oppi-

laat kilpailevat alueellisella tasolla. Toiseen vaiheeseen, valtakunnalliseen finaaliin, selviytyy
alkukilpailussa parhaiten
vastanneet. Finaali käydään talvisodan muistopäivänä 30.11. Helsingissä, jossa valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä.
Piirit hakevat Turpopäällikköä, jonka tehtävänä on koordinoida alueellista turpotietäjä kilpailua. Olemme hakeneet koordinaattoria
viestintäkanavillamme
Kymen Salpa-lehdessä,
netti- ja facebook -sivuillamme olevilla ilmoituksilla sekä käymällä keskusteluja lukuisten piiriemme toiminnassa
mukana olevien henkilöisen kanssa. Lisäksi
olemme lähestyneet eräitä Kymenlaakson alueen
lukioiden rehtoreita sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajia. Emme

ole pystyneet tähän mennessä rekrytoimaan vuoden 2020 kilpailuun Turbopäällikköä ja valitettavasti näillä näkymin Kymenlaaksonlukioissa ei
järjestetä syksyllä kilpailua.
Rekrytointi jatkuu
edelleen vuoden 2020 ja
2021 kilpailuihin. Vapaamuotoisen hakemuksen
voi lähettää sähköpostilla piiritoimistolle kymresmail@gmail.com tai
osoitteella: Kymenlaakson Reserviläis- ja Reserviupseeripiirien Toimisto
Salpauselänkatu 54 as 5
45100 Kouvola
Lisätietoa antavat:
Toiminnanjohtaja Leevi
Lassila, 040-5308088. Reserviläispiirin pj. Olli
Leisti, 0400-936650. Reserviupseeripiirin pj. Pekka Mertakorpi, 0405176044

