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Reserviupseeriliiton Piirikierrostilaisuus
Kymenlaaksossa 11.11.2020
Piirikierros aloitettiin vierailulla Kuusankosken ampujien Puhjonmäen sisäampumaradalle, jossa
ampumatoimikunnan puheenjohtaja Sakari Ahola
järjesti vieraillemme ilmakivääriammunnan. Leikkimielisessä kisassa isännät olivat tylyjä vieraille ja
veivät voiton.
Varsinainen piirikierrostilaisuus pidettiin Kouvolan Upseerikerholla, johon
osallistuivat Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä,
1.varapuheenjohtaja VeliMatti Kesälahti, toiminnanjohtaja Janne Kosonen
ja järjestösihteeri Susanna
Takamaa, Kymenlaaksonpiirin hallitus sekä reserviläispiirin puheenjohtaja
Olli Leisti.
Puheenvuorossaan
Aaro Mäkelä käsitteli liiton tämän vuoden toiminnan painopisteitä. Liiton
kolmivuotissuunnitelman
jalkauttaminen on osittain
siirtynyt, koska koronavirusepidemia on vaikeuttanut toimintaamme. Hän
rohkaisi meitä pitämään
toimintaa yllä ja muun muassa etäkokouksien ja tapahtumien avulla. Esimerkkeinä hän mainitsi
etämarssitapahtumat ja
3.10 pidetyn Reserviupsee-

Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä

Kuvassa edessä Veli-Matti Kesälahti ampumassa ja taustalla Aaro Mäkelä lataamassa asetta

ripäivän, joka viime metreillä muutettiin etäyhteystapahtumaksi. Erityistilanteen takia piirikierrostapahtumia toteutetaan tämä
vuoden aikana vain kaksi
Satakuntan ja tämä Ky-

menlaakson tapahtuma.
Lisäksi RUK:n 100 vuotistapahtumat siirtyivät ensi
vuoteen.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonnassa liitto on käynyt
puolustusvoiminen johdon kanssa keskusteluja
ampuma-ase- ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen
lakiin liittyen. Aaro Mäkelä toi esille, että liitto on antanut tiedotteen EU:n lyijyhaulikiellosta. Liitto vastustaa kieltoa ja lisäksi liitto edellyttää, että kiristyvä
EU-regulaatio ei estä tulevaisuudessakaan lyijyä sisältävien ammusten käyttöä edellä mainittujen,
kansallisen puolustuksen
kannalta keskeisten toimijoiden ampumatoiminnassa.
Lopuksi tuotiin esille
Reserviläisliiton ilmoitus, että nykymuotoinen
ampumaturva päättyy tämän kauden (= 31.1.2021)
lopussa. Finanssivalvonta
on tänä vuonna kiristänyt
määräyksiään sekä niihin
liittyvää valvontaansa erilaisten jäsenetuvakuutusten osalta. Liittohallituk-

sen kokouksessa 7.11. valtuutettiin toiminnanjohtaja jatkamaan asian valmistelua niin, että liitto pystyy
tarjoamaan jäsenilleen kattavan ja kokonaisedullisen
ampumavakuutuksen
vuonna 2021.
Vesa-Matti Kesälahti
vetää liittohallituksessa jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon liittyvää strategiatyöryhmää. Esityksessään hän esitteli työryhmän tavoitteita saada liiton
kokonaisjäsenmäärän lasku pysäytettyä ja nostettua
reservinupseereiden järjestäytymisastetta. Rekrytointi ja jäsenhuoltotoimenpiteet on mietitty kohderyhmittäin, joita ovat
RUK:n oppilaat, kotiutuvat
vänrikit, järjestäytymättömät reservinupseerit ja olemassa olevat jäsenet. Tämä
vuonna onkin onnistuttu
nostamaan liiton jäsen
määrä 130:llä (liitolla maksaneita jäseniä 25 433).
Kymenlaakson piirin
osuudessa kerhojen edustajat esittäytyivät ja Pekka
Mertakorpi esitteli piirin
toimintaa ja viimeisten
vuosien kokokohtia. Ky-

menlaakson ampujat ovat
menestyneet erinomaisesti reservin ampumamestaruuskilpailuissa ja tuloksena on useita peräkkäisiä
yleiskilpailun voittoja ja
henkilökohtaisia mesta-

ruuksia. Kymenlaaksossa
ampumatoiminta on normaalivuosina vilkasta. Piirit pyörittävät kiväärin ja
pistoolin viiden osakilpailun sarjakilpailua sekä sovellutussa reserviläisammunnassa (SRA) ammutaan neljän osakilpailun
sarja. Sarjakilpailu suosio
on jatkunut tasaisena viimeiset vuodet ja 2019 molemmissa sarjoissa oli yhteensä 344 suoritusta
(2018, 364).
Tulevan vuoden hankkeista esiteltiin piirien yhteinen viestintäuudistus,
jossa siirrämme viestinnän
painopistettä neljästi vuodessa julkaistavasta Kymen
Salpa lehdestä kuukausi- ja
viikkotasolla toimitettaviin netti- ja some sivustoihin. Sivustomme nimeksi
tulee Kymen Salpa.
Tilaisuuden lopuksi
paneuduttiin Tyrsky-2021
jotokseen, josta kertoivat
Kotkan kerhosta Ilkka
Kuusela ja Sami Kahila.
Jotos toteutetaan tulevan
syyskuun viimeisenä viikonloppuna merellisessä
ympäristössä.
Pekka Mertakorpi,
kuvat Kim Jokela

Liiton 1.varapuheenjohtaja Veli-Matti Kesälahti
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■ PÄÄKIRJOITUKSET

Uusi vuosi, uudet kujeet; soveltaen

T

uleva vuosi on piirimme 69. toimintavuosi ja RUL 90 -juhlavuosi. Elämme poikkeustilassa
ja olemme joutuneet sopeuttamaan
toimintaamme ja näyttää siltä, että
sopeuttaminen jatkuu ensivuonnakin. Piirikierroksella Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä kehottikin meitä jatkamaan toimintaamme soveltaen ja miettimään myös aivan uusia
toimintamalleja. Tästä esimerkkinä
ovat vuoden maanpuolustus teoksi
nimetyt Etämarssitapahtumat. Liitto tukee piirejä ja kerhoja järjestämään RUL 90 tapahtumia, joihin on
saatavissa teemaan liittyvää materiaalia ja rahallista tukea. Rohkaisenkin kerhojamme järjestämään teemavuoden tapahtumia ja saamme samalla näkyvyyttä muun muassa paikallisessa mediassa.
Ensi vuonna piirien päätapahtuma tulee olemaan Tyrsky 2021

jotos. Jotos toteutetaan
Kotkan reserviupseerikerhon ja Kotkan reserviläisten johdolla, mutta meidän molempien
piirien tulee olla mukana sen toteutuksessa,
sillä moniin toimitsijatehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia. Uskon, että
tulemme järjestämään
ainutlaatuisen jotoksen
merellisessä ympäristössä.
Ensi vuonna tulemme toteuttamaan piirien yhteinen viestintäuudistuksen, jossa siirrämme
viestinnän painopistettä neljästi
vuodessa julkaistavasta Kymen
Salpa lehdestä kuukausi- ja viikkotasolla toimitettaviin netti- ja
somesivustoihin. Sivustomme nimeksi tulee Kymen Salpa. Tavoitteena on saada tällä tehostettua

omaa sisäistä viestintää, mutta oleellista
on luoda näyttävät sivut, jolla pystytään
saamaan näkynyyttä
myös potentiaalisten
jäsenten rekrytointiin. Piirien viestintätyöryhmä järjestäytyy ensimmäisen kerran tammikuussa ja
haemmekin siihen
uusia aktiivisia jäseniä.
RUL:n toimeksiannosta aloitamme piirissämme varautumistoiminnan, jossa tavoitteena on kehittää reserviupseerien valmiuksia
ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Piirimme varautumistoiminnassa
keskeistä vuonna 2021 on piirin
varautumisvastaavan ja Vapepa

yhteyshenkilön nimeäminen.
Monilla meistä on tai on harkinnassa hankkia urheiluälykello. Tulevan vuoden aikana järjestämme tilaisuuksia, joissa tulemme opastamaan jäsenistöä niiden
käytössä ja saamaan näin ajanmukaiset työkalut oman kunnon seurantaan ja kehittämiseen. Kelloista saa kuntosuoritukset linkittymään suoraan reserviläisten uuteen MarsMars -kuntokorttijärjestelmään. Yrityksissä opittu
fraasi sitä saat, mitä mittaat, toimii myös oman kenttäkelpoisuuden kehittämisessä.

(31.1.2021). Muutoksen
taustalla on Finanssivalvonnan keväällä tekemä linjaus. Reserviläisliiton liittokokous
päätti
Seinäjoella
21.11.2020, että jatkossa on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla vapaaehtoinen lisäjäsenmaksu, jolloin jäsen saa ammunnanharjoittelun ja -kilpailun
toimintaturvan sekä urheilu- ja liikuntatoiminnan turvan. Reserviläisliitto tiedottaa asiasta, kun
käytännön muutostyöt on saatu
tehtyä.

Kuluva vuosi on
ollut toiminnan suhteen hyvin hiljainen
kilpailujen ja tapahtumien peruuntumisen
vuoksi. Kenttäkelpoisuuden ylläpito on tapahtunut yksin tai
pienen joukon harjoittelulla. Ammuntaa on
hankala harjoitella
etäyhdeydellä, sensijaan kokoukset kyseisellä menetelmällä sujuvat. Tiettyjen toimikuntien voisi olla järkevää kokoontua
jatkossa etänä, en ainakaan itse
näe sille mitään estettä.

Rauhallista Joulua ja tapahtumarikkaampaa tulevaa vuotta

Rukalla 30.11.2020
Pekka Mertakorpi

Tyrsky 2021

K

orona epidemian takia peruuntunut Resul:in valtakunnalinen Tyrsky 2020 syysjotos siirtyi vuodella eteenpäin. Syksyllä 2021 yritetään uudelleen ja
toivoa sopii, ettei epidemia tätäkin
mahdollisuutta pilaa. Järjestelyt
jatkuvat pitkälti samoilla kaavoilla. Kymenlaakson Reservipiirien
panos tulee olemaan merkittävä jotoksen järjestelyjen osalta. Rasteille tarvitaan toimitsijoita, huoltoa
unohtamatta. Laittakaa 24.26.9.2021 kalenteriinne ja ilmoittautukaa mukaan järjetämään hienoa valtakunnallista kilpailua, jos
siihen suinkin on mahdollisuus.
Nykymallinen ampumaturva
päättyy tämän kauden jälkeen

Olli Leisti
puheenjohtaja
Kymenlaakson
Reserviläispiiri
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Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta
Aluetoimiston
arjesta
Kuten muuallakin yhteiskunnassa, alkaa poikkeuksellinen syksy kääntyä kohti uutta vuotta. Monet aluetoimiston arkeen kuuluvat
rutiinit ovat viime kuukausina muuttuneet. Tapahtumia on Korona tilanteen takia peruttu kokonaan, osaa
siirretty myöhäisempään
ajankohtaan ja osalle löydetty vaihtoehtoisia toteuttamistapoja
esimerkiksi
etäyhteyksien välityksellä.
Toimiston henkilöstön toimintakyvystä on huolehdittu vuorottelemalla etä- ja lähitöissä ja rajoittamalla kontakteja sidosryhmiin. Sitä,
mitä viime keväänä opittiin,
ollaan nyt hyödynnetty täysimääräisesti.

Kutsuntoja halki
Kymenlaakson ja
Etelä-Karjalan
Kaakkoissuomen aluetoimisto järjesti perinteiseen
tapaan syksyn kutsuntakiertueen vastuualueensa kunnissa ja kaupungeissa. Läpi
koko syksyn kestävät tilaisuudet toteutettiin tällä kertaa tiukasti Korona-epidemian vaatimukset huomioiden. Turvallisen toteutuksen varmistamiseksi huomi-

Kutsuntoja Koronaepidemian aikaan
oitavaksi tulivat kiristyvien
määräysten lisäksi kunkin
kutsuntapaikan erityispiirteet niin tilojen koon, asevelvollisten lukumäärän,
kuin paikalle kutsuttavien
vieraidenkin osalta.
Kutsuntojen onnistunut
läpi vieminen ei ole itsestäänselvyys. Suuri kiitos menestyksekkäästä lopputuloksesta kuuluu aluetoimiston henkilökunnalle, joka
kerta toisensa jälkeen ylitti
itsensä kutsuntapaikan järjestelyiden toteuttamisessa.

Samaan hengenvetoon on
todettava, että kuntien, kaupunkien ja muiden yhteistyökumppanien tuki aluetoimistolle on ollut saumatonta ja jatkuvaa. Tästä on
hyvä jatkaa tulevaan vuoteen kehittyipä pandemiatilanne sitten mihin suuntaan
tahansa.

jestetty Keihäs harjoituskokonaisuus. Harjoitukseen
osallistui palveluksessa olevien varusmiesten lisäksi
merkittävä määrä erilaisia
kertausharjoitusjoukkoja.
Vuosisuunnitelman mukainen kokonaisuus toteutettiin menestyksekkäästi ilman, että yhteiskunnassa
vallitseva tautitilanne olisi
merkitsevästi vaikuttanut
opetustavoitteiden saavuttamiseen.
On ensiarvoisen tärkeä
muistaa, miksi harjoituksia
järjestetään, vaikka muussa
yhteiskunnassa rajoitetaan
ihmisten toimintaa monilla
tavoilla. Puolustusvoimat
on poikkeusolojen organisaatio, joka toteuttaa sille
lainsäädännössä määrättyjä
tehtäviä. Näitä tehtäviä sen

niä. Lisäksi on pyrittävä tarpeen mukaan vaikuttamaan toimintaympäristöön ja yhteistyökumppaneihin, jotta ne mahdollistaisivat toiminnan jatkossakin ja toiminnalla säilyisi niiden tuki.
Äskettäisellä RUL:n
johdon maakuntavierailulla Kymenlaaksoon tarttui
korvaani se tiedonjyvänen,
että Kymenlaaksossa n.
30% reserviupseereista on
jäseninä missään kerhossa.
Se on kuulemma suhteellisesti aika paljon, jos vertaa
muihin piireihin. Siihen
voidaan suhteellisesti arvioiden siis olla tyytyväisiä.
Mutta maalaisjärjellä ajatellen 30% ei ole kovin korkea
järjestäytymisaste. Reserviläispiirissä asia lienee samalla tasolla.
Aika-ajoin tapahtuvissa
mielipidemittauksissa on
jokseenkin joka kerta todettu, että suomalaisten
nuorten maanpuolustustahto on korkea. Hyvä niin,
mutta miksi vain melko pieni osa kuuluu reserviläisyhdistyksiin? Eivätkö he koe,
että reserviläistoiminta on
maanpuolustustoimintaa?
Vaikuttamaan pyrkivällä tiedottamisella onkin
mielestäni keskeinen tehtä-

Horisontissa ja
peräaalloissa
Hankilöstömuutoksia:
Everstiluutnantti Jari
Heikkisen eläköidyttyä
1.10.2020 Majuri Kimmo
Juntunen otti vastaan Operatiivisen sektorin johtajan
tehtävät
Majuri Pasi Kallioniemen siirtyessä uusiin tehtäviin Majuri Tomi Nyman ottaa 1.1.2021 vastaan Asevel-

vollisuussektorin johtajan
tehtävät
Majuri Olli-Pekka Männistön eläköityessä Kapteeni Niko Toivonen ottaa
1.1.2021 vastaan alueupseerin tehtävät.

Tapahtumia
Kaakkois-Suomen aluetoimiston vuosipäiväkonsertti
Kuusaankoskella 23.2.2021
Paikallispuolustusharjoitus ”KYMI21” 8.11.3.2021
Everstiluutnantti
Timo Heijari,
Kaakkois-Suomen
aluetoimiston päällikkö
KUVAT/Karjalan prikaati

Keihäsmiehiä ja
Naisia
Harjoitusrintamalla aluetoimiston ja samalla Karjan
Prikaatin päätapahtuma oli
tänä syksynä viikolla 49 jär-

Keihäs taisteluharjoitus

Kohti vaikuttamishakuista viestintää!
Piireissämme on jo jonkin
aikaa ollut vireillä viestinnän kehittämishanke, sillä
viestintä on erittäin tärkeä
työkalu kaikessa toiminnassa, jossa joukko ihmisiä
on mukana.
Viestintää on monenlaista.
Ainakin tiedottaminen on
yksi, selkeä viestinnän tarkoitus. Reserviläiset tiedottavat Kymen Salpa-lehdessään ja sähköisessä mediassa kilpailuista, tuloksista,
kerhojen ja yhdistysten tapahtumista jne. Hieman vähemmälle huomiolle on reserviläisviestinnässä jäänyt
tiedottamiseen usein myös
liittyvä vaikuttamispyrkimys. Vaikuttamishakuisella viestinnällä vaikutetaan
jopa vallanpitäjien valintaan. Viestintä on järeä työkalu vaikuttamisessa, kun
sitä käytetään tehokkaasti.
Vaikuttamisen lisääminen on mielestäni oltava yksi tärkeä tavoite ensi vuonna päätökseen tulevan kehittämishankkeen tuotoksista. Vaikuttaminen piirien jäseniin siten, että he
ovat motivoituneita jatkamaan jäseninä ja osallistumaan reserviläistoimintaan, mutta vaikuttaminen
myös niihin reservin sotilaihin, jotka eivät ole jäse-

tulee näin ollen pystyä toteuttamaan myös silloin,
kun muu yhteiskunta on
häiriötilassa. Reservi on
Suomen puolustuksen selkäranka ja sen valmiuden
sekä suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää kertausharjoitusten säännöllistä toteutusta.

vä saada uinuva maanpuolustustahto käännetyksi
kiinnostukseksi reserviläistoimintaa kohtaan. Toteuttamiskeinot jäävät mietittäväksi, mutta ehkä turvallisuusuhkista muistuttaminen voisi olla yksi sellainen.
Maailmassa on tälläkin hetkellä käynnissä nelisenkymmentä sotaa, joita myös
hienosti konflikteiksi ja
kriiseiksi kutsutaan. Kukaan ei tietääkseni ole taannut, että Suomen ei milloinkaan tarvitsisi olla sellaisessa osapuolena. Turvallisuusuhkat eivät ole, eikä
niiden tarvitsekaan olla elämänsä ruuhkavuosia elävän nuoren mielessä ilman
muistuttamista.
Ehkä myös reserviläisyyden nykyinen, ulkoinen
imago kaipaisi selkeytystä.
Tiedämme, että ainakin perinteet ovat korostetusti
esillä sekä reserviläisyyden
julkisuuskuvassa, että toiminnassa. Samoin urheilu
ja ampuminen. Perinteet ja
niiden vaaliminen ovat toki tärkeitä, mutta onko se
nuorelle reserviläiselle houkutteleva peruste liittyä järjestöön? Tuiki tärkeä reserviläisurheilu on omanlaistaan. Sillä pyritään kenttäkelpoisuuden ylläpitoon,

PIIRIT HAKEVAT
VERKKOVIESTINNÄN
TUNTIJOITA!
Kymenlaakson reservipiirit työstävät viestinnän kehittämishanketta, joka on määrä saattaa päätökseen pääosiltaan vuoden
2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että verkkosivujen rakentaminen alkaa tammikuussa 2021.

eikä se ehkä pärjää houkuttelevuudessa skeittaukselle,
lumilautailulle, golfille,
surffaukselle ja muille moderneille lajeille.
Perinteiden ja urheilutoiminnan korostamista tehokkaampi keino, tai ainakin yksi hyvä lisäkeino jäsenhankinnassa saattaisi
olla todistetusti olemassa
olevan maanpuolustustahdon herättäminen, ja sen
selkeä osoittaminen, että
reserviläisyys on ennen
muuta vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa, ja että
sitä todellakin tarvitaan.
Vaikuttamishakuisella tiedottamisella on siinä keskeinen rooli.
Rauhaisaa Joulun aikaa!
Leevi Lassila
Tominnanjohtaja

Piirit hakevat jäsenistään alan osaajia osallistumaan tähän tärkeään kehittämistyöhön, jolla parannetaan sekä reservipiirien
jäsenten keskinäistä viestintää ja tiedotusta, että piirien viestintää ulkopuolisille. Näin kehitämme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa Kymenlaaksossa merkittävästi ja parannamme
sen toimintaedellytyksiä.
Osallistua voi joustavasti, kukin omista lähtökohdistaan. Tarkoituksena on saada riittävä osaaminen kokoon hankkeen onnistumiseksi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset piiritoimiston sähköpostiin osoitteeseen kymresmail@gmail.com.
Piirien yhteistyöryhmä (PYT)

PIIRITOIMISTO TIEDOTTAA
Valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien koronasuositusten vuoksi tämän vuoden Joulua edeltävää glögitilaisuutta ei järjestetä.
Piiritoimisto
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Maanpuolustuskoulutus (MPK) paikallisjoukkojen kouluttajana
MPK kouluttaa yhteistyössä Puolustusvoimien
kanssa paikallisjoukkoja.
Paikallisjoukkojen yksiköitä on mm. maakuntakomppaniat, taistelukoulutusyksiköt, suojaus- ja
sotilaspoliisiyksiköt sekä
perustamiskeskukset, joihin sijoitettujen reserviläisten yksilötaitojen kouluttamiseen ja ylläpitämiseen MPK järjestää eri
kursseja.
Tätä tehtävää tukemaan luotiin valmiuspäällikköjärjestelmä tämän vuoden alusta. Valmiuspäälliköt työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien
aluetoimistojen ja joukko-osastojen, paikallis-

joukkojen sekä oman piirin koulutuspäälliköiden
kanssa. Taistelijapareina
valmiuspäälliköillä on
aluetoimistojen ja joukko-osastojen VPM-upseerit ja - aliupseerit, joiden tehtävät ovat myös
uusia osana vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kehittämistä.
Valmiuspäällikön keskeisimmät tehtävät:
• Osallistuu paikallispataljoonan ja muiden
paikallispuolustuksen
joukkojen sotilaallisia
valmiuksia palvelevan
koulutuksen sekä reserviläiskouluttajien
tehtävien suunnitteluun

• Suunnittelee ja toteuttaa reserviläiskouluttajien rekrytointia sekä
heidän täydennyskoulutustaan
• Ohjaa ja tukee sitoutuneita kouluttajia koulutuksen ja harjoitusten suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa
• Osallistuu MPK:n valmius- ja turvallisuussuunnitelman tekemi-

KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY

Toimintakalenteri 2021

Tammikuu Prosenttiammunta alkaa, koko maa
01.01.2021
Vuoden 2020 toimintalomakkeiden sähköinen palautus liittoon
24.01.2021
Palkitsemisvaliokunnan kokous
Tammikuu
HelmikuuPiirihallituksen kokous 2-2021
08.02.2021
PM-kilpailuammunta, ilma-aseet, Mussalo
Helmikuu
PYT- ja Kymen Salpa toimikunnan kokous
08.02.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
21.2.2021
Aineisto Kymen Salpa lehteen no 1/2021
26.02.2021
Maaliskuu Kymen Salpa nro 1/2021 ilmestyy
05.03.2021
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä
Maaliskuu
Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 13.03.2021
Veteraanikeräyksen tempauspäivä
13.3.2021
RESUL Ilma-aseiden SM-kilpailut, Kuusankoski
13.-14.3.2021
Piirin kevätkokous
21.03.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
21.3.2021
PM-kilpailuammunta, sisärata, pienoispistooli, Kouvola
Maalis-huhtikuu
PM-kilpailuammunta, sisärata, isopistooli, Kouvola
Maalis-huhtikuu
Huhtikuu PYT ja Kymen Salpa kokous, ABC Anjalankoski
5.4.2021
Piirihallituksen kokous 3-2021, ABC Anjalankoski
12.4.2021
Hengellinen toimikunta kokous, piiritoimisto Kouvola
12.4.2021
Aineisto Kymen Salpaan
18.04.2021
Kymen Salpa nro 2/2021 ilmestyy
23.04.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
25.4.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Lupinmäki
26.4.2021
Kansallinen veteraanipäivä, paikkakuntakohtaiset tilaisuudet
27.04.2021
PM-kilpailuammunta, perinneaseet 150 m, Tyrri
29.4.2021
Toukokuu Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri
3.5.2021
PM-kilpailuammunta, perinnekivääri 100m, Hevosmäki
6.5.2021
PM-kilpailuammunta, perinnekivääri 300m, Tyrri
10.5.2021
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaisesti
16.05.2021
Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto
17.05.2021
Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Elimäki
21.05.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
23.5.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Lupinmäki
24.5.2021
Ammuntojen seuraaminen, Vekaranjärvi
Toukokuu
Uusien ampumalajien pilottikilpailu
Toukokuu-Kesäkuu
Kesäkuu Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet
4.6.2021
Reservin ylennystilaisuus, Kouvola
4.6.2021
RESUL: Perinneasekilpailut, Hollola
5.-6.6.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri
7.6.2021
Kymijokijuoksu, Koria-kotka
Kesäkuu
Isoympyrän viestijuoksu, Hamina
Kesäkuu
Hengellinen perheilta, Elimäki
9.6.2021
RUK 100 vuotta
12.6.2021
PM-kilpailuammunta, isopistooli, Ojakorpi
14.6.2021
PM-kilpailuammunta, pienoispistooli, Ojakorpi
21.6.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri
28.6.2021
PM-kilpailuammunta, pienoiskivääri, Tyrri
21.6.2021
Salpavaellus ja maanpuolustusjuhla
Kesäkuu
31.12.2021
Huom! Muutokset mahdollisia. Kaikkiin aktiviteetteihin vaikuttaa merkittävästi se, mikä on koronapandemiatilanne kunakin ajankohtana.
Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista joihin piiristä on perinteisesti osallistuttu. Kaikki RESUL:n kilpailut on nähtävillä RESUL:n kilpailukalenterista verkko-osoitteesta https://
resul.fi/kilpailikalenteri-2021/. Samoin RESUL:n kokouksiin ja muihin tapahtumiin liittyvä tieto.
Tässä toimintakalenterissa listataan ne Reserviupseeriliiton tapahtumat, jotka toteutuvat oman
piirin alueella. Muut liittojen tapahtumat, kokoukset, liittojen julkaisujen ilmestymispäivät jne,
ovat nähtävissä Reserviupseeriliiton tapahtumakalenterista verkko-osoitteesta https://www.rul.
fi/ajankohtaista/events/

seen, ylläpitoon ja kehittämiseen
Kaakkois-Suomen
maanpuolustuspiirin alueella on kolme valmiuspäällikköä. Kouvolassa
Tapio Lakela, Lappeenrannassa Ville Hautamäki (1.1.2021 alkaen) ja
Mikkelissä Pertti Pulkkinen. Valmiuspäälliköiden
esimiehenä on piiripäällikkö Jyrki Niukkanen,

jonka toimipiste on Mikkelissä.
Tapio Lakela toimi aiemmin Kouvolassa koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä sekä KaakkoisSuomen maanpuolustuspiirin apulaispiiripäällikkönä. Karjalan prikaatissa hän on palvellut mm.
kertausharjoitusupseerin
ja alueupseerin tehtävissä.
Pertti Pulkkinen toimi
koulutuspäällikkönä Etelä-Savossa yli kymmenen
vuotta. Hän on palvellut
Savon Prikaatissa, Maanpuolustusopistolla ja
Mikkelin Sotilaslääni Esikunnassa kouluttaja- ja
esikuntatehtävissä.
Hautamäki toimi Lap-

peenrannan koulutuspaikan koulutuspäällikkönä
vuoden 2020. Ville Hautamäki palveli Pohjan Prikaatissa, Asekoululla,
Maanpuolustusopistolla,
Maasotakoulussa ja Reserviupseerikoulussa
kouluttaja- ja esikuntatehtävissä.
Sotilasarvoltaan Tapio
Lakela, Ville Hautamäki
ja Pertti Pulkkinen ovat
majureita (evp).
Jokainen heistä odottaa uudelta työltään aktiivista yhteydenpitoa ja toivoo yhteydenottoja oman
alueen reserviläisiltä. Lisätietoa koulutuksesta
mpk.fi/Koulutuskalenteri.
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Toimintakalenteri 2021

Tammikuu Prosenttiammunta alkaa, koko maa
01.01.2021
Vuoden 2020 toimintalomakkeiden sähköinen palautus liittoon
24.01.2021
Helmikuu Piirihallituksen kokous
01.02.2021
PM-kilpailuammunta, ilma-aseet, Mussalo
Helmikuu
PYT- ja Kymen Salpa toimikunnan kokous
08.02.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
21.2.2021
Aineisto Kymen Salpa lehteen no 1/2021
26.02.2021
Maaliskuu Kymen Salpa nro 1/2021 ilmestyy
05.03.2021
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä
Maaliskuu
Alugatuse Malev- vuosipäivä, Viro
12.-13.3.2021
Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 13.03.2021
Veteraanikeräyksen tempauspäivä
13.3.2021
RESUL Ilma-aseiden SM-kilpailut, Kuusankoski
13.-14.3.2021
Piirin kevätkokous
21.03.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
21.3.2021
PM-kilpailuammunta, sisärata, pienoispistooli, Kouvola
Maalis-huhtikuu
PM-kilpailuammunta, sisärata, isopistooli, Kouvola
Maalis-huhtikuu
Huhtikuu PYT ja Kymen Salpa kokous, ABC Anjalankoski
12.4.2021
Hengellinen toimikunta kokous, piiritoimisto Kouvola
12.4.2021
Aineisto Kymen Salpaan
18.04.2021
Kymen Salpa nro 2/2021 ilmestyy
23.04.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
25.4.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Lupinmäki
26.4.2021
Kansallinen veteraanipäivä, paikkakuntakohtaiset tilaisuudet
27.04.2021
PM-kilpailuammunta, perinneaseet 150 m, Tyrri
29.4.2021
Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä
Toukokuu
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri
3.5.2021
PM-kilpailuammunta, perinnekivääri 100m, Hevosmäki
6.5.2021
PM-kilpailuammunta, perinnekivääri 300m, Tyrri
10.5.2021
Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Elimäki
21.05.2021
Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaisesti
16.05.2021
Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto
17.05.2021
Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Elimäki
21.05.2021
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri
23.5.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Lupinmäki
24.5.2021
Ammuntojen seuraaminen, Vekaranjärvi
Toukokuu
Uusien lajien pilottikilpailu
Toukokuu-Kesäkuu
Kesäkuu Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet
4.6.2021
Reservin ylennystilaisuus, Kouvola
4.6.2021
Viro-toimikunnan vierailu Raumalle
4.-6.6.2021
RESUL: Perinneasekilpailut, Hollola
5.-6.6.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri
7.6.2021
Kymijokijuoksu, Koria-kotka
Kesäkuu
Hengellinen perheilta, Elimäki
9.6.2021
PM-kilpailuammunta, isopistooli, Ojakorpi
14.6.2021
PM-kilpailuammunta, pienoispistooli, Ojakorpi
21.6.2021
Voiton päivän paraati, Johvi, Viro
22.-24.6.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri
28.6.2021
PM-kilpailuammunta, pienoiskivääri, Tyrri
21.6.2021
Salpavaellus ja maanpuolustusjuhla
Kesäkuu
31.12.2021
Huom! Muutokset mahdollisia. Kaikkiin aktiviteetteihin vaikuttaa merkittävästi se, mikä on koronapandemiatilanne kunakin ajankohtana.
Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista joihin piiristä on perinteisesti osallistuttu. Kaikki RESUL:n kilpailut on nähtävillä RESUL:n kilpailukalenterista verkko-osoitteesta https://
resul.fi/kilpailikalenteri-2021/. Samoin RESUL:n kokouksiin ja muihin tapahtumiin liittyvä tieto.
Tässä toimintakalenterissa listataan ne Reserviläisliiton tapahtumat, jotka toteutuvat oman piirin alueella. Muut liittojen tapahtumat, kokoukset, liittojen julkaisujen ilmestymispäivät jne, ovat
nähtävissä Reserviläisliiton tapahtumakalenterista verkko-osoitteesta https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/tapahtumakalenteri/
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Tapio Lakela
+358 44 259 0905
tapio.lakela@mpk.fi
Hallituskatu 7 F 3.krs
45100 Kouvola

Pertti Pulkkinen
+358408387198
pertti.pulkkinen@mpk.fi
Tyrjäntie 9 rak
3 Karkialampi
50150 Mikkeli

Ville Hautamäki
040 5172950
ville.hautamaki@mpk.fi
Lavolankatu 1
53600 Lappeenranta

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjontaa kevät 2021
Tammikuu
Verkkokoulutuksen peruskurssi, itsenäinen verkko-opiskelu
Koulutuspaikkapäivä nro 1, Kouvola (webinaari)
Vuoden 2021 laskuvarjohyppykurssit, uudet kurssilaiset
Vuoden 2021 laskuvarjohyppykurssit, aikaisemmin kurssin suorittaneet
Laskuvarjohyppykurssi nro 1
Sotilaspoliisi ja suojaustoiminnan peruskurssi
Harjoitusten suunnittelupäivä
Haminan koulutuspaikan 2021 kurssien suunnittelutilaisuus
Kouluttajakoulutus:Vuoden 2021 kurssien valmistelut
Maatalouden varautuminen (webinaari)
MPK:n ammunan johtajakoulutus reserviläisaseille/Teoria ja ensiapu
Helmikuu
Kouluttajan opintokokonaisuus, itsenäinen verkko-opiskelu, etä- ja lähijakso
Verkkokoulutuksen jatkokurssi, etä- ja lähijakso
Kouluttajakoulutus K2: Kurssinjohtajat, kouluttajat ja kurssivääpelit
Merituuli 2021 JohdaNASTA II
MPK esittely RUK:n upseerioppilaille
Toimintakyvyn ylläpito talvella
Talvikettu: Sotilaan talvitaidot, perustaidot
Ammunnan harjoittelu 1/2021
B-perehdytys
Laskuvarjohyppykurssi nro 2
Erä- ja maastotaidot naisille
Räjähdeväijytys
Taisteluensiapu 3
Mpk:n ammunnan johtajakoulutus reserviläisaseille /Näytöt
Maaliskuu
Kurssivääpelin opintokokonaisuus, itsenäinen
verkko-opiskelu, etä- ja lähijakso
Kurssinjohtajan opintokokonaisuus, itsenäinen verkko-opiskelu, etä- ja lähijakso
Ajolupakoulutus (uusiminen + B-ajolupa)
Kouvolan kaupungin varautumiskeskusharjoitus
Taistelu rakennetulla alueella kouluttajakoulutus
Räjähdetietoisuus
Ammunnan harjoittelu 2/2021
Laskuvarjohyppykurssi nro 3
Henkilösuojaus 1: Suojueen tehtävät, toiminta uhkatilanteissa.
Johtamiskurssi 1: Joukkue ja ryhmä
Huollon perusteet
B-ajo-oikeuskoulutus
Vekara 2021: Valmentavakurssi harjoituksen kouluttajille
sekä tuki- ja huoltohenkilöstölle
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021:
Valmentavakurssi harjoituksen kouluttajille sekä tuki- ja huoltohenkilöstölle
Reserviläiskivääriammunta, kokeneet ampujat
Noptel-kouluttajakoulutus 1
Ampumaleiri 1: Perusammunnat
SALPA sotilasjohtamisen kurssin suunnittelu- ja valmistelu
VKY ja SAS valmistelukurssi
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 1
Pistooliammunta, kokeneet ampujat
Huhtikuu
Pistooliammunta, aloittelijat
Reserviläiskivääriammunta
Pioneeri- ja taisteluvälineet ( Liikkeen edistäminen)

Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Immola
Vekaranjärvi
Lappeenranta
Hamina
Mikkeli
Kouvola
Lappeenranta

01.01-31.01.
09.01.
15.01.-03.12.
15.01. -03.12.
15.01.-17.01.
15.01.-17.01.
16.01.
16.01.
23.01.
26.01.
29.01.-31.01.

Kouvola
Kouvola
Mikkeli
Hamina
Hamina
Mikkeli
Mikkeli
Tyrri
Hamina
Immola
Lappeenranta
Mikkeli
Mikkeli
Lappeenranta

01.02.-28.02.
01.02.-28.02.
06.02.-07.02.
06.02.-07.02.
09.02.
12.02.-14.02.
12.02.-14.02.
13.02.
13.02.
19.02-21.02.
19.02.-21.02.
19.02.-21.02.
19.02.-21.02.
26.02.-28.02.

Kouvola
Kouvola
Lappeenranta
Kouvola
Lappeenranta
Mikkeli
Tyrri
Immola
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli

01.03.-28.03.
01.03.-28.03.
05.03.-06.03.
11.03.
13.03.-14.03.
12.03.-14.03.
13.03.
19.03.-21.03.
19.03.-21.03.
19.03.-21.03.
19.03.-21.03.
20.03.

Vekaranjärvi

20.03.-21.03.

Vekaranjärvi
Lappeenranta
Mikkeli
Mikkeli
Hamina
Hamina
Vekaranjärvi
Lappeenranta

20.03.-21.03.
25.03. -25.03.
26.03.-28.03.
26.03.-28.03.
27.03.-28.03.
27.03.-28.03.
27.03.
30.03.

Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta

06.04.
08.04.-08.04.
09.04.-11.04.

Jääkärijoukkojen taisteluvälineet ( Panssarintorjunta, miinat ja panokset)
Sotilaspoliisikurssi 1
Noptel-Kouluttajakoulutus 2
Merituulinasta
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 2
Ampumapäivä MPK-kiväärillä
Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi 1
Ampumaleiri (MPK-kivääri, pistooli,omat tarkkuuskiväärit)
Pioneeriharjoitus: sytytysvälineet ja panokset
Ammunnan harjoittelu 3/2021
Joukkueenjohtamisen kurssi SALPA
Laskuvarjohyppykurssi nro 4
Komppanian päällikkökurssi SALPA
Noptel-Kouluttajakoulutus 3
Panssarintorjunaseiden käsittelykurssi
Varusmiespalvelus tutuksi naisille
Tarkka-ammunta 1
VBS peruskurssi+ sisäampumasimulaattori
VBS jatkokurssi+ sisäampumasimulaattori
SRA-ampujan kurssi
Ampumapäivä naisille nro 1
Ampumapäivä MPK-kiväärillä
Toukokuu
Pistooliammunta, kokeneet ampujat
Ammunnan harjoittelu 4/2021
Ampumapäivä naisille MPK-kivääreillä
Ampumapäivä MPK-kiväärillä
Vekara 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö
Vekara 2021: Perustamiskurssi
Vekara 2021: Panssarintorjunnan asekäsittelykurssi
Vekara 2021: Ammusilmatorjunnan peruskurssi
Vekara 2021: Jalkaväkiaseet
Vekara 2021:Taistelu rakennetulla alueella
Sotilaspoliisikurssi 2
Tarkka-ampujakoulutus, siiviasein kasakisa
Intti tutuksi nuorille
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Arjen turvallisuuskurssi
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Informaatioturvallisuuskurssi
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Kyberturvallisuuskurssi
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Maastotaitoja naisille
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Selviytyminen sähköttä
Ampumapäivä MPK-kiväärillä
Laskuvarjohyppykurssi nro 5
Kesäkuu
Kenttäkelpoisuusmarssi reserviläisille
Ammunnan harjoittelu 5/2021
Pistooliammunta
Pelastuskoiraleiri
Reserviläisten kuntotestit
Ase-ja ampumakoulutus, reserviläiset
Ampumakurssi 1, perusammunnat ja ampumataitotesti
Laskuvarjohyppykurssi nro 6
Reserviläiskivääriammunta

Lappeenranta
Mikkeli
Mikkeli
Hamina
Vekaranjärvi
Hamina
Mikkeli
Lappeenranta
Mikkeli
Tyrri
Hamina
Immola
Hamina
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Lappeenranta
Hamina
Hamina
Mikkeli
Tyrri
Hamina

09.04.-11.04.
09.04.-11.04.
09.04.-11.04.
09.04.-11.04
10.04.
10.04.
13.04.-15.04.
16.04.-18.04.
16.04.-18.04.
17.04.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
23.04.-25.04.
24.04.-25.04.
24.04.-25.04.
24.04.-25.04.
24.04.
24.04.

Lappeenranta
Tyrri
Hamina
Hamina
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Mikkeli
Lappeenranta
Kouvola
Vekaranjärvi
Kouvola
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Vekaranjärvi
Hamina
Immola

04.05.
08.05.
08.05.
15.05.
21.05.-23.05.
21.05.-23.05.
21.05.-23.05.
21.05.-23.05.
21.05.-23.05.
21.05.-23.05.
21.05.-23.05.
22.05.
22.05.
22.05.-23.05.
22.05.-23.05.
22.05.-23.05.
22.05.-23.05.
22.05.-23.05.
22.05.
28.05.-30.05.

Lappeenranta
Tyrri
Lappeenranta
Taipalsaari
Lappeenranta
Lappeenranta
Mikkeli
Immola
Lappeenranta

05.06.
05.06.
08.06.
11.-13.6.
12.06.
13.06.
15.06.
18.06.-20.06.
29.06.
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Myyrän jotos - reserviläistoimintaa happirikkaimmillaan

Voittajapartio KymiS eli Kymi sinfonietan partio Johannes Raikas, Janne
Laine ja Janne Mustikkaniemi ruotivat voittoisan tasaista suoritustaan
Lauantaiaamu koittaa sumuisena ja harmaana Pyhällössä Myyrälammen
partaalla. Reserviläisaktiivi Lauri Sihvolan pää työntyy ulos mökin ovesta, nenä nousee kohti korkeuksia kuin ilmaa nuuhkien ja
ilme on mietteliäs. “Jaaha,
vai tämmöistä keliä, no
näillä mennään”. Haminan
reserviupseerikerhon äijiä
valuu pihamaalle, kaiken
maailman sotarompetta
kaivetaan autoista. Viime
hetken valmistelut Myyrän
jotokseen alkavat.
Päivä on 12. syyskuuta
sotalordin vuonna 2020.
Haminan reserviupseerikerho tekee paluun tapahtumajärjestäjäksi ja esittelee reserviläisille samalla
uutta majaansa PohjoisVehkalahdella. Jotoksella
kilpaillaan kolmihenkisin
partion kaluston tunnistamisessa, ammunnassa,
paikantamisessa, käsikranaatin heitossa, värikuula-

sodassa, kyberturvallisuudessa, vesistön ylityksessä,
suunnistuksessa ja maanpuolustushenkisessä tietokilpailussa. Reippailu raikkaassa syysilmassa kuuluu
hintaan. Toimintaa on pyritty järjestämään mahdollisimman monipuolisesti.
Joukkueita saapuu paikalle viisi, toimihenkilöitä
kahdeksan. Ihan sopiva
määrä, noin niin kuin alkuun.
Kun rastien valvojat ovat romppeineen paikoillaan n. viiden kilometrin reitin varrella, lähetetään ensimmäinen partio
maastoon. Siitä matkaan
työntyy sitten vartin välein
miehiä ja naisia. Ensin on
vuorossa
kymmenen
maanpuolustukseen liittyvän välineen/aseen tunnistaminen. Yllättävän hyvin
yhdistyvät nimet ja välineet. Suomalaistenkin
käyttämä brittiläinen Stenkonepistooli tuottaa har-

maita hiuksia mutta kyllä
sen vanhat ketut tunnistavat.
Ammunta suoritetaan
tsekkiläisellä 9mm pistoolilla. Kokenut ampumaupseeri Kalle Kangas kertaa
ampujien kanssa ammunnan salat ja varomääräykset. Laukaukset kajahtavat.
Joku osuu, toinen ei. Uusia
lahjakkuuksia havaitaan.
Jotkut moittivat pistooliammuntaa vaikeaksi, elokuvissa näyttää helpommalta. No sepä yllätys!
Koordinaattien ottorastilla on haastetta. GPS-sukupolvi ei tahdo keksiä paperikartan saloja, vaikka
suunnistus muutoin ihan
kivasti
onnistuukin
1:10000 kartalla. Google
Maps on käyttökiellossa
tässä kisassa.
Värikuulasodasta piti
poistaa vastustajat, kun
syyssateen tuhnuisella kelillä maskit huurtuivat.
Luovuus ei aina sovi sodankäyntiin mutta nyt vastustaja korvattiin kahdeksalla maastoon piilotetulla
maalitaululla, jotka piti
mahdollisimman nopeasti
ampua seulaksi. Partiot
väijyttävät apaattiset vastustajansa tappavan tehokkaasti. Kuulaa viuhuu ilmassa kuin Napuella 1714.
Ilo jää kuitenkin lyhyeksi,
kun kulman takana odottaa järkytys. Partion pitää
loppumatkan aikana valmistella n. minuutin esitys
kyberturvallisuudesta kil-

Partio Koskiaho rantautuu vesistön ylityksestä
pailun johtajalle. Nykyaikaa nääs. Sanottakoon, että nuorempi sukupolvi hallitsi aiheen varsin hyvin.
Loppuun on säästetty
vielä vesistön ylitysrasti.
Inkkarikanoottiin kaksi
melojaa ja matkaan poiju
kiertäen mahdollisimman
nopeasti, oikeaoppinen
kiinnitys ja siitä aika poikki. Melat viuhtovat, kanootti kiitää. Silmissä kiiluvat viimeiset rastit: tietovisa + kyberturvaesitys.
Lämpimässä mökissä moni muistaa esim. maavoi-

mien komentajan (ja hänen kuuluisia sukulaisiaan) ja vaikkapa presidentti Niinistön sotilasarvon.
Puolustusvoimien tarkkuuskiväärin (SAKO TRG42) tehokas kantama tuottaa kaikille harmaita hiuksia
Sade on tauonnut jo aikaa sitten, kun viimeiset
partiot saapuvat majalle.
Saunan piipusta tupruaa
savua, nuotiolla paistuvat
makkarat ja pannukahvi
kiehuu. Kuulumisia vaihdetaan ja kisan vaiheista

keskustellaan. Tyytyväisen
oloista porukkaa. Voittajaksi selviytyy tasaisella
suorituksellaan Kymi sinfonietan joukkue. Soittimien lisäksi hallussa on siis
reserviläistaidotkin. Kiitos
osallistujille, rastimiehille
ja Haminan seudun reserviläisille ja Polar Paintballille. Jatkuu ensi keväänä….
Teksti ja kuvat
Paavo Kriktilä

Jotosporukkaa majalla.

Haminan Reserviupseerikerhon metsätukikohta Myyränmaja
Haminan Reserviupseerikerhon perinteikkääseen
toimintaan on kuulunut yli
neljänkymmenen vuoden
ajan oma tukikohta metsässä. Ensimmäinen erämaakämppä valmistui 1974 silloisen Sippolan kunnan
Haapalan kylässä olevan Kähöjärven itärannalle.
Paikka sai nimekseen
Kähöjärven kämppä, tuttavallisesti Kähis. Paikkaa kutsuttiin myös Kähöjärven varuskunnaksi.
Kämppä oli tehty vanhasta aitasta, jonka toiseen
päähän oli rakennettu savusauna ja toiseen majoittumistila. Erämaatukikohta
muodostui merkittäväksi
paikaksi Haminan Reserviupseerikerhon reserviläistoiminnan ylläpitämisessä ja
oivalliseksi paikaksi kerholaisten virkistäytymiseen.
Kävi kuitenkin monien
yhteensattumien kautta
niin, että kerhon oli luovuttava Kähöjärven varuskunnasta 2010-luvun puolenvälin tienoilla. Sen enempää
tapahtuneita avaamatta voidaan kaiketi sanoa, että

vuokrasopimus päättyi ja
Kähiksestä oli luovuttava.
Tilanne oli uusi ja outo
Haminan Reserviupseerikerhon aktiiveille jäsenille. Ikään kuin jotain puuttui.
Tilanne johti siihen, että
“kerholle uusi kämppä”hanke lähti liikkeelle. Toki
keskustelua käytiin myös
kämpän tarpeellisuudesta,
mutta niin vain kävi, että tehtiin päätös uuden kämpän
hankkimisesta.
Tässä kohtaa kerhomme
kunniajäsen Raimo Strömberg teki tarjouksen, josta ei
voinut kieltäytyä. Hän tarjosi kerholle vuokralle kohtuuhintaista määräalaa mökin/
majan rakentamiseksi Pyhällön Takalammelle, toiselta nimeltään Myyrälammelle, vieläpä pitkällä vuokrasopimuksella. Tämä kädenojennus laittoi maja/
mökki-hankkeen liikkeelle
kesällä 2017. Kaavoittajan
osoittama paikka mökille oli
kuitenkin täysin kelvoton.
Pohjatöitä tekemään tilattu
kaivuri upposi syvälle pehmeään rantasaveen. Oli tuumaustauon paikka. Ei autta-

nut muu, kuin vaihtaa rakennuspaikkaa. Se taas ei ollut pelkkä ilmoitusasia. Vaadittiin runsaasti paperitöitä,
jotta byrokratia taipui suopeaksi kantavalle rakennuspaikalle. Samalla vierähti
vuosi eteenpäin ja majan rakentaminen alkoi toden
teolla vasta keväällä 2018.
Rakennuspaikan raivaus
ja pohjatyöt valmistuivat kesän 2018 aikana. Anturoiden
pohjat valettiin loppukesällä ja perustustolpat olivat
pystyssä syyskuun alussa.
Kerhomme jäsenen arkkitehti Petteri Nikki suunnitteli ja Koskisen Höyläpuu
valmisti Haminan reservin
upseereille uuden mökin, joka nousi pystyyn ahkerien
talkoolaisten voimin lokakuun loppuun mennessä.
Kaikkea ei kuitenkaan saatu
aivan valmiiksi syksyn aikana, mutta mökki oli siinä
kunnossa, että talven tuiskut
pysyivät kämpän ulkopuolella ja voitiin pitää hengähdystaukoa talven yli. Toki
joulutulet pidettiin Myyränmajaksi ristityllä mökillä
joulun aatonaattona.

Vuodelle 2019 jäi paljon
pientä ja vähän suurempaakin tekemistä, niistä kuitenkin selvittiin ja sauna lämmitettiin ensimmäisen kerran syyskuussa ja tupaantuliaiset pidettiin pari viikkoa
myöhemmin. Tukikohtaa
on käytetty yllättävän aktiivisesti. Varsinkin laavun vieraskirjaan on tullut merkittävästi päiväkävijöiden merkintöjä. Kuten tiedetään mökit eivät varmaan valmistu
koskaan aivan valmiiksi. Aina on jotain laitettavaa, mutta Haminan Reserviupseerikerholla on käytössä oma tukikohta reserviläistoimintaan ja virkistäytymiseen.

Myyränmaja osoittautui
hyvin toimivaksi paikaksi
syksyllä 2020 järjestetyn jotoksen tukikohtana. Ehkäpä
tulevaisuudessa voidaan jossakin vaiheessa puhua jo Takalammen varuskunnasta.
Loppuun täytyy mainita, että Myyränmajan rakentamisen mahdollistivat hyvät yhteistyökumppanit, tukijat ja ahkerat talkoolaiset.
Ehdoton kiitos projektin onnistumiselle kuulu kerhomme kunniajäsenelle Raimo
Strömbergille, joka antoi
paikan mihin rakentaa ja hyvän pesämunan ohjaamalla
syntymäpäiväänsä muistaneita tukemaan Haminan

Reserviupseerikerhoa mökin rakentamissa.
Ei myöskään voi unohtaa Suomen Reserviupseeriliittoa, joka on myöntänyt
kohdeavustusta Haminan
Reserviupseerikerholle
mökki hankkeeseen. Samoin Oma Säästöpankki on
avustanut merkittävällä
summalla Haminan Reserviupseerikerhoa mökkihankkeessa.
Teksti ja kuvat
Ari Falkenberg
Haminan
Reserviupseerikerho
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Tarton rauha 14.10.1920 ja 100 vuotta sitten
Kouluaikana opimme
tarkkaan Peloponnesolaissodat, Rooman palon syyt
ja seuraukset sekä Pähkinäsaaren rauhan. Historian opetus päättyi aivan
kuin seinään 1800 luvun
lopulle. Kouluaikoina tämä hämmästytti. Toisin
lienee tänä päivänä. Nuoret tuntevat Suomen historian, vai tuntevatko.
Suomi ponnisteli itsenäiseksi joulukuun 6 päivänä 1917. Elimme tuolloin I maailmansodan aikaa. Sota oli syttynyt jo
vuonna 1914 ja olimme osa
suurta Venäjää. Tätä aikaa
edelsivät levottomat sortovuodet.
Maaliskuussa 1917 Venäjällä tapahtui vallankumous, jonka seurauksena
keisarinvalta kukistui. Nikolai II luopui kruunusta
veljensä Mikael Romanovin hyväksi, joka luovutti
vallan edelleen väliaikaiselle hallitukselle. Duuman
väliaikainen komitea nimitti Suomen asiain komissaarin. Tsaarin vallan
kukistuminen otettiin Suomessa riemukkaasti vastaan. Punaiset käsivarsinauhat koristivat Kouvolassakin kansalaisten pukeutumista vielä keväällä
1917, kun komissaari matkusti junalla Helsinkiin.
Maamme sisäiset ristiriidat kasvoivat kesän ja
syksyn 1917 aikana jyrkästi. Valtalaki oli Suomen
eduskunnan heinäkuussa
1917 hyväksymä perustuslaintasoinen laki, jolla aiemmin Venäjän keisarille
kuulunut korkein valta Suomen suuriruhtinaskunnassa siirrettiin eduskunnalle.
Valtalaki ei koskaan tullut
voimaan, sillä sitä vastusta-

Suomen neuvotteluvaltuuskunta avustajineen. Eturivissä vasemmalta Alexander Frey, Väinö Voionmaa, Juho
Vennola, J. K. Paasikivi, Rudolf Walden, Väinö Kivilinna ja Väinö Tanner.
nut Venäjän väliaikainen
hallitus hajotti Suomen
eduskunnan valtalain suomalaisten vastustajien myötävaikutuksella. Tämä syvensi vasemmiston ja oikeiston keskinäistä katkeruutta. Eduskuntavaalit olivat syksyllä 1917.
Sotavuodet, elintarvikepula ja säätyjen väliset
luokkaerot yhdistettynä
poliittiseen agitaatioon
johtivat sekä punaisten että valkoisten joukkojen
aseistamiseen. Suomen senaatin eli hallituksen ja sitä vastaan kapinoineen
Suomen kansanvaltuuskunnan johtamien joukkojen välillä käytiin sota 27.
tammikuuta – 15. toukokuuta 1918. Neuvostotasavallan Kansankomissaarien neuvosto ja Suomen punaiset solmivat 1.3.1918
ystävyyden ja veljeyden lujittamiseksi sopimuksen.
Suomessa olevat venäläiset
joukot olivat käskyssään
päättäneet vallata Suomen
takaisin punakaartien apu-

na. Brest-Litovskin rauhassa 3.3.1918 Saksan ynnä muiden ja NeuvostoVenäjän välillä ensimmäinen maailmansota päättyi
itärintamalla. Bolševikkien
kaikkinainen apu Suomen
punakaartille loppui. Sodan lopputulos oli nähtävissä. Suomen valkoinen
armeija, jääkärit ja suoje-

luskunnat voittivat Suomelle vapauden.
Suomen lähialueilla
käytiin heimosotia, joihin
suomalaiset vapaaehtoisjoukot ottivat osaa vuosina 1918–1920 ja 1921–
1922. Suomen valtio ei virallisesti ollut retkien osapuoli. Vapaaehtoisia oli sodissa mukana yhteensä

noin 9 000. Motiivina oli
heimoaate, antibolševismi,
Suur-Suomi-aate tai vain
puhdas seikkailun halu.
Heimosodissa kuoli noin
660 suomalaista.
Sotien aikana Suomeen
liittyi alueita. Vienan ja Aunuksen heimosotien aikana 1918 ja 1919 Repolan ja
Porajärven pitäjät liittyivät
Suomeen ja inkeriläisten
kansannousun yhteydessä
Kirjasalon tasavalta oli hetken inkeriläisten hallussa.
Viron vapaussota oli tuloksellinen.
Sodat loppuivat Tarton
rauhaan 1920 lukuun ottamatta itäkarjalaisten kansannousua. Tarton rauhansopimus allekirjoitettiin
Neuvosto Venäjän kanssa
14.10.1920 ja sopimus tuli
voimaan 31.12.1920. Rauhansopimus on kansalaisten mielestä Suomen merkittävin Kansallisarkistossa säilytettävä asiakirja.
Vuosina 1914 – 1920 käydyt sodat ovat itsenäisyystaistelujemme aikaa. Sotien lopputuloksena varmis-

tettiin Suomen vapaus kahdella olennaisella tasolla.
Näitä ovat valtiollinen Itsenäisyys eli vapautuminen Venäjän vallasta ja vapaa sekä demokraattinen
yhteiskuntajärjestys. Tähän kuuluvat sananvapaus,
lehdistönvapaus, kokoontumisvapaus, ammatin ja
asuinpaikan valinnan vapaus sekä maasta muuttamisen vapaus.
Sotia voidaan hyvin
kutsua Vapaussodaksi
vaikka sodassa oli myös
punakapinan tai kansalaissodan merkkejä suomalaisten keskinäisten välienselvittelyn vuoksi.
Eero Mattila
Historianharrastaja
Hevoskiventie 1
46800 Kouvola
(Myllykoski)
puh 0400 551 284
eeromattila@pp.inet.fi

Ylioppilaskunta Eesti Üliõpilaste Seltsin talo, jossa rauhanneuvottelut käytiin.

Olemme keskellä odotuksen aikaa
lo”. Seuraavassa on jotain
sellaista mitä emme aina
ymmärrä; meissä on usko
istutettuna mutta näemmekö sen valon.
Joulu, Jeesuksen syntymäpäivä koittaa jälleen pirtteihimme tuoden mukanaan Herran kirkkauden
sydämiimme ja tähden taivaalle. Olkoon se tähden
kirkkaus myös valo josta
Jeesus puhuu.
Jeesus puhui kansalle ja
sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa
minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän va-

Vaikuttava myös tämä
venäläisen sotilaan Aleksandr Zatsepan taskusta
löydetty runo. Aleksandr
kuoli tastelussa v.1944.
Kuuntele, Jumala... En
ole vielä elämässäni koskaan puhunut sinulle, mutta tänään haluan tervehtiä
sinua. Sinä tiedät, että pienestä pitäen minulle puhuttiin, ettei sinua ole olemassa. Ja minä tyhmänä
uskoin sen. En ole koskaan
tutkinut luomistekojasi.

Mutta tänä yönä katsoin
tähtitaivasta ylhäällä kuopasta, jonka kranaatti räjäytti.

dät määrättiin hyökkäämään tänä yönä, mutta en
pelkää, sinä katsot meihin...

Kun ihailin luomakuntaa, yhtäkkiä tajusin, kuinka julma petos voi olla. En
tiedä, Jumala, ojennatko
kätesi minulle. Mutta haluan kertoa, ja tiedän että
ymmärrät minua: Onpas
ihmeellistä, että tämän kamalan helvetin keskellä
minulle avautui valo ja tunnistin sinut!

Signaali annettiin. Minun on lähdettävä. Oli hyvä olla kanssasi. Haluan
sanoa, kuten tiedät, taistelu tulee olemaan kovaa
ja saattaa olla, että tänä yönä jo kolkutan oveasi.
Vaikka tähän asti en ollut
sinun ystäväsi, pääsenkö
sisään, kun tulen? Minä
itken. Voi Jumalani, sinä
näet, että minulle kävi
niin, että silmäni avautuivat. Hyvästi, Jumalani,
minun on mentävä. Tuskin tulen takaisin. On

Paitsi tämä, minulla ei
ole muuta sanottavaa.
Vain, että olen iloinen, että saan tuntea sinut. Mei-

hämmästyttävä: en enää
pelkää kuolemaa.
Siis näin venäläinen sotilas kysyy, avataanko ovi?
Meille on Jeesus antanut
lupauksensa seuraavin
Raamatun sanoin: Niinpä
sanon teille: Pyytäkää, niin
teille annetaan. Etsikää,
niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytäjä saa, etsijä löytää,
ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.
Ei kai kukaan teistä ole
sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää

munaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa
lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän
Isänne paljon ennemmin
antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.
Toivotan teille kaikille
hyvää Joulua ja onnekasta
Uutta vuotta!
Jumala Suomea siunatkoon.
Pentti Kivi
teidän täysinpalvellut
puheenjohtajanne
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Ampumamaaottelu Suomi-Viro
Ampumamaaottelu Viron
Alutaguse Malev vastaan
Kymenlaakson Reserviläispiiri pidettiin 5.9.2020
Myllykosken Hevosmäen
luodikko- ja pistooliradalla 12. kerran yhteistyösuunnitelman mukaisesti.
Alkuperäiseen suunnitelmaan tuli kuitenkin muutos kesken kaiken. Tällä
kertaa tuki petti ja jouduimme lainaamaan aseita reserviläisiltä. Patruunoita piti kilpailuttaa, sillä
kahdentoista kilpailijan
kesken ruutia palaa ja lyijy lentää. Taulut olikin aikoinaan saatu lahjoituksena Vanhalta Vääpeliltä.
”Kes kannatab, see kaua
elab. Vaikeuksien kautta
voittoon”. Plan B otettiin
muutamassa päivässä käyttöön. Kaikki järjestäjän
puolelta olivat yhtä mieltä
siitä, että kisat pidetään
omalla radalla omilla aseilla ja ilman tunkkia. Lajeina pistoolin kenttäammunta 25 metriä kilpa ja
pika-ammunta
ilman
kääntyviä tauluja, sekä kiväärin henkilökohtainen
tarkkuusammunta 2 x 10
laukausta sadalta metriltä.
Niin ikään pika- ja asentoammunnat polvelta ja pystystä. Ampumamaaottelu
maidemme välillä oli vaa-

RUK:n Kurssin 257 Kärkikomppania
tutustui Salpalinjaan 21.11.2020
Salpalinjaoppaat Jukka Lapin johdolla tutustuttivat
marraskuussa 129 upseerioppilasta
Salpalinjaan. RUK:n upseerioppilaiden tutustumisreitti on
suunniteltu Harjun Oppimiskeskuksen ympäristöön Virolahden Ravijoella. Reitin pituus on noin 5
km ja kierroksen aikana
oppilaat kiertävät 18 kohteella sisältäen yleiskuvauksen Salpalinjasta Suomenlahdelta Jäämerelle.
He tutustuvat Salpalinjan
linnoitekokonaisuuteen,
joka sijaitsi painopistesuunnassa sen aikaisen Viipuri – Helsinki rantamaantien varressa. Tällä varustuksella oli tarkoitus pysäyttää vihollinen Ravijoen tasalle.
Covid-19 pandemian
takia kurssilta 257 vain
kaksi yksikköä, tutustumisryhmää pääsee käymään Harjussa salpalinjalla, toinen käynti 7.2.2021.
Normaalisti kurssilta on

tiva ja tasokaskin, jos verrataan Salpausselän harjun
valleihin Utissa. Virolaiset
vieraamme saapuivat jo
edellisiltana Veteraanimajalle, Joka oli koko viikonlopun tukikohtana. Iso kiitos aseiden lainaajille ja
kaikille mukana olleille yhdessä ja erikseen. Joukkuekiertopalkinto 2020 meni
ansaitusti nuorelle joukkueelle Alutaguse Malev

tuloksella 3739 vastaan
4075.
Pistoolin 1.sija Suomi, 2&3
sija Eesti. Kiväärin 1.sija
Eesti, 2.sija Suomi ja 3.sija
Eesti. ”Vain parhaat palkitaan”. Onnittelut voittajille!
Teksti ja kuvat Sami Aho
Viroyhteistyötoimikunnan
puheenjohtaja

N Ä K Ö K U L M I A

SUOMEN HISTORIAAN
2021
ESITELMÄT

KUUSANKOSKITALO

KYMENLAAKSONKATU 1, KUUSANKOSKI

ti. 5.1. klo 18.00

Suomi & Venäjä - koko tarina,
pakana-ajoista Putiniin ja
Novgorodista Niinistöön
Arvo Tuominen

ti. 12.1. klo 18.00

Kuusankoski 1918
ja nykypäivänä
FT, dosentti Seppo Aalto

ti. 19.1. klo 18.00

Terroristien pesä
Suomi ja taistelu Venäjästä
1918-1939
historiantutkija, FT Aleksi Mainio

Kuvassa upseerioppilaat rastilla Ravijoen oppimiskeskuksen maastossa.
tullut tutustumaan viisi yksikköä eli noin 600 upseerioppilasta. RUK kurssien
tutustumiskäynnit Salpalinjalla ovat alkaneet vuon-

na 2011 ja tähän mennessä linjaan on käynyt tutustumassa 10 448 upseerioppilasta.

ti. 26.1. klo 18.00

Jukka Lappi,
Pekka Mertakorpi (kuva)

Mannerheim ja Heinrichs
sodanjohtajina 1939-1945
VTT, Pekka Visuri
Noudatamme voimassa olevia tartuntaviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Paikkoja on rajoitetusti, vapaa pääsy.

