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Reserviupseeriliiton Piirikierrostilaisuus 
Kymenlaaksossa 11.11.2020
Piirikierros aloitettiin vie-
railulla Kuusankosken am-
pujien Puhjonmäen sisä-
ampumaradalle, jossa  
ampumatoimikunnan pu-
heenjohtaja Sakari Ahola 
järjesti vieraillemme ilma-
kivääriammunnan. Leik-
kimielisessä kisassa isän-
nät olivat tylyjä vieraille ja 
veivät voiton.  
Varsinainen piirikierros-
tilaisuus pidettiin Kouvo-
lan Upseerikerholla, johon 
osallistuivat Liiton pu-
heenjohtaja Aaro Mäkelä, 
1.varapuheenjohtaja Veli-
Matti Kesälahti, toimin-
nanjohtaja Janne Kosonen 
ja järjestösihteeri Susanna 
Takamaa, Kymenlaakson-
piirin hallitus sekä reservi-
läispiirin puheenjohtaja 
Olli Leisti. 

Puheenvuorossaan 
Aaro Mäkelä käsitteli lii-
ton tämän vuoden toimin-
nan painopisteitä. Liiton 
kolmivuotissuunnitelman 
jalkauttaminen on osittain 
siirtynyt, koska koronavi-
rusepidemia on vaikeutta-
nut toimintaamme. Hän 
rohkaisi meitä pitämään 
toimintaa yllä ja muun mu-
assa etäkokouksien ja ta-
pahtumien avulla.  Esi-
merkkeinä hän mainitsi 
etämarssitapahtumat ja 
3.10 pidetyn Reserviupsee-

ripäivän, joka viime met-
reillä muutettiin etäyhteys-
tapahtumaksi. Erityistilan-
teen takia piirikierrosta-
pahtumia toteutetaan tämä 
vuoden aikana vain kaksi 
Satakuntan ja tämä Ky-

menlaakson tapahtuma. 
Lisäksi RUK:n 100 vuotis-
tapahtumat siirtyivät ensi 
vuoteen.

Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen edunval-
vonnassa liitto on käynyt 
puolustusvoiminen joh-
don kanssa keskusteluja 
ampuma-ase- ja vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen 
lakiin liittyen. Aaro Mäke-
lä toi esille, että liitto on an-
tanut tiedotteen EU:n lyi-
jyhaulikiellosta. Liitto vas-
tustaa kieltoa ja lisäksi liit-
to edellyttää, että kiristyvä 
EU-regulaatio ei estä tule-
vaisuudessakaan lyijyä si-
sältävien ammusten käyt-
töä edellä mainittujen, 
kansallisen puolustuksen 
kannalta keskeisten toimi-
joiden ampumatoiminnas-
sa.

Lopuksi tuotiin esille 
Reserviläisliiton ilmoi-
tus, että nykymuotoinen 
ampumaturva päättyy tä-
män kauden (= 31.1.2021) 
lopussa. Finanssivalvonta 
on tänä vuonna kiristänyt 
määräyksiään sekä niihin 
liittyvää valvontaansa eri-
laisten jäsenetuvakuutus-
ten osalta. Liittohallituk-

sen kokouksessa 7.11. val-
tuutettiin toiminnanjohta-
ja jatkamaan asian valmis-
telua niin, että liitto pystyy 
tarjoamaan jäsenilleen kat-
tavan ja kokonaisedullisen 
ampumavakuutuksen 
vuonna 2021.

Vesa-Matti Kesälahti 
vetää liittohallituksessa jä-
senhankintaan ja jäsen-
huoltoon liittyvää strate-
giatyöryhmää. Esitykses-
sään hän esitteli työryh-
män tavoitteita saada liiton 
kokonaisjäsenmäärän las-
ku pysäytettyä ja nostettua 
reservinupseereiden jär-
jestäytymisastetta. Rekry-
tointi ja jäsenhuoltotoi-
menpiteet on mietitty koh-
deryhmittäin, joita ovat 
RUK:n oppilaat, kotiutuvat 
vänrikit, järjestäytymättö-
mät reservinupseerit ja ole-
massa olevat jäsenet. Tämä 
vuonna onkin onnistuttu 
nostamaan liiton jäsen 
määrä 130:llä (liitolla mak-
saneita jäseniä 25 433). 

Kymenlaakson piirin 
osuudessa kerhojen edus-
tajat esittäytyivät ja Pekka 
Mertakorpi esitteli piirin 
toimintaa ja viimeisten 
vuosien kokokohtia. Ky-

menlaakson ampujat ovat 
menestyneet erinomaises-
ti reservin ampumamesta-
ruuskilpailuissa ja tulokse-
na on useita peräkkäisiä 
yleiskilpailun voittoja ja 
henkilökohtaisia mesta-

ruuksia. Kymenlaaksossa 
ampumatoiminta on nor-
maalivuosina vilkasta. Pii-
rit pyörittävät kiväärin ja 
pistoolin viiden osakilpai-
lun sarjakilpailua sekä so-
vellutussa reserviläisam-
munnassa (SRA) ammu-
taan neljän osakilpailun 
sarja. Sarjakilpailu suosio 
on jatkunut tasaisena vii-
meiset vuodet ja 2019 mo-
lemmissa sarjoissa oli yh-
teensä 344 suoritusta 
(2018, 364).

Tulevan vuoden hank-
keista esiteltiin piirien yh-
teinen viestintäuudistus, 
jossa siirrämme viestinnän 
painopistettä neljästi vuo-
dessa julkaistavasta Kymen 
Salpa lehdestä kuukausi- ja 
viikkotasolla toimitetta-
viin netti- ja some sivustoi-
hin. 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 vii-
konloppuna merellisessä 
ympäristössä.

Pekka Mertakorpi, 
kuvat Kim Jokela

Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä Liiton 1.varapuheenjohtaja Veli-Matti Kesälahti

Kuvassa edessä Veli-Matti Kesälahti ampumassa ja taustalla Aaro Mäkelä lataamassa asetta
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Tuleva vuosi on piirimme 69. toi-
mintavuosi ja RUL 90 -juhla-
vuosi. Elämme poikkeustilassa 

ja olemme joutuneet sopeuttamaan 
toimintaamme ja näyttää siltä, että 
sopeuttaminen jatkuu ensivuonna-
kin. Piirikierroksella Liiton puheen-
johtaja Aaro Mäkelä kehottikin mei-
tä jatkamaan toimintaamme sovelta-
en ja miettimään myös aivan uusia 
toimintamalleja. Tästä esimerkkinä 
ovat vuoden maanpuolustus teoksi 
nimetyt Etämarssitapahtumat. Liit-
to tukee piirejä ja kerhoja järjestä-
mään RUL 90 tapahtumia, joihin on 
saatavissa teemaan liittyvää materi-
aalia ja rahallista tukea. Rohkaisen-
kin kerhojamme järjestämään teema-
vuoden tapahtumia ja saamme sa-
malla näkyvyyttä muun muassa pai-
kallisessa mediassa. 

Ensi vuonna piirien päätapah-
tuma tulee olemaan Tyrsky 2021 

jotos. Jotos toteutetaan 
Kotkan reserviupseeri-
kerhon ja Kotkan reser-
viläisten johdolla, mut-
ta meidän molempien 
piirien tulee olla muka-
na sen toteutuksessa, 
sillä moniin toimitsija-
tehtäviin tarvitaan va-
paaehtoisia. Uskon, että 
tulemme järjestämään 
ainutlaatuisen jotoksen 
merellisessä ympäristössä. 

Ensi vuonna tulemme toteutta-
maan piirien yhteinen viestintä-
uudistuksen, jossa siirrämme 
viestinnän painopistettä neljästi 
vuodessa julkaistavasta Kymen 
Salpa lehdestä kuukausi- ja viik-
kotasolla toimitettaviin netti- ja 
somesivustoihin. Sivustomme ni-
meksi tulee Kymen Salpa. Tavoit-
teena on saada tällä tehostettua 

omaa sisäistä viestin-
tää, mutta oleellista 
on luoda näyttävät si-
vut, jolla pystytään 
saamaan näkynyyttä 
myös potentiaalisten 
jäsenten rekrytoin-
tiin. Piirien viestintä-
työryhmä järjestäy-
tyy ensimmäisen ker-
ran tammikuussa ja 
haemmekin siihen 

uusia aktiivisia jäseniä. 
RUL:n toimeksiannosta aloi-

tamme piirissämme varautumis-
toiminnan, jossa tavoitteena on ke-
hittää reserviupseerien valmiuksia 
ja kykyjä toimia yhteiskunnan ko-
konaisturvallisuuteen ja varautu-
miseen liittyvissä tehtävissä. Pii-
rimme varautumistoiminnassa 
keskeistä vuonna 2021 on piirin 
varautumisvastaavan ja Vapepa 

yhteyshenkilön nimeäminen. 
Monilla meistä on tai on har-

kinnassa hankkia urheiluälykel-
lo. Tulevan vuoden aikana järjes-
tämme tilaisuuksia, joissa tulem-
me opastamaan jäsenistöä niiden 
käytössä ja saamaan näin ajanmu-
kaiset työkalut oman kunnon seu-
rantaan ja kehittämiseen. Kellois-
ta saa kuntosuoritukset linkitty-
mään suoraan reserviläisten uu-
teen MarsMars -kuntokortti-
järjestelmään. Yrityksissä opittu 
fraasi sitä saat, mitä mittaat, toi-
mii myös oman kenttäkelpoisuu-
den kehittämisessä. 

Rukalla 30.11.2020 

Pekka Mertakorpi

Uusi vuosi, uudet kujeet; soveltaen

Tyrsky 2021

Korona epidemian takia pe-
ruuntunut Resul:in valtakun-
nalinen Tyrsky 2020 syysjo-

tos siirtyi vuodella eteenpäin. Syk-
syllä 2021 yritetään uudelleen ja 
toivoa sopii, ettei epidemia tätäkin 
mahdollisuutta pilaa. Järjestelyt 
jatkuvat pitkälti samoilla kaavoil-
la. Kymenlaakson Reservipiirien 
panos tulee olemaan merkittävä jo-
toksen järjestelyjen osalta. Rasteil-
le tarvitaan toimitsijoita, huoltoa 
unohtamatta. Laittakaa 24.-
26.9.2021 kalenteriinne ja ilmoit-
tautukaa mukaan järjetämään hie-
noa valtakunnallista kilpailua, jos 
siihen suinkin on mahdollisuus.

Nykymallinen ampumaturva 
päättyy tämän kauden jälkeen 

(31.1.2021). Muutoksen 
taustalla on Finanssi-
valvonnan keväällä te-
kemä linjaus. Reservi-
läisliiton liittokokous 
päätti Seinäjoella 
21.11.2020, että jatkos-
sa on mahdollisuus kir-
jautua ammuntaa har-
rastavien jäsenten jä-
senryhmään maksamal-
la vapaaehtoinen lisäjä-
senmaksu, jolloin jäsen saa am-
munnanharjoittelun ja -kilpailun 
toimintaturvan sekä urheilu- ja lii-
kuntatoiminnan turvan. Reservi-
läisliitto tiedottaa asiasta, kun 
käytännön muutostyöt on saatu 
tehtyä.

Kuluva vuosi on 
ollut toiminnan suh-
teen hyvin hiljainen 
kilpailujen ja tapahtu-
mien peruuntumisen 
vuoksi. Kenttäkelpoi-
suuden ylläpito on ta-
pahtunut yksin tai 
pienen joukon harjoit-
telulla. Ammuntaa on 
hankala harjoitella 
etäyhdeydellä, sensi-

jaan kokoukset kyseisellä menetel-
mällä sujuvat. Tiettyjen toimikun-
tien voisi olla järkevää kokoontua 
jatkossa etänä, en ainakaan itse 
näe sille mitään estettä.

Rauhallista Joulua ja tapahtu-
marikkaampaa tulevaa vuotta

Olli Leisti
puheenjohtaja
Kymenlaakson 
Reserviläispiiri
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Piireissämme on jo jonkin 
aikaa ollut vireillä viestin-
nän kehittämishanke, sillä 
viestintä on erittäin tärkeä 
työkalu kaikessa toimin-
nassa, jossa joukko ihmisiä 
on mukana.      
Viestintää on monenlaista. 
Ainakin tiedottaminen on 
yksi, selkeä viestinnän tar-
koitus. Reserviläiset tiedot-
tavat Kymen Salpa-lehdes-
sään ja sähköisessä medias-
sa kilpailuista, tuloksista, 
kerhojen ja yhdistysten ta-
pahtumista jne. Hieman vä-
hemmälle huomiolle on re-
serviläisviestinnässä jäänyt 
tiedottamiseen usein myös 
liittyvä vaikuttamispyrki-
mys. Vaikuttamishakuisel-
la viestinnällä vaikutetaan 
jopa vallanpitäjien valin-
taan. Viestintä on järeä työ-
kalu vaikuttamisessa, kun 
sitä käytetään tehokkaasti.  

Vaikuttamisen lisäämi-
nen on mielestäni oltava yk-
si tärkeä tavoite ensi vuon-
na päätökseen tulevan ke-
hittämishankkeen tuotok-
sista. Vaikuttaminen piiri-
en jäseniin siten, että he 
ovat motivoituneita jatka-
maan jäseninä ja osallistu-
maan reserviläistoimin-
taan, mutta vaikuttaminen 
myös niihin reservin soti-
laihin, jotka eivät ole jäse-

niä. Lisäksi on pyrittävä tar-
peen mukaan vaikutta-
maan toimintaympäris-
töön ja yhteistyökumppa-
neihin, jotta ne mahdollis-
taisivat toiminnan jatkos-
sakin ja toiminnalla säilyi-
si niiden tuki. 

Äskettäisellä RUL:n 
johdon maakuntavierailul-
la Kymenlaaksoon tarttui 
korvaani se tiedonjyvänen, 
että Kymenlaaksossa n. 
30% reserviupseereista on 
jäseninä missään kerhossa. 
Se on kuulemma suhteelli-
sesti aika paljon, jos vertaa 
muihin piireihin. Siihen 
voidaan suhteellisesti arvi-
oiden siis olla tyytyväisiä.  
Mutta maalaisjärjellä ajatel-
len 30% ei ole kovin korkea 
järjestäytymisaste. Reservi-
läispiirissä asia lienee sa-
malla tasolla.  

Aika-ajoin tapahtuvissa 
mielipidemittauksissa on 
jokseenkin joka kerta to-
dettu, että suomalaisten 
nuorten maanpuolustus-
tahto on korkea. Hyvä niin, 
mutta miksi vain melko pie-
ni osa kuuluu reserviläisyh-
distyksiin?  Eivätkö he koe, 
että reserviläistoiminta on 
maanpuolustustoimintaa?  

Vaikuttamaan pyrkiväl-
lä tiedottamisella onkin 
mielestäni keskeinen tehtä-

vä saada uinuva maanpuo-
lustustahto käännetyksi 
kiinnostukseksi reserviläis-
toimintaa kohtaan. Toteut-
tamiskeinot jäävät mietittä-
väksi, mutta ehkä turvalli-
suusuhkista muistuttami-
nen voisi olla yksi sellainen. 
Maailmassa on tälläkin het-
kellä käynnissä nelisen-
kymmentä sotaa, joita myös 
hienosti konflikteiksi ja 
kriiseiksi kutsutaan. Ku-
kaan ei tietääkseni ole taan-
nut, että Suomen ei milloin-
kaan tarvitsisi olla sellaises-
sa osapuolena. Turvalli-
suusuhkat eivät ole, eikä 
niiden tarvitsekaan olla elä-
mänsä ruuhkavuosia elä-
vän nuoren mielessä ilman 
muistuttamista.  

Ehkä myös reserviläi-
syyden nykyinen, ulkoinen 
imago kaipaisi selkeytystä. 
Tiedämme, että ainakin pe-
rinteet ovat korostetusti 
esillä sekä reserviläisyyden 
julkisuuskuvassa, että toi-
minnassa. Samoin urheilu 
ja ampuminen. Perinteet ja 
niiden vaaliminen ovat to-
ki tärkeitä, mutta onko se 
nuorelle reserviläiselle hou-
kutteleva peruste liittyä jär-
jestöön? Tuiki tärkeä reser-
viläisurheilu on omanlais-
taan. Sillä pyritään kenttä-
kelpoisuuden ylläpitoon, 

eikä se ehkä pärjää houkut-
televuudessa skeittaukselle, 
lumilautailulle, golfille, 
surffaukselle ja muille mo-
derneille lajeille.   

Perinteiden ja urheilu-
toiminnan korostamista te-
hokkaampi keino, tai aina-
kin yksi hyvä lisäkeino jä-
senhankinnassa saattaisi 
olla todistetusti olemassa 
olevan maanpuolustustah-
don herättäminen, ja sen 
selkeä osoittaminen, että 
reserviläisyys on ennen 
muuta vapaaehtoista maan-
puolustustoimintaa, ja että 
sitä todellakin tarvitaan. 
Vaikuttamishakuisella tie-
dottamisella on siinä kes-
keinen rooli.   

Rauhaisaa Joulun aikaa!

Leevi Lassila
Tominnanjohtaja
                      

Kohti vaikuttamishakuista viestintää!

PIIRITOIMISTO TIEDOTTAA
Valtioneuvoston ja terveysviranomaisten antamien koronasuo-
situsten vuoksi tämän vuoden Joulua edeltävää glögitilaisuut-
ta ei järjestetä.

Piiritoimisto

PIIRIT HAKEVAT 
VERKKOVIESTINNÄN 

TUNTIJOITA! 
Kymenlaakson reservipiirit työstävät viestinnän kehittämishan-
ketta, joka on määrä saattaa päätökseen pääosiltaan vuoden 
2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  Hanke on edennyt sii-
hen vaiheeseen, että verkkosivujen rakentaminen alkaa tam-
mikuussa 2021. 

Piirit hakevat jäsenistään alan osaajia osallistumaan tähän tär-
keään kehittämistyöhön, jolla parannetaan sekä reservipiirien 
jäsenten keskinäistä viestintää ja tiedotusta, että piirien vies-
tintää ulkopuolisille. Näin kehitämme vapaaehtoista maanpuo-
lustustoimintaa Kymenlaaksossa merkittävästi ja parannamme 
sen toimintaedellytyksiä. 

Osallistua voi joustavasti, kukin omista lähtökohdistaan. Tar-
koituksena on saada riittävä osaaminen kokoon hankkeen on-
nistumiseksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset piiritoimiston sähköpostiin osoit-
teeseen kymresmail@gmail.com. 
  
Piirien yhteistyöryhmä (PYT)

Aluetoimiston 
arjesta
Kuten muuallakin yhteis-
kunnassa, alkaa poikkeuk-
sellinen syksy kääntyä koh-
ti uutta vuotta. Monet alue-
toimiston arkeen kuuluvat 
rutiinit ovat viime kuukau-
sina muuttuneet. Tapahtu-
mia on Korona tilanteen ta-
kia peruttu kokonaan, osaa 
siirretty myöhäisempään 
ajankohtaan ja osalle löydet-
ty vaihtoehtoisia toteutta-
mistapoja esimerkiksi 
etäyhteyksien välityksellä. 
Toimiston henkilöstön toi-
mintakyvystä on huolehdit-
tu vuorottelemalla etä- ja lä-
hitöissä ja rajoittamalla kon-
takteja sidosryhmiin. Sitä, 
mitä viime keväänä opittiin, 
ollaan nyt hyödynnetty täy-
simääräisesti.

Kutsuntoja halki 
Kymenlaakson ja 
Etelä-Karjalan
Kaakkoissuomen aluetoi-
misto järjesti perinteiseen 
tapaan syksyn kutsuntakier-
tueen vastuualueensa kun-
nissa ja kaupungeissa. Läpi 
koko syksyn kestävät tilai-
suudet toteutettiin tällä ker-
taa tiukasti Korona-epide-
mian vaatimukset huomioi-
den. Turvallisen toteutuk-
sen varmistamiseksi huomi-

oitavaksi tulivat kiristyvien 
määräysten lisäksi kunkin 
kutsuntapaikan erityispiir-
teet niin tilojen koon, ase-
velvollisten lukumäärän, 
kuin paikalle kutsuttavien 
vieraidenkin osalta. 

Kutsuntojen onnistunut 
läpi vieminen ei ole itses-
täänselvyys. Suuri kiitos me-
nestyksekkäästä lopputu-
loksesta kuuluu aluetoimis-
ton henkilökunnalle, joka 
kerta toisensa jälkeen ylitti 
itsensä kutsuntapaikan jär-
jestelyiden toteuttamisessa. 

Samaan hengenvetoon on 
todettava, että kuntien, kau-
punkien ja muiden yhteis-
työkumppanien tuki alue-
toimistolle on ollut sauma-
tonta ja jatkuvaa. Tästä on 
hyvä jatkaa tulevaan vuo-
teen kehittyipä pandemiati-
lanne sitten mihin suuntaan 
tahansa.

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

jestetty Keihäs harjoitusko-
konaisuus. Harjoitukseen 
osallistui palveluksessa ole-
vien varusmiesten lisäksi 
merkittävä määrä erilaisia 
kertausharjoitusjoukkoja. 
Vuosisuunnitelman mukai-
nen kokonaisuus toteutet-
tiin menestyksekkäästi il-
man, että yhteiskunnassa 
vallitseva tautitilanne olisi 
merkitsevästi vaikuttanut 
opetustavoitteiden saavut-
tamiseen.  

On ensiarvoisen tärkeä 
muistaa, miksi harjoituksia 
järjestetään, vaikka muussa 
yhteiskunnassa rajoitetaan 
ihmisten toimintaa monilla 
tavoilla. Puolustusvoimat 
on poikkeusolojen organi-
saatio, joka toteuttaa sille 
lainsäädännössä määrättyjä 
tehtäviä. Näitä tehtäviä sen 

tulee näin ollen pystyä to-
teuttamaan myös silloin, 
kun muu yhteiskunta on 
häiriötilassa. Reservi on 
Suomen puolustuksen sel-
käranka ja sen valmiuden 
sekä suorituskyvyn ylläpitä-
minen edellyttää kertaus-
harjoitusten säännöllistä to-
teutusta. 

Horisontissa ja 
peräaalloissa
Hankilöstömuutoksia:

Everstiluutnantti Jari 
Heikkisen eläköidyttyä 
1.10.2020 Majuri Kimmo 
Juntunen otti vastaan Ope-
ratiivisen sektorin johtajan 
tehtävät

Majuri Pasi Kallionie-
men siirtyessä uusiin tehtä-
viin Majuri Tomi Nyman ot-
taa 1.1.2021 vastaan Asevel-

vollisuussektorin johtajan 
tehtävät

Majuri Olli-Pekka Män-
nistön eläköityessä Kaptee-
ni Niko Toivonen ottaa 
1.1.2021 vastaan alueupsee-
rin tehtävät.

Tapahtumia
Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston vuosipäiväkonsertti 
Kuusaankoskella 23.2.2021

Paikallispuolustushar-
joitus ”KYMI21” 8.-
11.3.2021

Everstiluutnantti 
Timo Heijari, 
Kaakkois-Suomen 
aluetoimiston päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Kutsuntoja Koronaepidemian aikaan

Keihäs taisteluharjoitus
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Maanpuolustuskoulutus (MPK) paikallisjoukkojen kouluttajana

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY
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 ko-
ronapandemiatilanne kunakin ajankohtana.
Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista joihin piiristä on perinteisesti osallistut-
tu.  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 pii-
rin alueella. Muut liittojen tapahtumat, kokoukset, liittojen julkaisujen ilmestymispäivät jne, ovat 
nähtävissä Reserviläisliiton tapahtumakalenterista verkko-osoitteesta https://www.reservilaisliit-
to.fi/jasenille/tapahtumakalenteri/

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 ko-
ronapandemiatilanne kunakin ajankohtana.
Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista joihin piiristä on perinteisesti osallistut-
tu.  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/

MPK kouluttaa yhteis-
työssä Puolustusvoimien 
kanssa paikallisjoukkoja. 
Paikallisjoukkojen yksi-
köitä on mm. maakunta-
komppaniat, taistelukou-
lutusyksiköt, suojaus- ja 
sotilaspoliisiyksiköt sekä 
perustamiskeskukset, joi-
hin sijoitettujen reservi-
läisten yksilötaitojen kou-
luttamiseen ja ylläpitämi-
seen MPK järjestää eri 
kursseja.

Tätä tehtävää tuke-
maan luotiin valmius-
päällikköjärjestelmä tä-
män vuoden alusta. Val-
miuspäälliköt työskente-
levät tiiviissä yhteistyös-
sä Puolustusvoimien 
aluetoimistojen ja jouk-
ko-osastojen, paikallis-

joukkojen sekä oman pii-
rin koulutuspäälliköiden 
kanssa. Taistelijapareina 
valmiuspäälliköillä on 
aluetoimistojen ja jouk-
ko-osastojen VPM-up-
seerit ja - aliupseerit, joi-
den tehtävät ovat myös 
uusia osana vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen 
kehittämistä.

Valmiuspäällikön kes-
keisimmät tehtävät:
• Osallistuu paikallispa-

taljoonan ja muiden 
paikallispuolustuksen 
joukkojen sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan 
koulutuksen sekä re-
serviläiskouluttajien 
tehtävien suunnitte-
luun

• Suunnittelee ja toteut-
taa reserviläiskoulutta-
jien rekrytointia sekä 
heidän täydennyskou-
lutustaan

• Ohjaa ja tukee sitoutu-
neita kouluttajia kou-
lutuksen ja harjoitus-
ten suunnittelussa, val-
mistelussa ja toteutuk-
sessa

• Osallistuu MPK:n val-
mius- ja turvallisuus-
suunnitelman tekemi-

seen, ylläpitoon ja ke-
hittämiseen

Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirin alu-
eella on kolme valmius-
päällikköä. Kouvolassa 
Tapio Lakela, Lappeen-
rannassa Ville Hautamä-
ki (1.1.2021 alkaen) ja 
Mikkelissä Pertti Pulkki-
nen. Valmiuspäälliköiden 
esimiehenä on piiripääl-
likkö Jyrki Niukkanen, 

jonka toimipiste on Mik-
kelissä.

Tapio Lakela toimi ai-
emmin Kouvolassa kou-
lutus- ja tukiyksikön pääl-
likkönä sekä Kaakkois-
Suomen maanpuolustus-
piirin apulaispiiripäällik-
könä. Karjalan prikaatis-
sa hän on palvellut mm. 
kertausharjoitusupseerin 
ja alueupseerin tehtävis-
sä.

Pertti Pulkkinen toimi 
koulutuspäällikkönä Ete-
lä-Savossa yli kymmenen 
vuotta. Hän on palvellut 
Savon Prikaatissa, Maan-
puolustusopistolla ja 
Mikkelin Sotilaslääni Esi-
kunnassa kouluttaja- ja 
esikuntatehtävissä.

Hautamäki toimi Lap-

peenrannan koulutuspai-
kan koulutuspäällikkönä 
vuoden 2020. Ville Hau-
tamäki palveli Pohjan Pri-
kaatissa, Asekoululla, 
Maanpuolustusopistolla, 
Maasotakoulussa ja Re-
serviupseerikoulussa 
kouluttaja- ja esikunta-
tehtävissä. 

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

Jokainen heistä odot-
taa uudelta työltään aktii-
vista yhteydenpitoa ja toi-
voo yhteydenottoja oman 
alueen reserviläisiltä. Li-
sätietoa koulutuksesta 
mpk.fi/Koulutuskalente-
ri.
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Tammikuu  

Verkkokoulutuksen peruskurssi, itsenäinen verkko-opiskelu Kouvola 01.01-31.01.

Koulutuspaikkapäivä nro 1, Kouvola (webinaari) Kouvola 09.01.

Vuoden 2021 laskuvarjohyppykurssit, uudet kurssilaiset Kouvola 15.01.-03.12.

Vuoden 2021 laskuvarjohyppykurssit, aikaisemmin kurssin suorittaneet Kouvola 15.01. -03.12.

Laskuvarjohyppykurssi nro 1 Immola 15.01.-17.01.

Sotilaspoliisi ja suojaustoiminnan peruskurssi Vekaranjärvi 15.01.-17.01.

Harjoitusten suunnittelupäivä Lappeenranta 16.01.

Haminan koulutuspaikan 2021 kurssien suunnittelutilaisuus Hamina 16.01.

Kouluttajakoulutus:Vuoden 2021 kurssien valmistelut Mikkeli 23.01.

Maatalouden varautuminen (webinaari) Kouvola 26.01.

MPK:n ammunan johtajakoulutus reserviläisaseille/Teoria ja ensiapu Lappeenranta 29.01.-31.01.

Helmikuu  

Kouluttajan opintokokonaisuus, itsenäinen verkko-opiskelu, etä- ja lähijakso Kouvola 01.02.-28.02.

Verkkokoulutuksen jatkokurssi, etä- ja lähijakso Kouvola 01.02.-28.02.

Kouluttajakoulutus K2: Kurssinjohtajat, kouluttajat ja kurssivääpelit Mikkeli 06.02.-07.02.

Merituuli 2021 JohdaNASTA II Hamina 06.02.-07.02.

MPK esittely RUK:n upseerioppilaille Hamina 09.02.

Toimintakyvyn ylläpito talvella Mikkeli 12.02.-14.02.

Talvikettu: Sotilaan talvitaidot, perustaidot Mikkeli 12.02.-14.02.

Ammunnan harjoittelu 1/2021 Tyrri 13.02.

B-perehdytys Hamina 13.02.

Laskuvarjohyppykurssi nro 2 Immola 19.02-21.02.

Erä- ja maastotaidot naisille Lappeenranta 19.02.-21.02.

Räjähdeväijytys Mikkeli 19.02.-21.02.

Taisteluensiapu 3 Mikkeli 19.02.-21.02.

Mpk:n ammunnan johtajakoulutus reserviläisaseille /Näytöt Lappeenranta 26.02.-28.02.

Maaliskuu  

Kurssivääpelin opintokokonaisuus, itsenäinen 

verkko-opiskelu, etä- ja lähijakso Kouvola 01.03.-28.03.

Kurssinjohtajan opintokokonaisuus, itsenäinen verkko-opiskelu, etä- ja lähijakso Kouvola 01.03.-28.03.

Ajolupakoulutus (uusiminen + B-ajolupa) Lappeenranta 05.03.-06.03.

Kouvolan kaupungin varautumiskeskusharjoitus Kouvola 11.03.

Taistelu rakennetulla alueella kouluttajakoulutus Lappeenranta 13.03.-14.03.

Räjähdetietoisuus Mikkeli 12.03.-14.03.

Ammunnan harjoittelu 2/2021 Tyrri 13.03.

Laskuvarjohyppykurssi nro 3 Immola 19.03.-21.03.

Henkilösuojaus 1: Suojueen tehtävät, toiminta uhkatilanteissa. Mikkeli 19.03.-21.03.

Johtamiskurssi 1: Joukkue ja ryhmä Mikkeli 19.03.-21.03.

Huollon perusteet Mikkeli 19.03.-21.03.

B-ajo-oikeuskoulutus Mikkeli 20.03.

Vekara 2021: Valmentavakurssi harjoituksen kouluttajille 

sekä tuki- ja huoltohenkilöstölle Vekaranjärvi 20.03.-21.03.

Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: 

Valmentavakurssi harjoituksen kouluttajille sekä tuki- ja huoltohenkilöstölle Vekaranjärvi 20.03.-21.03. 

Reserviläiskivääriammunta, kokeneet ampujat Lappeenranta 25.03. -25.03.

Noptel-kouluttajakoulutus 1 Mikkeli 26.03.-28.03.

Ampumaleiri 1: Perusammunnat Mikkeli 26.03.-28.03.

SALPA sotilasjohtamisen kurssin suunnittelu- ja valmistelu Hamina 27.03.-28.03.

VKY ja SAS valmistelukurssi Hamina 27.03.-28.03.

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 1 Vekaranjärvi 27.03.

Pistooliammunta, kokeneet ampujat Lappeenranta 30.03.

Huhtikuu  

Pistooliammunta, aloittelijat Lappeenranta 06.04.

Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 08.04.-08.04.

Pioneeri- ja taisteluvälineet ( Liikkeen edistäminen) Lappeenranta 09.04.-11.04.

Jääkärijoukkojen taisteluvälineet ( Panssarintorjunta, miinat ja panokset) Lappeenranta 09.04.-11.04.

Sotilaspoliisikurssi 1 Mikkeli 09.04.-11.04.

Noptel-Kouluttajakoulutus 2 Mikkeli 09.04.-11.04.

Merituulinasta Hamina 09.04.-11.04

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 2 Vekaranjärvi 10.04.

Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 10.04.

Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi 1 Mikkeli 13.04.-15.04.

Ampumaleiri (MPK-kivääri, pistooli,omat tarkkuuskiväärit) Lappeenranta 16.04.-18.04.

Pioneeriharjoitus: sytytysvälineet ja panokset Mikkeli 16.04.-18.04.

Ammunnan harjoittelu 3/2021 Tyrri 17.04.

Joukkueenjohtamisen kurssi SALPA Hamina 23.04.-25.04.

Laskuvarjohyppykurssi nro 4 Immola 23.04.-25.04.

Komppanian päällikkökurssi SALPA Hamina 23.04.-25.04.

Noptel-Kouluttajakoulutus 3 Mikkeli 23.04.-25.04.

Panssarintorjunaseiden käsittelykurssi Mikkeli 23.04.-25.04.

Varusmiespalvelus tutuksi naisille Mikkeli 23.04.-25.04.

Tarkka-ammunta 1 Lappeenranta 23.04.-25.04.

VBS peruskurssi+ sisäampumasimulaattori Hamina 24.04.-25.04.

VBS jatkokurssi+ sisäampumasimulaattori Hamina 24.04.-25.04.

SRA-ampujan kurssi Mikkeli 24.04.-25.04.

Ampumapäivä naisille nro 1 Tyrri 24.04.

Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 24.04.

Toukokuu  

Pistooliammunta, kokeneet ampujat Lappeenranta 04.05.

Ammunnan harjoittelu 4/2021 Tyrri 08.05.

Ampumapäivä naisille MPK-kivääreillä Hamina 08.05.

Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 15.05.

Vekara 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö Vekaranjärvi 21.05.-23.05.

Vekara 2021: Perustamiskurssi Vekaranjärvi 21.05.-23.05.

Vekara 2021: Panssarintorjunnan asekäsittelykurssi Vekaranjärvi 21.05.-23.05.

Vekara 2021: Ammusilmatorjunnan peruskurssi Vekaranjärvi 21.05.-23.05.

Vekara 2021: Jalkaväkiaseet Vekaranjärvi 21.05.-23.05.

Vekara 2021:Taistelu rakennetulla alueella Vekaranjärvi 21.05.-23.05.

Sotilaspoliisikurssi 2 Mikkeli 21.05.-23.05.

Tarkka-ampujakoulutus, siiviasein kasakisa Lappeenranta 22.05.

Intti tutuksi nuorille Kouvola 22.05.

Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Arjen turvallisuuskurssi Vekaranjärvi 22.05.-23.05.

Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Informaatioturvallisuuskurssi Kouvola 22.05.-23.05.

Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Kyberturvallisuuskurssi Vekaranjärvi 22.05.-23.05.

Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Maastotaitoja naisille Vekaranjärvi 22.05.-23.05.

Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Selviytyminen sähköttä Vekaranjärvi 22.05.-23.05.

Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 22.05.

Laskuvarjohyppykurssi nro 5 Immola 28.05.-30.05.

Kesäkuu  

Kenttäkelpoisuusmarssi reserviläisille Lappeenranta 05.06.

Ammunnan harjoittelu 5/2021 Tyrri 05.06.

Pistooliammunta Lappeenranta 08.06.

Pelastuskoiraleiri Taipalsaari 11.-13.6.

Reserviläisten kuntotestit Lappeenranta 12.06.

Ase-ja ampumakoulutus, reserviläiset Lappeenranta 13.06.

Ampumakurssi 1, perusammunnat ja ampumataitotesti Mikkeli 15.06.

Laskuvarjohyppykurssi nro 6 Immola 18.06.-20.06.

Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 29.06.

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjontaa kevät 2021

Tapio Lakela 
+358 44 259 0905 
tapio.lakela@mpk.fi
Hallituskatu 7 F 3.krs 
45100 Kouvola

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

Pertti Pulkkinen 
+358408387198 
pertti.pulkkinen@mpk.fi 
Tyrjäntie 9 rak 
3 Karkialampi 
50150 Mikkeli
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Haminan Reserviupseeri-
kerhon perinteikkääseen 
toimintaan on kuulunut yli 
neljänkymmenen vuoden 
ajan oma tukikohta metsäs-
sä. Ensimmäinen erämaa-
kämppä valmistui 1974 sil-
loisen Sippolan kunnan 
Haapalan kylässä olevan Kä-
höjärven itärannalle.

Paikka sai nimekseen 
Kähöjärven kämppä, tutta-
vallisesti Kähis. Paikkaa kut-
suttiin myös Kähöjärven va-
ruskunnaksi. 

Kämppä oli tehty van-
hasta aitasta, jonka toiseen 
päähän oli rakennettu savu-
sauna ja toiseen majoittu-
mistila.  Erämaatukikohta 
muodostui merkittäväksi 
paikaksi Haminan Reser-
viupseerikerhon reserviläis-
toiminnan ylläpitämisessä ja 
oivalliseksi paikaksi kerho-
laisten virkistäytymiseen. 

Kävi kuitenkin monien 
yhteensattumien kautta 
niin, että kerhon oli luovut-
tava Kähöjärven varuskun-
nasta 2010-luvun puolenvä-
lin tienoilla. Sen enempää 
tapahtuneita avaamatta voi-
daan kaiketi sanoa, että 

vuokrasopimus päättyi ja 
Kähiksestä oli luovuttava. 

Tilanne oli uusi ja outo 
Haminan Reserviupseeri-
kerhon 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 teh-
tiin päätös uuden kämpän 
hankkimisesta. 

Tässä kohtaa kerhomme 
kunniajäsen Raimo Ström-
berg teki tarjouksen, josta ei 
voinut kieltäytyä. Hän tarjo-
si kerholle vuokralle kohtuu-
hintaista määräalaa mökin/
majan  rakentamiseksi Py-
hällön Takalammelle, toisel-
ta nimeltään Myyrälammel-
le, vieläpä pitkällä vuokraso-
pimuksella. Tämä kä-
denojennus laittoi maja/
mökki-hankkeen liikkeelle 
kesällä 2017. Kaavoittajan 
osoittama paikka mökille oli 
kuitenkin täysin kelvoton. 
Pohjatöitä tekemään tilattu 
kaivuri upposi syvälle peh-
meään rantasaveen. Oli tuu-
maustauon paikka. Ei autta-

nut muu, kuin vaihtaa ra-
kennuspaikkaa. Se taas ei ol-
lut pelkkä ilmoitusasia. Vaa-
dittiin runsaasti paperitöitä, 
jotta byrokratia taipui suo-
peaksi kantavalle rakennus-
paikalle. Samalla vierähti 
vuosi eteenpäin ja majan ra-
kentaminen alkoi toden 
teolla vasta keväällä 2018.  

Rakennuspaikan raivaus 
ja pohjatyöt valmistuivat ke-
sän 2018 aikana. Anturoiden 
pohjat valettiin loppukesäl-
lä ja perustustolpat olivat 
pystyssä syyskuun alussa. 

Kerhomme jäsenen ark-
kitehti Petteri Nikki suun-
nitteli ja Koskisen Höyläpuu 
valmisti  Haminan reservin 
upseereille uuden mökin, jo-
ka nousi pystyyn ahkerien 
talkoolaisten voimin loka-
kuun loppuun mennessä. 
Kaikkea ei kuitenkaan saatu 
aivan valmiiksi syksyn aika-
na, mutta mökki oli siinä 
kunnossa, että talven tuiskut 
pysyivät kämpän ulkopuo-
lella ja voitiin pitää hengäh-
dystaukoa talven yli. Toki 
joulutulet pidettiin Myyrän-
majaksi ristityllä mökillä 
joulun aatonaattona.

Vuodelle  2019 jäi paljon 
pientä ja vähän suurempaa-
kin tekemistä, niistä kuiten-
kin selvittiin ja sauna läm-
mitettiin ensimmäisen ker-
ran syyskuussa ja tupaantu-
liaiset pidettiin pari viikkoa 
myöhemmin. Tukikohtaa 
on käytetty yllättävän aktii-
visesti. Varsinkin laavun vie-
raskirjaan on tullut merkit-
tävästi päiväkävijöiden mer-
kintöjä. Kuten tiedetään mö-
kit eivät varmaan valmistu 
koskaan aivan valmiiksi. Ai-
na on jotain laitettavaa, mut-
ta Haminan Reserviupseeri-
kerholla on käytössä oma tu-
kikohta reserviläistoimin-
taan ja virkistäytymiseen. 

Myyränmaja osoittautui 
hyvin toimivaksi paikaksi 
syksyllä 2020 järjestetyn jo-
toksen tukikohtana. Ehkäpä 
tulevaisuudessa voidaan jos-
sakin vaiheessa puhua jo Ta-
kalammen varuskunnasta.

Loppuun täytyy maini-
ta, että Myyränmajan raken-
tamisen mahdollistivat hy-
vät yhteistyökumppanit, tu-
kijat ja ahkerat talkoolaiset. 
Ehdoton kiitos projektin on-
nistumiselle kuulu kerhom-
me kunniajäsenelle Raimo 
Strömbergille, joka antoi 
paikan mihin rakentaa ja hy-
vän pesämunan ohjaamalla 
syntymäpäiväänsä muista-
neita tukemaan Haminan 

Reserviupseerikerhoa mö-
kin rakentamissa. 

Ei myöskään voi unoh-
taa Suomen Reserviupseeri-
liittoa, joka on myöntänyt 
kohdeavustusta Haminan 
Reserviupseerikerholle 
mökki hankkeeseen. Sa-
moin Oma Säästöpankki on 
avustanut merkittävällä 
summalla Haminan Reser-
viupseerikerhoa mökki-
hankkeessa.

Teksti ja kuvat 
Ari Falkenberg 
Haminan 
Reserviupseerikerho

Lauantaiaamu koittaa su-
muisena ja harmaana Py-
hällössä Myyrälammen 
partaalla. Reserviläisaktii-
vi Lauri Sihvolan pää työn-
tyy ulos mökin ovesta, ne-
nä nousee kohti korkeuk-
sia 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 reserviupseeri-
kerho tekee paluun tapah-
tumajärjestäjäksi ja esitte-
lee reserviläisille samalla 
uutta majaansa Pohjois-
Vehkalahdella. Jotoksella 
kilpaillaan kolmihenkisin 
partion kaluston tunnista-
misessa, ammunnassa, 
paikantamisessa, käsikra-
naatin heitossa, värikuula-

sodassa, kyberturvallisuu-
dessa, vesistön ylityksessä, 
suunnistuksessa ja maan-
puolustushenkisessä tieto-
kilpailussa. Reippailu raik-
kaassa syysilmassa kuuluu 
hintaan. Toimintaa on py-
ritty järjestämään mahdol-
lisimman monipuolisesti. 
Joukkueita saapuu paikal-
le viisi, toimihenkilöitä 
kahdeksan. Ihan sopiva 
määrä, noin niin kuin al-
kuun.

 Kun rastien valvo-
jat ovat romppeineen pai-
koillaan n. viiden kilomet-
rin reitin varrella, lähete-
tään ensimmäinen partio 
maastoon. Siitä matkaan 
työntyy sitten vartin välein 
miehiä ja naisia. Ensin on 
vuorossa kymmenen 
maanpuolustukseen liitty-
vän välineen/aseen tunnis-
taminen. Yllättävän hyvin 
yhdistyvät nimet ja väli-
neet. Suomalaistenkin 
käyttämä brittiläinen Sten-
konepistooli tuottaa har-

maita hiuksia mutta kyllä 
sen vanhat ketut tunnista-
vat.

Ammunta suoritetaan 
tsekkiläisellä 9mm pistoo-
lilla. Kokenut ampumaup-
seeri Kalle Kangas kertaa 
ampujien kanssa ammun-
nan salat ja varomääräyk-
set. Laukaukset kajahtavat. 
Joku osuu, toinen ei. Uusia 
lahjakkuuksia havaitaan. 
Jotkut moittivat pistoo-
liammuntaa vaikeaksi, elo-
kuvissa näyttää helpom-
malta. No sepä yllätys! 
Koordinaattien ottorastil-
la on haastetta. GPS-suku-
polvi ei tahdo keksiä pape-
rikartan saloja, vaikka 
suunnistus muutoin ihan 
kivasti onnistuukin 
1:10000 kartalla. Google 
Maps on käyttökiellossa 
tässä kisassa.

Värikuulasodasta piti 
poistaa vastustajat, kun 
syyssateen tuhnuisella ke-
lillä maskit huurtuivat. 
Luovuus ei aina sovi so-
dankäyntiin mutta nyt vas-
tustaja korvattiin kahdek-
salla maastoon piilotetulla 
maalitaululla, jotka piti 
mahdollisimman nopeasti 
ampua seulaksi. Partiot 
väijyttävät apaattiset vas-
tustajansa tappavan tehok-
kaasti. Kuulaa viuhuu il-
massa kuin Napuella 1714. 
Ilo jää kuitenkin lyhyeksi, 
kun kulman takana odot-
taa järkytys. Partion pitää 
loppumatkan aikana val-
mistella n. minuutin esitys 
kyberturvallisuudesta kil-

pailun johtajalle. Nykyai-
kaa nääs. Sanottakoon, et-
tä nuorempi sukupolvi hal-
litsi aiheen varsin hyvin.

Loppuun on säästetty 
vielä vesistön ylitysrasti. 
Inkkarikanoottiin kaksi 
melojaa ja matkaan poiju 
kiertäen mahdollisimman 
nopeasti, oikeaoppinen 
kiinnitys ja siitä aika poik-
ki. Melat viuhtovat, ka-
nootti kiitää. Silmissä kii-
luvat viimeiset rastit: tieto-
visa + kyberturvaesitys. 
Lämpimässä mökissä mo-
ni muistaa esim. maavoi-

mien komentajan (ja hä-
nen kuuluisia sukulaisi-
aan) ja vaikkapa president-
ti Niinistön sotilasarvon. 
Puolustusvoimien tark-
kuuskiväärin (SAKO TRG-
42) tehokas kantama tuot-
taa kaikille harmaita hiuk-
sia

Sade on tauonnut jo ai-
kaa sitten, kun viimeiset 
partiot saapuvat majalle. 
Saunan piipusta tupruaa 
savua, nuotiolla paistuvat 
makkarat ja pannukahvi 
kiehuu. Kuulumisia vaih-
detaan ja kisan vaiheista 

keskustellaan. Tyytyväisen 
oloista porukkaa. Voitta-
jaksi selviytyy tasaisella 
suorituksellaan Kymi sin-
fonietan joukkue. Soittimi-
en lisäksi hallussa on siis 
reserviläistaidotkin. Kiitos 
osallistujille, rastimiehille 
ja Haminan seudun reser-
viläisille ja Polar Paintbal-
lille. Jatkuu ensi kevää-
nä….

Teksti ja kuvat 
Paavo Kriktilä

Myyrän jotos - reserviläistoimintaa happirikkaimmillaan

Jotosporukkaa majalla. 

Partio Koskiaho rantautuu vesistön ylityksestä

Voittajapartio KymiS eli Kymi sinfonietan partio Johannes Raikas, Janne 
Laine ja Janne Mustikkaniemi ruotivat voittoisan tasaista suoritustaan

Haminan Reserviupseerikerhon metsätukikohta Myyränmaja
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Kouluaikana opimme 
tarkkaan Peloponnesolais-
sodat, Rooman palon syyt 
ja seuraukset sekä Pähki-
näsaaren rauhan. Histori-
an opetus päättyi aivan 
kuin seinään 1800 luvun 
lopulle. Kouluaikoina tä-
mä hämmästytti. Toisin 
lienee tänä päivänä. Nuo-
ret tuntevat Suomen histo-
rian, vai tuntevatko.

Suomi ponnisteli itse-
näiseksi joulukuun 6 päi-
vänä 1917. Elimme tuol-
loin I maailmansodan ai-
kaa. Sota oli syttynyt jo 
vuonna 1914 ja olimme osa 
suurta Venäjää. Tätä aikaa 
edelsivät levottomat sorto-
vuodet.

Maaliskuussa 1917 Ve-
näjällä tapahtui vallanku-
mous, jonka seurauksena 
keisarinvalta kukistui. Ni-
kolai II luopui kruunusta 
veljensä Mikael Romano-
vin hyväksi, joka luovutti 
vallan edelleen väliaikai-
selle hallitukselle. Duuman 
väliaikainen komitea ni-
mitti Suomen asiain ko-
missaarin. Tsaarin vallan 
kukistuminen otettiin Suo-
messa riemukkaasti vas-
taan. Punaiset käsivarsi-
nauhat koristivat Kouvo-
lassakin kansalaisten pu-
keutumista vielä keväällä 
1917, kun komissaari mat-
kusti junalla Helsinkiin.

Maamme sisäiset risti-
riidat kasvoivat kesän ja 
syksyn 1917 aikana jyrkäs-
ti. Valtalaki oli Suomen 
eduskunnan heinäkuussa 
1917 hyväksymä perustus-
laintasoinen laki, jolla ai-
emmin Venäjän keisarille 
kuulunut korkein valta Suo-
men suuriruhtinaskunnas-
sa siirrettiin eduskunnalle. 
Valtalaki ei koskaan tullut 
voimaan, sillä sitä vastusta-

nut Venäjän väliaikainen 
hallitus hajotti Suomen 
eduskunnan valtalain suo-
malaisten vastustajien myö-
tävaikutuksella. Tämä sy-
vensi vasemmiston ja oi-
keiston keskinäistä katke-
ruutta. Eduskuntavaalit oli-
vat syksyllä 1917.

Sotavuodet, elintarvi-
kepula ja säätyjen väliset 
luokkaerot yhdistettynä 
poliittiseen agitaatioon 
johtivat sekä punaisten et-
tä valkoisten joukkojen 
aseistamiseen. Suomen se-
naatin eli hallituksen ja si-
tä vastaan kapinoineen 
Suomen kansanvaltuus-
kunnan johtamien joukko-
jen välillä käytiin sota 27. 
tammikuuta – 15. touko-
kuuta 1918. Neuvostotasa-
vallan Kansankomissaari-
en neuvosto ja Suomen pu-
naiset solmivat 1.3.1918 
ystävyyden ja veljeyden lu-
jittamiseksi sopimuksen. 
Suomessa olevat venäläiset 
joukot olivat käskyssään 
päättäneet vallata Suomen 
takaisin punakaartien apu-

na.  Brest-Litovskin rau-
hassa 3.3.1918 Saksan yn-
nä muiden ja Neuvosto-
Venäjän välillä ensimmäi-
nen maailmansota päättyi 
itärintamalla. Bolševikkien 
kaikkinainen apu Suomen 
punakaartille loppui. So-
dan lopputulos oli nähtä-
vissä. Suomen valkoinen 
armeija, jääkärit ja suoje-

luskunnat voittivat Suo-
melle vapauden. 

Suomen lähialueilla 
käytiin heimosotia, joihin 
suomalaiset vapaaehtois-
joukot ottivat osaa vuosi-
na 1918–1920 ja 1921–
1922. Suomen valtio ei vi-
rallisesti ollut retkien osa-
puoli. Vapaaehtoisia oli so-
dissa 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 Au-
nuksen heimosotien aika-
na 1918 ja 1919 Repolan ja 
Porajärven pitäjät liittyivät 
Suomeen ja inkeriläisten 
kansannousun yhteydessä 
Kirjasalon tasavalta oli het-
ken inkeriläisten hallussa. 
Viron vapaussota oli tulok-
sellinen.

Sodat loppuivat Tarton 
rauhaan 1920 lukuun otta-
matta itäkarjalaisten kan-
sannousua. Tarton rauhan-
sopimus allekirjoitettiin 
Neuvosto Venäjän kanssa 
14.10.1920 ja sopimus tuli 
voimaan 31.12.1920. Rau-
hansopimus on kansalais-
ten mielestä Suomen mer-
kittävin Kansallisarkistos-
sa säilytettävä asiakirja. 
Vuosina 1914 – 1920 käy-
dyt sodat ovat itsenäisyys-
taistelujemme aikaa. Soti-
en lopputuloksena varmis-

tettiin Suomen vapaus kah-
della olennaisella tasolla. 
Näitä ovat valtiollinen It-
senäisyys eli vapautumi-
nen Venäjän vallasta ja va-
paa sekä demokraattinen 
yhteiskuntajärjestys. Tä-
hän kuuluvat sananvapaus, 
lehdistönvapaus, kokoon-
tumisvapaus, ammatin ja 
asuinpaikan valinnan va-
paus sekä maasta muutta-
misen vapaus.

Sotia voidaan hyvin 
kutsua Vapaussodaksi 
vaikka sodassa oli myös 
punakapinan tai kansalais-
sodan merkkejä suoma-
laisten keskinäisten välien-
selvittelyn vuoksi. 

Eero Mattila
Historianharrastaja
Hevoskiventie 1
46800 Kouvola 
(Myllykoski)
puh 0400 551 284
eeromattila@pp.inet.fi

Tarton rauha 14.10.1920 ja 100 vuotta sitten

Ylioppilaskunta Eesti Üliõpilaste Seltsin talo, jossa rauhanneuvottelut käytiin.

Suomen neuvotteluvaltuuskunta avustajineen. Eturivissä vasemmalta Alexander Frey, Väinö Voionmaa, Juho 
Vennola, J. K. Paasikivi, Rudolf Walden, Väinö Kivilinna ja Väinö Tanner.

Olemme keskellä odotuksen aikaa 

Joulu, Jeesuksen syntymä-
päivä koittaa jälleen pirt-
teihimme tuoden muka-
naan Herran kirkkauden 
sydämiimme ja tähden tai-
vaalle. Olkoon se tähden 
kirkkaus myös valo josta 
Jeesus puhuu.

Jeesus puhui kansalle ja 
sanoi: ”Minä olen maail-
man valo. Se, joka seuraa 
minua, ei kulje pimeässä, 
vaan hänellä on elämän va-

lo”. Seuraavassa on jotain 
sellaista mitä emme aina 
ymmärrä; meissä on usko 
istutettuna mutta näem-
mekö sen valon.

Vaikuttava myös tämä 
venäläisen sotilaan Alek-
sandr Zatsepan taskusta 
löydetty runo. Aleksandr 
kuoli tastelussa v.1944.  

Kuuntele, Jumala... En 
ole vielä elämässäni kos-
kaan puhunut sinulle, mut-
ta tänään haluan tervehtiä 
sinua. Sinä tiedät, että pie-
nestä pitäen minulle pu-
huttiin, ettei sinua ole ole-
massa. Ja minä tyhmänä 
uskoin sen. En ole koskaan 
tutkinut luomistekojasi. 

Mutta tänä yönä katsoin 
tähtitaivasta ylhäällä kuo-
pasta, jonka kranaatti rä-
jäytti.

Kun ihailin luomakun-
taa, yhtäkkiä tajusin, kuin-
ka julma petos voi olla. En 
tiedä, Jumala, ojennatko 
kätesi minulle. Mutta ha-
luan kertoa, ja tiedän että 
ymmärrät minua: Onpas 
ihmeellistä, että tämän ka-
malan helvetin keskellä 
minulle avautui valo ja tun-
nistin sinut!

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

dät määrättiin hyökkää-
mään tänä yönä, mutta en 
pelkää, sinä katsot mei-
hin...

Signaali annettiin. Mi-
nun on lähdettävä. Oli hy-
vä olla kanssasi.  Haluan 
sanoa, kuten tiedät, tais-
telu tulee olemaan kovaa 
ja saattaa olla, että tänä yö-
nä 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 avautui-
vat. Hyvästi, Jumalani, 
minun on mentävä. Tus-
kin tulen takaisin. On 

hämmästyttävä: en enää 
pelkää kuolemaa.

Siis näin venäläinen so-
tilas kysyy, avataanko ovi? 
Meille on Jeesus antanut 
lupauksensa seuraavin 
Raamatun sanoin: Niinpä 
sanon teille: Pyytäkää, niin 
teille annetaan. Etsikää, 
niin te löydätte. Kolkutta-
kaa, niin teille avataan.  Sil-
lä pyytäjä saa, etsijä löytää, 
ja jokaiselle, joka kolkut-
taa, avataan.

Ei kai kukaan teistä ole 
sellainen isä, että antaa po-
jalleen käärmeen, kun poi-
ka pyytää kalaa? Tai skor-
pionin, kun hän pyytää 

munaa? Jos kerran te pa-
hat ihmiset osaatte antaa 
lapsillenne kaikenlaista hy-
vää, niin totta kai teidän 
Isänne paljon ennemmin 
antaa taivaasta Pyhän Hen-
gen niille, jotka sitä hänel-
tä pyytävät.

Toivotan teille kaikille 
hyvää Joulua ja onnekasta 
Uutta vuotta!

 Jumala Suomea siunat-
koon.

Pentti Kivi 
teidän täysinpalvellut 
puheenjohtajanne
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N Ä K Ö K U L M I A 
SUOMEN HISTORIAAN

ESITELMÄT
KUUSANKOSKITALO
KYMENLAAKSONKATU 1, KUUSANKOSKI

2021

Noudatamme voimassa olevia tartuntaviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Paikkoja on rajoitetusti, vapaa pääsy.

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

ti. 26.1. klo 18.00
Mannerheim ja Heinrichs 
sodanjohtajina 1939-1945

VTT, Pekka Visuri

Ampumamaaottelu Suomi-Viro

tiva ja tasokaskin, jos ver-
rataan Salpausselän harjun 
valleihin Utissa. Virolaiset 
vieraamme saapuivat jo 
edellisiltana Veteraanima-
jalle, Joka oli koko viikon-
lopun tukikohtana. Iso kii-
tos aseiden lainaajille ja 
kaikille mukana olleille yh-
dessä ja erikseen. Joukkue-
kiertopalkinto 2020 meni 
ansaitusti nuorelle joukku-
eelle 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 palki-
taan”. Onnittelut voittajil-
le!

Teksti  ja kuvat Sami Aho
Viro-
yhteistyötoimikunnan 
puheenjohtaja 

Ampumamaaottelu Viron 
Alutaguse Malev vastaan 
Kymenlaakson Reservi-
läispiiri pidettiin 5.9.2020  
Myllykosken Hevosmäen 
luodikko- ja pistooliradal-
la 12. kerran yhteistyö-
suunnitelman mukaisesti. 
Alkuperäiseen suunnitel-
maan tuli kuitenkin muu-
tos kesken kaiken. Tällä 
kertaa tuki petti ja jou-
duimme lainaamaan asei-
ta reserviläisiltä. Patruu-
noita piti kilpailuttaa, sillä 
kahdentoista kilpailijan 
kesken ruutia palaa ja lyi-
jy lentää. Taulut olikin ai-
koinaan saatu lahjoitukse-
na Vanhalta Vääpeliltä. 
”Kes kannatab, see kaua 
elab. Vaikeuksien kautta 
voittoon”. Plan B otettiin 
muutamassa päivässä käyt-
töön. Kaikki järjestäjän 
puolelta olivat yhtä mieltä 
siitä, että kisat pidetään 
omalla radalla omilla aseil-
la ja ilman tunkkia. Lajei-
na  pistoolin kenttäam-
munta 25 metriä kilpa ja 
pika-ammunta ilman 
kääntyviä tauluja, sekä ki-
väärin henkilökohtainen 
tarkkuusammunta 2 x 10 
laukausta sadalta metriltä. 
Niin ikään pika- ja asento-
ammunnat polvelta ja pys-
tystä. Ampumamaaottelu 
maidemme välillä oli vaa-

Salpalinjaoppaat Jukka La-
pin johdolla tutustuttivat 
marraskuussa 129 upsee-
rioppilasta Salpalin-
jaan. RUK:n upseerioppi-
laiden tutustumisreitti on 
suunniteltu Harjun Oppi-
miskeskuksen ympäris-
töön Virolahden Ravijoel-
la. Reitin pituus on noin 5 
km ja kierroksen aikana 
oppilaat kiertävät 18 koh-
teella sisältäen yleiskuva-
uksen Salpalinjasta Suo-
menlahdelta Jäämerelle. 
He tutustuvat Salpalinjan 
linnoitekokonaisuuteen, 
joka sijaitsi painopiste-
suunnassa sen aikaisen Vii-
puri – Helsinki rantamaan-
tien varressa. Tällä varus-
tuksella oli tarkoitus py-
säyttää vihollinen Ravijo-
en tasalle.

Covid-19 pandemian 
takia kurssilta 257 vain 
kaksi yksikköä, tutustu-
misryhmää pääsee käy-
mään Harjussa salpalinjal-
la, toinen käynti 7.2.2021.
Normaalisti kurssilta on 

tullut tutustumaan viisi yk-
sikköä eli noin 600 upsee-
rioppilasta. RUK kurssien 
tutustumiskäynnit Salpa-
linjalla ovat alkaneet vuon-

na 2011 ja tähän mennes-
sä linjaan on käynyt tutus-
tumassa 10 448 upseeriop-
pilasta.

Jukka Lappi, 
Pekka Mertakorpi (kuva)

Kuvassa upseerioppilaat rastilla Ravijoen oppimiskeskuksen maastossa.

RUK:n Kurssin 257 Kärkikomppania 
tutustui Salpalinjaan 21.11.2020 


