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Ensimmäiset ajatukset 
Kuusankoskella toimivien 
kerhojen yhdistymisestä 
on esitetty jo kymmenisen 
vuotta sitten. Aika ei tuol-
loin kuitenkaan ollut otol-
linen aiheelle. Syynä tähän 
aikomukseen oli Kuusan-
kosken kerhossa jäsenak-
tiivisuuden väheneminen 
ja toiminnan järjestämi-
sen ongelmat vain muuta-
man henkilön osallistues-
sa hallituksen toimintaan.

Kuusankosken ja 
Voikkaan kerhojen pu-

heenjohtajat ryhtyivät 
suunnittelemaan kerhojen 
yhdistymistä noin vuosi 
sitten vuoden 2020 alku-
puolella. Asiaa pohdittiin 
puhelinkeskusteluissa ja 
päätettiin edetä ensin niin 
että asiaa tiedustellaan 
kerhojen hallitusten jäse-
niltä. Kun vastaväitteitä ei 
kuulunut, järjestettiin yh-
teispalaveri Pohjois-Ky-
menlaakson kerhojen kes-
ken aiheena kerhojen 
mahdollinen yhdistämi-
nen. Lopputuloksena 

Kuusankoski ja Voikkaa 
päättivät jatkaa yhdisty-
misprosessia. Seuraavaksi 
järjestettiin molemmissa 
kerhoissa avoin sähköpos-
tikysely kerhojen yhdistä-
misestä. Kun tämäkin vai-
he antoi vihreää valoa, 
päätettiin asia viedä yhdis-
tyksen sääntömääräiseen 
kokoukseen. Yhdistymi-
nen sai hyväksynnän ja 
vahvistettiin vielä sääntö-
jen mukaan toisessa yh-
distyksen kokouksessa jo-
ka tuli järjestää aikaisin-

taan 30 päivän kuluttua 
edellisestä. Molempiin ko-
kouksiin järjestettiin läs-
näolo- sekä etäkokous-
mahdollisuus Teams-ko-
kouksena.

Hallinnollisesti oli hel-
pointa lakkauttaa Kuusan-
kosken kerho, koska mi-
tään omaisuutta ei ollut, ei 
arvotavaroita, ei aseita ei-
kä muitakaan omistuksia. 
Samaten kerhon tilillä ol-
leet rahat siirrettiin uuden 
kerhon tilille ja Kuusan-
kosken kerhon pankkitili 

lakkautettiin. Myös lak-
kautusilmoitus patentti- ja 
rekisterihallitukseen saa-
tiin tehtyä vielä viime vuo-
den viimeisinä arkipäivi-
nä.

Kuusankosken kerho 
palkitsi hallituksen jäsenet 
ja tilintarkastajat kiitok-
seksi pitkäaikaisesta toi-
minnasta joulukorilla. 

Uuden Pohjois-Ky-
men reserviupseerit ry:n 
osalta Korona on estänyt 
kokoontumisen yhdistyk-
sen kokoukseen. Mutta 

uskotaan että jossain vai-
heessa helpottaa ja toimin-
ta pääsee taas alkamaan.

Jyri Kylmälä, 
Kuusankosken 
Reserviupseerikerhon 
viimeinen puheenjohtaja

Kerhot yhteen

Voikkaan Reserviupsee-
rikerho on viime vuosiin 
asti kuulunut piirimme 
aktiivisimpiin toimijoi-
hin.

Kerhon jäseniä on toi-
minut piirin eri toimi-
kunnissa ja isojen ampu-
matapahtumien vastuu-
tehtävissä. Kerhon am-
pumaharrastus on aina 
ollut aktiivisella tasolla, 
ehkä tästä johtuen muu 
toiminta oli jäänyt toivot-
tua vähäisemmäksi. Ker-
hon aktiivisuus hiipui 

pikkuhiljaa, mikä erityi-
sesti näkyi yleisten koko-
uksien osanotossa. Sen 
tähden ei kerhon toimi-
elimiin saatu riittävää 
vaihtuvuutta ja tehtävät 
kasautuivat samoille jä-
senille.

Kun 2020 hallituk-
seen ei saatu kaikkia tär-
keitä tehtäviä täytettyä 
alettiin miettiä jatkotoi-
mia. Hallituksessa pää-
tettiin suorittaa kysely 
naapurikerhojen kanssa 
yhteistyöstä. Jaala, Eli-

mäki, Iitti ja Kouvola ha-
lusivat jatkaa toimin-
taansa vanhaan malliin 
itsenäisinä. Ainoastaan 
Kuusankoski ilmoitti ha-
lukkuutensa yhteistyö-
hön. Melko nopeiden 
neuvottelujen jälkeen so-
vittiin kerhojen toimin-
tojen yhdistämisestä.

Liitolta saamiemme 
ohjeiden mukaan jat-
koimme yhteistyötä niin, 
että Kuusankosken ker-
ho päätti lopettaa toimin-
nan ja Voikkaan kerhon 

syyskokous teki päätök-
sen hallituksen esitykses-
tä, kerhon nimen muut-
tamiseksi Pohjois-Ky-
men Reserviupseerit 
ry:ksi. Kuusankosken 
kerhon jäsenet siirrettiin 
liiton toimesta uuden ni-
men saaneen kerhon jä-
seniksi. Kerhojen tilit ja 
omaisuus kirjattiin Poh-
jois-Kymen Reserviup-
seereille.

Reserviupseeriliiton 
hallitus hyväksyi koko-
uksessaan 13.3.2021 

Voikkaan kerhon nimen-
muutoksen Pohjois-Ky-
men Reserviupseerit 
ry:ksi.  Uudet säännöt on 
toimitettu hyväksyttä-
viksi Patentti- ja Rekiste-
rihallitukseen 15.3.2021. 
Ensimmäinen yhteinen 
jäsenmaksumaksatus on 
käynnissä, aika näyttää 
miten jäsenistö vastaa.

Koronaepidemian ta-
kia ei kerhon kevätkoko-
usta ole pystytty pitä-
mään.  Kun kokous on 
mahdollinen, tehdään 

siinä liiton ohjeen mu-
kaan hallitustehtävien 
täydennystä.

Sakari Ahola
Voikkaan 
Reserviupseerikerho ry
puheenjohtaja

Viime vuodenvaihteessa Voikkaan ja Kuusankosken reserviupseerikerhot yhdistyivät Pohjois-Kymen Reserviupseerit ry:ksi. Yhdistyneiden 
kerhojen puheenjohtajat tuovat seuraavassa esiin kerhojen taustat yhdistymiselle, sekä toimintamenettelyn.

Voikkaan Reserviupseerikerho ry:n  
yhdistyminen Kuusankosken kerhon kanssa

Kuusankosken Reserviupseerikerhosta  
Pohjois-Kymen Reserviupseereihin

Kymenlaakson reservipiirit tervehtivät 75:ttä Oltermanni-hiihtoa!
Kymenlaakson reserviläi-
set ovat välivuoden jälkeen 
jälleen innolla odottaneet 
mahdollisuutta päästä ker-
taamaan ja osallistumaan 
Puolustusvoimien van-
himpaan, reservin taitoja 
ja kestävyyttä mittaavaan 
Oltermanni -hiihtoon, jo-
ka tällä kertaa järjestettiin 

Suomen Lapin jylhissä 
maastoissa. Haluamme 
edelleen kehittää taisteli-
jan perusominaisuuksi-
amme; hiihto-, suunnis-
tus- ja ampumataitoam-
me, samoin kuin fyysistä 
ja henkistä kestävyyttäm-
me, ja viedä viestiä maja-
paikasta toiseen. Nykyi-

sessä turvallisuustilantees-
sa hyväkuntoisen ja hyvät 
valmiudet omaavan reser-
vin merkitys vain koros-
tuu.

RUL 90-juhlavuoden 
teemana on ”Johtajuutta 
kaikissa oloissa”.  Sitä tar-
vittiin myös tällä kertaa, 
kun viestiä vietiin Lapin 

erämaan olosuhteissa, 
joissa viestin perille saat-
tamisessa korostui hiihtä-
jien sopeutuminen Lapin 
ankaraan ympäristöön. 

Kymenlaakson reser-
vipiirit tervehtivät 75:ttä 
Oltermanni-hiihtoa!

Maaliskuussa 2021

Pekka Mertakorpi
Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Olli Leisti
Reserviläispiirin
puheenjohtaja
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Kun Suomen Reserviupseeriliiton 
perustamiskokousta pidettiin ta-
san 90 vuotta sitten 17.5.1921 

Katajanokan Upseerikerholla oli Hel-
singissä edellisenä päivänä ollut vapa-
ussodan päättymisen muistoparaati ja 
siksi paikalla oli runsaasti reservinup-
seereita. Näin jälkikäteen ajatellen 
tuolloin toimittiin tilanteen mukaan ja 
hyödynnettiin olosuhteita. Reserviup-
seeriliiton juhlavuoden tunnus ”Joh-
tajuutta kaikissa olosuhteissa” ku-
vaa siis hyvin myös liittomme alku-
metrien toimintaa. 

Tämän jälkeen liiton toiminta 
laajeni ja ensimmäiset kerhot Ky-
menlaaksoon perustettiin 1933 Ha-
minaan, 1934 Kotkan seudulle sekä 
Pohjoiseen Kymenlaaksoon 1935. 
Karhulan kerho perustettiin 1941 
Välirauhan aikana. Sotien jälkeen 
”Uhan alla” Pohjois-Kymenlaak-
son alueellinen kerho järjestäytyi 
uudelleen ja tuolloin perustettiin 
Myllykosken ja Voikkaan kerhot 
1945, Inkeroisten kerho 1947 se-
kä Kouvolan kerho 1948. 50-luvun 
alussa perustettiin Iitin ja Virolahti-

Miehikkälän kerhot 1951. Liittom-
me kiertokirjeessä 26.4.1952 keho-
tettiin kerhoja järjes-
täytymään alueellises-
ti ja piirimme perus-
tamiskokous pidettiin 
8.10.1952 hotelli Ky-
men Hovissa Kouvo-
lassa. Juhlavuodet ei-
vät siis pääty tähän, 
vaan meillä on lähte-
nyt käyntiin Kymen-
laakson reserviupsee-
ri piirin 70-vuotisjuh-
lan suunnittelu ja juh-
lakirjan tekeminen.    

Myös Reserviupseerikoulun 
100-vuotisjuhla 12.6.2021 tullaan 
järjestämään koronaviruksen takia 
ilman suurta yleisöä ja laajaa kut-
suvierasjoukkoa. Reserviupseeri-
piirejä ja -yhdistyksiä toivotaan ko-
ronarajoitusten niin salliessa järjes-
tämään alueellisia tapahtumia, jois-
sa osallistutaan päivän tapahtumiin, 
kuten seppeleen laskemisella sanka-
rihaudoille samaan aikaan RUK:n 
kanssa, verkkolähetyksen seurantaa 

kootusti sekä kenttälounaan järjes-
tämistä. Kymenlaakson RUK 100 ti-

laisuus tullaan järjestä-
mään Kouvola-talossa. 
RUK:n virallisen oh-
jelma lisäksi tilaisuu-
dessa tullaan palkitse-
maan ansioituneita pii-
rimme henkilöitä Liiton 
-ja Piirin ansiomerkeil-
lä. Tähän tilaisuuteen 
ovat tervetulleita kaik-
ki RUK:n käyneet ja 
siksi haastan sinut pyy-
tämään työ- tai kaveri-

porukastasi reservinupseereita mu-
kaan seuraamaan porukalla RUK:n 
ohjelmaa sekä nauttimaan kenttä-
lounaan höystettynä Sotkun munk-
kikahvilla. 

Piirien yhteinen viestintäuudis-
tus on edennyt suunnitelmien mu-
kaan. Tämä on viimeinen ns. perin-
teinen Kymen Salpa-lehti. Olemme 
rakentaneet uudet Kymen Salpa-si-
vut julkaisualustalle ja tulemme jul-
kaisemaan sen syyskuussa samaan 
aikaan, kun kolmannen numeron on 

aika ilmestyä. Tavoitteena on saada 
tällä netissä julkaistavalla Kymen 
Salpa-sivustolla tehostettua omaa 
sisäistä viestintää luomalla näyttä-
vät sivut, jolla pystytään saamaan 
näkynyyttä muun muassa potenti-
aalisten jäsenten rekrytointiin.

Reserviupseeriliitto on haas-
tanut Reserviläisliiton Maaottelu-
marssin hengessä Muistomarssil-
le 4-25.5.2021. Tavoitteena on saa-
da molempien liittojen piirit ja yh-
distykset mukaan haastekampan-
jaan ja siten mahdollisimman mo-
ni liiton jäsen marssimaan. Suori-
tuksena yhtäjaksoinen vähintään 
10 kilometrin mittainen marssi, to-
ki pidemmänkin matkan saa kävel-
lä. Itse polvivammaisen olen suo-
rittanut marssin 43 kilometrin pol-
kupyörämarssilla. Ei muuta kuin 
Mars-Mars. 

Iitissä 17.5.2021 
Pekka Mertakorpi

Hyvät reserviläiset  

Maailma muuttuu ja meidän 
täytyy muuttua sen mukana. 
Jatkuva muutos on pysyvä 

olotila yhteiskunnassa, mutta se on 
myös mahdollisuus, jota kannattaa 
hyödyntää.

Pidät kädessäsi Kymen salpa- 
lehden viimeistä printtinumeroa, 
joka muuttuu tulevaisuudessa di-
gi-muotoon. Syynä yksinkertai-
sesti kustannustekijät sekä muut-
tuvat lukutottumukset jäsenistön 
keskuudessa.

Haluan seuraavaksi nostaa esiin 
pari tärkeää asiaa esiin, jotka ovat 
ajankohtaisia edelleen.

Yhdistysten yleiset säännöt 
määrittelevät useissa yhdistyksis-
sä sääntömääräisen vuosikokouk-
sen pidettäväksi huhtikuun loppuun 

mennessä. Uuden väliaikaisen lain 
mukaan yhdistyksen hallitus voi 
hyväksyä vuosikoko-
uksen pidettäväksi vii-
meistään 30.6 2021. Tä-
mä kannattaa muistaa, 
kun suunnittelette vuo-
sikokouksen ajankohtaa 
ja jäsenten kokoukseen 
osallistuminen voidaan 
sallia myös etäosallis-
tumisena.

Jäsenillä on mahdol-
lisuus kirjautua ammun-
taa harrastavien jäsenten jäsenryh-
mään maksamalla toimintaturva-
maksu. Maksun suoritettuasi pää-
set milloin tahansa vakuutusturvan 
piiriin. Jäsenyys uudessa jäsenryh-
mässä antaa osallistumisoikeuden 

Reserviläisliiton, Reserviläisurhei-
luliiton ja Suomen Reserviupseeri-

liiton liitto-, piiri- ja 
yhdistystason kilpai-
lu- ja muihin tapahtu-
miin, jossa ammunta 
on keskeisessä roolis-
sa sekä Puolustusvoi-
mien tai muiden taho-
jen yhteisiin tapahtu-
miin, joissa vaaditaan 
vakuutusturvaa.

Olkaamme aktii-
visia uusien jäsenten 

hankinnassa, sillä nyt on hyvä nos-
te meneillään ja tarvitsemme uu-
sia aktiivisia jäseniä pitämään re-
serviläistoimintaa vireänä. Kehi-
tetään ennakkoluulottomasti omaa 
toimintaamme sellaiseksi, että se 

kiinnostaisi entistä enemmin uusia 
jäseniä liittymään toimintaamme.

Kunnallisvaalit lähestyvät ja 
joukossamme on monia jäseniäm-
me ehdokkaina vaaleissa. Tätäkin 
kautta voimme saada reserviläistoi-
mintaa tuotua kunnissa entistä pa-
remmin esille ja korostaa kolman-
nen sektorin tärkeyttä kunnan yh-
teistyökumppanina. 

Toivotan teille kaikille hyvää ja 
toiminnallista kesää!

Kyösti Skippari

1. varapuheenjohtaja
Kymenlaakson reserviläispiiri

Juhlavuosina ”Toimintaa kaikissa olosuhteissa”
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Aluetoimiston arjesta
Siirryimme poikkeusoloi-
hin yhdessä muun yhteis-
kunnan kanssa jo lähes ru-
tiiniksi muodostuneella 
varmuudella. Se, mikä vie-
lä vuosi sitten aiheutti sy-
dämen tykytyksiä ja epä-
varmuuden tunnetta toi-
mintamme jatkon suhteen, 
ei enää tällä kertaa juuri-
kaan kulmakarvojen nos-
toja aiheuttanut. Vaikkakin 
tilanne on monessa suh-
teessa kerrassaan harmilli-
nen, täytyy kuitenkin tun-
nustaa kriisivalmiuden pa-
rantuneen yhteiskunnan 
eri osa-alueilla huomatta-

vissa määrin.
Kaakkois-Suomen 

aluetoimisto suuntaa koh-
ti kevättä työn täyteisissä 
tunnelmissa. Kevään ja ke-
sän tapahtumien suunnit-
telu on täydessä vauhdissa 
huolimatta epidemiatilan-
teen tuomasta epävarmuu-
desta niiden toteutumis-
ajankohtien suhteen. Syk-
syn kutsuntakiertuetta val-
mistellaan asevelvollisuus-
sektorin toimin huomioi-
den erilaiset toteuttamis-
vaihtoehdot toteutuksessa. 
Tilanteenmukainen toi-
minta ja suunnitelmien 
joustavuus ovatkin tätä ny-

kyä ehdoton elinehto kai-
kessa toiminnassa.

Kymen Turva, 
paikallisturvallisuuden 
ytimessä
Kymen turva on Kymen-
laakson viranomaistoimi-
jat yhdistävä foorumi, jon-
ka puitteessa vaihdetaan ti-
lannekuvaa, asetetaan yh-
teisiä painopisteitä, sekä 
yhteen sovitetaan alueen 
turvallisuuteen liittyviä asi-
oita. Vuodesta 2012 jatku-
nut toiminta on vakiintu-
nut ja syventynyt etenkin 
nyt jo yli vuoden kestänee-
nä poikkeuksellisena ajan-

jaksona.
Turvan toimintaan 

osallistuvat kaikki alueen 
varautumisvelvolliset toi-
mijat. Osallistujatahoina 
ovat: Haminan kaupunki, 
Kotkan kaupunki, Kouvo-
lan kaupunki, Miehikkälän 
kunta, Pyhtään kunta, Vi-
rolahden kunta, Kymen-
laakson pelastuslaitos, 
Kymsote, Kaakkois-Suo-
men poliisi, Suojelupoliisi, 
Puolustusvoimat, Kaak-
kois-Suomen rajavartios-
to, Suomenlahden meri-
vartiosto, Tulli, Etelä-Suo-
men aluehallintovirasto, 
Kaakkois-Suomen ELY, 
E-S elinkeinoelämän alu-
eellisen varautumisen yh-
teistyötoimikunta E-S EL-
VAR.

Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto osallistuu Ky-
men turvan toimintaan 
osana Karjalan prikaatia. 
Vuoroviikkoina tapahtu-
vissa kokouksissa kukin 
osallistuja antaa päivityk-
sensä tilanteen kehittymi-
sestä omalla vastuualueel-
laan. Usein ja melkeinpä 
poikkeuksetta turvallisuu-
teen liittyvät haasteet kos-
kettavat useampia toimi-
joita samanaikaisesti. Li-
säksi monien asioiden 
osalta ongelmien ratkaisut 
edellyttävät toimiakseen 
useamman hallinnonalan 
yhteisiä ponnisteluja. Juu-
ri näissä tilanteissa Kymen 
turvan rooli korostuu yh-

teisten ratkaisuiden löytä-
misen foorumina.

Kymen turvan toimin-
ta näkyy aluetoimiston te-
kemisessä. Useampia toi-
mijoita koskettavat harjoit-
teet, kuten esimerkiksi pai-
kallispuolustusharjoituk-
set suunnitellaan tämän 
yhteisen ”sateenvarjon” 
puitteissa. Viranomaisti-
lannekuvaa välitetään 
muille puolustusvoimien 
toimijoille aktiivisesti ja 
vastavuoroisesti keskeiset 
omassa organisaatiossam-
me tapahtuvat asiat pääty-
vät tämän kanavan kautta 
muiden tietoisuuteen. Yk-
si keskeisimmästä asiasta 
varautumisessa on yhtei-
nen ymmärrys niistä uh-
kista, mitkä yhteiskun-
taamme saattavat kohdata. 
Tähän haasteeseen on Ky-
menlaakson osalta vastat-
tu tekemällä alueellinen 
riskiarvio, joka luonnolli-
sesti pohjautuu kansalli-
seen vastineeseensa. Arvi-
ota päivitetään säännölli-
sin väliajoin. 

Julkisuudessa on ajoit-
tain esitetty kritiikkiä vi-
ranomaisten keskinäisen 
koordinaation puutteesta, 
etenkin sen liittyessä tie-
dottamiseen. Varmasti näi-
täkin tapauksia löytyy, 
mutta näen kuitenkin Ky-
menlaaksolaisen tavan so-
vittaa toimintaa yhteen 
erittäin hyvänä esimerkki-
nä siitä, miten toimintaa 

voidaan yhteistyön kautta 
kohdistaa alueelliselta kan-
nalta oikeisiin kohteisiin.  

Horisontissa ja 
peräaalloissa

Tapahtumia:

• Paikallispuolustushar-
joitus ”KYMI21” 8.-
11.3.2021 

• Talvisodan päättymi-
sen muistojuhla Kou-
vola 13.3

• Naisten kutsuntatilai-
suus 16.4

• KARPR vuosipäivä 
Vekaranjärvi 16.5

• Kaatuneiden vuosipäi-
vä 16.5

• Yrittäjäpäivä Vekaran-
järvellä 27.5

• Lippujuhlapäivän 
ylentämistilaisuus 
Kouvolassa 4.6

• Puolustusvoimien ke-
säkiertue Kouvolassa 
8.6 (vaihtoehtoista to-
teuttamistapaa etsi-
tään)

• 12.6 RUK 100v

Everstiluutnantti 
Timo Heijari, Kaakkois-
Suomen aluetoimiston 
päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati

AJANKOHTAISTA KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTOSTA

Paikallisturvallisuuden toimijoita Paikallispuolustusharjoituksessa.

Korona olisi kelpo aihe tä-
hän lehteen vieläkin, mut-
ta jospa siitä on kirjoitettu 
ja luettu jo riittävästi. Ke-
hitys pandemian voittami-
seksi on hyvässä vauhdis-
sa ja toivottavasti se jatkuu 
takaiskuitta.

Kymenlaakson reservi-
piirien historiassa kääntyy 
yksi merkittävä sivu, kun 
Kymen Salpa siirtyy reser-
vipiirien hallitusten pää-
töksellä kokonaan digiai-
kaan tämän numeron ol-
lessa viimeinen printtinu-
mero. Ainahan se vähän 
surettaa, kun jostain pit-
kään vaikuttaneesta ja hy-
väksi koetusta asiasta luo-
vutaan, mutta aikansa ku-
takin. Digitalisaatio on tä-
män ajan realiteetti, ja sen 
mukaan reservipiireissä 
mennään valtakunnalli-
sestikin. Itse asiassa sille ei 
ole juurikaan vaihtoehto-
ja, sillä myös liitot kehittä-
vät toimintojaan koko ajan 
digipohjaisiksi. Paikallis-
kehityksen osalta voidaan 

todeta, että Kymen Salvan 
painomäärät ovat laske-
neet parissa vuodessa nel-
jästä tuhannesta neljään 
sataan, joista niistäkin suu-
ri osa on jäänyt piiritoimis-
tolle ja siitä sitten aikanaan 
paperinkeräykseen, ja toi-
nen suuri osa on mennyt 
MPK:lle ja varuskuntiin, 
jotka ovat viimeisen vuo-
den aikana vuoron perään 
ilmoittaneet, että jos print-
tilehteä heille vielä toimi-
tetaan, niin aiemman sato-
jen kappaleiden sijaan 
muutama kappale riittää. 
Ei ole mielekästä painaa 
lehteä pääasiassa jätepape-
riksi, ja osaltaan siksi tä-
hän on päädytty.  Lehti il-
mestyy tästä eteenpäin kui-
tenkin digiversiona aina-
kin vielä jonkun aikaa, 
mutta samaan aikaan ke-
hitetään myös Kymen Sal-
pa-verkkosivustoa.  Olen 
vakuuttunut siitä, että 
verkkosivusto pystyy tar-
joamaan kaiken sen mitä 
olemme tähän saakka saa-

neet lukea lehdestä, paitsi 
että sivustolta kaikki voi-
daan lukea tuoreempana, 
jopa reaaliaikaisesti. Lisäk-
si sivustolle tulee muitakin 
toimintoja: se tulee toimi-
maan kaiken tiedottami-
sen foorumina, kuten kil-
pailukutsujen ja -tulosten 
julkistamisen, ja toimikun-
tien tiedottamispaikkana, 
sekä kokouskutsujen jul-
kaisupaikkana. Lisäksi si-
vustolla tullaan julkaise-
maan piirien tapahtuma-
kalenterit, piiritoimiston 
varauskalenteri jne. Oike-
astaan kaikki tiedottami-
nen voidaan käydä sivus-
ton kautta, jos halutaan. 
Erikseen on vielä sosiaali-
nen media, joka toimii re-
servipiirien interaktiivise-
na mediana. On hyvä 
muistaa, että jollakin taval-
la reserviläisyys näyttäytyy 
myös sidosryhmille ja ul-
kopuolisille. Kymen Salpa-
sivuston kautta esilläolo 
onnistuu huomattavasti 
paremmin kuin tähän asti. 

Pidän reserviläisyyden laa-
jempaa esilläoloa tärkeänä, 
sillä pitkään jatkunut jä-
senmäärien lasku saattaa 
olla merkki siitä, että reser-
viläistoimintaa ei tunneta 
riittävästi tai se nähdään 
vääränlaisena.  Ihan vähäi-
nen asia digitalisaatiossa ei 
ole sekään, että digitaali-
nen media houkuttelee 
mainostajia paremmin 
kuin printtimedia. Esi-
merkkeinä voidaan maini-
ta Millog sekä Patria, jotka 
verkkosivujen kautta tar-
jolle tullut digimainonta 
on tuonut tukijoiksemme 
täksi vuodeksi, toivotta-
vasti myös jatkossa, sillä ul-
kopuolinen tuki on reser-
viläistoiminnalle tärkeää. 

Kymenlaakson reser-
viupseeripiirissä on kerho-
jen määrä viime vuodesta 
vähentynyt yhdellä, kun 
uskottavan toiminnan 
edellyttämästä resurssipu-
lasta kärsineet Voikkaan ja 
Kuusankosken kerhot yh-
distyivät Pohjois-Kymen 

Reserviupseerit ry:ksi vuo-
den vaihteessa. Yhdistymi-
sen taustoista ja toteutuk-
sesta kertovat molempien 
kerhojen puheenjohtajat 
tässä lehdessä.  Yhdisty-
miskeskustelua on käyty 
myös reserviläispiirissä 
Pohjois-Kymenlaaksossa.  
Näyttää siltä, että muuta-
mat reserviläisyhdistykset 
ovat sellaisessa tilassa, että 
vaikka yhdistysten luku-
määrä vähenisikin, niin 
yhdistyminen voisi tuoda 
uutta potkua sekä kokonai-
suuteen, että näiden yhdis-
tysten jäsenistölle. Ei se 
määrä vaan se laatu, niin 
kuin sanotaan. Yhdistysla-
kiin tekeillä olevat muu-
tokset tähtäävät osaltaan 
yhdistymisen helpottami-
seen. 

Muistutan vielä sen tär-
keydestä, että yhdistykset 
ja kerhot tekisivät Maan-
puolustusrekisteriin omaa 
yhdistystään koskevat tie-
tojen päivitykset aina kun 
muutoksia tapahtuu. Vain 

siten sinne kertyy yhdistys-
tä ja sen hallintoa koskeva 
historiatieto. Se tieto on 
tärkeää monessakin mie-
lessä, mm. silloin, kun hae-
taan ansiomitaleita. Palkit-
semisiin vaadittavat tiedot 
on oltava todennettavissa, 
ja jos niin ei ole, niin hake-
muksen hylkäämisriski on 
suuri. Ansiomitalihake-
muksen hylätyksi tulemi-
nen puutteellisten tietojen 
vuoksi olisi mitalin ansain-
neelle suuri vääryys.

Hyvää kesää!

Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja

Reservipiirit digiaikaan ja RU-kerhoja yhteen
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MPK Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjontaa 1.5.-31.12.2021 
Tapahtuma Tapahtuman Aika Paikka
TOUKOKUU
Fyysisen kunnon testit 08.05.2021 09:00-08.05.2021 12:00 Kouvolan koulutuspaikka
Ammunnan harjoittelu 4/2021, Karjalan Prikaatin killan ampumamestaruuskilpailu 08.05.2021 09:00-08.05.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
SuojausK VEH kouluttajat 12.05.2021 09:00-12.05.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Pistooliammunta, naisille 18.05.2021 17:00-18.05.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Kivääriammunta 1 mpk-kivääreillä 20.05.2021 17:00-20.05.2021 20:00 Reserviupseerikoulu
Vekara 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö 21.05.2021 12:00-23.05.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Laskuvarjohyppykurssi nro 5 21.05.2021 12:00-23.05.2021 17:00 Immola
Vekara 2021: Perustamiskurssi 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Vekara 2021: Jalkaväkiaseet 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Vekara 2021: Taistelu rakennetulla alueella 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Sotilaspoliisi ja suojaustoiminnan peruskurssi 21.05.2021 15:00-23.05.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Sotilaspoliisikurssi 1- 2 21.05.2021 16:00-23.05.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Tarkkuusammunta tarkkuuskiväärillä 22.05.2021 08:00-22.05.2021 20:00 Taipalsaari
Ampumakurssi: Kivääri ja pistooli 22.05.2021 09:00-22.05.2021 16:00 Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli
Kesäyön marssi 2021: Toimitsijat 22.05.2021 09:00-23.05.2021 13:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Kesäyön marssi - 30km Kunto- ja sotilassarja 22.05.2021 19:00-23.05.2021 04:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta Savotar 2021: Maastontiedustelu 27.05.2021 17:00-27.05.2021 21:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Reserviläiskivääriammunta 28.05.2021 17:00-28.05.2021 20:00 Taipalsaari
B-ajo-oikeuskoulutus 29.05.2021 09:00-29.05.2021 16:00 Mikkelin koulutuspaikka

KESÄKUU
Pistooliammunta+aseenhuolto 01.06.2021 17:00-01.06.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Kenttäkelpoisuusmarssi reserviläisille 05.06.2021 09:00-05.06.2021 16:00 Lappeenranta
Ammunnan harjoittelu 5/2021 05.06.2021 09:00-05.06.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Pistooliammunta 08.06.2021 17:00-08.06.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Reserviläiskivääriammunta 10.06.2021 17:00-10.06.2021 20:00 Taipalsaari
Reserviläisten kuntotestit 12.06.2021 09:00-12.06.2021 16:00 Lappeenranta
Ase-ja ampumakoulutus, reserviläiset 13.06.2021 09:00-13.06.2021 16:00 Taipalsaari
Pistooliammunta 15.06.2021 17:00-15.06.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Ampumakurssi 1, perusammunnat ja ampumataitotesti 15.06.2021 17:00-15.06.2021 21:00 Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli
Laskuvarjohyppykurssi nro 6 18.06.2021 12:00-20.06.2021 17:00 Immola
Pelastuskoiraleiri 18.06.2021 15:00-20.06.2021 16:00 Taipalsaari
Reserviläisen kuntotesti (Lihaskuntotesti, Cooper, UKK-kävely) 19.06.2021 16:00-19.06.2021 21:00 Kuntotalo, Karkialampi, Mikkeli
Reserviläiskivääriammunta 29.06.2021 17:00-29.06.2021 21:00 Taipalsaari

HEINÄKUU
Salpavaelluksen huolto 03.07.2021 06:00-03.07.2021 21:00 Reserviupseerikoulu
Salpavaellus johto ja oppaat 03.07.2021 07:00-03.07.2021 18:00 Lappeenranta
Salpavaellus polkupyörillä Lappeenrannan lahialueella 03.07.2021 08:00-03.07.2021 18:00 Lappeenranta
Turvallisuus ja liikenne Youth Athletics Games 23.07.2021 09:00-25.07.2021 20:00 Lappeenranta Kimpisen urheilukeskus
Laskuvarjohyppykurssi nro 7 23.07.2021 12:00-25.07.2021 17:00 Immola

ELOKUU
Vesillä turvallisesti, melonnan perusteet 01.08.2021 09:00-30.09.2021 16:00 Kotka
Pistooliammunta, kokeneet ampujat 03.08.2021 17:00-03.08.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Sotilasjohtaminen Intti tutuksi naisille ( johtajat) 07.08.2021 09:00-07.08.2021 17:00 Lappeenranta
Kymijoki 2021: Valmentavakurssi harjoituksen kouluttajille sekä tuki- ja huoltohenkilöstölle 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Valmentavakurssi 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kunnossa Inttiin kurssi, osa 1 ja 2 09.08.2021 09:00-26.12.2021 16:00 Kouvolan koulutuspaikka
Pistooliammunta, ampuma-asennot 10.08.2021 17:00-10.08.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Ampumakurssi 2, perusammunnat ja ampumataitotesti 11.08.2021 17:00-11.08.2021 21:00 Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli
Reserviläiskivääriammunta 12.08.2021 17:00-12.08.2021 20:00 Taipalsaari
Ammuntakurssi 1, reserviläiskiväärillä naisille 13.08.2021 14:00-14.08.2021 16:00 Taipalsaari
PikkuNasta Savotar 2021: Hätämajoitus, jatkotason kurssi 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta Savotar 2021 : Selviytyminen maastossa, jatkotason kurssi 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta Savotar 2021: Tosielämän ensiapu 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta Savotar 2021: Toiminta myrskyssä, jatkotason kurssi 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta Savotar 2021: Johdon kurssi 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta Savotar 2021: Muonituskurssi 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Henkilösuojaus 1: Suojueen tehtävät, toiminta uhkatilanteissa. 13.08.2021 18:00-15.08.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Johtamiskurssi 1: Joukkue ja ryhmä 13.08.2021 18:00-15.08.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Huollon perusteet 13.08.2021 18:00-15.08.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Ammunnan harjoittelu 6/2021 14.08.2021 09:00-14.08.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Reserviläiskivääriammunta 19.08.2021 17:00-19.08.2021 20:00 Taipalsaari
Taistelu rakennetulla alueella tukikurssi 20.08.2021 09:00-22.08.2021 16:00 Lappeenranta
Taistelu rakennetulla alueella kouluttajat 20.08.2021 10:00-22.08.2021 16:00 Taipalsaari
Taistelu rakennetulla alueella kouluttajat 20.08.2021 10:00-22.08.2021 16:00 Lappeenranta
Noptelkurssi nro 1 21.08.2021 09:00-21.08.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Noptelkurssi nro 2 22.08.2021 09:00-22.08.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Pistooliammunta 24.08.2021 17:00-24.08.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Sotilasjohtaminen. Joukkueen johtaja ja Tja kurssi 27.08.2021 09:00-29.08.2021 16:00 Taipalsaari
Laskuvarjohyppykurssi nro 8 27.08.2021 12:00-29.08.2021 17:00 Utti
Noptel-kouluttajakoulutus 4 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Ampumaleiri 2: MPK:n sovelletut ammunnat 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Tarkka-ampujakoulutus 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00 Taipalsaari
Intti tutuksi naisille 28.08.2021 08:00-29.08.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Marskin Marssi 2021 johtaminen 28.08.2021 09:00-29.08.2021 18:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Pistooliammunta 31.08.2021 17:00-31.08.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata

SYYSKUU
Nuorten turvakurssi 01.09.2021 09:00-31.12.2021 16:00 Kouvolan koulutuspaikka
Intti tutuksi naisille (johtajat) 03.09.2021 09:00-05.09.2021 16:00 Taipalsaari
Taistelukoulutus MAAKK 03.09.2021 09:00-05.09.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Kymijoki 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö 03.09.2021 12:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Vekara 2021: Panssarintorjunnan asekäsittelykurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Vekara 2021: Ammusilmatorjunnan peruskurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 16:00 Karjalan Prikaati
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Kymijoki 2021: Pioneeritoiminnan kurssi (raivaaminen) 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kymijoki 2021: Jalkaväkiyksikön huoltokurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kymijoki 2021: Kranaatinheitinkurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kymijoki 2021:Taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kymijoki 2021: Panssarintorjuntapartion ja -ryhmän taistelutekniikankurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kymijoki 2021: Jalkaväkiaseet, optroniikka 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Moottoripyöräkurssi 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kymijoki 2021: Jalkaväkitaktiikka 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kenttämuonituskurssi 03.09.2021 16:00-05.09.2021 16:00 Taipalsaari
Intti tutuksi naisille 03.09.2021 16:00-05.09.2021 16:00 Taipalsaari
Intti tutuksi nuorille 04.09.2021 09:00-04.09.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Intti tutuksi nuorille 04.09.2021 09:00-04.09.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Informaatioturvallisuuskurssi 04.09.2021 09:00-04.09.2021 17:00 Kouvolan koulutuspaikka
Nuorten turvakurssin maastovaihe 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Kyberturvallisuuskurssi 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Selviytyminen sähköttä 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Katuturvallisuuskurssi 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Maakeen toiminnan joukot kodissa ja maastossa kurssi 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Etsintäkurssi 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Kyberturvallisuusjatkokurss 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Kenttämuonituskurssi 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Makean toiminnan joukot tutuksi 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Taistelukoulutus SPOLK 06.09.2021 09:00-09.09.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Jääkärijoukkueen hajautettu taistelu/Kouluttajat 10.09.2021 09:00-12.09.2021 16:00 Joutseno Myllymäki
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Arjen turvallisuuskurssi 10.09.2021 15:00-12.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Maastotaitoja naisille 10.09.2021 15:00-12.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Linnoittaminen 10.09.2021 18:00-12.09.2021 16:00 Punkaharju
RK kilpailut 11.09.2021 08:00-11.09.2021 17:00 Reserviupseerikoulu
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 3 11.09.2021 09:00-11.09.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Reservin rekrytointitilaisuus 11.09.2021 09:00-11.09.2021 17:00 Mikkelin koulutuspaikka
Taistelukunnon kehittäminen 11.09.2021 09:00-12.09.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Pistooliammunta 14.09.2021 17:00-14.09.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Kivääriammunta 5 mpk-kivääreillä 16.09.2021 17:00-16.09.2021 20:00 Reserviupseerikoulu
Reserviläiskivääriammunta 16.09.2021 17:00-16.09.2021 20:00 Taipalsaari
Laskuvarjohyppykurssi nro 9 17.09.2021 12:00-19.09.2021 17:00 Immola
Ammunnan harjoittelu 7/2021 18.09.2021 09:00-18.09.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Kivääriammunta 1 ja 5 mpk-kivääreillä 18.09.2021 12:00-18.09.2021 17:00 Reserviupseerikoulu
Pistooliammunta 21.09.2021 17:00-21.09.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Kivääriammunta 5 mpk-kivääreillä 23.09.2021 17:00-23.09.2021 20:00 Reserviupseerikoulu
Sotilaallisia valmiuksia kehittävä tehtävärata, Piikin teroitus 25.09.2021 09:00-25.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Ampumapäivä naisille 25.09.2021 12:00-25.09.2021 17:00 Reserviupseerikoulu
Ukontie-jalkamarssi, 25 km 26.09.2021 08:00-26.09.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Proto21: Tiedusteluharjoituksen johto 30.09.2021 16:00-03.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Kivääriammunta 5 mpk-kivääreillä 30.09.2021 17:00-30.09.2021 20:00 Reserviupseerikoulu
Reserviläiskivääriammunta 30.09.2021 17:00-30.09.2021 20:00 Taipalsaari

LOKAKUU
Jääkärijoukkueen johtajakurssi 01.10.2021 09:00-03.10.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Proto21: Tiedusteluharjoitus 01.10.2021 11:00-03.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Komppanian päällikkökurssi 01.10.2021 15:00-03.10.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Sotilaspoliisi ja suojaustoiminnan jatkokurssi 01.10.2021 15:00-03.10.2021 17:00 Karjalan Prikaati
Ajolupakoulutus (uusiminen + B-ajolupa) 01.10.2021 16:00-02.10.2021 14:00 Lappeenranta
Räjähdetietoisuus 01.10.2021 16:00-03.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Huollon johtaminen 01.10.2021 16:00-03.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Kohteen suojaaminen- vastatoimet 01.10.2021 16:00-03.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Tarkka-ammunta 1 02.10.2021 08:00-03.10.2021 16:00 Taipalsaari
Sisäampumasimulaattori -kurssi (rynnäkkökivääri, pistooli, kertasinko) 02.10.2021 09:00-02.10.2021 12:00 Reserviupseerikoulu
VBS peruskurssi + sisäampumasimulaattori 02.10.2021 09:00-03.10.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Sisäampumasimulaattori -kurssi (rynnäkkökivääri, pistooli, kertasinko) 02.10.2021 13:00-02.10.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Sisäampumasimulaattori -kurssi (rynnäkkökivääri, pistooli, kertasinko) 02.10.2021 17:00-02.10.2021 20:00 Reserviupseerikoulu
Pistooliammunta, Naiset 05.10.2021 17:00-05.10.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Noptel-kouluttajakoulutus 5 08.10.2021 16:00-10.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Taistelu rakennetulla alueella: Toiminta rakennuksessa 08.10.2021 16:00-10.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Tiedustelu rakennetulla alueella 08.10.2021 16:00-10.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Taisteluensiapu 1 08.10.2021 16:00-10.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Taisteluensiapu 2 08.10.2021 16:00-10.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Esikuntatyöskentely 2 08.10.2021 16:00-10.10.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Kenttäkelpoisuusmarssi reserviläisille 09.10.2021 09:00-09.10.2021 16:00 Taipalsaari
Ampumapäivä naisille nro 2 09.10.2021 09:00-09.10.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Pistooliammunta, kokeneet ampujat 12.10.2021 17:00-12.10.2021 20:00 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Laskuvarjohyppykurssi nro 10 15.10.2021 12:00-17.10.2021 17:00 Immola
Ammunnan harjoittelu 8/2021 16.10.2021 09:00-16.10.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus

MARRASKUU
Laskuvarjohyppykurssi nro 11 12.11.2021 12:00-14.11.2021 17:00 Immola
Ampumaleiri: Perusammunnat 12.11.2021 18:00-14.11.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Koulutuspaikkapäivä Hamina 13.11.2021 09:00-13.11.2021 16:00 Reserviupseerikoulu
Ammunnan harjoittelu 9/2021 13.11.2021 09:00-13.11.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 4 20.11.2021 09:00-20.11.2021 16:00 Karjalan Prikaati
Koulutuspaikkapäivä nro 2 27.11.2021 09:00-27.11.2021 15:00 Kouvolan koulutuspaikka
Kouluttajakoulutus K1: Kurssien kouluttajat 27.11.2021 09:00-28.11.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Ketun Kierros 2021- maastotaidot 27.11.2021 09:00-28.11.2021 16:00 Army Hostel, Karkialampi, Mikkeli
Koulutuspaikkapäivä 27.11.2021 09:00-27.11.2021 15:00 Lappeenranta

JOULUKUU
Vuoden 2022 Koulutuksen suunnittelupäivä 04.12.2021 09:00-16:00 Lappeenranta
Laskuvarjohyppykurssi nro 12 10.12.2021 12:00-12.12.2021 17:00 Immola
Ammunnan harjoittelu 10/2021 11.12.2021 09:00-11.12.2021 17:00 Tyrrin ampumakeskus
Jouluaaton kunniavartio 24.12.2021 16:00-18:00 Lappeenranta
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KUTSU 
RUK:N 100-VUOTISJUHLAAN

Reserviupseerikoulu täytti viime vuonna 100 vuotta. Juhlallisuuksia vietetään 12.6.2021 seuraa-
van, alustavan ohjelman mukaan: 
 Klo 9.00-9.15 kunnianosoitus Kaatuneiden upseereiden patsaalla sekä paikalliset  
 seppeleen laskut (RUL, kerhot, piirit)
 Klo 10.00-11.00 reserviupseeri- ja johtajakoulutuswebinaari
 Klo 11.15-12.00 Upseerioppilaan arjen esittelyä
 Klo 12.00-12.55 lounastauko
 Klo 13.00-14.00 virtuaalinen ohimarssi
Kokoontumisrajoitusten vuoksi juhlallisuudet toteutetaan hajautetusti etäyhteyksillä. 
Kymenlaakson reserviupseeripiiri järjestää juhlatilaisuuden, johon tässä kutsutaan kaikki Reser-
viupseerikoulun käyneet reservin upseerit. Paikkana on Kouvola-talon Simelius-sali, Varuskunta-
katu 11, 45100 Kouvola. Tilaisuus alkaa klo 9.00. 
Ohjelmaan sisältyy kahvitarjoilu ja lounas, jotka piiri tarjoaa. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan RUL:n 
tänä vuonna myöntämät ansiomerkit sitä haluavien kerhojen mitalien saajille.
Tumma puku, kunniamerkit.
Tämä kutsu sisältää varauksen. Tilaisuuden luonne ja mahdollinen toteutuminen riippuvat 12.6. 
voimassa olevista koronarajoituksista. 
Tilaisuuden toteutuessa siihen osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 8.6. mennes-
sä. Ilmoittautuminen sähköpostitse piiritoimistolle osoitteeseen kymresmail@gmail.com. Mah-
dollisten kokoontumisrajoitusten voimassaollessa sallittu määrä osallistujia hyväksytään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 

Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry
Piirihallitus

Testiversio www.kymensalpa.fi
Ohessa ensimakua tulevas-
ta Kymenlaakson reservi-
piirien nettisivuilta. Sivuil-
le on syötetty pääosin Ky-

men Salpa numeron 1/2021 
jutut uuteen muotoon. Si-
vukartta on vielä täydenty-
mässä ja tässä mitä tähän 

asti on saatu valmiiksi. 
Kokeile ja tutustu !
Kesäterveisin 
Toimituskunta

Tapahtumakalenteri, Kymenlaakson piirien yhteinen tapahtumakalenteri, (päivitet-
ty kesäkuun loppuun)
Artikkeli, mm. puheenjohtajien palsta, muut artikkelit
Yhdistykset, RU-piirin ja Res-piirin toimihenkiköiden yhteystiedot ja linkin yhdis-
tysten sivuille.
Kymen Salpa- lehti, aiemmin ilmestyneiden lehtien numerot
Liity jäseneksi, ohjeet miten liitytään mukaan toimintaamme

KUTSU 
KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIEN 

SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUIHIN
Kymenlaakson reserviupseereiden ja reserviläisten yhteiset suunnistusmestaruuskilpailut pide-
tään Keskilaakso -rastien yhteydessä 25.8 klo.16:30-18:30 Myllykosken Pillinkankaan maastos-
sa. Opastus VT15:ltä.
Sarjat: Yleinen, Naiset,Y35, Y50, Y60 Y70. Kaikilla C-rata,
Osallistumisohjeet: http://iltarastit.kouvolansuunnistajat.fi/keskilaaksorastit/info/
Lukekaa ohjeet huolellisesti!
Ilmoittautuessa ilmoitettava järjestäjälle osallistuminen reservipiirien suunnistuskilpailuun.

KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY 
Toimintakalenteri 2021 

 
Toukokuu 
Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Elimäki 21.05.2021 PERUTTU
Reserviläisammunnat,  kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri 23.5.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Lupinmäki 24.5.2021
Kesäkuu 
Piirin kevätkokous, piiritoimisto/etäyhteys 1.6.2021
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
RUK 100 vuotta, paikallinen juhlatilaisuus, Kouvola-talo 12.6.2021
Kymijokiviesti, Kotka - Kouvola 12.6.2021
Hengellinen perheilta, Elimäki 9.6.2021 PERUTTU
PM-kilpailuammunta, isopistooli, Ojakorpi 14.6.2021
Uusien ampumalajien pilottikilpailu, Tyrri 17.6.2021
PM-kilpailuammunta, pienoispistooli, Ojakorpi 21.6.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri 28.6.2021
PM-kilpailuammunta, pienoiskivääri, Tyrri 21.6.2021
Heinäkuu 
RESUL, reserviläisammunnat, Huovinrinne 3.7.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 5.7.2021
PM-kilpailuammunta, kenttäammunta ja itselataava kenttä 22.7.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri 26.7.2021 
Elokuu 
PM-kilpailuammunta, pistooli, pika-ammunta, Ojakorpi 2.8.2021
Hamina Tattoo 2.-7.8.2021 PERUTTU
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 9.8.2021
Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto Elokuu
Timon Malja- ampumakilpailu, pistooli 22-38, Ojakorpi 16.8.2021
PYT ja Kymen Salpa Piiritoimisto 16.8.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri 23.8.2021
Piirihallituksen kokous 4-2021,           23.8.2021
Perinnepistooli 50 m harjoituskilpailu, Tyrri 26.8.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 30.8.2021
Syyskuu 
Ukontie RK-kilpailu reserviläisille Syyskuu
KarPR:n YT-päivä Syyskuu
Hengellinen toimikunnan kokous ABC-Anjalankoski 13.9.2021
RESUL, Reservin ampumamestaruuskilpailut, Mikkeli 17.-19.9.2021
RESUL Kivääri 300 m. Mikkeli  18.9.2021 
Reservin ampuma- ja maastokilpailu 18.9.2021 
RESUL Tyrsky 2021 -jotos 24.-26.9.2021 PERUTTU
Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 30.9.2021
Lokakuu 
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä, Lahti 7.-8.10.2021
Piirihallituksen kokous 5-2020  18.10.2021
Piirin syyskokous 28.10.2021
Marraskuu 
PYT/Kymen Salpa toimikunnan kokous, piiritoimisto 18.10.2021
Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 30.11.2021
Joulukuu 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet paikkakuntakohtaisesti 5.-6.12.2021
Isoympyrän viestijuoksu, Hamina Joulukuu
Joulutulet ja adventtihartaudet viikko 51
Piirihallituksen kokoukset 6-2021 ja 1-2022 13.12.2021
Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakuntakohtaisesti 24.12.2021
Prosenttiammunta päättyy 31.12.2021
Huom!  
Muutokset mahdollisia. Kaikkiin aktiviteetteihin vaikuttaa merkittävästi se, mikä on koronapan-
demiatilanne kunakin ajankohtana. Tässä kalenterissa julkaistaan tavanomaiset tapahtumat niil-
tä osin kuin niiden tilanne on lehden ilmestyessä toimituksen tiedossa, myös perutut.

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/
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TAPAHTUMAKALENTERI 
KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY 

Toukokuu
Sotiemme veteraanien kirkkopäivä Elimäki 21.5.2021 PERUTTU
Reserviläisammunnat, kivääri 150 m ja pistooli 25 m, Tyrri 23.5.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Lupinmäki 24.5.2021

Kesäkuu 
Piirin kevätkokous, piiritoimisto/etäyhteys 1.6.2021
Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet 4.6.2021
Reservin ylennystilaisuus, Kouvola 4.6.2021
Viro-toimikunnan vierailu Raumalle 4.-6.6.2021 PERUTTU
RESUL: Perinneasekilpailut, Hollola 5.-6.6.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 7.6.2021
Kymijokiviesti, Kotka-Kouvola 12.6.2021
Hengellinen perheilta, Elimäki 9.6.2021 PERUTTU
PM-kilpailuammunta, isopistooli, Ojakorpi 14.6.2021
Uusien ampumalajien pilottikilpailu, Tyrri 17.6.2021
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

Heinäkuu 
RESUL, reserviläisammunnat, Huovinrinne 3.7.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 5.7.2021
PM-kilpailuammunta, kenttäammunta ja itselataava kenttä 22.7.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri 26.7.2021 

Elokuu 
PM-kilpailuammunta, pistooli, pika-ammunta, Ojakorpi 2.8.2021
Hamina Tattoo                      2.-7.8.2021 PERUTTU
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 9.8.2021
Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto Elokuu
Timon Malja- ampumakilpailu, pistooli 22-38, Ojakorpi 16.8.2021
PYT ja Kymen Salpa Piiritoimisto 16.8.2021
Sarjakilpailuammunta, kivääri, Tyrri 23.8.2021
Perinnepistooli 50 m harjoituskilpailu, Tyrri 26.8.2021
Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 30.8.2021

Syyskuu 
Ampumakilpailu Suomi-Alutaguse Malev, Viro Syyskuu
Ukontie rk-kilpailu reserviläisille Syyskuu
Hengellinen toimikunnan kokous ABC-Anjalankoski 13.9.2021
RESUL, Reservin ampumamestaruuskilpailut, Mikkeli 17.-19.9.2021
RESLUL Kivääri 300 m. Mikkeli  18.9.2021 
Reservin ampuma- ja maastokilpailu 18.9.2021 
RESUL Tyrsky 2021 -jotos                 24.-26.9.2021 PERUTTU
Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 30.9.2021

Lokakuu 
Piirihallituksen kokous, piiritoimisto 4.10.2021
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä, Lahti 7.-8.10.2021
Piirin syyskokous 28.10.2021

Marraskuu 
PYT/Kymen Salpa toimikunnan kokous, piiritoimisto 18.10.2021
Piirihallituksen järjestäytymiskokous, piiritoimisto 29.11.2021
Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 30.11.2021

Joulukuu 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet paikkakuntakohtaisesti 5.-6.12.2021
Joulutulet ja adventtihartaudet viikko 51
Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakuntakohtaisesti 24.12.2021
Prosenttiammunta päättyy 31.12.2021

Huom!  
Muutokset mahdollisia. Kaikkiin aktiviteetteihin vaikuttaa merkittävästi se, mikä on koronapan-
demiatilanne kunakin ajankohtana. Tässä kalenterissa julkaistaan tavanomaiset tapahtumat niil-
tä osin kuin niiden tilanne on lehden ilmestyessä toimituksen tiedossa, myös perutut.

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/
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Kymenlaakson Reserviläispiiri ry
KEVÄTKOKOUSKUTSU

 
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina kesäkuun1. päi-
vänä 2021 klo 17.00. Kokouspaikkana on piiritoimisto Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvo-
la. Mahdollisesti vallitsevien koronarajoitusten vuoksi on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä 
Microsoft Teams-sovellusta käyttäen. Kokous avataan piiritoimistosta käsin, jossa myös valtakirjat tar-
kastetaan ennen kokousta. Etäedustusvaltakirjat on toimitettava sunnuntaihin 30.5.2021 mennessä 
joko skannattuna tai selkeänä valokuvana sähköpostiosoitteeseen kymresmail@gmail.com, tai pos-
titse piiritoimistolle osoitteeseen Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Kokousedustajiksi ilmoi-
tetuille lähetetään järjestelmän kautta sähköpostitse etäkokouskutsu ja kokoukseen liittymislinkki.

Kokouksen asialista 
n, klo 16.30-17.00 
Valtakirjojen tarkastus ja yhteyksien avaaminen
Klo 17.00  Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n kevätkokous
ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri 
 ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Todetaan osallistujat
5§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6§ Käsitellään piirin vuoden 2020 toimintakertomus
7§ Käsitellään piirin vuoden 2020 tulos ja tase
8§ Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
9§ Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle 
 myönnettävästä vastuuvapaudesta
10§ Sääntömuutos
11§ Käsitellään muut määräaikaan mennessä kokoukselle
 tuodut asiat
12§ Kokouksen päättäminen
Piirihallitus
Jäsenyhdistykset saavat lähettää yhden (1) virallisen kokousedustajan jokaista alkavaa jäsenmää-
rän satalukua kohti seuraavasti: Hamina ja Kouvola 3, Iitti, Inkeroinen, Karhula-Kymi, Kotka, Myl-
lykoski ja Valkeala 2, Elimäki, Jaala, Kaakonkulma, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola ja Voikkaa 1.
Yhdistysten tulee nimetä henkilökohtaiset varamiehet sääntöjen 10§ mukaisesti.

Karjan prikaatin killan am-
pumamestaruudesta kisat-
tiin 8.5. Mielenkiintoiseksi 
kisan teki se, että kivääri-
osuus ammuttiin uusilla 
MPK-kivääreillä. MPK-ki-
väärit mahdollistavat meil-
le kaikille reserviläisille tu-
tustumisen reserviläisten 
ammuntaan, myös niille, 
joilla ei omaa asetta tai käy-
tössä kerhojen aseita. Vaik-
ka nykyinen aselaki on tiuk-
ka, niin säännöllinen osal-
listuminen MPK:n tai piirin 
ammuntoihin tekee mah-
dolliseksi aseluvan saamisen 
Poliisiviranomaisilta. 

Oma ampumakoke-
mus oli positiivinen. SA- 
rynnäkkökiväärin omaiset 
tähtäimet ovat jopa selke-
ämmät ja lisäksi moderni 
poskituen antava tukki 

mahdollistaa tukevan am-
puma-asennon. Liipaisus-
ta voidaan olla montaa 
mieltä, mutta vähintään-
kin kelvollinen.  

Karjalan prikaatin kil-
lan ampumestaruuskilpai-
luihin osallistui 11 ampu-
jaa. Kurssin johtajana oli 
Timo Viantie apunaan am-
munnanjohtajina Jari Pes-

sa (kiv) ja Juhani Tuomi-
nen (pist). Tvälläreinä toi-
mivat Ismo Hyppänen 
(kiv) ja Ilkka Reiju (pist) 
sekä MPK:n valvojana Roy 
Ylijoki. Ammunnan tulok-
set julkaistaan yksinoikeu-
della Karjalan Prikaatin 
Kilpi-lehdessä.

Pekka Mertakorpi

Karjalan prikaatin killan ampuma-
mestaruus ammuttiin MPK-asein

MPK-kivääri. Valmistaja Dasan Machineries Etelä-Korea, Kaliiperi 7.62 
x 39, Aseen paino 3,1 kg, Pituus 895 mm. (Kuva ja Tiedot Reserviläinen)

Corona Corona

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry
KEVÄTKOKOUSKUTSU

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina kesäkuun 1. 
päivänä 2021 klo 18.30. Kokouspaikkana on piiritoimisto Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvo-
la. Mahdollisesti vallitsevien koronarajoitusten vuoksi on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä 
Microsoft Teams-sovellusta käyttäen. Kokous avataan piiritoimistosta käsin, jossa myös valtakirjat tar-
kastetaan ennen kokousta. Etäedustusvaltakirjat on toimitettava sunnuntaihin 30.5.2021 mennessä 
joko skannattuna tai selkeänä valokuvana sähköpostiosoitteeseen kymresmail@gmail.com, tai pos-
titse piiritoimistolle osoitteeseen Salpausselänkatu 54 as 5, 45100 Kouvola. Kokousedustajiksi ilmoi-
tetuille lähetetään järjestelmän kautta sähköpostitse etäkokouskutsu ja kokoukseen liittymislinkki.

Kokousohjelma
n. klo 18.15-18.30  Valtakirjojen tarkastus ja yhteyksien avaaminen 
Klo 18.30  Kymenlaakson Reserviupseeripiirin kevätkokous

ESITYSLISTA
1. Valitaan kokoukselle
 - puheenjohtaja ja sihteeri
 - 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.  Todetaan läsnäolijat
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 
6. Käsitellään tilinpäätös vuoden 2020 tileistä
7. Esitellään toiminnantarkastuskertomus vuoden 2020 tilinpäätöksestä
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilivelvollisille myönnettävästä 
 vastuuvapaudesta
9. Valitaan piirin edustajat ja heille varahenkilöt liittovaltuustoon ja muihin toimielimiin. 
10.  Käsitellään jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
 piirihallituksen käsiteltäväksi kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 
 23§.ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu
11.  Päätetään kapteeni Pasi Laarin kunniajäsenyydestä
12. Mahdolliset tiedotusasiat
 - Palkitsemiset
 - Kerhojen väliset kilpailut 
13. Kokouksen päättäminen

Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä 
alkavaa satalukua kohti. Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2020 maksetut jäsenmaksut.  
 
Piirihallitus

Tämän päivän puheen ai-
he on corona ja siitä olet-
ko jo saanut piikin, jotkut 
ihmettelevät miksi en mi-
nä ole saanut, olenko vä-
liinputoaja. Monelle mat-
kustaminen ja ilonpito on 
elämän tärkeimpiä, joiden-
kin kärsivällisyys pettää ja 
halutaan juhlia kunnolla, 
ajatellaan  ei minulle voi 
tulla tartuntaa ja usein kui-
tenkin näin käy.  

Ihmisillä on pelko mi-
ten tästä selvitään vai sel-
vitäänkö koskaan, palau-
tuuko maailma entiselleen, 
välillä näyttää että tästä sel-
vitään kunnes taas uusi vi-
rustyyppi murskaa toiveet.

Ovatko tämän päivän 
ihmiset unohtaneet että 
maailmassa on suuremmat 
voimat mitä ihmiset eivät 
ota huomioon, on kaikki-
valtias Jumala joka sallii ih-
misten koetella omia voi-

mia ja taitojaan. Ih-
miset halveksuvat 
Jumalan sanan oh-
jeita joita jopa pidetään 
pilkkana,  ajatus eihän Ju-
malan raamatun ohjeet 
kuulu tähän päivään.  
 Näin ajattelivat Is-
raelilaiset aikanaan erä-
maavaelluksen aikana, he 
syyttivät Moosesta ja Aa-
ronia siitä että he toivat hei-
dät Egyptistä erämaahan, 
eivätkä uskoneet että heil-
le oli varattu uusi maa jo-
ka tihkui hunajaa ja mettä. 
Rangaistuksena heistä ei 
päässyt perille kuin Joosua 
ja Kaaled.   

Sodan aikana suoma-
laisten elämään kuului Ju-
mala ja hänen sanansa, 
kansa nöyrtyi Jumalan 
edessä pyytämään varje-
lusta ja ohjausta elämään, 
Jumala varjeli Suomen 
maata niin että se säilytti 

itsenäisyyden. 
Miten käy nyt kun 
ei turvata Juma-

laan luotetaan omaan vii-
sauteen. Jumalan lupauk-
set ovat edelleen voimassa 
myös sinulle. Usko sinäkin 
elämäsi Herran käteen ja 
hänen ohjaukseensa. Hän 
pitää sinusta huolen ilman 
mitään Corona pelkoa.

Herra lupaa Ps:91 5-6 
Et pelkää yön kauhuja, et 
päivällä lentävää nuolta et 
ruttoa joka pimeässä kul-
kee et kulkutautia joka päi-
väsydännä häviötä tekee. 
Korkeimman olet sinä ot-
tanut suojaksesi  Ei kohtaa 
sinua onnettomuus eikä 
vitsaus lähesty sinun ma-
jaasi.

Siunattua kesää 
Taisto Raussi
Sippolan reserviläiset


