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RUL Plus on jäsen-
ryhmä ammuntaa 
harrastaville

Finanssivalvonnan 
uusien määräysten ta-
kia Reserviläisten am-
pumaturva päättyi ny-
kyisen vakuutuskauden 
päättyessä 31.1.2021. 
Tieto tästä tavoitti liitot 
vasta vuoden loppupuo-
lella ja pakotti ne kehit-
tämään uusia ratkaisu-
ja turvatakseen ammun-
taa harrastavien jäsen-
tensä vakuutusturvan. 
Reserviupseeriliitossa 
asia ratkaistiin uudella 
jäsenryhmällä. 

RUL Plus -jäsenryh-
män jäsenyys antaa jat-
kossa osallistumisoikeu-
den Suomen Reserviup-
seeriliiton, Reserviläis-
urheiluliiton ja Reser-
viläisliiton niihin liitto-
tason kilpailu- ja mui-
hin tapahtumiin, joissa 

ammunta on keskeises-
sä roolissa. 

Jäsenyyteen sisältyy 
Reserviläisen ampuma-
turvaa vastaavat ampu-
matoiminnan vakuutuk-
set, eli tapaturma- ja vas-
tuuvakuutus. 

RUL Plus -jäsenmak-
su on 25 euroa. Vuon-
na 2020 ampumatur-
van maksaneet RUL:n 
jäsenet siirretään auto-
maattisesti RUL Plus 
-jäsenryhmään 1.1.2021 
alkaen. Vuoden 2021 jä-
senmaksulomakkeet on 
lähetetty liiton jäsenil-
le tammikuussa ja jä-
senmaksun eräpäivä on 
15.2.2021. Näiden am-
pumaturvan aikaisem-
min hankkineiden RUL 
Plus -jäsenyys jatkuu 
15.2.2021 jälkeen, mi-
käli he maksavat jäsen-
maksun yhteydessä 25 
euron maksun normaa-

lin jäsenmaksun lisäksi. 
Ne, jotka eivät mak-

sa jäsenmaksun yhtey-
dessä vakuutusturvan si-
sältävää maksua putoa-
vat RUL Plus -jäsenryh-
mästä pois, mutta pysy-
vät yhdistyksen, piirin 
ja liiton jäseninä nor-
maalisti. 

Liittyminen RUL 
Plus -jäsenryhmään on 
vapaaehtoista, mutta si-
tä suositellaan erityises-
ti aktiivisesti ampumis-
ta harrastaville jäsenille. 

RUL Plus -jäsenryh-
mään voi liittyä missä 
vaiheessa vuotta tahan-
sa suorittamalla 25 eu-
ron maksun liiton jäsen-
maksutilille. Jäsenmak-
sutilien numerot löyty-
vät jäsenmaksulomak-
keesta. Varsinainen jä-
senmaksu tulee olla suo-
ritettuna. RUL Plussaan 
sisältyvä vakuutusturva 

tulee ryhmän uusilla jä-
senillä voimaan jäsen-
ryhmän maksun mak-
samisen jälkeen. 

Jäsenryhmän jäsenet 
saavat normaalin jäsen-
kortin lisäksi erillisen 
RUL Plus -kortin, jolla 

he voivat osoittaa kuulu-
vansa vakuutettuun jä-
senryhmään.

Reserviläisliiton uusi 
jäsenryhmä ampu-
maharrastajille

Vuoden 2021 alus-
ta lähtien Reserviläis-
liiton jäsenillä on mah-
dollisuus liittyä uuteen 
ampumaharrastajien jä-
senryhmään. Taustalla 
on vanhanmallisen Re-
serviläisten ampuma-
turvan päättyminen va-

kuutuskauden päättyes-
sä 31.1.2021. Muutos on 
seurausta Finanssival-
vonnan uusista määrä-
yksistä.

Uuteen jäsenryh-
mään voi liittyä niin, 
että jäsenmaksulaskun 
yhteydessä maksaa va-
paaehtoisen toimintatur-
vamaksun, joka on tänä 
vuonna 35 €. Jäsen saa 

tällä muun muassa am-
pumaharrastuksen toi-
mintaturvan sekä eri-
koisetuja.

Jäsenmaksulaskut 
postitettiin jäsenille 
tammikuun lopulla. Ne 
jäsenet, jotka ovat tilan-
neet E-laskun, menee au-
tomaattisesti vain pelk-
kä jäsenmaksu. Mikä-
li nämä jäsenet halua-

vat myös toimintatur-
van, tulee se erikseen 
maksaa. Ohje maksami-
sesta löytyy osoitteesta 
www.reservilaisliitto.fi/
toimintaturva.

Jäsenyys uudessa jä-
senryhmässä antaa osal-
listumisoikeuden Reser-
viläisliiton, Reserviläis-
urheiluliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton 

liitto-, piiri- ja yhdistys-
tason kilpailu- ja mui-
hin tapahtumiin, joissa 
ammunta on keskeises-
sä roolissa, sekä Puolus-
tusvoimien tai muiden 
tahojen yhteisiin tapah-
tumiin, joissa vaaditaan 
vakuutusturvaa.

Tähän jäsenryhmään 
kuuluvat saavat myös 
ampumaharrastukseen 
liittyviä merkittäviä eri-
koisjäsenetuja. Yksi jä-
senetuja tarjoava yritys 
on Brownells, jolla on 
erittäin laaja valikoima 
asealan eri tuoteryhmiä. 
Brownells toimii Suo-
messa verkkokaupan vä-
lityksellä ja sillä on isot 
varastot Yhdysvalloissa 
ja Saksassa. Nettikauppa 
löytyy osoitteesta www.
brownells.fi. 

Toinen uudelle jä-
senryhmälle erikoisetu-
ja tarjoava yritys on Ou-
lun Ase. Yritys tarjoaa 

reserviläisille tarkoin 
valikoituja aseita, ase-
tarvikkeita ja patruu-
noita. Oulun Ase toi-
mii tällä hetkellä ver-
kossa sekä Kempeleen 
kivijalkamyymälässä 
osoitteessa Planeettatie 
5. Nettikauppa löytyy 
osoitteesta www.oulu-
nase.fi. Reserviläisliit-
to julkistaa talven ja ke-
vään aikana uusia, ra-
hanarvoisia erikoisjä-
senetuja uudelle jäsen-
ryhmälle.

Uuteen jäsenryh-
mään liittyneet saavat 
maaliskuussa postitse 
uuden jäsenkortin, jol-
la jäsenet voivat todis-
taa ampumaharrastuk-
sen toimintaturvan voi-
massaolon. Kortin mu-
kana tulee jäsenetuihin 
liittyvä kirje sekä ensim-
mäinen etukoodi.

Suomen Reserviupseeriliitto

Ampumaturva-asiaa

Suomen Reserviläisliitto ry
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Suruviesti Jorma Uskin 
äkillisestä poismenosta on ta-
voittanut monet meistä. Tapasin 

Jorman viimeisen kerran 8.2. piirin 
palkitsemisvaliokunnan kokouksessa. 
Niin tässä kokouksessa kuin monessa 
muussakin saimme tukeutua Jormaan 
piirin päätöksiä tehdessämme. Jaksa-
mista Jorman läheisille niin kotona 
kuin yhteisössämme.  

Reserviupseeriliiton juhlavuo-
den tunnus ”Johtajuutta kaikissa 
olosuhteissa” kuvaa hyvin alkaneen 
vuoden toimintaamme. Jatkamme 
toimintaamme soveltaen ja pyrim-
me samalla löytämään myös aivan 
uusia toimintamalleja.  Rohkaisen 
kerhoja ja piiriämme järjestämään 
RUL 90 tapahtumia ennakkoluu-
lottomasti. Niiden järjestämiseen 
on liitolta saatavissa teemaan liitty-
vää materiaalia ja rahallista tukea. 

Ampumatoiminnan osalta olem-
me päässeet aloittamaan vuoden lä-
hes normaalisti. Liitot RUL ja RES 
ovat lanseeranneet uuden jäsenryh-
män, eli maksamalla 25 / 35 euron 

lisän, sisältyy jäsenyyteen reservi-
läisen ampumaturva. Vuoden toi-
sella viikolla saimme UTJR:n il-
moituksen, jossa Tyrrin 
ampumakeskus avautui 
jälleen meille reserviläi-
sille. Helmikuussa ovat 
lähteneet pyörimään re-
servipiirien palvelusam-
muntaharjoitukset (3 ti-
laisuutta). Tämän lisäksi 
MPK järjestää kevään ai-
kana uusilla MPK-kivää-
reillä ammunnan harjoit-
telua viisi kertaa, joista 
yhden tilaisuuden erityisesti naisil-
le. Nämä ammunnat mahdollistavat 
harjoittelun MPK-asein (reserviläis-
kivääri ja 9 mm pistooli) myös niil-
le, joilla ei ole omaa tai kerhon aset-
ta käytettävänä. Tätä kirjoittaessa-
ni olemme aikeissa toteuttaa ampu-
makauden normaaliin tapaan. Ta-
voitteena on päästä kisaamaan pii-
rien mestaruuksista, viiden osa-
kilpailun sarjakilpailussa (kivää-
ri ja pistooli) ja neljän osakilpailun 

SRA-sarjan normaalin vuoden ta-
paan. Elämme kuitenkin poikke-
usoloissa ja päivitämme tilanneku-

vaa viikoittain. Kat-
sotaan miten käy, sillä 
tässäkin meidän tulee 
sopeutua mahdollisiin 
viranomaisten rajoi-
tuksiin.  

Piirien yhteinen 
viestintäuudistus on 
lähtenyt liikkeelle. To-
sin heti alkumetreillä, 
meille tuli vaikeuksia 
uusitun RUL sivuston 

kanssa, joka ei ole kaikilta osin val-
mis. Emme jääneet tuleen makaa-
maan, vaan olemme päättäneet to-
teuttaa hankkeen omalla nettialus-
talla, jolloin emme ole riippuvai-
sia Liittojen sivustoihin liittyvistä 
rajoituksista. Tavoitteena on saada 
netissä julkaistavalla Kymen Salpa-
sivustolla tehostettua omaa sisäistä 
viestintää, lisäksi oleellista on luoda 
näyttävät sivut, jolla pystytään saa-
maan näkynyyttä myös potentiaa-

listen jäsenten rekrytointiin. Vies-
tintäryhmä on päättänyt julkais-
ta vuoden 2021 kaksi ensimmäistä 
Kymen Salpalehden numeroa van-
halla konseptilla, mutta katsotaan, 
saadaanko jo kolmas aikaan uudel-
la tavalla.

No tulihan se sieltä eli vanhan-
ajan TALVI. Nyt on meillä mah-
dollista parantaa omaa kenttäkel-
poisuutta hiihdon parissa. Suksi-
kauppa on käynyt kuumana ja par-
haat parit alkavat olla kaupoissa vä-
hissä. Meille perinteisen tyylin har-
rastajille on suksien pitoa painotet-
tu ehkä turhankin paljon. Vinkki-
nä kehotan panostamaan myös luis-
toon. Fluorivoiteilla ja luistoalueen 
harjaamisella kiiltäväksi muuttuu 
eteneminen tasatyöntö ja yksipot-
ku painotteisemmaksi. 

Iitissä 26.2.2021 

Pekka Mertakorpi

RUL 90, Johtajuutta kaikissa oloissa

Kirjoitan tässä teille esittelytiedo-
tetta itsestäni Reserviläispiirin 
ensimmäisen varapuheenjohta-

jan roolissa. Nimeni On Kyösti Skip-
pari ja minut valittiin tähän tehtävään 
viime syksynä piirin syyskokoukses-
sa. Kiitän tässä samalla kaikkia luot-
tamuksesta. Tällä hetkellä toimin 
Kouvolan Reserviläisten puheenjoh-
tajana ja olen mukana piirin eri luot-
tamustehtävissä. 

Ohessa tärkeää asiaa jäsenmak-
susta sekä toimintaturvamaksusta. 
Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua 
ammuntaa harrastavien jäsenten jä-
senryhmään maksamalla jäsenmak-
sulaskun yhteydessä vapaaehtoinen 
toimintaturvamaksu, joka on 35 eu-
roa. Maksulla saat ammuntaharras-
tusta varten toimintaturvan. 

Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä 
antaa osallistumisoikeuden Reser-
viläisliiton, Reserviläisurheiluliiton 
ja Suomen Reserviup-
seeriliiton liitto-, piiri- 
ja yhdistystason kilpai-
lu- ja muihin tapahtu-
miin, jossa ammunta on 
keskeisessä roolissa se-
kä Puolustusvoimien tai 
muiden tahojen yhteisiin 
tapahtumiin, joissa vaa-
ditaan vakuutusturvaa. 

Tarkkaile siis postia-
si ja jäsenmaksun mak-
samisen yhteydessä han-
ki itsellesi lisäturva.

Yhdistysten yleiset säännöt mää-
rittelevät useissa yhdistyksissä sään-
tömääräisen vuosikokouksen pidet-

täväksi huhtikuun loppuun men-
nessä. Uuden väliaikaisen lain mu-
kaan yhdistyksen hallitus voi hy-

väksyä vuosikokouk-
sen pidettäväksi vii-
meistään 30.6 2021. 
Tämä kannattaa ottaa 
esille, kun suunnitte-
lette vuosikokouksen 
ajankohtaa ja osallis-
tuminen voidaan sal-
lia etäosallistumisena.

 Toimintaamme al-
kaneena vuotena on 
varjostanut Koronan 
leviäminen ja sen vai-

kutus toimintaamme. Toivottavasti 
kerhot ovat vallitsevasta tilanteesta 
huolimatta pystyneet pitämään yh-
teyttä keskenään sekä pitämään ak-

tiviteettejaan yllä tavalla tai toisel-
la. Suomessa rokotukset edistyvät 
ja toivon, että päästään normaalim-
paan elämän menoon myöhemmin 
kevään ja kesän aikana. Nyt tarvi-
taan uskoa siihen, että selviämme 
tästä vastoinkäymisestä yhdessä.

Toivotan teille valoisaa alkavaa ke-
vättä!

Teidän

Kyösti Skippari
Reserviläispiirin 
1. varapuheenjohtaja

Hyvät reserviläispiirin jäsenet  
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Aluetoimiston  
arjesta

Vuosi vaihtui vielä lähes 
etelä-eurooppalaisissa 
tunnelmissa ainakin sää-
tilan suhteen. Vaihteeksi, 
ja toisten mielestä onnek-
si saimme kuitenkin tänä 
talvena maistaa myöskin 
perinteistä suomalaista 
talvisäätä. Aluetoimistos-
sa vuosi on alkanut kiirei-
sissä merkeissä. Kuluvan 
vuoden paikallispuolus-
tuksen alueellinen pää-
harjoitus järjestettiin Kou-
volan pääpiirteisellä alu-
eella. Kaakkoissuomen 
aluetoimiston henkilöstö 
onkin muiden kiireiden 
ohella saanut alkuvuodes-
ta kääriä hihansa korkeal-
le selvitäkseen haasteesta. 

Korona epidemian ke-
hittymisen mukanaan 
tuoma epävarmuus lyö 
leimansa tulevien tapah-
tumien suunnitteluun, 
vaikkakin perusrutiini 
taudin uhan alla toimimi-

sessa onkin jo vähintään 
hyvällä tasolla. Elämme 
toivossa ja pidämme kat-
seen tulevassa.

Paikallispuolustus 
kulmakivenä
Paikallispuolustusharjoi-
tuksia järjestetään Puolus-
tusvoimissa kahdesti vuo-
dessa. Keväisin ja syksyi-
sin toistuvat harjoitusko-
konaisuudet vuorottelevat 
sijainniltaan alueellisesti. 
Kymenlaakson alueella 
harjoitukset toistuvat ker-
ran vuodessa joko, eteläi-
sessä, tai vaihtoehtoisesti 
pohjoisessa Kymenlaak-
sossa.

Paikallispuolustuksen 
rooli puolustusjärjestel-
mämme kokonaisuudes-
sa on äärimmäisen tärkeä. 
Se luo muille joukoille 
alueellisesti kattavan tu-
kiverkoston koko valta-
kunnan alueelle, toimii 
siltana muiden viran-
omaisten ja yhteiskunnal-
listen toimijoiden suun-

taan, sekä mahdollistaa 
voiman kasvattamisen. 
Vaikkakin rooli on ylei-
sesti ottaen tukeva, voi-
daan paikallisjoukkoja 
käyttää tarpeen vaatiessa 
myös rajoitettuihin taiste-
lutehtäviin.

Keskeisiä toimijoita 
paikallispuolustuksen to-
teuttamisessa ovat pää-
sääntöisesti maakunnalli-
set paikallispataljoonat.  
Paikallispataljoonan esi-
kunnan runko muodoste-
taan yleensä maavoimien 
joukko-osaston alaisesta 
aluetoimistosta. Näin on-
kin pohjoisen Kymen-
laakson ja Kaakkoissuo-
men aluetoimiston koh-
dalla. Eteläisen Kymen-
laakson suhteen on käy-
tännön syistä ratkaisuksi 
muodostunut tukeutumi-
nen MAASK, Hamina 
suuntaan. 

Pataljoonien henkilös-
töä täydennetään reservi-
läisillä, jotka tuntevat toi-
minta-alueensa hyvin. 

Paikallispataljoonan 
avainhenkilöstö tekee 
joukko-osaston ja aluetoi-
miston kautta jo normaa-
lioloissa yhteistoimintaa 
paikallisviranomaisten 
sekä alueensa reservin 
kanssa. Tällä menettelyta-
valla Kymenlaaksolainen 
paikallistuntemus ja kon-
taktit muihin toimijoihin 
päätyvät myös muualta 
alueelle mahdollisesti kes-
kitettävien joukkojen 
käyttöön.

Osaava reservi on riit-
tävän ja ajanmukaisen so-
tavarustuksen lisäksi pai-
kallispataljoonan suori-
tuskyvyn ydintä. Koska 
paikallispataljoonien jou-
kot ovat pääsääntöisesti 
muita, kuin rauhan aika-
na joukkotuotannossa 
(varusmiespalveluksessa) 
tuotettavia, korostuu 
osaamisen ylläpidon tar-
ve nimenomaan näissä 
joukoissa.

Perinteisten kertaus-
harjoitusten lisäksi tarjol-

la on erilaisia kanavia 
henkilökohtaisen osaami-
sen kasvattamiseksi. Näi-
tä ovat reserviläisjärjestö-
toiminnan ohella erilaiset 
MPK tarjoamat sotilaalli-
sia valmiuksia parantavat 
kurssit, sekä puolustus-
voimien vapaaehtoisiin 
harjoituksiin osallistumi-
nen. Joukko-osaston ja 
paikallispataljoonan teh-
tävänä tässä kentässä on 
varmistaa, että annetta-
van koulutuksen sisältö 
tuottaa haluttua lisäarvoa 
reserviläisille sekä, että 
harjoitusten jatkumo tu-
kee oppimista. Esimerk-
kinä tästä voisi olla vaik-
kapa sisällöllisesti ketju-
tettu oppimispolku MPK 
harjoituksen kautta va-
paaehtoiseen ja siitä var-
sinaiseen kertausharjoi-
tukseen. Toki, samaan 
hengenvetoon on todetta-
va eräänlaisen kohtaanto-
ongelman olemassaolo. 
Vapaaehtoisiin harjoitus-
tapahtumiin ei joukkoa 

saada kokonaisuutena, jo-
ten aikaan saatu oppimi-
nen on useimmiten yksi-
lötasolla.

Horisontissa ja 
peräaalloissa

Tapahtumia
Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston vuosipäiväkonsert-
ti Kuusankoskella 
23.2.2021 peruttiin Koro-
na-rajoitusten seuraukse-
na. 

Kaakkoissuomen aluetoi-
miston vuosipäivä 
23.2.2021 toteutettiin pie-
nimuotoisena päivätilai-
suutena oman henkilökun-
nan läsnä-ollessa.  

Paikallispuolustusharjoi-
tus ”KYMI21” 8.-11.3.2021 
(kirjoittamishetkellä toteu-
tumassa)

Talvisodan päättymisen 
muistojuhla Kouvola 13.3.

KARPR vuosipäivä Veka-
ranjärvi 16.5.

Yrittäjäpäivä Vekaranjär-
vellä 27.5.

Lippujuhlapäivän ylentä-
mistilaisuus Kouvolassa 
4.6.

Puolustusvoimien kesä-
kiertue Kouvolassa 8.6. 

Everstiluutnantti 
Timo Heijari, Kaakkois-
Suomen aluetoimiston 
päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati

AJANKOHTAISTA KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTOSTA

Kymenlaakson reserviläis-
toiminta koki 17,.2 suuren 
menetyksen aiemman toi-
minnanjohtajan, Jorma Us-
kin poismenon vuoksi. Toi-
minnanjohtajaksi ryhtyes-
säni reilut kaksi vuotta sit-
ten ihmettelin Jorman 
”saappaiden suuruutta” ja 
olin hieman epävarmakin, 
että kuinka hyvin ne pys-
tyn täyttämään. Jorma ei 
kuitenkaan jättänyt minua 
pulaan, vaan toimi taustal-
la tukenani ja antoi asian-
tuntemuksensa kauttani re-
servipiirien käyttöön aina 
tarvittaessa, ihan viime 
viikkoihin asti. Olen siitä 
hyvin kiitollinen. Esitän sy-
vimmät osanottoni Jorman 

omaisille.    
Korona otti reserviläis-

toiminnastakin uuden ot-
teen hieman seesteisem-
män vaiheen jälkeen. Sen 
ehdoilla toimintaa nyt suu-
ressa määrin jatketaan. Pii-
rien kevätkokoukset on jäl-
leen siirretty, Puolustusvoi-
mien kanssa tehtävä yhteis-
työ on edelleen hyvin rajat-
tua, tapahtumia on perut-
tu jne.  Samat rajoitteet ovat 
voimassa kuin vuosi sitten.  
No, niin kuin Reserviup-
seeriliitto asian ilmaisee, 
niin tämäkin on taistelu, jo-
ka vain on voitettava. Ko-
ronan vaikutukset eivät 
myöskään ole pelkästään 
negatiiviset toimintaamme 

ajatellen, vaan reservipiirit-
kin ovat ottaneet pitkän di-
giloikan, joka luultavim-
min helpottaa jatkossa ko-
kousten järjestämistä ja li-
sää niihin osallistumista. 
Kaikkea ihmisten välisiä 
kohtaamisia ei digiteknii-
kalla tietenkään voida kor-
vata, mutta piirimme toi-
minta kattaa maantieteelli-
sesti suuren alueen, ja fyy-
sinen osallistuminen koko-
uksiin voi joillekin olla vai-
valloista ja kallistakin. Etä-
kokoukset tekevät kokouk-
siin osallistumisesta hel-
pompaa.  Näillä siis kuiten-
kin mennään nyt ja toivot-
tavasti meneillään oleva ro-
kotusohjelma mahdollistaa 

aktiivisemman toiminnan 
viimeistään syksyllä, toi-
vottavasti jo kesällä. 

Hieman asiaa tiedotta-
misesta. Ensin omasta vies-
tintäprojektistamme, joka 
on pikkuhiljaa saamassa ns. 
lihaa luitten ympärille. ky-
mensalpa.fi-domain on re-
kisteröity ja kunhan saa-
daan suunniteltua ja pää-
tettyä rakenne, design, päi-
vitysvastuut ja muut oleel-
liset asiat, niin sivut saa-
daan avatuksi vielä kenties 
kesään mennessä. Apua 
olemme saaneet XAMK:n 
viestintäalan opiskelijoilta, 
josta suurkiitos heille.  Mut-
ta sitten liittotason tiedot-
tamisasiana on esitetty 

pyyntö, ja olen siinä täysil-
lä mukana, että jäsenet päi-
vittäisivät tietonsa Maan-
puolustusrekisteriin. Se on 
se tietolähde, josta yhteys-
tiedot poimitaan, kun kai-
kille jäsenille halutaan toi-
mittaa jotain kaikkia kos-
kevaa tietoa. Näin on sekä 

piiri- että liittotasolla.  Eri-
tyisesti sähköpostiosoite 
on tärkeä, jos se puuttuu tai 
on väärä niin tieto ei tieten-
kään kulje. Liitot myös 
muistuttavat, että jos sitä 
kautta tulevat postit on es-
tetty, niin ne eivät tieten-
kään tule perille. Ainakin 
sellaisessa asemassa olevia, 
joiden on tärkeää olla pe-
rillä meneillään olevista 
asioista, pyydetään poista-
maan estot.      

Hyvää kevään odotus-
ta!

Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja

Korona ei hellitä!

Aluetoimiston vuosipäivän juhlintaa poikkeuoloissa
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Lauantaina 23.1.2021 ko-
koontuivat Kouvolan Lää-
ninpuistossaTammenleh-
vän perinneliiton alueelli-
set järjestöt allekirjoitta-
maan yhteisen julkilausu-
man.

Uusi Pohjois-Kymen 
perinneyhdistys ry ottaa 
vastuun sotiemme veteraa-
nien sekä tuki- että perin-
netyöstä tulevina vuosina. 
Toiminta-ajatusta, ohjeita, 
sääntöjä, ynnä muita asia-
kirjoja on valmisteltu huo-
lella jo 10 vuoden ajan. Jul-
kilausuman allekirjoitta-
neet ovat Tammenlehvän 
perinneliitto ry:n Kymen-
laakson alueellisia jäsenyh-
distyksiä. Allekirjoituksel-
la yhdistykset ovat päättä-
neet tukea ja ohjata perus-
tettavan Sotiemme 1939–
1945 veteraanien Pohjois-
Kymen perinneyhdistys 
ry:n toimintaa. Allekirjoit-
taneet yhdistykset ohjaavat 
ja koordinoivat alueellista 
veteraaniperinnetyötä 
Pohjois-Kymenlaaksossa, 
sekä edistävät jäsenjärjes-
töjen perinnetyötä. Yhdis-
tykset huolehtivat osaltaan 
sotiemme veteraanien pe-
rinteen siirtämisestä nuo-
remmille sukupolville. 

Lääninpuiston tilaisuu-
den avasi Kymenlaakson 
sotaveteraanipiirin pu-
heenjohtaja, eversti evp. 
Arto Mikkonen. Puheen-
johtaja Mikkonen korosti 
huolellisen valmistelun 
merkitystä, sekä hyvää yh-
teistyötä paikalla olevien 
jäsenliittojen edustajien 
kesken. Julkilausuma sisäl-
tää tärkeän viestin usealle 
taholle tulla mukaan pe-

rinnetyöhön. Sotiemme 
veteraanien seppeleen 
Sankarivainajien muisto-
merkille laskivat Kouvolan 
toimikunnan puheenjoh-
taja Antti Laherto ja Suo-
men Lottaperinneliiton 
puheenjohtaja Kaija Vesa-
la. Seuraavaksi Kymen-
laakson perinnetyövastaa-
va Eero Mattila piti pu-
heen. Hän korosti puhees-
saan, että teemme Kouvo-
lassa historiaa. ”Tammen-
lehvän Perinneliiton jäsen-

järjestöt ovat olleet aloit-
teellisia kansallisen perin-
teemme siirtämisessä tule-
ville sukupolville. Perus-
tamme Kymenlaaksossa 
kaksi perinneyhdistystä. 
Tämä hanke käynnistyy 
nyt täällä Kouvolassa lää-
ninpuistossa allekirjoitet-
tavalla julkilausumalla. 
Myöhemmin perustajajä-
seniksi voivat tulla kaikki 
halukkaat järjestöt ja yksi-
tyiset henkilöt. Miksi tä-
män Julkilausuman sitten 

allekirjoitamme tänään la 
23.1.2021? Haluamme tie-
dottaa julkiselle sanalle jär-
jestökentässä tapahtuvasta 
muutoksesta. Kansalaisten 
kesken tarvitsemme myös 
yhteistyötä ja keskinäistä 
ymmärrystä näin tammi-
kuun kihlauksena”, totesi 
Mattila.

Lausuman allekirjoitti-
vat 15 Tammenlehvän pe-
rinneliiton jäsenjärjestöä 
tai niiden alaista toimijaa, 
kuten Sotainvalidien vel-
jesliiton Kymen piiri ry, Ky-

menlaakson sotaorvot ry, 
Kymenlaakson reserviläis-
piiri ry, Pohjois-Kymen ka-
dettipiiri, Kymenlaakson 
sotaveteraanipiiri ry, Kou-
volan seudun lottaperin-
neyhdistys ry, Kymenlaak-
son rintamaveteraanit ry, 
Pohjois-Kymen Sotilaspoi-
kien perinnekilta ry, Ky-
menlaakson kiltapiiri ry, 
Karjalan liiton Kymen-
laakson piiri ry, Sotainva-
lidien perinnejärjestön Ky-
men alueyhdistys ry, Vapa-
ussotien Kymenlaakson 

perinneyhdistys ry, Ky-
menlaakson rauhantur-
vaajat ry, Sotilaskotiliitto ja 
Kymenlaakson reserviup-
seeripiiri ry. Tammenleh-
vän Perinneliiton toimin-
taa kehitetään niin, että se 
voi vuonna 2024 ottaa alu-
eellisia perinneyhdistyksiä 
jäsenikseen sekä ryhtyä 
ohjaamaan ja tukemaan 
niiden toimintaa. 

Teksti: Eero Mattila
Kuvat: Riitta Mattila

Kymenlaaksoon veteraaniperinneyhdistys

Allekirjoitettu julkilausuma

Lääninpuiston tilaisuudessa läsnäolleita järjestöjen edustajia.

Reserviupseeripiirin puolesta Julkilausuman allekirjoittivat puheenjohtaja Pekka Mertakorpi (kirjoittamassa) 
ja varapuheenjohtaja Juha Tompuri (vas). Keskellä perinnetyövastaava Eero Mattila. 
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KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY

PIIRIN YHTEYSTIEDOT
KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail(at)gmail.com
www.rul.fi/kymenlaakso
Y-tunnus 1445623-6

Piirin puheenjohtaja
kapteeni Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi(at)gmail.com
1.varapuheenjohtaja
kapteeni Ilkka Kuusela
puh 040 526 7929
ilkka.kuusela(at)kotkanruk.fi
2. varapuheenjohtaja
majuri Juha Tompuri
puh 040 8348889
juha.tompuri(at)outlook.com
Toiminnanjohtaja, sihteeri ja 
talousasiainhoitaja
Leevi Lassila
Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail(at)gmail.com
Piirin verkkosivujen ylläpito ja some-vastuu
Kim Jokela
kimjokela(at)hotmail.com
Piirin valmiusvastaava 
Pasi Laari
puh 0400 298308
pasi.laari(at)kouvolanputkityo.fi

PIIRIN TOIMIKUNNAT, VALIOKUNNAT JA 
PUHEENJOHTAJAT

PIIRIN KERHOT JA PUHEENJOHTAJAT

 ELIMÄEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Jani Juvankoski 
puh 0400 250027
jani.juvankoski(at)liikennekoulut.fi
 

 HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Ilkka Rämä 
puh 0400 347855
rama.ilkka(at)gmail.com

 IITIN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Tommi Tiihonen 
puh 040 5516528
tommi.tiihonen(at)esedu.fi

 INKEROISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Lassi Ukkola
puh 050 317 1075
lassiu3(at)gmail.com
 

 JAALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Perttu Valkeapää 
puh 040 732 6152
perttu.valkeapaa(at)hotmail.fi

 KARHULAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Johan Bardy
Asianajotoimisto Johan Bardy
puh 0400 486060 
johan(at)bardy.fi

 

 KOTKAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Sami Kahila 
puh 050 353 5202
sami.kahila(at)kotkanruk.fi 

 KOUVOLAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Pasi Laari
puh 0400 298308
pasi.laari(at)kouvolanputkityo.fi
  

 MYLLYKOSKEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Jere Kujala
puh 044 322 5435
kerezi(at)hotmail.fi

 POHJOIS-KYMEN RESERVIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Sakari Ahola
puh 044 525 2851

 PYHTÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Puheenjohtaja Petteri Widemark
puh 040 486 0011
petteri.widemark(at)gmail.com
  

 VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN 
RESERVIUPSEERIKERHO RY 
Puheenjohtaja Petri Rajajärvi 
puh 040 5119437
petri.rajajarvi(at)gmail.com

 TYÖ- JA TALOUSVALIOKUNTA
 PALKITSEMISVALIOKUNTA

Puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi(at)gmail.com

PIIRIHALLITUS
Varsinainen jäsen Varajäsen

 ELIMÄKI
Jani Juvankoski Tero Lehtinen 
puh 0400 250027 puh 043 8200582
jani.juvankoski(at)liikennekoulut.fi terotapio(at)hotmail.com

 HAMINA
Ilkka Rämä Kalle Kangas 
puh 0400 347855 puh 0400 880858
rama.ilkka(at)gmail.com kangas.kalle58(at)gmail.com
Paavo Kriktilä Ari Falkenberg
pkriktila(at)yahoo.com puh 0500 552564
 ari.falkenberg(at)gmail.com

 IITTI
Tommi Tiihonen Tero Luukkainen
puh 040 5516528 puh 040 8430446
tommi.tiihonen(at)esedu.fi tero.luukkainen(at)hotmail.com
 

 INKEROINEN
Lassi Ukkola Esko Boman
puh 050 317 1075 puh 0400 657959 
lassiu3(at)gmail.com esko.j.boman(at)gmail.com

 JAALA
Perttu Valkeapää Paavo Valkeapää 
puh 040 732 6152 puh 040 7694276 
perttu.valkeapaa(at)hotmail.fi

 KARHULA
Johan Bardy Mika Friman
Asianajotoimisto Johan Bardy
puh 0400 486060  puh 040 5089744
johan(at)bardy.fi mika.friman(at)kotkamills.com

 KOTKA
Sami Kahila Niko Räsänen
puh 050 353 5202 puh 040 7139596
sami.kahila(at)kotkanruk.fi  niko.rasanen(at)kotkanruk.fi

 KOUVOLA
Pasi Laari Markus Haapanen
puh 0400 298308 puh 040 5928016 
pasi.laari(at)kouvolanputkityo.fi markus.haapanen(at)kouvolanput-
kityo.fi
Pauli Pölönen Olli Pasi 
puh 0400 670130 puh 0400 893835
pauli.mpk(at)gmail.com olli.pasi(at)gmail.com 
 

 MYLLYKOSKI
Jere Kujala Olavi Heikkilä
puh 044 322 5435 puh 040 5377246
kerezi(at)hotmail.fi olavi.heikkila(at)pp3.inet.fi

 POHJOIS-KYMI
Sakari Ahola Juha Pesonen
puh 044 525 2851 puh 050 3215087
 juha.pesonen(at)ppa.inet.fi

 PYHTÄÄ
Petteri Widemark Kim Rosqvist
puh 040 4860011 puh 0500 551643 
petteri.widemark(at)gmail.com kim.rosqvist(at)kymp.net

 VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ 
Petri Rajajärvi Heikki Kallio
puh 040 5119437 puh   040 7107296
petri.rajajarvi(at)gmail.com heikki.rongas(at)gmail.com

PIIRIEN YHTEISET TOIMIKUNNAT
 PIIRIEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA (PYT)

Puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi(at)gmail.com

 AMPUMATOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  Sakari Ahola
puh 044 525 2851
 

 URHEILUTOIMIKUNTA 
Puheenjohtaja  Topi Suomalainen 
puh 050 514 2660
topisuomalainen(at)hotmail.com

 HENGELLINEN TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  Pentti Kivi
puh 0400 305281
penttik360(at)gmail.com
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KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY
PIIRIN YHTEYSTIEDOT 
KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY
Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail(at)gmail.com
https://kymenlaakson-
reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/
Y-tunnus 0225884-9

PIIRIN TOIMIKUNNAT, VALIOKUNNAT JA 
PUHEENJOHTAJAT

 VIRO-YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
Sami Aho
040 7439026
ahosami.res(at)gmail.com

Piirin puheenjohtaja 
Kersantti Olli Leisti
0400 963650
olli.leisti(at)gmail.com

1.varapuheenjohtaja
Alikersantti Kyösti Skippari
0500 193163
kyosti.skippari(at)gmail.com

2.varapuheenjohtaja 
Alikersantti Sami Aho
040 7439026
ahosami.res(at)gmail.com

Toiminnanjohtaja
Leevi Lassila
Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail(at)gmail.com

Piirin verkkosivujen ylläpito ja some-vastuu
Sami Sihvola
040 5263025 
sami.sihvola(at)pp1.inet.fi

PIIRIHALLITUS
Varsinainen jäsen Varajäsen

 ELIMÄKI
Miika Piiparinen Heli Suur-Askola
040 153 4182 040 5943317
piiparinenmiika(at)gmail.com helisa(at)meiliboxi.fi

 HAMINA
Timo Nikola Jokke Kaiponen
045 8796327  
timppa02(at)gmail.com jokke.kaiponen(at)gmail.com
Pia Vistala Tero Hankia
044 9628899  
pia.vistala(at)gmail.com

 IITTI
Eero Asikainen Asko Karjalainen 
040 579 0379 0400 558534
eero.asikainen(at)matkakeidas.fi asko.karjalainen(at)hotmail.com

 INKEROINEN
Kaarlo Heino Vesa Hölttä
040 8268895 050 5291779 
kaarlo.heino(at)pp.inet.fi holttavesa(at)gmail.com

 JAALA
Ei edustusta piirihallituksessa

 KARHULA-KYMI
Mika Seppä Ismo Skriko
040 554 1821 040 5144539
seppami72(at)gmail.com ismo.skriko(at)gmail.com

 KOUVOLA
Kyösti Skippari Jukka Koste
0500 193163 0400 988487
kyosti.skippari(at)gmail.com jukka.koste(at)suomi24.fi
Santtu Suhonen Ari Kainulainen
050 3037767 0400 739275
santtu.suhonen(at)gmail.com ari.kainulainen(at)pp2.inet.fi

 KOTKA  
Rami Eränen Jani Westman
040 5672903 045 6319303 
rami(at)eranen.com western76(at)gmail.com
Ruuti Leisti Mika Aho
040 7328081 0440 764737 
prk.leisti(at)gmail.com sport.atv(at)netti.fi

 KUUSANKOSKI
Jarmo Ruippo Jukka Sorsa
044 270 9736 050 3572795
jarmo.ruippo54(at)gmail.com  jukkas.sorsa(at)pp.inet.fi

 MYLLYKOSKI
Pasi Huusari Sami Aho
040 543 9324 040 7439026 
pasi.huusari(at)gmail.com ahosami.res(at)gmail.com

 PYHTÄÄ
Miika Joas Kimmo Aro
041 4670705 0400 757979
miika.joas(at)gmail.com kimmo.aro(at)fastek.fi

 SIPPOLA
Jarmo Liikkanen Jouko Anttila
0400 474314 040 5120196
jarmo.liikkanen(at)elisanet.fi  joukoanttila1(at)gmail.com
  VALKEALA 
Kari Niemi Janne Hirvonen 
040 704 4696 044 5996430  
kari.niemi(at)kymp.net janne.hirvonen(at)kaslink.fi

 KAAKONKULMA
Jouni Oikarinen Pekka Rintelä
050 3085001 0400 650654 
petrioikarinen(at)gmail.com pekka.t.rintela(at)gmail.com

 VOIKKAA
Vesa Rantaharju  
044 7287321
vesa.rantaharju(at)fimpec.fi

PIIRIN YHDISTYKSET JA PUHEENJOHTAJAT
 ELIMÄEN RESERVIN ALIUPSEERIT RY 

Puheenjohtaja Miika Piiparinen
040 153 4182
piiparinenmiika(at)gmail.com

 HAMINAN SEUDUN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Timo Nikola
044 5280769
timppa02(at)gmail.com

 IITIN SEUDUN RESERVILÄISET
Puheenjohtaja Eero Asikainen  
040 579 0379
eero.asikainen(at)matkakeidas.fi

 INKEROISTEN SEUDUN RESERVILÄISET RY 
Puheenjohtaja Kaarlo Heino 
040 826 8895
kaarlo.heino(at)pp.inet.fi

 JAALAN RESERVIN ALIUPSEERIT RY 
Puheenjohtaja Harri Matikainen
050 360 5751
harrimatik(at)gmail.com

 KARHULA-KYMIN RESERVIN ALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Mika Seppä   
040 554 1821
seppami72(at)gmail.com

 KOTKAN SEUDUN RESERVILÄISET RY 
Puheenjohtaja Rami Eränen
040 5672903 
rami(at)eranen.com

 KOUVOLAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Kyösti Skippari
0500 193163 
kyosti.skippari(at)gmail.com

 KUUSANKOSKEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Jarmo Ruippo 
044 270 9736
jarmo.ruippo54(at)gmail.com  

 MYLLYKOSKEN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Pasi Huusari 
040 543 9324
pasi.huusari(at)gmail.com

 PYHTÄÄN RESERVILÄISET
Puheenjohtaja Miika Joas 
041 4670705
miika.joas(at)gmail.com

 SIPPOLAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Jarmo Liikkanen 
0400 474314
jarmo.liikkanen(at)elisanet.fi 

 VALKEALAN RESERVIN ALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Kari Niemi 
040 704 4696
kari.niemi(at)kymp.net

 KAAKONKULMAN RESERVILÄISET RY
Puheenjohtaja Jouni Oikarinen 
050 3085001
petrioikarinen(at)gmail.com

 VOIKKAAN SEUDUN RESERVIN ALIUPSEERIT RY
Puheenjohtaja Vesa Rantaharju 
044 7287321
vesa.rantaharju(at)fimpec.fi 
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MAANPUOLUSTUSNAISTENLIITTO RY
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Satu Aurala
p. 040 752 7109
sataur@hotmail.fi
PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA
Kaija Sainio
p. 044 015 0720
kaija@greenbee.fi
PIIRIN SIHTEERI
Minna Torstensson
p. 044 336 6066
minttu@kymp.net

YHDISTYKSET 
(5 yhdistystä)

 Haminan Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Aila Sahala
p. 040 514 7269
aila.sahala@pp1.inet.fi

 Karhulan Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Satu Aurala
p. 040 752 7109
sataur@hotmail.fi

 Kotkan Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Kaija Sainio
p. 044 015 0720
kaija@greenbee.fi

 Lappeenrannan 
Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Minna Lyijynen
p. 050 339 4050
minna.lyijynen83@gmail.com

 Pyhtään Maanpuolustusnaiset ry
puheenjohtaja
Minna Torstensson
p. 044 336 6066
minttu@kymp.net

PIIRITOIMISTO 
TIEDOTTAA

Koronapandemian vuoksi voimassaolevan poikkeuslain, ja maassa 8.3.2021 
alkavan sulkutilan vuoksi sekä Reserviupseeripiiriin, että Reserviläispiirin 
21.3.2021 pidettäväksi aiotut kevätkokoukset on siirretty pidettäväksi myö-
hemmin, viimeistään 30.6.2021.

Piiritoimisto

Reservin kapteeni Jorma 
(Tapani) Uski menehtyi 
äkilliseen sairauskohta-
ukseen kotonaan 68 vuo-
den iässä 17.2.2021. Hän 
oli syntynyt Virolahden 
Ravijoen kylässä 
28.11.1952.

Koulunsa Jorma aloit-
ti Ravijoella ja hän kirjoit-
ti ylioppilaaksi Virolah-
den lukiosta 1971. Luki-
on jälkeen hän lähti opis-
kelemaan Helsingin yli-
opiston maatalous -met-
sätieteelliseen tiedekun-
taan Viikkiin, josta val-
mistui metsänhoitajaksi 
1979. Työuransa aikana 
hän työskenteli monissa 
metsäalan tehtävissä ja jäi 
eläkkeelle 2009 Kaakkois- 
Suomen Metsäkeskukses-
sa viranomaispäällikön 
tehtävästä.

Vaimonsa Annin (os. 
Vapalahti) Jorma löysi 

Miehikkälän kirkonky-
lästä ja he menivät nai-
misiin 1975. Heille syn-
tyi kolmelasta Timo, 
Kaisa ja Maiju. Edellis-
ten lisäksi Jormaa jäävät 
kaipaamaan 3 lastenlas-
ta. Kesäpaikkana Jorma 

ja Anni ovat pitäneet 
Jorman synnyin kotia, 
joka siirtyi heille 80-lu-
vulla. Hänelle rakkaita 
harrastuksia olivat met-
sänhoito, yhdessä Annin 
kanssa marjojen poi-
minta ja kesäpaikan 
kunnostus. Ravijoen 
maastot tulivat myös 
Jormalle tutuiksi syk-
syisten hirvenmetsäs-
tystapahtumien yhtey-
dessä Ravijoen Erämies-
ten jäsenenä. Pesäpallo 
oli Jormalle myös rakas 
laji. Kouvolan Pallon-
lyöjien pelit veivät hänet 
useampaan kertaan jopa 
Sotkamoon asti.

Hän on suorittanut 
RU- kurssin numero 141 
Vihtori ja kotiutui reser-
viin Kymen Jääkäri pa-
taljoonasta vuonna 
1973. Jorma osallistui 
reservinupseerien toi-

mintaan aktiivisesti. 
Hän liittyi Kouvolan 
kerhoon 1987 toimien 
monessa eri tehtävässä 
mm. puheenjohtajana 
2007–2011 ollen samal-
la piirihallituksen jäsen 
2007–2010. Kymenlaak-
son reservipiirin toi-
minnanjohtajana hän 
toimi 2011–2018.  Toi-
miessaan toiminnanjoh-
tajana hänelle muodos-
tui läheiset suhteen si-
dosryhmiin erityisesti 
Kymenlaakson varus-
kuntiin. Hän omistautui 
tehtäväänsä ja monet 
meistä tukeutuivat hä-
nen apuunsa ja neuvoi-
hinsa toimiessamme 
niin kerhojen kuin pii-
rin tehtävissä. Toimin-
nanjohtajan työn ohes-
sa hän kirjoitti Kymen-
laakson reserviläispiirin 
60- v historiikin 2017. 

Työn alle jäi vuonna 
2020 aloitettu Kymen-
laakson reserviupseeri-
piirin 70- v historiikki.

Tunnolliselle miehel-
le kertyi myös muita luot-
tamustehtäviä. Hän on 
toiminut Kymen-Vuok-
sen metsänhoitajien 
alueyhdistyksessä, sekä 
Lions Club Kouvola Sal-
pauksessa. Kouvolan Ur-
heilijoitten puheenjohta-
jana Jorma oli vuosina 
1995—1997. Viimeiset 
vuotensa hän toimi Erk-
ki ja Liisa Sutelan Maan-
puolustusrahaston sih-
teerinä.

Ansioista niin työ-
urallaan kuin vapaaeh-
toisessa maanpuolustus-
työssä hänelle on myön-
netty Suomen Valkoisen-
ruusun Ritarikunnan ri-
tarimerkki - 03, Reser-
viupseeriliiton kultainen 

ansiomitali soljen kera 
-11, Suomen Sotavete-
raaniliiton ansiomitali 
-13, Maanpuolustusmi-
tali Miekkojen kera -15, 
Sotilasansiomitali -16 ja 
viimeiseksi Reserviläis-
liiton ansioristi -18.

Jorma oli pidetty seu-
ramies. Illan edetessä Sil-
lanpään marssilaulu tuli 
meille monille hänen lä-
heisilleen tutuksi. ”Sinä 
tiedäthän veikko mun vie-
relläin, mikä retkemme 
tänne toi, ilomielin me 
riensimme sinnepäin, mis-
sä yhteinen kutsu soi. ”

Pasi Laari ja 
Pekka Mertakorpi 
Kymenlaakson 
Reserviupseeripiiri ry.

Muistokirjoitus Jorma Uski

”Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä an-
nan teille, en sellaista jon-
ka maailma antaa. Olkaa 
rohkeat, älkää vaipuko epä-
toivoon.” ( Joh. 14:27 )  Tä-
mä on Jeesuksen lausuma 
sana Johanneksen evanke-
liumissa.

Elämme tänä päivänä 
hyvin sekavassa ja rauhat-
tomassa maailmassa. Ikä-
viä uutisia saamme kuulla 
päivittäin maailmalta, se-
kä myös kotoisesta Suo-
mesta. On terrori-iskuja, 
vallankaappauksia, sotia,

luonnonkatastrofeja ja 
sitten vielä tämä korona-
pandemia, joka on pannut 
lähes koko maailman pol-
villeen. Tämä rauhatto-
muus saa monet ihmiset 
huolestumaan ja mietti-
mään, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan.

 Suurin osa ihmiskun-
nasta ja maailman kansois-
ta haluaisi varmaan viettää 
rauhallista ja turvallista 
elämää. Toisaalta, on kyllä 
joukko ihmisiä ja järjestö-
jä, jotka haluavatkin vain 
sekasortoa ja pelkoa maan 
päälle.

Rauhaa voidaan il-
maista ja kokea monella ta-
valla ja tasolla. Puhutaan 
yhteiskunnallisesta rau-
hasta, sellaisesta, jossa toi-
mii turvallinen ja luotetta-
va esivalta, joka noudattaa 
lakia ja järjestystä. Tämä ei 
ole kuitenkaan itsestään-
selvyys. Monessa maassa 
ei tällaista oikeutta ole, tai 
sitä ei noudateta.

Suomi on hyvä ja sivis-
tynyt valtio, jossa pyritään 
toimimaan niin, että tääl-
lä säilyisi vakaat ja rauhal-
liset olot.

Mennyt vuosi 2020 oli 
todella poikkeuksellisen 
hankala. Korona-pande-
mian lisäksi on ollut valta-
via katastrofeja, suuria 
metsäpaloja, maanvyöry-
miä, sortumia ja muita jär-
kyttäviä onnettomuuksia.

Monissa valtioissa on 
todellinen demokratia ol-
lut kovalla koetuksella, 
kun sen itsevaltaiset pää-
miehet eivät halua luopua 
vallastaan. Näitäkin tapah-
tumia maailma seuraa 
huolestuneena.

Puhutaan myös Juma-
lan rauhasta, sellaisesta, jo-
ka ylittää ihmisen ymmär-
ryksen. Monet ovat saa-
neet sellaista kokea. Sen 
voi kohdata myös levotto-
man ja rauhattoman maa-
ilman keskellä. 

Maailmassa tapahtuu 
monenlaisia asioita. Vaik-
ka keskuudessamme on 
paljon pahuutta, sekasor-
toa ja rauhattomuutta, niin 
on täällä paljon hyviä ja 
positiivisiakin asioita. Hy-
vä uutinen vain harvoin 
ylittää uutiskynnystä tie-
dotusvälineissä.

Raamatussa kerrotaan 
monessa kohtaa, että tilan-
teet ja tapahtumat ovat kyl-
lä Jumalan tiedossa.  Meil-
lä on Kaikkivaltias Luoja, 
joka hallitsee tätä maail-
mankaikkeutta.

Saarnaajan kirjassa sa-

notaan: ”Hyvänä päivänä 
iloitse ja pahana päivänä 
muista, että Jumala on an-
tanut ne molemmat. Ei ih-
minen voi moittia Juma-
laa.”  (Saarn.7:14 )

Hyvinvoinnin ja oikeu-
denmukaisuuden rakenta-
minen ovat olleet tärkeitä 
tavoitteita täällä jo useiden 
sukupolvien ajan. Var-
maan haluamme tehdä 
työtä sen eteen, että tämä 
perintö jäisi

jälkeemme ainakin yh-
tä hyvänä, kuin sen itse 
olemme saaneet.

Maamme ehkä tunne-
tuin gospel-laulaja/laulun-
tekijä Pekka Simojoki on 
tehnyt paljon upeita laulu-
ja ja sävelmiä. Laulussa 
”Kahden maan kansalai-
nen” hän hienolla tavalla 
tulkitsee ajatuksia, joihin 
on helppo yhtyä: 
……”Täällä työni teen, it-
ken ja nauran, raivaan pel-
toni, kynnän maan. Rau-
han siemenen kylvän rii-
taan ja sotiin. Kerran pai-
kalleen lasken auran, ker-
ran viljani korjataan. Sil-
loin tiedän sen: Olen tul-
lut viimeinkin kotiin……”

Rauhallista vuotta 2021

Hannu Tuomala

Rauhassa
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Maanpuolustuskoulutuksen Kouvolan Koulutuspaikan ammunnat toteutetaan Tyrrissä seuraavasti:
Ammunnan harjoittelu 2/2021 Tyrri 13.03.2021 9:00-17:00
Ammunnan harjoittelu 3/2021 Tyrri 17.04.2021 9:00-17:00
Ampumapäivä naisille nro 1 Tyrri 24.04.2021 9:00-17:00
Ammunnan harjoittelu 4/2021 Tyrri 08.05.2021 9:00-17:00*
Ammunnan harjoittelu 5/2021 Tyrri 05.06.2021 9:00-17:00
  
* samalla KarPr:n Killan ampumamestaruuskilpailut

Ammunnat jatkuvat Tyrrissä

Ammunnoissa noudate-
taan voimassa olevaa ko-
ronaohjeistusta, joten 
voimme ottaa mukaan ai-
noastaan 20 ensimmäistä 
ilmoittautunutta. Karjalan 
Prikaatin Killan ampuma-
mestaruuskilpailussa huo-
mioidaan myös koronaoh-
jeistus. Mahdollisista muu-

toksista ohjeistukseen il-
moitetaan sähköpostitse il-
moittautuneille.

Ammunnat toteute-
taan ampumaohjelmiston 
mukaisesti MPK-kivää-
reillä sekä pistooleilla. Li-
sätietoja ammunnoista se-
kä niihin ilmoittautumi-
nen tapahtuu koulutuska-

lenterin kautta osoitteesta: 
koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri

Kuvat ja teksti: 
Tapio Lakela

Maanpuolustuskoulutuk-
sen Kouvolan Koulutus-
paikka järjestää kaksi kurs-
sia Vekaranjärvellä 27.3. ja 
10.4. klo 9.00–16.00. Kurs-
sit ovat ensisijaisesti tarkoi-
tettu paikallisjoukkoihin 
sijoitetuille sekä sinne ha-
luaville reserviläisille.

Kursseilla käsitellään 
mm. reservin koulutus-

mahdollisuuksia, reservin 
polkua, MPK:n kurssitoi-
mintaa ja ilmoittautumis-
ta MPK:n kursseille. Kurs-
sien ohjelmaan sisältyy 
myös ammunnat MPK:n 
aseilla.

Kursseilla noudatetaan 
voimassa olevaa korona-
ohjeistusta. Mahdollisista 
muutoksista ohjeistukseen 

ilmoitetaan sähköpostitse 
ilmoittautuneille. Lisätie-
toa kursseista sekä niihin 
ilmoittautuminen tapah-
tuu koulutuskalenterin 
kautta osoitteesta: koulu-
tuskalenteri.mpk.fi/Kou-
lutuskalenteri

Kuvat ja teksti: 
Tapio Lakela

Vapaaehtoista 
maanpuolustusta 
koskevat tiedotus- ja 
rekrytointitilaisuudet

Suomen Reserviupseeriliitto myönsi seuraavat huomionosoitukset Kymenlaak-
son reserviupseereille vuoden 2020 aikana täyttyneiden ansioiden perusteella:

Kultainen ansiomitali (KAM)
-Maj Paavo Siitari, Karhulan RU-kerho
-Ylil Markus Haapanen, Kouvolan RU-kerho
Hopeinen ansiomitali (HAM)
-Ltn Niko Räsänen, Kotkan RU-kerho
-Vänr Jukka Martama, Kotkan RU-kerho
-Vänr Tommi Tiihonen, Iitin RU-kerho
Pronssinen ansiomitali (PrAM)
-Ylil Tero Lehtinen, Elimäen RU-kerho

Kymenlaakson reserviupseeripiiri myönsi seuraavat huomionosoitukset ansioi-
tuneille piirin ja kerhojensa toimijoille vuoden 2020 aikana täyttyneiden ansioi-
den perusteella:

Piirin ansioristi:
-Kapt Pekka Mertakorpi, Iitin RU-kerho, piirin puheenjohtaja
-Ylil Juhani Närkki, Iitin RU-kerho
-Ylil Ville Rintala, Iitin RU-kerho
-Ltn Tapani Peltola, Iitin RU-kerho
-Ltn Jarkko Niittymaa, Iitin RU-kerho
-Vänr Sami Ahola, Iitin RU-kerho
-Ylil Göran Bruun, Kouvolan RU-kerho
-Alil Sebastian Orimus, Karhulan RU-kerho
-Vänr Marko Pesola, Karhulan RU-kerho
-Vänr Ahti Romo, Elimäen RU-kerho
 
Piirin kiertopalkinnot vuodelta 2020:
Piirin kenraalipatsas:
-Kapt Jorma Uski, Kouvolan RU-kerho

Piirien paras ampuja v 2020:
-Ylik Hannu Seppä, Karhula Kymin ResAU

Huomionosoituksia 
reserviupseeripiirissä v. 2020
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KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Toimintakalenteri 2021 

Maaliskuu Kymen Salpa nro 1/2021 ilmestyy 04.03.2021
 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 13.03.2021
 Veteraanikeräyksen tempauspäivä 13.3.2021
 Piirin kevätkokous, etänä 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
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
 Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 9.8.2021
 Timon Maljakilpailu, Kuusankoski Ojakorpi Elokuu
 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, ABC Anjalankoski 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
 RESLUL Kivääri 300 m. Mikkeli  18.9.2021
 Reservin ampuma- ja maastokilpailu 18.9.2021 
 RESUL Tyrsky 2021 -jotos 24.-26.9.2021
 Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 30.9.2021
Lokakuu Piirin 70- vuotisjuhla 8.10.2021
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä, Lahti 7.-8.10.2021
 Piirihallituksen kokous 5-2020, ABC Anjalankoski 18.10.2021
 Piirin syyskokous 28ö.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 ko-
ronapandemiatilanne kunakin ajankohtana. Varsinkin kokoukset vodiaan pitää etänä. 
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/

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY 
Toimintakalenteri 2021 

Maaliskuu Kymen Salpa nro 1/2021 ilmestyy 04.03.2021
 Alugatuse Malev- vuosipäivä, Viro 12.-13.3.2021
 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 13.03.2021
 Veteraanikeräyksen tempauspäivä 13.3.2021
 Piirin kevätkokous, etänä 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
 Reservin ampuma- ja maastopäivä, Tyrri 21.5.2021
 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
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
 Sarjakilpailuammunta, pistooli, Tyrri 9.8.2021
 Timon Maljakilpailu, Kuusankoski Ojakorpi Elokuu
 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
 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 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/kilpailukalenteri-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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Valatilaisuuksia Vekaranjärvellä

Valatekstin esilukua, lukijana Eero Mattila

Karjalan prikaatin komentaja, prikaatinkenraali Jukka Jokinen ja Eero Mattila

Karjalan prikaatin varus-
miespalveluksen ja nais-
ten vapaaehtoisen asepal-
veluksen tammikuussa 
2021 aloittaneet alokkaat 
vannoivat sotilasvalan tai 
antoivat sotilasvakuutuk-
sen omissa kohorttiryh-
missään perjantaina 5.2. 
ja 12.2.2021. Sotilasvalan 
vannomisen tai sotilasva-
kuutuksen antamisen jäl-
keen alokkaat nimitettiin 
jääkäreiksi, panssarijää-
käreiksi, tykkimiehiksi, 
viestimiehiksi tai pionee-
reiksi. Perjantaina 5.2. 
aloittivat Itä-Suomen 
viestipataljoona ja Karja-
lan huoltopataljoona. Per-
jantaina 12.2. tilaisuuksia 

jatkoivat Salpausselän il-
matorjuntapatteristo ja 
Kymen pioneeripataljoo-
na. Iltapäivällä vuorossa 
olivat Kymen jääkäripa-
taljoona ja Karjalan tykis-
törykmentti.

Karjalan prikaatin va-
la- ja vakuutuksenantoti-
laisuudet olivat mieleen 
painuvat. Oli luottamus- 
ja kunniatehtävä päästä ti-
laisuuksiin ja lukemaan 
esilukijana tekstit. Juhla-
vuus korostuu kauniissa 
suomalaisessa talvisäässä. 
Hienosti hoidettu tilai-
suus. Paikalla oli reippai-
ta nuoria miehiä ja naisia, 
joiden osaamiseen voim-
me luottaa. Yhteishenki 

korostui tapahtumissa. 
Isänmaa hoitaa taitavasti 
nuorten kasvatustehtä-
vän. 

Kun keskusteluissa 
kenraali Jukka Jokisen 
kanssa kertailimme Veka-
ranjärven historiaa, siinä 
tuli samalla sivutuksi va-
latapahtumat. Valkealan 
kunnanjohtajana luin va-
lan 4 kertaa. Anjalankos-
kella olivat SalpItPsto, 
RUK ja Kotkan Rannik-
koalue valalla. Kun nyt 
Vekaralla oli 3 tilaisuutta, 
olen lukenut 10 kertaa va-
lan ja 10 kertaa vakuutuk-
sen.

 Teksti: Eero Mattila

Kymen Lukon kiinteistön 
korjauksen ja saneeraustöi-
den yhteydessä Vapausso-
dan, Sotilasläänin, upsee-
rien ja veteraanien arkisto-
ja oltiin siirtämässä siirto-
lavoille ja kaatopaikalle. 
Työmaalla töissä oleva ak-
tiivinen reserviläinen Jar-
mo ”Jallu” Koskiaho, soti-
lasmestari res., kiinnitti asi-
aan huomiota. Hän otti Ha-
minan Matti Sahalaan yh-

teyttä ja Matti soitti Eero 
Mattilalle. Yhdessä Paavo 
ja Matti Mikkosen kanssa 
heti vastaavan mestarin ja 
Jallu Koskiahon kanssa ai-
neisto pelastettiin ja siir-
rettiin Valtion virastotalon 
varastoon ”putkaan”, jossa 
arkistoja säilytetään. Jo he-
ti ensi näkemältä pystyi ha-
vaitsemaan, että kyseessä 
ovat erittäin arvokkaat tie-
tolähteet, joiden joukossa 

oli mm. vapaussoturien al-
kuperäiset haastattelunau-
hoitteet. 

Jokainen maanpuolus-
tusjärjestö tulee saamaan 
oman aineistonsa seulon-
nan jälkeen.

Teksti: Eero Mattila
Valokuva: Paavo 
Mikkonen

Arkistojen 
pelastusoperaatio Kouvolassa

Reserviläisten
asialla
 
Skippari Kyösti
Kouvolan Reserviläiset puheenjohtaja

Maksaja: Kyösti Skippari

Olen ehdolla kevään kuntavaaleissa
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Millog

Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

millog.fi

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    YOUTUBE    �

Viime vuoden aikana Mil-
login ja Puolustusvoimi-
en strategista kumppa-
nuutta punnittiin uudel-
la tavalla, kun ennalta tun-
tematon uhka vei kevääl-

lä koko Suomen poikke-
usoloihin. Millogilla otet-
tiin nopeasti käyttöön val-
miussuunnittelussa mää-
riteltyjä työkaluja esimer-
kiksi johtamiseen ja tilan-

nekuvan ylläpitoon. Yh-
teydenpito strategisten 
kumppaneiden välillä tii-
vistyi. Valmiussuunnitel-
mia olemme päivittäneet 
koronakevään aikana op-

pimillamme asioilla. 
Olemme iloisia siitä, että 
moninaiset toimemme 
ovat pitäneet tähän men-
nessä tartunnat vähäisinä 
ja Millogin sairauspoissa-

ololukematkin ovat olleet 
ennätysmatalat eikä pal-
velukykymme ole notkah-
tanut missään vaiheessa.

Poikkeuksellinen vuo-
si sisälsi myös tiukkoja 
KUPI21- neuvotteluja, 
sillä vuonna 2015 alkanut 
hinnoittelukausi päättyi 
vuoden 2020 lopussa. Tuo 
jakso oli isojen muutos-
ten aikaa ja toimintaa 
hiottiin hinnoittelukau-
den aikana paljon; kump-
panuuden palveluiden 
suunnitteluprosessia ke-
hitettiin, toimintoja yhte-
näistettiin ja tehostettiin 
sekä työturvallisuutta on 
parannettu monien hank-
keiden avulla, lisäksi toi-
mitilojamme on kehitet-
ty aktiivisesti. Nyt alkanut 
hinnoittelukausi, joka yl-
tää vuoden 2028 loppuun 
saakka, ei tuo yhtä isoja 
rakenteellisia muutoksia, 
vaan fokus on käännetty 
kumppanuuden syventä-
miseen: kumppanuuden 
ytimeen kuuluu pitkäjän-
teinen yhteinen kehittä-
minen. Nyt luotu kannus-
temallijärjestelmä, jossa 
saavutettu hyöty jaetaan 
kumppaneiden kesken, 
on merkittävä uudistus ja 

se tulee motivoimaan ke-
hittämään sekä kumppa-
nuutta, kunnossapito-oh-
jelmia, kunnossapidon 
prosesseja, että logistista 
ketjua entistäkin voimak-
kaammin. Tehokkuuden 
parantaminen, oikeiden 
ja tarpeellisten kunnossa-
pitotoimien tekeminen ja 
sitä kautta kustannussääs-
töjen aikaansaaminen on 
yhteinen tahtotilamme. 

Vuoden sisään Millog 
sai kaksi uutta tytäryhtiö-
tä, Virve Tuotteet ja Pal-
velut Oy:n ja Oy Western 
Shipyard Ltd:n. Yhtiöper-
hettä kutsumme jatkossa 
Millog-yhtiöiksi. Syksyn 
aikana tarkensimme toi-
minnan suuntaviivoja 
muodostamalla Millog-
yhtiöille yhteisen strate-
gian. Strategiaprosessiin 
osallistui laajasti henki-
löstöä tytäryhtiöistä ja 
Millogin eri toiminnois-
ta. Puolustusvoimat on ja 
tulee aina pysymään stra-
tegiamme keskiössä. Kas-
vumme myötä voimme 
kehittyä ja tarjota yhä laa-
jempia tuote- ja palvelu-
kokonaisuuksia strategi-
selle kumppanillemme.

Kurssin 257 Tulipatteri-yk-
sikön 140 upseerioppilas-
ta tutustuivat Salpalinjaan 
7.2.2021. Tutustumisen to-
teuttivat salpalinjaoppaat 
Jukka Lapin johdolla. 
RUK:n upseerioppilaiden 
tutustumisreitti on suun-
niteltu Harjun Oppimis-
keskuksen ympäristöön 
Virolahden Ravijoella. Rei-
tin pituus on noin 5 km ja 
kierroksen aikana oppilaat 

kiertävät 18 kohteella sisäl-
täen yleiskuvauksen Salpa-
linjasta Suomenlahdelta 
Jäämerelle. 

Tämän kertaisella tu-
tustumisessa reservinup-
seereilla oli oma kohde. Jos-
sa ennen juhannusta ylen-
nettäville tuleville vänri-
keille kerrottiin reserviup-
seereiden toiminnasta. 
Kohteella oli kuvia Kymen-
laakson piirin toiminnasta 

ja sille oli rakennettu SRA- 
ammuntarasti. Meille oli 
annettu 5 min aikaa kertoa 
toiminnastamme ja antaa 
lyhyt kuvaus SRA- ammun-
nasta. Rastilla käynnin yh-
teydessä upseerioppilaille 
jaettiin esite ja ohjeet, mi-
ten liittyä mukaan toimin-
taamme niin kotiseudun 
kerhoon kuin opiskelupaik-
kakunnilla toimiviin ker-
hoihin. Tavoitteena on jat-

kossakin tulla pitämään 
rastia tuleville kursseille.

Tulemme tarvitsemaan 
kerhojen apua esittelijöi-
den rekrytointiin. Nor-
maalivuonna RUK- kurssi 
tulee viidessä erässä tutus-
tumaan Salpalinjaan. Va-
paehtoisia siis tarvitaan.

Pekka Mertakorpi
Juha Tompuri

Kurssin 257 Tulipatteri Salpalinjalla
Reservin upseereilla oma rasti

Tulipatterin upseerioppilaita Reservinupseerien rastilla. 

Juha Tompuri SRA-rastilla.

KEVÄTKOKOUS-
KUTSU

 
Elimäen Reservinaliupseerit ry pitää kevätkokouksen 24.3.2021 
klo 18.00 Elimäen osuuspankin kokoustilassa osoitteessa van-
hamaantie 9, 47200, Elimäki. Käydään läpi sääntömääräiset 
asiat ja muut esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu.                                                      Tervetuloa!

Johtokunta
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Kymen-Salpa tulee julkaisemaan 
juttusarjan Reserviläispiirin 
avainhenkilöistä ja toimikunnis-
ta, joista nyt Virotoimikunta on 
ensimmäisenä vuorossa.

Toiminta on käynnistetty Vi-
rolaisten kanssa vuonna 2008 vi-
rallisen yhteistyösopimuksen 
edellyttämässä laajuudessa. Yh-
teistoimintaa harjoitetaan viral-
lisin tapaamisin ja erilaisten va-
paamuotoisten toimintojen 
merkeissä.

Yhteistyökumppanimme Vi-
rossa muodostuu Alutaguse Ma-
levin viidestä paikallis-
komppaniasta, jossa miehet, nai-
set ja nuoret harjoittelevat ja yl-
läpitävät maanpuolustustaitoja 
samalla tavoin kun mekin.

Yhteistyö on noudatellut ka-
lenterivuonna muutamia va-
kiintuneita tapahtumia, kuten 
heidän vuosijuhlansa, joka pide-
tään maaliskuun puolivälin 
paikkeilla. Vuonna 2020 tuli 
30-vuotinen merkkipaalu täy-
teen, mutta koronan ensimmäi-
set rajoitteet tulivat konkreetti-
sesti eteen, eikä juhlaa voitu jär-
jestää. Virotoimikunnan val-
tuuskuntaan kuuluivat Sami 
Aho, Pentti Kivi, Ravo Sarmet ja 
Pasi Huusari, joilla olisi ollut 
kunniakilpi vietäväksi merkki-
päivän lahjana. Tänä vuonna 
vuosipäivää vietetään paikalli-
sin voimin ja vain ansiomerkit 
jaetaan.

Kesäkuun alkupäivinä tai ke-
sän mittaan on ollut meidän 
vuoromme kutsua virolaiset vie-
railulle. Kaikki Etelä-Suomen 

kohteet kuten Hamina Tattoo, 
Salpalinjan bunkkerit museoi-
neen, Hämeenlinnan militaria-
museo ja Utin avoimet ovet on 
koettu. Erähenkinen visiitti Jaa-
lan Pyhäjärvellä kalastelu ja Ii-
tin Hiidenvuoren valloitus Jor-
ma Hanskin mökiltä käsin on 
jäänyt varmasti jokaisen mieliin 
muutama kesä sitten. Tässä mie-
lessä onkin kaikki tapahtuma-
vinkit paikallaan. 

Rauman tapahtuma 
4-6.6.2021 on ollut suunnitel-
missa jo vuosi sitten, mutta pe-
ruuntui koronarajoitusten takia. 
Tämä vuosi näyttää tällä hetkel-
lä huonolta, eikä voi varmuudel-
la sanoa toteutuuko Rauman ta-
pahtuman siirto ollenkaan. 

Suunnitelma on kuitenkin 
olemassa ja sen mukaan men-
nään Kuuskajaskarin linnake-
saarelle, missä on monenmois-
ta aktiviteettiä. Toinen matka-
päivä on pyhitetty Kylmäpihla-
jan majakkasaarelle. Tähän ta-
pahtumaan on omavastuu ma-
joitukseen ja kyyteihin. Paikko-
ja voi tiedustella Sami Aholta il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Noin neljän autokunnan ko-
koonpano on maksimi ja jos ko-
ronarajoitukset sen sallivat pe-
rillä Raumalla.

Voitonpäivän juhlallisuudet 
Virossa vietetään 23.6.1919 va-
paussodassa saadun voiton kun-
niaksi. Silloin virolaiset löivät 
saksalaiset pohjoisen Latvian 
alueella käydyssä taistelussa ja 
on kalenterissa aina samalla pai-
kalla ja yleinen vapaapäivä. Vi-

rotoimikunta on pyrkinyt osal-
listumaan tapahtumaan noin 10 
henkilön voimin. Voitonpäivää 
on vietetty vuosien mittaan mo-
nin eri tavoin, kuten paraateilla 
tai maanpuolustusjuhlilla. Ju-
hannusta voi siis viettää kahdes-
ti johtuen Suomen keskikesän 
juhlan ajankohdasta, mikä on 
yleensä muutamaa päivää en-
nen.

Ampumamaaottelu pidetään 
vuorovuosin syyskuussa Viron 
Avinurmessa ja meille vakitui-
seksi paikaksi tulee olemaan 
Myllykosken Hevosmäen ampu-
marata. Viron vuorolla kasataan 
hyvissä ajoin 6 hengen tiimi, jol-
la tavoitellaan kranaattikierto-
palkintoa. Samoin Kymenlaak-
son omalla vuorolla kuuden 
hengen iskuryhmä on aina pa-
kallaan puolustamassa koti-
maan mestaruutta. Viime kesä 
tosin ei mennyt suunnitelmien 
mukaan, vaan nuori ja tarkka 
Viron joukkue vei pystin men-
nessään.

Kotimaan ampumakilpailu 
on myös talkooväelle mieluisa 
tapahtuma. Pääsee mukaan 
maanpuolustushenkiseen tii-
miin, joille riittää tehtäviä am-
pumaradan huollossa, kuten 
aseiden ja patruunoiden jakoa, 
sekä ampumataulujen tulkkaus-
ta ja pisteiden laskentaa. Kaikki 
talkooväki ja ampujat ovat ter-
vetulleita yhteiseen illanviettoon 
Kouvolan Veteraanimajalle, 
missä tarjotaan illallinen ja sau-
nomista.

Virotoimikunnan väkeen 
kuuluu kymmenkunta henkilöä, 
mistä aktiivinen ydinryhmä 
pohtii vuoden mittaan tulevaa 
toimintaa ja järjestelee kaikki 
kohdilleen.

Tämänhetkinen puheenjoh-
taja Sami Aho on pitkän linjan 
reserviläinen, Inkeroisten kas-
vatti, joka on lyöttäytynyt aikoi-
naan Virotoimikuntaan kuunte-
luoppilaaksi. Ensimmäinen 

matka Itä-Viron maalle ja Alu-
taguse Malevin vieraaksi on vie-
nyt miehen mennessään. Ystä-
vällinen vastaanotto ja maan 
kulttuuri on ollut mieleen pai-
nuvaa. 

Parhaiten voit seurata ajan-
kohtaisia asioita meistä, Face-
book: Virotoimikunta Kymen-
laakson Reserviläispiiri  https://
www.facebook.com/Virotoimi-
kunta-Kymenlaakson-Reservi-
läispiiri-2169036963181730

Tule mukaan viroyhteistyö-
hön ja ota rohkeasti yhteyttä.

Olet tervetullut kaikkiin ta-
pahtumiin ja hyvään poruk-
kaan!

email: ahosami.res@gmail.
com tai Tel: 040-7439026

Teksti: Sami Aho

Virotoimikunta esittäytyy

Kuvassa Sami Aho, Virotoimikunnan puheenjohtaja


