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Ampumaturva-asiaa
Suomen Reserviupseeriliitto

R

UL Plus on jäsenryhmä ammuntaa
harrastaville
Finanssivalvonnan
uusien määräysten takia Reserviläisten ampumaturva päättyi nykyisen vakuutuskauden
päättyessä 31.1.2021.
Tieto tästä tavoitti liitot
vasta vuoden loppupuolella ja pakotti ne kehittämään uusia ratkaisuja turvatakseen ammuntaa harrastavien jäsentensä vakuutusturvan.
Reserviupseeriliitossa
asia ratkaistiin uudella
jäsenryhmällä.
RUL Plus -jäsenryhmän jäsenyys antaa jatkossa osallistumisoikeuden Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Reserviläisliiton niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa

ammunta on keskeisessä roolissa.
Jäsenyyteen sisältyy
Reserviläisen ampumaturvaa vastaavat ampumatoiminnan vakuutukset, eli tapaturma- ja vastuuvakuutus.
RUL Plus -jäsenmaksu on 25 euroa. Vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet RUL:n
jäsenet siirretään automaattisesti RUL Plus
-jäsenryhmään 1.1.2021
alkaen. Vuoden 2021 jäsenmaksulomakkeet on
lähetetty liiton jäsenille tammikuussa ja jäsenmaksun eräpäivä on
15.2.2021. Näiden ampumaturvan aikaisemmin hankkineiden RUL
Plus -jäsenyys jatkuu
15.2.2021 jälkeen, mikäli he maksavat jäsenmaksun yhteydessä 25
euron maksun normaa-

lin jäsenmaksun lisäksi.
Ne, jotka eivät maksa jäsenmaksun yhteydessä vakuutusturvan sisältävää maksua putoavat RUL Plus -jäsenryhmästä pois, mutta pysyvät yhdistyksen, piirin
ja liiton jäseninä normaalisti.
Liittyminen RUL
Plus -jäsenryhmään on
vapaaehtoista, mutta sitä suositellaan erityisesti aktiivisesti ampumista harrastaville jäsenille.
RUL Plus -jäsenryhmään voi liittyä missä
vaiheessa vuotta tahansa suorittamalla 25 euron maksun liiton jäsenmaksutilille. Jäsenmaksutilien numerot löytyvät jäsenmaksulomakkeesta. Varsinainen jäsenmaksu tulee olla suoritettuna. RUL Plussaan
sisältyvä vakuutusturva

tulee ryhmän uusilla jäsenillä voimaan jäsenryhmän maksun maksamisen jälkeen.

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

he voivat osoittaa kuuluvansa vakuutettuun jäsenryhmään.

vat myös toimintaturvan, tulee se erikseen
maksaa. Ohje maksamisesta löytyy osoitteesta
www.reservilaisliitto.fi/
toimintaturva.
Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen
Reserviupseeriliiton

liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa
ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden
tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan
vakuutusturvaa.
Tähän jäsenryhmään
kuuluvat saavat myös
ampumaharrastukseen
liittyviä merkittäviä erikoisjäsenetuja. Yksi jäsenetuja tarjoava yritys
on Brownells, jolla on
erittäin laaja valikoima
asealan eri tuoteryhmiä.
Brownells toimii Suomessa verkkokaupan välityksellä ja sillä on isot
varastot Yhdysvalloissa
ja Saksassa. Nettikauppa
löytyy osoitteesta www.
brownells.fi.
Toinen uudelle jäsenryhmälle erikoisetuja tarjoava yritys on Oulun Ase. Yritys tarjoaa

reserviläisille tarkoin
valikoituja aseita, asetarvikkeita ja patruunoita. Oulun Ase toimii tällä hetkellä verkossa sekä Kempeleen
kivijalkamyymälässä
osoitteessa Planeettatie
5. Nettikauppa löytyy
osoitteesta www.oulunase.fi. Reserviläisliitto julkistaa talven ja kevään aikana uusia, rahanarvoisia erikoisjäsenetuja uudelle jäsenryhmälle.
Uuteen jäsenryhmään liittyneet saavat
maaliskuussa postitse
uuden jäsenkortin, jolla jäsenet voivat todistaa ampumaharrastuksen toimintaturvan voimassaolon. Kortin mukana tulee jäsenetuihin
liittyvä kirje sekä ensimmäinen etukoodi.

Suomen Reserviläisliitto ry

R

eserviläisliiton uusi
jäsenryhmä ampumaharrastajille
Vuoden 2021 alusta lähtien Reserviläisliiton jäsenillä on mahdollisuus liittyä uuteen
ampumaharrastajien jäsenryhmään. Taustalla
on vanhanmallisen Reserviläisten ampumaturvan päättyminen va-

kuutuskauden päättyessä 31.1.2021. Muutos on
seurausta Finanssivalvonnan uusista määräyksistä.
Uuteen jäsenryhmään voi liittyä niin,
että jäsenmaksulaskun
yhteydessä maksaa vapaaehtoisen toimintaturvamaksun, joka on tänä
vuonna 35 €. Jäsen saa

tällä muun muassa ampumaharrastuksen toimintaturvan sekä erikoisetuja.
Jäsenmaksulaskut
postitettiin jäsenille
tammikuun lopulla. Ne
jäsenet, jotka ovat tilanneet E-laskun, menee automaattisesti vain pelkkä jäsenmaksu. Mikäli nämä jäsenet halua-
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■ PÄÄKIRJOITUKSET

RUL 90, Johtajuutta kaikissa oloissa

S

uruviesti
Jorma
Uskin
äkillisestä poismenosta on tavoittanut monet meistä. Tapasin
Jorman viimeisen kerran 8.2. piirin
palkitsemisvaliokunnan kokouksessa.
Niin tässä kokouksessa kuin monessa
muussakin saimme tukeutua Jormaan
piirin päätöksiä tehdessämme. Jaksamista Jorman läheisille niin kotona
kuin yhteisössämme.
Reserviupseeriliiton juhlavuoden tunnus ”Johtajuutta kaikissa
olosuhteissa” kuvaa hyvin alkaneen
vuoden toimintaamme. Jatkamme
toimintaamme soveltaen ja pyrimme samalla löytämään myös aivan
uusia toimintamalleja. Rohkaisen
kerhoja ja piiriämme järjestämään
RUL 90 tapahtumia ennakkoluulottomasti. Niiden järjestämiseen
on liitolta saatavissa teemaan liittyvää materiaalia ja rahallista tukea.
Ampumatoiminnan osalta olemme päässeet aloittamaan vuoden lähes normaalisti. Liitot RUL ja RES
ovat lanseeranneet uuden jäsenryhmän, eli maksamalla 25 / 35 euron

lisän, sisältyy jäsenyyteen reserviläisen ampumaturva. Vuoden toisella viikolla saimme UTJR:n ilmoituksen, jossa Tyrrin
ampumakeskus avautui
jälleen meille reserviläisille. Helmikuussa ovat
lähteneet pyörimään reservipiirien palvelusammuntaharjoitukset (3 tilaisuutta). Tämän lisäksi
MPK järjestää kevään aikana uusilla MPK-kivääreillä ammunnan harjoittelua viisi kertaa, joista
yhden tilaisuuden erityisesti naisille. Nämä ammunnat mahdollistavat
harjoittelun MPK-asein (reserviläiskivääri ja 9 mm pistooli) myös niille, joilla ei ole omaa tai kerhon asetta käytettävänä. Tätä kirjoittaessani olemme aikeissa toteuttaa ampumakauden normaaliin tapaan. Tavoitteena on päästä kisaamaan piirien mestaruuksista, viiden osakilpailun sarjakilpailussa (kivääri ja pistooli) ja neljän osakilpailun

SRA-sarjan normaalin vuoden tapaan. Elämme kuitenkin poikkeusoloissa ja päivitämme tilannekuvaa viikoittain. Katsotaan miten käy, sillä
tässäkin meidän tulee
sopeutua mahdollisiin
viranomaisten rajoituksiin.
Piirien yhteinen
viestintäuudistus on
lähtenyt liikkeelle. Tosin heti alkumetreillä,
meille tuli vaikeuksia
uusitun RUL sivuston
kanssa, joka ei ole kaikilta osin valmis. Emme jääneet tuleen makaamaan, vaan olemme päättäneet toteuttaa hankkeen omalla nettialustalla, jolloin emme ole riippuvaisia Liittojen sivustoihin liittyvistä
rajoituksista. Tavoitteena on saada
netissä julkaistavalla Kymen Salpasivustolla tehostettua omaa sisäistä
viestintää, lisäksi oleellista on luoda
näyttävät sivut, jolla pystytään saamaan näkynyyttä myös potentiaa-

listen jäsenten rekrytointiin. Viestintäryhmä on päättänyt julkaista vuoden 2021 kaksi ensimmäistä
Kymen Salpalehden numeroa vanhalla konseptilla, mutta katsotaan,
saadaanko jo kolmas aikaan uudella tavalla.
No tulihan se sieltä eli vanhanajan TALVI. Nyt on meillä mahdollista parantaa omaa kenttäkelpoisuutta hiihdon parissa. Suksikauppa on käynyt kuumana ja parhaat parit alkavat olla kaupoissa vähissä. Meille perinteisen tyylin harrastajille on suksien pitoa painotettu ehkä turhankin paljon. Vinkkinä kehotan panostamaan myös luistoon. Fluorivoiteilla ja luistoalueen
harjaamisella kiiltäväksi muuttuu
eteneminen tasatyöntö ja yksipotku painotteisemmaksi.

täväksi huhtikuun loppuun mennessä. Uuden väliaikaisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen pidettäväksi viimeistään 30.6 2021.
Tämä kannattaa ottaa
esille, kun suunnittelette vuosikokouksen
ajankohtaa ja osallistuminen voidaan sallia etäosallistumisena.
Toimintaamme alkaneena vuotena on
varjostanut Koronan
leviäminen ja sen vaikutus toimintaamme. Toivottavasti
kerhot ovat vallitsevasta tilanteesta
huolimatta pystyneet pitämään yhteyttä keskenään sekä pitämään ak-

tiviteettejaan yllä tavalla tai toisella. Suomessa rokotukset edistyvät
ja toivon, että päästään normaalimpaan elämän menoon myöhemmin
kevään ja kesän aikana. Nyt tarvitaan uskoa siihen, että selviämme
tästä vastoinkäymisestä yhdessä.

Iitissä 26.2.2021
Pekka Mertakorpi

Hyvät reserviläispiirin jäsenet

K

irjoitan tässä teille esittelytiedotetta itsestäni Reserviläispiirin
ensimmäisen varapuheenjohtajan roolissa. Nimeni On Kyösti Skippari ja minut valittiin tähän tehtävään
viime syksynä piirin syyskokouksessa. Kiitän tässä samalla kaikkia luottamuksesta. Tällä hetkellä toimin
Kouvolan Reserviläisten puheenjohtajana ja olen mukana piirin eri luottamustehtävissä.
Ohessa tärkeää asiaa jäsenmaksusta sekä toimintaturvamaksusta.
Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua
ammuntaa harrastavien jäsenten jäsenryhmään maksamalla jäsenmaksulaskun yhteydessä vapaaehtoinen
toimintaturvamaksu, joka on 35 euroa. Maksulla saat ammuntaharrastusta varten toimintaturvan.

Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä
antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton
ja Suomen Reserviupseeriliiton liitto-, piirija yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, jossa ammunta on
keskeisessä roolissa sekä Puolustusvoimien tai
muiden tahojen yhteisiin
tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.
Tarkkaile siis postiasi ja jäsenmaksun maksamisen yhteydessä hanki itsellesi lisäturva.
Yhdistysten yleiset säännöt määrittelevät useissa yhdistyksissä sääntömääräisen vuosikokouksen pidet-

Toivotan teille valoisaa alkavaa kevättä!
Teidän
Kyösti Skippari
Reserviläispiirin
1. varapuheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMISTOSTA
Aluetoimiston
arjesta
Vuosi vaihtui vielä lähes
etelä-eurooppalaisissa
tunnelmissa ainakin säätilan suhteen. Vaihteeksi,
ja toisten mielestä onneksi saimme kuitenkin tänä
talvena maistaa myöskin
perinteistä suomalaista
talvisäätä. Aluetoimistossa vuosi on alkanut kiireisissä merkeissä. Kuluvan
vuoden paikallispuolustuksen alueellinen pääharjoitus järjestettiin Kouvolan pääpiirteisellä alueella. Kaakkoissuomen
aluetoimiston henkilöstö
onkin muiden kiireiden
ohella saanut alkuvuodesta kääriä hihansa korkealle selvitäkseen haasteesta.
Korona epidemian kehittymisen mukanaan
tuoma epävarmuus lyö
leimansa tulevien tapahtumien suunnitteluun,
vaikkakin perusrutiini
taudin uhan alla toimimi-

sessa onkin jo vähintään
hyvällä tasolla. Elämme
toivossa ja pidämme katseen tulevassa.

Paikallispuolustus
kulmakivenä
Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään Puolustusvoimissa kahdesti vuodessa. Keväisin ja syksyisin toistuvat harjoituskokonaisuudet vuorottelevat
sijainniltaan alueellisesti.
Kymenlaakson alueella
harjoitukset toistuvat kerran vuodessa joko, eteläisessä, tai vaihtoehtoisesti
pohjoisessa Kymenlaaksossa.
Paikallispuolustuksen
rooli puolustusjärjestelmämme kokonaisuudessa on äärimmäisen tärkeä.
Se luo muille joukoille
alueellisesti kattavan tukiverkoston koko valtakunnan alueelle, toimii
siltana muiden viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden suun-

taan, sekä mahdollistaa
voiman kasvattamisen.
Vaikkakin rooli on yleisesti ottaen tukeva, voidaan paikallisjoukkoja
käyttää tarpeen vaatiessa
myös rajoitettuihin taistelutehtäviin.
Keskeisiä toimijoita
paikallispuolustuksen toteuttamisessa ovat pääsääntöisesti maakunnalliset paikallispataljoonat.
Paikallispataljoonan esikunnan runko muodostetaan yleensä maavoimien
joukko-osaston alaisesta
aluetoimistosta. Näin onkin pohjoisen Kymenlaakson ja Kaakkoissuomen aluetoimiston kohdalla. Eteläisen Kymenlaakson suhteen on käytännön syistä ratkaisuksi
muodostunut tukeutuminen MAASK, Hamina
suuntaan.
Pataljoonien henkilöstöä täydennetään reserviläisillä, jotka tuntevat toiminta-alueensa hyvin.

Paikallispataljoonan
avainhenkilöstö tekee
joukko-osaston ja aluetoimiston kautta jo normaalioloissa yhteistoimintaa
paikallisviranomaisten
sekä alueensa reservin
kanssa. Tällä menettelytavalla Kymenlaaksolainen
paikallistuntemus ja kontaktit muihin toimijoihin
päätyvät myös muualta
alueelle mahdollisesti keskitettävien joukkojen
käyttöön.
Osaava reservi on riittävän ja ajanmukaisen sotavarustuksen lisäksi paikallispataljoonan suorituskyvyn ydintä. Koska
paikallispataljoonien joukot ovat pääsääntöisesti
muita, kuin rauhan aikana joukkotuotannossa
(varusmiespalveluksessa)
tuotettavia, korostuu
osaamisen ylläpidon tarve nimenomaan näissä
joukoissa.
Perinteisten kertausharjoitusten lisäksi tarjol-

la on erilaisia kanavia
henkilökohtaisen osaamisen kasvattamiseksi. Näitä ovat reserviläisjärjestötoiminnan ohella erilaiset
MPK tarjoamat sotilaallisia valmiuksia parantavat
kurssit, sekä puolustusvoimien vapaaehtoisiin
harjoituksiin osallistuminen. Joukko-osaston ja
paikallispataljoonan tehtävänä tässä kentässä on
varmistaa, että annettavan koulutuksen sisältö
tuottaa haluttua lisäarvoa
reserviläisille sekä, että
harjoitusten jatkumo tukee oppimista. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikkapa sisällöllisesti ketjutettu oppimispolku MPK
harjoituksen kautta vapaaehtoiseen ja siitä varsinaiseen kertausharjoitukseen. Toki, samaan
hengenvetoon on todettava eräänlaisen kohtaantoongelman olemassaolo.
Vapaaehtoisiin harjoitustapahtumiin ei joukkoa

saada kokonaisuutena, joten aikaan saatu oppiminen on useimmiten yksilötasolla.

Horisontissa ja
peräaalloissa
Tapahtumia
Kaakkois-Suomen aluetoimiston vuosipäiväkonsertti
Kuusankoskella
23.2.2021 peruttiin Korona-rajoitusten seurauksena.
Kaakkoissuomen aluetoimiston
vuosipäivä
23.2.2021 toteutettiin pienimuotoisena päivätilaisuutena oman henkilökunnan läsnä-ollessa.
Paikallispuolustusharjoitus ”KYMI21” 8.-11.3.2021
(kirjoittamishetkellä toteutumassa)
Talvisodan päättymisen
muistojuhla Kouvola 13.3.
KARPR vuosipäivä Vekaranjärvi 16.5.
Yrittäjäpäivä Vekaranjärvellä 27.5.
Lippujuhlapäivän ylentämistilaisuus Kouvolassa
4.6.
Puolustusvoimien kesäkiertue Kouvolassa 8.6.
Everstiluutnantti
Timo Heijari, KaakkoisSuomen aluetoimiston
päällikkö

KUVAT/Karjalan prikaati

Aluetoimiston vuosipäivän juhlintaa poikkeuoloissa

Korona ei hellitä!
Kymenlaakson reserviläistoiminta koki 17,.2 suuren
menetyksen aiemman toiminnanjohtajan, Jorma Uskin poismenon vuoksi. Toiminnanjohtajaksi ryhtyessäni reilut kaksi vuotta sitten ihmettelin Jorman
”saappaiden suuruutta” ja
olin hieman epävarmakin,
että kuinka hyvin ne pystyn täyttämään. Jorma ei
kuitenkaan jättänyt minua
pulaan, vaan toimi taustalla tukenani ja antoi asiantuntemuksensa kauttani reservipiirien käyttöön aina
tarvittaessa, ihan viime
viikkoihin asti. Olen siitä
hyvin kiitollinen. Esitän syvimmät osanottoni Jorman

omaisille.
Korona otti reserviläistoiminnastakin uuden otteen hieman seesteisemmän vaiheen jälkeen. Sen
ehdoilla toimintaa nyt suuressa määrin jatketaan. Piirien kevätkokoukset on jälleen siirretty, Puolustusvoimien kanssa tehtävä yhteistyö on edelleen hyvin rajattua, tapahtumia on peruttu jne. Samat rajoitteet ovat
voimassa kuin vuosi sitten.
No, niin kuin Reserviupseeriliitto asian ilmaisee,
niin tämäkin on taistelu, joka vain on voitettava. Koronan vaikutukset eivät
myöskään ole pelkästään
negatiiviset toimintaamme

ajatellen, vaan reservipiiritkin ovat ottaneet pitkän digiloikan, joka luultavimmin helpottaa jatkossa kokousten järjestämistä ja lisää niihin osallistumista.
Kaikkea ihmisten välisiä
kohtaamisia ei digitekniikalla tietenkään voida korvata, mutta piirimme toiminta kattaa maantieteellisesti suuren alueen, ja fyysinen osallistuminen kokouksiin voi joillekin olla vaivalloista ja kallistakin. Etäkokoukset tekevät kokouksiin osallistumisesta helpompaa. Näillä siis kuitenkin mennään nyt ja toivottavasti meneillään oleva rokotusohjelma mahdollistaa

aktiivisemman toiminnan
viimeistään syksyllä, toivottavasti jo kesällä.
Hieman asiaa tiedottamisesta. Ensin omasta viestintäprojektistamme, joka
on pikkuhiljaa saamassa ns.
lihaa luitten ympärille. kymensalpa.fi-domain on rekisteröity ja kunhan saadaan suunniteltua ja päätettyä rakenne, design, päivitysvastuut ja muut oleelliset asiat, niin sivut saadaan avatuksi vielä kenties
kesään mennessä. Apua
olemme saaneet XAMK:n
viestintäalan opiskelijoilta,
josta suurkiitos heille. Mutta sitten liittotason tiedottamisasiana on esitetty

pyyntö, ja olen siinä täysillä mukana, että jäsenet päivittäisivät tietonsa Maanpuolustusrekisteriin. Se on
se tietolähde, josta yhteystiedot poimitaan, kun kaikille jäsenille halutaan toimittaa jotain kaikkia koskevaa tietoa. Näin on sekä

piiri- että liittotasolla. Erityisesti sähköpostiosoite
on tärkeä, jos se puuttuu tai
on väärä niin tieto ei tietenkään kulje. Liitot myös
muistuttavat, että jos sitä
kautta tulevat postit on estetty, niin ne eivät tietenkään tule perille. Ainakin
sellaisessa asemassa olevia,
joiden on tärkeää olla perillä meneillään olevista
asioista, pyydetään poistamaan estot.
Hyvää kevään odotusta!
Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja
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Kymenlaaksoon veteraaniperinneyhdistys
Lauantaina 23.1.2021 kokoontuivat Kouvolan LääninpuistossaTammenlehvän perinneliiton alueelliset järjestöt allekirjoittamaan yhteisen julkilausuman.
Uusi Pohjois-Kymen
perinneyhdistys ry ottaa
vastuun sotiemme veteraanien sekä tuki- että perinnetyöstä tulevina vuosina.
Toiminta-ajatusta, ohjeita,
sääntöjä, ynnä muita asiakirjoja on valmisteltu huolella jo 10 vuoden ajan. Julkilausuman allekirjoittaneet ovat Tammenlehvän
perinneliitto ry:n Kymenlaakson alueellisia jäsenyhdistyksiä. Allekirjoituksella yhdistykset ovat päättäneet tukea ja ohjata perustettavan Sotiemme 1939–
1945 veteraanien PohjoisKymen perinneyhdistys
ry:n toimintaa. Allekirjoittaneet yhdistykset ohjaavat
ja koordinoivat alueellista
veteraaniperinnetyötä
Pohjois-Kymenlaaksossa,
sekä edistävät jäsenjärjestöjen perinnetyötä. Yhdistykset huolehtivat osaltaan
sotiemme veteraanien perinteen siirtämisestä nuoremmille sukupolville.
Lääninpuiston tilaisuuden avasi Kymenlaakson
sotaveteraanipiirin puheenjohtaja, eversti evp.
Arto Mikkonen. Puheenjohtaja Mikkonen korosti
huolellisen valmistelun
merkitystä, sekä hyvää yhteistyötä paikalla olevien
jäsenliittojen edustajien
kesken. Julkilausuma sisältää tärkeän viestin usealle
taholle tulla mukaan pe-

Lääninpuiston tilaisuudessa läsnäolleita järjestöjen edustajia.
rinnetyöhön. Sotiemme
veteraanien seppeleen
Sankarivainajien muistomerkille laskivat Kouvolan
toimikunnan puheenjohtaja Antti Laherto ja Suomen Lottaperinneliiton
puheenjohtaja Kaija Vesala. Seuraavaksi Kymenlaakson perinnetyövastaava Eero Mattila piti puheen. Hän korosti puheessaan, että teemme Kouvolassa historiaa. ”Tammenlehvän Perinneliiton jäsen-

järjestöt ovat olleet aloitteellisia kansallisen perinteemme siirtämisessä tuleville sukupolville. Perustamme Kymenlaaksossa
kaksi perinneyhdistystä.
Tämä hanke käynnistyy
nyt täällä Kouvolassa lääninpuistossa allekirjoitettavalla julkilausumalla.
Myöhemmin perustajajäseniksi voivat tulla kaikki
halukkaat järjestöt ja yksityiset henkilöt. Miksi tämän Julkilausuman sitten

Allekirjoitettu julkilausuma

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

allekirjoitamme tänään la
23.1.2021? Haluamme tiedottaa julkiselle sanalle järjestökentässä tapahtuvasta
muutoksesta. Kansalaisten
kesken tarvitsemme myös
yhteistyötä ja keskinäistä
ymmärrystä näin tammikuun kihlauksena”, totesi
Mattila.
Lausuman allekirjoittivat 15 Tammenlehvän perinneliiton jäsenjärjestöä
tai niiden alaista toimijaa,
kuten Sotainvalidien veljesliiton Kymen piiri ry, Ky-

menlaakson sotaorvot ry,
Kymenlaakson reserviläispiiri ry, Pohjois-Kymen kadettipiiri, Kymenlaakson
sotaveteraanipiiri ry, Kouvolan seudun lottaperinneyhdistys ry, Kymenlaakson rintamaveteraanit ry,
Pohjois-Kymen Sotilaspoikien perinnekilta ry, Kymenlaakson kiltapiiri ry,
Karjalan liiton Kymenlaakson piiri ry, Sotainvalidien perinnejärjestön Kymen alueyhdistys ry, Vapaussotien Kymenlaakson

perinneyhdistys ry, Kymenlaakson rauhanturvaajat ry, Sotilaskotiliitto ja
Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry. Tammenlehvän Perinneliiton toimintaa kehitetään niin, että se
voi vuonna 2024 ottaa alueellisia perinneyhdistyksiä
jäsenikseen sekä ryhtyä
ohjaamaan ja tukemaan
niiden toimintaa.
Teksti: Eero Mattila
Kuvat: Riitta Mattila
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KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY

Varsinainen jäsen

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

Varajäsen

ELIMÄKI

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

HAMINA

Ilkka Rämä
puh 0400 347855
rama.ilkka(at)gmail.com
Paavo Kriktilä
pkriktila(at)yahoo.com

IITTI

Tommi Tiihonen
puh 040 5516528
tommi.tiihonen(at)esedu.fi

INKEROINEN

Lassi Ukkola
puh 050 317 1075
lassiu3(at)gmail.com

JAALA

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

KARHULA

Johan Bardy
Asianajotoimisto Johan Bardy
puh 0400 486060 	
johan(at)bardy.fi

Kalle Kangas
puh 0400 880858
kangas.kalle58(at)gmail.com
Ari Falkenberg
puh 0500 552564
ari.falkenberg(at)gmail.com
Tero Luukkainen
puh 040 8430446
tero.luukkainen(at)hotmail.com
Esko Boman
puh 0400 657959
esko.j.boman(at)gmail.com
Paavo Valkeapää
puh 040 7694276

ELIMÄEN RESERVIUPSEERIKERHO RY

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

KOUVOLA

Pasi Laari
puh 0400 298308
pasi.laari(at)kouvolanputkityo.fi
kityo.fi
Pauli Pölönen
puh 0400 670130
pauli.mpk(at)gmail.com

MYLLYKOSKI

Jere Kujala
puh 044 322 5435
kerezi(at)hotmail.fi

POHJOIS-KYMI

Sakari Ahola
puh 044 525 2851

PYHTÄÄ

Petteri Widemark
puh 040 4860011
petteri.widemark(at)gmail.com

VIROLAHTI-MIEHIKKÄLÄ

Mika Friman

Petri Rajajärvi
puh 040 5119437
petri.rajajarvi(at)gmail.com

Niko Räsänen
puh 040 7139596
niko.rasanen(at)kotkanruk.fi
Markus Haapanen
puh 040 5928016
markus.haapanen(at)kouvolanputOlli Pasi
puh 0400 893835
olli.pasi(at)gmail.com
Olavi Heikkilä
puh 040 5377246
olavi.heikkila(at)pp3.inet.fi
Juha Pesonen
puh 050 3215087
juha.pesonen(at)ppa.inet.fi
Kim Rosqvist
puh 0500 551643
kim.rosqvist(at)kymp.net
Heikki Kallio
puh 040 7107296
heikki.rongas(at)gmail.com

puh 040 5089744
mika.friman(at)kotkamills.com

PIIRIN KERHOT JA PUHEENJOHTAJAT
Puheenjohtaja
Jani Juvankoski
puh 0400 250027
jani.juvankoski(at)liikennekoulut.fi

KOTKA

Sami Kahila
puh 050 353 5202
sami.kahila(at)kotkanruk.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

PIIRIN TOIMIKUNNAT, VALIOKUNNAT JA
PUHEENJOHTAJAT
TYÖ- JA TALOUSVALIOKUNTA
PALKITSEMISVALIOKUNTA

Puheenjohtaja
Pekka Mertakorpi
puh 040 5176044
pekka.mertakorpi(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

6

1/2021

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY
PIIRIN YHTEYSTIEDOT

PIIRIHALLITUS

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY

Varsinainen jäsen

Salpausselänkatu 54 as 5
45100 KOUVOLA
puh.040 530 8088
kymresmail(at)gmail.com
https://kymenlaaksonreservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/
Y-tunnus 0225884-9

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

ELIMÄKI

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

HAMINA

Timo Nikola
045 8796327
timppa02(at)gmail.com
Pia Vistala
044 9628899 	
pia.vistala(at)gmail.com

KOTKA

Varajäsen
Heli Suur-Askola
040 5943317
helisa(at)meiliboxi.fi
Jokke Kaiponen
jokke.kaiponen(at)gmail.com
Tero Hankia

IITTI

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

INKEROINEN

Kaarlo Heino
040 8268895
kaarlo.heino(at)pp.inet.fi

Vesa Hölttä
050 5291779
holttavesa(at)gmail.com

JAALA

Mika Seppä
040 554 1821
seppami72(at)gmail.com

KOUVOLA

Kyösti Skippari
0500 193163
kyosti.skippari(at)gmail.com
Santtu Suhonen
050 3037767
santtu.suhonen(at)gmail.com

KUUSANKOSKI

Jarmo Ruippo
044 270 9736
jarmo.ruippo54(at)gmail.com

MYLLYKOSKI

Pasi Huusari
040 543 9324
pasi.huusari(at)gmail.com

PYHTÄÄ

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

SIPPOLA

Jarmo Liikkanen
0400 474314
jarmo.liikkanen(at)elisanet.fi

VALKEALA

Ei edustusta piirihallituksessa

KARHULA-KYMI

Rami Eränen
040 5672903
rami(at)eranen.com
Ruuti Leisti
040 7328081
prk.leisti(at)gmail.com

Ismo Skriko
040 5144539
ismo.skriko(at)gmail.com
Jukka Koste
0400 988487
jukka.koste(at)suomi24.fi
Ari Kainulainen
0400 739275
ari.kainulainen(at)pp2.inet.fi

Kari Niemi
040 704 4696
kari.niemi(at)kymp.net

KAAKONKULMA

Jouni Oikarinen
050 3085001
petrioikarinen(at)gmail.com

Jani Westman
045 6319303
western76(at)gmail.com
Mika Aho
0440 764737
sport.atv(at)netti.fi
Jukka Sorsa
050 3572795
jukkas.sorsa(at)pp.inet.fi
Sami Aho
040 7439026
ahosami.res(at)gmail.com
Kimmo Aro
0400 757979
kimmo.aro(at)fastek.fi
Jouko Anttila
040 5120196
joukoanttila1(at)gmail.com
Janne Hirvonen
044 5996430
janne.hirvonen(at)kaslink.fi
Pekka Rintelä
0400 650654
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

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

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

PIIRIN TOIMIKUNNAT, VALIOKUNNAT JA
PUHEENJOHTAJAT
VIRO-YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
Sami Aho
040 7439026
ahosami.res(at)gmail.com
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Muistokirjoitus Jorma Uski
Reservin kapteeni Jorma
(Tapani) Uski menehtyi
äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan 68 vuoden iässä 17.2.2021. Hän
oli syntynyt Virolahden
Ravijoen
kylässä
28.11.1952.
Koulunsa Jorma aloitti Ravijoella ja hän kirjoitti ylioppilaaksi Virolahden lukiosta 1971. Lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan Helsingin yliopiston maatalous -metsätieteelliseen tiedekuntaan Viikkiin, josta valmistui metsänhoitajaksi
1979. Työuransa aikana
hän työskenteli monissa
metsäalan tehtävissä ja jäi
eläkkeelle 2009 KaakkoisSuomen Metsäkeskuksessa viranomaispäällikön
tehtävästä.
Vaimonsa Annin (os.
Vapalahti) Jorma löysi

Miehikkälän kirkonkylästä ja he menivät naimisiin 1975. Heille syntyi kolmelasta Timo,
Kaisa ja Maiju. Edellisten lisäksi Jormaa jäävät
kaipaamaan 3 lastenlasta. Kesäpaikkana Jorma

ja Anni ovat pitäneet
Jorman synnyin kotia,
joka siirtyi heille 80-luvulla. Hänelle rakkaita
harrastuksia olivat metsänhoito, yhdessä Annin
kanssa marjojen poiminta ja kesäpaikan
kunnostus. Ravijoen
maastot tulivat myös
Jormalle tutuiksi syksyisten hirvenmetsästystapahtumien yhteydessä Ravijoen Erämiesten jäsenenä. Pesäpallo
oli Jormalle myös rakas
laji. Kouvolan Pallonlyöjien pelit veivät hänet
useampaan kertaan jopa
Sotkamoon asti.
Hän on suorittanut
RU- kurssin numero 141
Vihtori ja kotiutui reserviin Kymen Jääkäri pataljoonasta
vuonna
1973. Jorma osallistui
reservinupseerien toi-

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

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

PIIRIN SIHTEERI

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

YHDISTYKSET

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

Minna Torstensson
p. 044 336 6066
minttu@kymp.net

(5 yhdistystä)

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

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 myöhemmin, viimeistään 30.6.2021.
Piiritoimisto

mintaan aktiivisesti.
Hän liittyi Kouvolan
kerhoon 1987 toimien
monessa eri tehtävässä
mm. puheenjohtajana
2007–2011 ollen samalla piirihallituksen jäsen
2007–2010. Kymenlaakson reservipiirin toiminnanjohtajana hän
toimi 2011–2018. Toimiessaan toiminnanjohtajana hänelle muodostui läheiset suhteen sidosryhmiin erityisesti
Kymenlaakson varuskuntiin. Hän omistautui
tehtäväänsä ja monet
meistä tukeutuivat hänen apuunsa ja neuvoihinsa toimiessamme
niin kerhojen kuin piirin tehtävissä. Toiminnanjohtajan työn ohessa hän kirjoitti Kymenlaakson reserviläispiirin
60- v historiikin 2017.

Työn alle jäi vuonna
2020 aloitettu Kymenlaakson reserviupseeripiirin 70- v historiikki.
Tunnolliselle miehelle kertyi myös muita luottamustehtäviä. Hän on
toiminut Kymen-Vuoksen metsänhoitajien
alueyhdistyksessä, sekä
Lions Club Kouvola Salpauksessa. Kouvolan Urheilijoitten puheenjohtajana Jorma oli vuosina
1995—1997. Viimeiset
vuotensa hän toimi Erkki ja Liisa Sutelan Maanpuolustusrahaston sihteerinä.
Ansioista niin työurallaan kuin vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä hänelle on myönnetty Suomen Valkoisenruusun Ritarikunnan ritarimerkki - 03, Reserviupseeriliiton kultainen

ansiomitali soljen kera
-11, Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitali
-13, Maanpuolustusmitali Miekkojen kera -15,
Sotilasansiomitali -16 ja
viimeiseksi Reserviläisliiton ansioristi -18.
Jorma oli pidetty seuramies. Illan edetessä Sillanpään marssilaulu tuli
meille monille hänen läheisilleen tutuksi. ”Sinä
tiedäthän veikko mun vierelläin, mikä retkemme
tänne toi, ilomielin me
riensimme sinnepäin, missä yhteinen kutsu soi. ”
Pasi Laari ja
Pekka Mertakorpi
Kymenlaakson
Reserviupseeripiiri ry.

Rauhassa
”Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa
rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” ( Joh. 14:27 ) Tämä on Jeesuksen lausuma
sana Johanneksen evankeliumissa.
Elämme tänä päivänä
hyvin sekavassa ja rauhattomassa maailmassa. Ikäviä uutisia saamme kuulla
päivittäin maailmalta, sekä myös kotoisesta Suomesta. On terrori-iskuja,
vallankaappauksia, sotia,
luonnonkatastrofeja ja
sitten vielä tämä koronapandemia, joka on pannut
lähes koko maailman polvilleen. Tämä rauhattomuus saa monet ihmiset
huolestumaan ja miettimään, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan.
Suurin osa ihmiskunnasta ja maailman kansoista haluaisi varmaan viettää
rauhallista ja turvallista
elämää. Toisaalta, on kyllä
joukko ihmisiä ja järjestöjä, jotka haluavatkin vain
sekasortoa ja pelkoa maan
päälle.
Rauhaa voidaan ilmaista ja kokea monella tavalla ja tasolla. Puhutaan
yhteiskunnallisesta rauhasta, sellaisesta, jossa toimii turvallinen ja luotettava esivalta, joka noudattaa
lakia ja järjestystä. Tämä ei
ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Monessa maassa
ei tällaista oikeutta ole, tai
sitä ei noudateta.

Suomi on hyvä ja sivistynyt valtio, jossa pyritään
toimimaan niin, että täällä säilyisi vakaat ja rauhalliset olot.
Mennyt vuosi 2020 oli
todella poikkeuksellisen
hankala. Korona-pandemian lisäksi on ollut valtavia katastrofeja, suuria
metsäpaloja, maanvyörymiä, sortumia ja muita järkyttäviä onnettomuuksia.
Monissa valtioissa on
todellinen demokratia ollut kovalla koetuksella,
kun sen itsevaltaiset päämiehet eivät halua luopua
vallastaan. Näitäkin tapahtumia maailma seuraa
huolestuneena.
Puhutaan myös Jumalan rauhasta, sellaisesta, joka ylittää ihmisen ymmärryksen. Monet ovat saaneet sellaista kokea. Sen
voi kohdata myös levottoman ja rauhattoman maailman keskellä.
Maailmassa tapahtuu
monenlaisia asioita. Vaikka keskuudessamme on
paljon pahuutta, sekasortoa ja rauhattomuutta, niin
on täällä paljon hyviä ja
positiivisiakin asioita. Hyvä uutinen vain harvoin
ylittää uutiskynnystä tiedotusvälineissä.
Raamatussa kerrotaan
monessa kohtaa, että tilanteet ja tapahtumat ovat kyllä Jumalan tiedossa. Meillä on Kaikkivaltias Luoja,
joka hallitsee tätä maailmankaikkeutta.
Saarnaajan kirjassa sa-

notaan: ”Hyvänä päivänä
iloitse ja pahana päivänä
muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa.” (Saarn.7:14 )
Hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden rakentaminen ovat olleet tärkeitä
tavoitteita täällä jo useiden
sukupolvien ajan. Varmaan haluamme tehdä
työtä sen eteen, että tämä
perintö jäisi
jälkeemme ainakin yhtä hyvänä, kuin sen itse
olemme saaneet.
Maamme ehkä tunnetuin gospel-laulaja/lauluntekijä Pekka Simojoki on
tehnyt paljon upeita lauluja ja sävelmiä. Laulussa
”Kahden maan kansalainen” hän hienolla tavalla
tulkitsee ajatuksia, joihin
on
helppo
yhtyä:
……”Täällä työni teen, itken ja nauran, raivaan peltoni, kynnän maan. Rauhan siemenen kylvän riitaan ja sotiin. Kerran paikalleen lasken auran, kerran viljani korjataan. Silloin tiedän sen: Olen tullut viimeinkin kotiin……”
Rauhallista vuotta 2021
Hannu Tuomala
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Ammunnat jatkuvat Tyrrissä
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

Huomionosoituksia
reserviupseeripiirissä v. 2020

Suomen Reserviupseeriliitto myönsi seuraavat huomionosoitukset Kymenlaakson 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 ansioituneille piirin ja kerhojensa toimijoille vuoden 2020 aikana täyttyneiden ansioiden 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

Ammunnoissa noudatetaan voimassa olevaa koronaohjeistusta, joten
voimme ottaa mukaan ainoastaan 20 ensimmäistä
ilmoittautunutta. Karjalan
Prikaatin Killan ampumamestaruuskilpailussa huomioidaan myös koronaohjeistus. Mahdollisista muu-

toksista ohjeistukseen ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautuneille.
Ammunnat toteutetaan ampumaohjelmiston
mukaisesti MPK-kivääreillä sekä pistooleilla. Lisätietoja ammunnoista sekä niihin ilmoittautuminen tapahtuu koulutuska-

lenterin kautta osoitteesta:
koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri
Kuvat ja teksti:
Tapio Lakela

Vapaaehtoista
maanpuolustusta
koskevat tiedotus- ja
rekrytointitilaisuudet
Maanpuolustuskoulutuksen Kouvolan Koulutuspaikka järjestää kaksi kurssia Vekaranjärvellä 27.3. ja
10.4. klo 9.00–16.00. Kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu paikallisjoukkoihin
sijoitetuille sekä sinne haluaville reserviläisille.
Kursseilla käsitellään
mm. reservin koulutus-

mahdollisuuksia, reservin
polkua, MPK:n kurssitoimintaa ja ilmoittautumista MPK:n kursseille. Kurssien ohjelmaan sisältyy
myös ammunnat MPK:n
aseilla.
Kursseilla noudatetaan
voimassa olevaa koronaohjeistusta. Mahdollisista
muutoksista ohjeistukseen

ilmoitetaan sähköpostitse
ilmoittautuneille. Lisätietoa kursseista sekä niihin
ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskalenterin
kautta osoitteesta: koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri
Kuvat ja teksti:
Tapio Lakela
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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 koronapandemiatilanne kunakin ajankohtana. Varsinkin kokoukset vodiaan pitää etänä.
Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista joihin piiristä on perinteisesti osallistuttu. Kaikki RESUL:n kilpailut on nähtävillä RESUL:n kilpailukalenterista verkko-osoitteesta https://
resul.fi/kilpailikalenteri-2021/. Samoin RESUL:n kokouksiin ja muihin tapahtumiin liittyvä tieto.
Tässä toimintakalenterissa listataan ne Reserviupseeriliiton tapahtumat, jotka toteutuvat oman
piirin alueella. Muut liittojen tapahtumat, kokoukset, liittojen julkaisujen ilmestymispäivät jne,
ovat nähtävissä Reserviupseeriliiton tapahtumakalenterista verkko-osoitteesta https://www.rul.
fi/ajankohtaista/events/
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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 koronapandemiatilanne kunakin ajankohtana.
Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista joihin piiristä on perinteisesti osallistuttu. Kaikki RESUL:n kilpailut on nähtävillä RESUL:n kilpailukalenterista verkko-osoitteesta https://
resul.fi/kilpailukalenteri-2021/. Samoin RESUL:n kokouksiin ja muihin tapahtumiin liittyvä tieto.
Tässä toimintakalenterissa listataan ne Reserviläisliiton tapahtumat, jotka toteutuvat oman piirin alueella. Muut liittojen tapahtumat, kokoukset, liittojen julkaisujen ilmestymispäivät jne, ovat
nähtävissä Reserviläisliiton tapahtumakalenterista verkko-osoitteesta https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/tapahtumakalenteri/
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Valatilaisuuksia Vekaranjärvellä
Karjalan prikaatin varusmiespalveluksen ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tammikuussa
2021 aloittaneet alokkaat
vannoivat sotilasvalan tai
antoivat sotilasvakuutuksen omissa kohorttiryhmissään perjantaina 5.2.
ja 12.2.2021. Sotilasvalan
vannomisen tai sotilasvakuutuksen antamisen jälkeen alokkaat nimitettiin
jääkäreiksi, panssarijääkäreiksi, tykkimiehiksi,
viestimiehiksi tai pioneereiksi. Perjantaina 5.2.
aloittivat Itä-Suomen
viestipataljoona ja Karjalan huoltopataljoona. Perjantaina 12.2. tilaisuuksia

jatkoivat Salpausselän ilmatorjuntapatteristo ja
Kymen pioneeripataljoona. Iltapäivällä vuorossa
olivat Kymen jääkäripataljoona ja Karjalan tykistörykmentti.
Karjalan prikaatin vala- ja vakuutuksenantotilaisuudet olivat mieleen
painuvat. Oli luottamusja kunniatehtävä päästä tilaisuuksiin ja lukemaan
esilukijana tekstit. Juhlavuus korostuu kauniissa
suomalaisessa talvisäässä.
Hienosti hoidettu tilaisuus. Paikalla oli reippaita nuoria miehiä ja naisia,
joiden osaamiseen voimme luottaa. Yhteishenki

korostui tapahtumissa.
Isänmaa hoitaa taitavasti
nuorten kasvatustehtävän.
Kun keskusteluissa
kenraali Jukka Jokisen
kanssa kertailimme Vekaranjärven historiaa, siinä
tuli samalla sivutuksi valatapahtumat. Valkealan
kunnanjohtajana luin valan 4 kertaa. Anjalankoskella olivat SalpItPsto,
RUK ja Kotkan Rannikkoalue valalla. Kun nyt
Vekaralla oli 3 tilaisuutta,
olen lukenut 10 kertaa valan ja 10 kertaa vakuutuksen.
Teksti: Eero Mattila

Valatekstin esilukua, lukijana Eero Mattila

Arkistojen
pelastusoperaatio Kouvolassa
Kymen Lukon kiinteistön
korjauksen ja saneeraustöiden yhteydessä Vapaussodan, Sotilasläänin, upseerien ja veteraanien arkistoja oltiin siirtämässä siirtolavoille ja kaatopaikalle.
Työmaalla töissä oleva aktiivinen reserviläinen Jarmo ”Jallu” Koskiaho, sotilasmestari res., kiinnitti asiaan huomiota. Hän otti Haminan Matti Sahalaan yh-

teyttä ja Matti soitti Eero
Mattilalle. Yhdessä Paavo
ja Matti Mikkosen kanssa
heti vastaavan mestarin ja
Jallu Koskiahon kanssa aineisto pelastettiin ja siirrettiin Valtion virastotalon
varastoon ”putkaan”, jossa
arkistoja säilytetään. Jo heti ensi näkemältä pystyi havaitsemaan, että kyseessä
ovat erittäin arvokkaat tietolähteet, joiden joukossa

oli mm. vapaussoturien alkuperäiset haastattelunauhoitteet.
Jokainen maanpuolustusjärjestö tulee saamaan
oman aineistonsa seulonnan jälkeen.
Teksti: Eero Mattila
Valokuva: Paavo
Mikkonen
Karjalan prikaatin komentaja, prikaatinkenraali Jukka Jokinen ja Eero Mattila

Maksaja: Kyösti Skippari

Reserviläisten
asialla
Skippari Kyösti
Kouvolan Reserviläiset puheenjohtaja

Olen ehdolla kevään kuntavaaleissa
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Millog
Viime vuoden aikana Millogin ja Puolustusvoimien strategista kumppanuutta punnittiin uudella tavalla, kun ennalta tuntematon uhka vei kevääl-

lä koko Suomen poikkeusoloihin. Millogilla otettiin nopeasti käyttöön valmiussuunnittelussa määriteltyjä työkaluja esimerkiksi johtamiseen ja tilan-

nekuvan ylläpitoon. Yhteydenpito strategisten
kumppaneiden välillä tiivistyi. Valmiussuunnitelmia olemme päivittäneet
koronakevään aikana op-

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

Turvaa kaluston
koko elinjaksolle.
Millog ylläpitää maa- ja
merivoimien kalustoja sekä
ilmavoimien valvontajärjestelmiä niin normaalikuin poikkeusoloissa.

millog.fi
�
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ololukematkin ovat olleet
ennätysmatalat eikä palvelukykymme ole notkahtanut missään vaiheessa.
Poikkeuksellinen vuosi sisälsi myös tiukkoja
KUPI21- neuvotteluja,
sillä vuonna 2015 alkanut
hinnoittelukausi päättyi
vuoden 2020 lopussa. Tuo
jakso oli isojen muutosten aikaa ja toimintaa
hiottiin hinnoittelukauden aikana paljon; kumppanuuden palveluiden
suunnitteluprosessia kehitettiin, toimintoja yhtenäistettiin ja tehostettiin
sekä työturvallisuutta on
parannettu monien hankkeiden avulla, lisäksi toimitilojamme on kehitetty aktiivisesti. Nyt alkanut
hinnoittelukausi, joka yltää vuoden 2028 loppuun
saakka, ei tuo yhtä isoja
rakenteellisia muutoksia,
vaan fokus on käännetty
kumppanuuden syventämiseen: kumppanuuden
ytimeen kuuluu pitkäjänteinen yhteinen kehittäminen. Nyt luotu kannustemallijärjestelmä, jossa
saavutettu hyöty jaetaan
kumppaneiden kesken,
on merkittävä uudistus ja

se tulee motivoimaan kehittämään sekä kumppanuutta, kunnossapito-ohjelmia, kunnossapidon
prosesseja, että logistista
ketjua entistäkin voimakkaammin. Tehokkuuden
parantaminen, oikeiden
ja tarpeellisten kunnossapitotoimien tekeminen ja
sitä kautta kustannussäästöjen aikaansaaminen on
yhteinen tahtotilamme.
Vuoden sisään Millog
sai kaksi uutta tytäryhtiötä, Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n ja Oy Western
Shipyard Ltd:n. Yhtiöperhettä kutsumme jatkossa
Millog-yhtiöiksi. Syksyn
aikana tarkensimme toiminnan suuntaviivoja
muodostamalla Millogyhtiöille yhteisen strategian. Strategiaprosessiin
osallistui laajasti henkilöstöä tytäryhtiöistä ja
Millogin eri toiminnoista. Puolustusvoimat on ja
tulee aina pysymään strategiamme keskiössä. Kasvumme myötä voimme
kehittyä ja tarjota yhä laajempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia strategiselle kumppanillemme.

Kurssin 257 Tulipatteri Salpalinjalla

Reservin upseereilla oma rasti
Kurssin 257 Tulipatteri-yksikön 140 upseerioppilasta tutustuivat Salpalinjaan
7.2.2021. Tutustumisen toteuttivat salpalinjaoppaat
Jukka Lapin johdolla.
RUK:n upseerioppilaiden
tutustumisreitti on suunniteltu Harjun Oppimiskeskuksen ympäristöön
Virolahden Ravijoella. Reitin pituus on noin 5 km ja
kierroksen aikana oppilaat

kiertävät 18 kohteella sisältäen yleiskuvauksen Salpalinjasta Suomenlahdelta
Jäämerelle.
Tämän kertaisella tutustumisessa reservinupseereilla oli oma kohde. Jossa ennen juhannusta ylennettäville tuleville vänrikeille kerrottiin reserviupseereiden toiminnasta.
Kohteella oli kuvia Kymenlaakson piirin toiminnasta

ja sille oli rakennettu SRAammuntarasti. Meille oli
annettu 5 min aikaa kertoa
toiminnastamme ja antaa
lyhyt kuvaus SRA- ammunnasta. Rastilla käynnin yhteydessä upseerioppilaille
jaettiin esite ja ohjeet, miten liittyä mukaan toimintaamme niin kotiseudun
kerhoon kuin opiskelupaikkakunnilla toimiviin kerhoihin. Tavoitteena on jat-

Juha Tompuri SRA-rastilla.
kossakin tulla pitämään
rastia tuleville kursseille.
Tulemme tarvitsemaan
kerhojen apua esittelijöiden rekrytointiin. Normaalivuonna RUK- kurssi
tulee viidessä erässä tutustumaan Salpalinjaan. Vapaehtoisia siis tarvitaan.

Tulipatterin upseerioppilaita Reservinupseerien rastilla.

Pekka Mertakorpi
Juha Tompuri

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Elimäen Reservinaliupseerit ry pitää kevätkokouksen 24.3.2021
klo 18.00 Elimäen osuuspankin kokoustilassa osoitteessa vanhamaantie 9, 47200, Elimäki. Käydään läpi sääntömääräiset
asiat ja muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Johtokunta

Tervetuloa!
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Virotoimikunta esittäytyy
rotoimikunta on pyrkinyt osallistumaan tapahtumaan noin 10
henkilön voimin. Voitonpäivää
on vietetty vuosien mittaan monin eri tavoin, kuten paraateilla
tai maanpuolustusjuhlilla. Juhannusta voi siis viettää kahdesti johtuen Suomen keskikesän
juhlan ajankohdasta, mikä on
yleensä muutamaa päivää ennen.
Ampumamaaottelu pidetään
vuorovuosin syyskuussa Viron
Avinurmessa ja meille vakituiseksi paikaksi tulee olemaan
Myllykosken Hevosmäen ampumarata. Viron vuorolla kasataan
hyvissä ajoin 6 hengen tiimi, jolla tavoitellaan kranaattikiertopalkintoa. Samoin Kymenlaakson omalla vuorolla kuuden
hengen iskuryhmä on aina pakallaan puolustamassa kotimaan mestaruutta. Viime kesä
tosin ei mennyt suunnitelmien
mukaan, vaan nuori ja tarkka
Viron joukkue vei pystin mennessään.

Kuvassa Sami Aho, Virotoimikunnan puheenjohtaja

Kymen-Salpa tulee julkaisemaan
juttusarjan Reserviläispiirin
avainhenkilöistä ja toimikunnista, joista nyt Virotoimikunta on
ensimmäisenä vuorossa.
Toiminta on käynnistetty Virolaisten kanssa vuonna 2008 virallisen yhteistyösopimuksen
edellyttämässä laajuudessa. Yhteistoimintaa harjoitetaan virallisin tapaamisin ja erilaisten vapaamuotoisten toimintojen
merkeissä.
Yhteistyökumppanimme Virossa muodostuu Alutaguse Malevin
viidestä
paikalliskomppaniasta, jossa miehet, naiset ja nuoret harjoittelevat ja ylläpitävät maanpuolustustaitoja
samalla tavoin kun mekin.
Yhteistyö on noudatellut kalenterivuonna muutamia vakiintuneita tapahtumia, kuten
heidän vuosijuhlansa, joka pidetään maaliskuun puolivälin
paikkeilla. Vuonna 2020 tuli
30-vuotinen merkkipaalu täyteen, mutta koronan ensimmäiset rajoitteet tulivat konkreettisesti eteen, eikä juhlaa voitu järjestää. Virotoimikunnan valtuuskuntaan kuuluivat Sami
Aho, Pentti Kivi, Ravo Sarmet ja
Pasi Huusari, joilla olisi ollut
kunniakilpi vietäväksi merkkipäivän lahjana. Tänä vuonna
vuosipäivää vietetään paikallisin voimin ja vain ansiomerkit
jaetaan.
Kesäkuun alkupäivinä tai kesän mittaan on ollut meidän
vuoromme kutsua virolaiset vierailulle. Kaikki Etelä-Suomen

kohteet kuten Hamina Tattoo,
Salpalinjan bunkkerit museoineen, Hämeenlinnan militariamuseo ja Utin avoimet ovet on
koettu. Erähenkinen visiitti Jaalan Pyhäjärvellä kalastelu ja Iitin Hiidenvuoren valloitus Jorma Hanskin mökiltä käsin on
jäänyt varmasti jokaisen mieliin
muutama kesä sitten. Tässä mielessä onkin kaikki tapahtumavinkit paikallaan.
Rauman
tapahtuma
4-6.6.2021 on ollut suunnitelmissa jo vuosi sitten, mutta peruuntui koronarajoitusten takia.
Tämä vuosi näyttää tällä hetkellä huonolta, eikä voi varmuudella sanoa toteutuuko Rauman tapahtuman siirto ollenkaan.
Suunnitelma on kuitenkin
olemassa ja sen mukaan mennään Kuuskajaskarin linnakesaarelle, missä on monenmoista aktiviteettiä. Toinen matkapäivä on pyhitetty Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Tähän tapahtumaan on omavastuu majoitukseen ja kyyteihin. Paikkoja voi tiedustella Sami Aholta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Noin neljän autokunnan kokoonpano on maksimi ja jos koronarajoitukset sen sallivat perillä Raumalla.
Voitonpäivän juhlallisuudet
Virossa vietetään 23.6.1919 vapaussodassa saadun voiton kunniaksi. Silloin virolaiset löivät
saksalaiset pohjoisen Latvian
alueella käydyssä taistelussa ja
on kalenterissa aina samalla paikalla ja yleinen vapaapäivä. Vi-

Kotimaan ampumakilpailu
on myös talkooväelle mieluisa
tapahtuma. Pääsee mukaan
maanpuolustushenkiseen tiimiin, joille riittää tehtäviä ampumaradan huollossa, kuten
aseiden ja patruunoiden jakoa,
sekä ampumataulujen tulkkausta ja pisteiden laskentaa. Kaikki
talkooväki ja ampujat ovat tervetulleita yhteiseen illanviettoon
Kouvolan Veteraanimajalle,
missä tarjotaan illallinen ja saunomista.
Virotoimikunnan väkeen
kuuluu kymmenkunta henkilöä,
mistä aktiivinen ydinryhmä
pohtii vuoden mittaan tulevaa
toimintaa ja järjestelee kaikki
kohdilleen.
Tämänhetkinen puheenjohtaja Sami Aho on pitkän linjan
reserviläinen, Inkeroisten kasvatti, joka on lyöttäytynyt aikoinaan Virotoimikuntaan kuunteluoppilaaksi. Ensimmäinen

matka Itä-Viron maalle ja Alutaguse Malevin vieraaksi on vienyt miehen mennessään. Ystävällinen vastaanotto ja maan
kulttuuri on ollut mieleen painuvaa.
Parhaiten voit seurata ajankohtaisia asioita meistä, Facebook: Virotoimikunta Kymenlaakson Reserviläispiiri https://
www.facebook.com/Virotoimikunta-Kymenlaakson-Reserviläispiiri-2169036963181730
Tule mukaan viroyhteistyöhön ja ota rohkeasti yhteyttä.
Olet tervetullut kaikkiin tapahtumiin ja hyvään porukkaan!
email: ahosami.res@gmail.
com tai Tel: 040-7439026
Teksti: Sami Aho

