
KYMENLAAKSON
RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 

 37. VUOSIKERTA
NRO 3 SYYSKUU 2021

Satapäin väkeä oli saapunut paikalle Iitin kir-
kolle sunnuntaina 29.8., kun talvisodan 
Muolaan Punnuksen kylän taisteluissa 

15.2.1940 kaatuneet iittiläiset sotilaat alikersant-
ti Tapio Aalto, sotamies Paavo Haaparanta, sota-
mies Jaakko Hautamäki ja sotamies Arttur Savo-
nen siunattiin ja laskettiin kotikirkon maan po-
veen juhlavin ja arvokkain menoin. Paikalla oli 
vaikutusvaltainen edustus myös Puolustusvoimis-
ta. Siunauksen toimitti kenttäpiispa Pekka Särkiö 
ja muistopuheen piti Karjalan prikaatin komenta-

Iittiläiset sankarivainajat kotikirkon 
haudan poveen 81 vuoden odotuksen jälkeen

ja, prikaatinkenraali Jukka Jokinen. Myös 
sotilassoittokunta oli paikalla ja Hornetin 
ylilento sekä kunnialaukaukset juhlistivat 
tapahtumaa ja toivat sille sen ansaitsemaa 
arvokkuutta. Levätköön sankarimme vih-
doin rauhassa kotikirkkonsa sankarihau-
dassa.

Tapahtuma sai suurta julkisuutta val-
takunnallisestikin, mm. Ilta Sanomat lä-
hetti stream-lähetyksen suorana verkossa.

Sankarivainajien hautajaistoimitukses-
sa avustivat Iitin seudun reserviläiset ry, 
joka yhdistys oli järjestänyt myös kunnia-
vartioinnin sankarihaudalle.

Leevi Lassila
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80 vuotta sitten oli jatkosodan 
hyökkäysvaihe edennyt Karja-
lankannaksella vanhalle rajalle 

ja hyökkäys pysäytettiin 9. syyskuu-
ta Leningradin uloimman puolustus-
linjan eteen. Eteneminen jatkui vielä 
muilla rintamalohkoilla aina 8. joulu-
kuuta 1941 asti, jonka jälkeen alkoi 
asemasotavaihe. Tuolloin monilla rin-
tamalohkoilla tilanne vakiintui ja on-
nistuttiin välttämään tappioita. Vähi-
tellen vähäinen toiminta jopa toimet-
tomuus sai miesten ajan käymään pit-
käksi. Toimettomuutta vastaan taistel-
tiin pitämällä yhteyttä kirjeitse koti-
rintamalle, omaehtoisten puhdetöiden 
ja erityisten viihdytysjoukkojen avul-
la. 

Maaliskuusta 2020 alkaa olla ku-
lunut 18 kuukautta siitä, kun mei-
dän reserviläisjärjestöjemme toi-
minta lähes pysähtyi. Viranomais-
ten ohjauksella ja määräyksillä yh-
teiskunta ajettiin ”asemasotavaihee-
seen” Covid-19 pandemiaa vastaan. 
Näissä poikkeusoloissa olemme pi-
täneet järjestötoimintaamme yllä ot-
tamalla käyttöön uusia toimintamal-

leja ja sopeuttamalla toimintaam-
me. Linnoittautumalla taistelijan 
poteroihin parhaimmillaan puolen 
joukkueen korsuihin olemme yllä-
pitäneet järjestötoimin-
taa etäkokousten avulla. 
Tällä tavoin olemme pys-
tyneet pyörittämään jär-
jestömme lakisääteiset 
velvoitteet. Merkittävin 
operaatiomme pandemi-
an aikana on ollut reser-
viläispiirien viestintäuu-
distus, Kymensalpa-si-
vusto. Puolustusvoimat 
on osaltaan linnoittautu-
nut varuskuntiin ja hei-
dän yhteydenpitonsa meihin reser-
viläisjärjestöihin on ollut vähäistä. 
RUK 100 ja RUL 90 juhlavuosien ti-
laisuudet on pääosin toteutettu strii-
mattuina etätilaisuuksina. 

Aikanaan asemasotaan väsyt-
tiin, tosin joukkojen lomat pyörivät, 
koska asemasota ei sitonut kaikkia 
joukkoja operaatioihin. Ehkä tuol-
loinkin totuttiin toimettomuuteen 
ja pyöritettiin vain välttämättömät 

rutiinit. Kun tultiin kevääseen 1941 
ilmassa oli selviä merkkejä viholli-
sen aktivoitumisesta. Suurhyökkä-
yksen alettua joukkomme lähes yl-

lätettiin ja erään näke-
myksen mukaan ope-
raatioita johtavien up-
seereiden johtamistai-
to ja operointikyky oli 
merkittävästi alentu-
nut pitkän asemaso-
dan aikana. 

Myös tämän pan-
demian ”asemasota-
vaiheessa” järjestöm-
me on tottunut hiljais-
eloon ja työskentelyyn 

omalta kotisohvalta. Etäkokouksiin 
ei ole juuri tarvinnut valmistautua, 
kun siihen on voinut osallistua olo-
asuun pukeutuneena villasukat ja-
lassa. Etätilaisuudet ovat tarjonneet 
lähinnä ”korviketta” perinteisiin ta-
pahtumiin verrattuna. 

Loppukesän aikana yhteiskunta 
on alkanut avautumaan pandemi-
an jälkeiseen aikaan. Olemme pys-
tyneet aloittamaan piiriemme am-

muntatoiminnan ja pyörittämään si-
tä lähes normaaliin tapaan. Olemme 
nyt siirtymässä hiljaiselon jälkeen 
operaatiovaiheeseen, jossa meidän 
tulee saada jäsenistömme liikkeel-
le. Nyt ei tule jäädä tuleen makaa-
maan, vaan on hetki järjestömme 
sloganin mukaiselle toiminalle ”Joh-
tajuutta kaikissa olosuhteissa”. Siis 
Liikkeelle!

 ”Taistelijan poteroissa” on ol-
lut turvallista harrastaa oman eh-
toista kenttäkelpoisuuden ylläpitoa. 
Järjestömme on pyrkinyt etämars-
sitapahtumilla, kuten vuoden 1941 
Maaottelumarssin Muistomarssilla 
4-25.5.2021 aktivoimaan meitä liik-
kumaan. Mars-Mars-sovellukseen 
olen pystynyt saamaan pyöräilyki-
lometrejä myös helteisinä kesäiltoi-
na. Helteellä ei pyörälenkin jälkeen 
tarvitse mennä edes suihkuun, kun 
viima on pitänyt paidan kuivana.

Iitissä 15.9.2021

Pekka Mertakorpi

Kahdeksastoista kuukausi

Covid-19 on vaikuttanut reservi-
piirien toimintaan ja tapahtumia 
on pystytty järjestämään rajoi-

tetusti. Ampumakilpailuja on saatu 
sentään järjestettyä jollain tasolla. Pii-
rin hallinto on saatu hoidettua pitkäl-
ti etäyhteyksien avulla.

Lokakuussa 1939 järjestettiin 
ylimääräiset harjoitukset maan va-
rautuessa sotaan poliittisen tilanteen 
kärjistyessä. Saksa oli 1.9. hyökän-
nyt Puolaan ja sodan uhka leijui il-
massa. 30. Marraskuuta uhka muut-
tui todeksi Neuvostoliiton aloitettua 
hyökkäyksen koko itärintaman mi-
talla. Suomen reserviläiset olivat sil-
loin valmiudessa. Tänäkin päivänä 
reserviläisten kenttäkelpoisuuden 
ylläpito on tärkeä asia ja pääasias-
sa siitä huolehditaan omatoimisesti.

Järjestin itselleni toimintaa tu-
tustumisretken merkeissä Kainuun 
taistelupaikkoihin. Raatteentie lie-
nee jokaisen tiedossa, Kuhmon tais-

telut ovat jääneet edellisen varjoon, 
vaikkakin siellä suunnalla käytiin 
myös merkittäviä taisteluita. Raat-
teen ja Kuhmon hyökkääjällä oli 
sama tavoite, katkais-
ta Suomi Oulun kor-
keudelta.

Raatteentien mot-
tien puolustajien vas-
tarinnan alkaessa luhis-
tua kertoi erään komp-
panian tuntemattomak-
si jäänyt hevosmies pa-
latessaan yksin etulin-
jasta seuraavaa: Hevo-
nen kävellä lontusteli 
hitaasti, kun äkisti py-
sähtyi. Katsastaessani eteen, olin 
pyörtyä siihen paikkaan. Joukko vi-
hollisia seisoi ihan hevostien varres-
sa. Joskus olin nähnyt näkyjä, mutta 
nyt oli tosi kysymyksessä. Näinkö si-
tä jäätiin vangiksi? Sydämeni heitti 
volttia. Ensimmäinen ajatukseni oli 

– pako! Mutta ne ampuvat heti! Jo-
ku tuntematon voima pukkasi minut 
pystyyn. -Älkää ampuko! Rääkäisin 
hurjasti ja olin jatkamassa, että an-

taudun vangiksi. Mutta 
tuota jatkoa en ennät-
tänyt karjaista, kun ta-
pahtui ihme. Vihollis-
porukka nosti käten-
sä antautumisen mer-
kiksi. Häpesin pelku-
ruuttani, häpesin huu-
toani. Mutta aloin hil-
jalleen niellä mahaa-
ni, kun tajusin etteivät 
ummikot venäläiset ol-
leet käsittäneet huutoa-

ni tai olivat käsittäneet sen huudok-
si ”antautukaa”, ja säikähtivät mi-
nua, tavallista kookkaampaa mies-
tä. Ei siinä auttanut muu kuin nous-
ta reestä ja ryhtyä riisumaan vihol-
liset aseista. Rehellisenä miehenä 
minun on tunnustettava, että käteni 

sekä jalkani vapisivat armottomas-
ti, kun lähestyin ensimmäisiä puna-
sotilaita. Nöyrästi ne tarjosivat mi-
nulle aseensa, jotka lastasin rekeen. 
Heitä oli kaikkiaan 19. Tämän jäl-
keen komensin vankiporukan käve-
lemään rekeni perässä ja pitämään 
minuun vähintään viidenkymmenen 
metrin välimatkan. Vasta iltahämä-
rissä tulin perille esikuntaan. Siel-
lä vangit laskettiin, ja niitä oli nyt 
25 kappaletta. Tien hämärässä oli 
liittynyt jonoon kuusi uutta.

 Kainuusta löytyy paljon nähtä-
vää sotahistoriasta kiinnostuneille.

Mukavaa syksyä
Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiirin 
puheenjohtaja

Tervehdys
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Kaakkois-Suomen alue-
toimisto osallistui lauan-
taina 31.07.2021 Rautjär-
ven kirkolla järjestettyyn 
Jatkosodan alkamisen 80-
v muistojuhlaan. Juhlan 
järjestivät yhteistyössä 

Rautjärven reserviupsee-
rikerho ja Pajarin Poikien 
perinneyhdistys. Juhlati-
laisuus järjestettiin Raut-
järven kirkossa ja kirkon 
pihapiirissä.

Tervehdyssanat juhlan 
alkuun toi Rautjärven 
kunnanjohtaja Harri Ant-
tila. Juhlapuheen piti Pa-
jarin Poikien Perinneyh-
distyksen puheenjohtaja 
kenraalimajuri evp Kaler-
vo Sipi. Tervehdykset juh-
laan toivat Rajavartiolai-
tos, Raja- ja Merivartio-
koulun johtaja eversti 
Jaakko Hamunen, Puolus-
tusvoimat, Kaakkois-Suo-
men aluetoimisto majuri 
Tomi Nyman sekä Ruoko-
lahden seurakunta kappa-
lainen Timo Kälviäinen. 
Juhlan musiikista vastasi 
Rakuunasoittokunta joh-
tajanaan musiikkimajuri 
Riku Huhtasalo.

Kirkon pihapiirissä 
järjestettiin kenttäpiispa 
Pekka Särkiön johdolla 
kenttähartaus ja 18.Divi-
sioonan muisto kiven pal-
jastus sekä maittava kent-
tälounas. Päivän päät-
teeksi kuunneltiin sota-
historian esitelmä 18.Di-
visioonan hyökkäyksestä 
1941, puhujana Tuomo 
Jantunen sekä esitelmä 
lääkinnästä ja kaatunei-
den huollosta kesällä 1941 
Rautjärvellä, puhujana 
Vesa Salomaa.

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Yleisnäkymä juhlapaikasta Rautjärven kirkon portailta.

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja kenraalima-
juri evp Kalervo Sipi pitämässä juhlapuhetta.

Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston majuri Tomi Nyman pi-
tämässä tervehdyspuhetta.

18. Divisioonan muistokiven paljastus Rautjärven kirkon pihapiirissä.

Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston syksyn 2021 kut-
suntakierros alkoi Etelä-
Karjalan paikkakunnilla 

viikolla 33. Ensimmäisenä 
kutsuntapaikkakunta oli 
Taipalsaari tiistaina 
17.8.2021. Kutsuntapaik-

kana oli perinteiseen ta-
paan Taipalsaaren kunnan-
talo. Kutsunnat koskevat 
tänä vuonna ikäluokkaa, 

joka on syntynyt vuonna 
2003. Taipalsaarella kut-
suntoihin osallistui 18 kut-
sunnanalaista paikkakun-
nan miestä.

Kutsuntapäivän ohjel-
ma noudatteli pääosin pe-
rinteistä kaavaa. Kutsunta-
tilaisuudessa annetaan tie-
toja varusmiespalvelukses-
ta, tarkastetaan palvelus-
kelpoisuus ja päätetään 
palveluksesta. Kutsunnan-
alaisilta tarkastetaan hen-
kilötiedot, terveydentila ja 
kuullaan toivomukset va-
rusmiespalveluksen suh-
teen. Kutsunnoissa käytet-
tävissä olevien tietojen 
pohjalta määritetään sopi-
vuus varusmiespalveluk-
seen eli palveluskelpoi-
suus. Lisäksi kutsunnoissa 
päätetään palvelusajan-
kohta ja -paikka tai palve-
luksesta vapauttaminen.

Korona-pandemiasta 

johtuen kutsuntaviikon 
päivien ohjelmaa oli ke-
vennetty siten, että tilai-
suus saatiin vietyä läpi ter-
veysturvallisesti paikalliset 
tilat ja olosuhteet huomi-
oon ottaen. Aluetoimisto 
seuraa aktiivisesti korona-
tilanteeseen liittyvää oh-
jeistusta niin Puolustus-
voimien, kuin myös muun 
yhteiskunnan osalta.

Viikon 33 kutsuntakier-
ros jatkui keskiviikkona 
18.8. Savitaipaleella urhei-
lukeskuksen liikuntahallis-
sa ja torstaina 19.8. Luumä-
ellä kunnantalon tiloissa. 
Luumäen kutsuntoihin ot-
tivat osaa myöskin naapu-
rikunnan Lemin kutsun-
nanalaiset nuoret miehet. 
Etelä-Karjalan kusunnat 
jatkuvat viikoilla 37 Imat-
ralla ja 38 Lappeenrannas-
sa, jonka jälkeen vuoronsa 
saa Kymenlaakso.

Kymenlaakson vuoden 2021 kutsuntakierros alkoi

Kutsuntalautakunta työssään Taipalsaarella tiistaina 17.8.2021.

Kutsunnanalainen ilmoittu-
massa kutsuntasihteerille 
Taipalsaaren kunnantalolla 
tiistai aamuna 17.8.2021
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Iitin reserviupseerikerho 
juhli 70-vuotista taivaltaan 
Ponnilla torstaina 19. elo-
kuuta. Kerho perustettiin 
tammikuussa 1951, kaksi-
kymmentä vuotta Suomen 
Reserviupseeriliiton pe-
rustamisen jälkeen. RU-
kerho on pitänyt yllä jäsen-
tensä maanpuolustustah-
toa ja -kuntoa sekä luonut 
yhteishenkeä.

– Jatkamme samalla ta-
valla kerhomme toimintaa 
kohti uusia vuosikymme-
niä, puheenjohtaja Tommi 
Tiihonen lupasi.

Juhlapuheessaan  iitti-
läislähtöinen Ilmavoi-
mien komentaja, kenraa-
limajuri Pasi Jokinen kävi 
läpi nykyisen reserviup-

seerikoulutusta erityisesti 
Ilmavoimien näkökul-
masta. Vaikka Haminan 
reserviupseerikoulu on 
tunnetuin koulutuspaik-
ka, myös useilla muilla 
paikkakunnilla koulute-
taan upseereja reserviin. 
Koulutus antaa reserviup-
seereille paitsi tarvittavat 
aselajikohtaiset taidot, 
myös vankan maanpuo-
lustustahdon, jonka mer-
kityksestä Jokinen muis-
tutti Afganistanin-tapah-
tumien valossa.  Juhlaan 
toi tervehdyksen myös 
90-vuotisjuhliaan viettä-
vän Suomen Reserviup-
seeriliiton toiminnanjoh-
taja Janne Kosonen, sekä 
muun muassa Hämeen ja 

Kaakkois-Suomen alue-
toimistojen edustajat.

Juhlassa IItin RU-ker-
ho palkitsi ansioituneita jä-
seniään. Suomen Reser-
viupseeriliiton hopeinen 
ansiomerkki myönnettiin 
Tommi Tiihoselle ja prons-
sinen ansiomerkki Mika 
Färlinille. Ville Rintala, 
Pekka Mertakorpi, Tapani 
Peltola, Juhani Närkki, 
Jarkko Niittymaa ja Sami 
Ahola saivat juhlassa Ky-
menlaakson Reserviup-

seeripiirin ansioristin. Li-
säksi yhdistyksen standaa-
ri annettiin huomionosoi-

tuksena Närkille, Reijo 
Lehtoselle, Juha Virtaselle 
sekä kenraalimajuri Pasi 

Jokiselle.

Johannes Niemeläinen

Lähestymme väistämättä 
hetkeä, jolloin on siirryttä-
vä veteraaniajasta perinne-
aikaan. Veteraaniyhdistys-
ten arvokasta työtä jatka-
maan perustetaan parhail-
laan ympäri maata Tam-
menlehvän Perinneliiton al-
le alueellisia perinneyhdis-
tyksiä. Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä, 
4.6.2021 syntyi myös Sotien 
1939-1945 Pohjois-Kymen 
Perinneyhdistys ry, vastuu-
alueenaan Kouvola ja Iitti.

Perinneyhdistyksen en-
simmäisenä puheenjohta-
jana toimii Antti Laherto. 
Antti on jo vuosien ajan 
johtanut Pohjois-Kymen-
laakson valmistelutyötä pe-
rinneaikaan siirtymisessä. 
Hallitukseen valittiin niin 
ikään perinnetyöstä jo ai-
emmin tuttuja henkilöitä:
• Matti Mikkonen, evers-

tiluutnantti evp., Karja-

lan Prikaatin Kilta ry
• Eero Mattila, varatuo-

mari, Kymenlaakson 
Sotaveteraanipiirin pe-
rinnevastaava

• Kaija Vesala, Lottape-
rinneliitto ry

• Hannu Lahtinen, Iitin 
perinnevastaava

• Petri Olli, eversti, Kar-
jalan prikaatin apulais-
komentaja

• Kim Jokela, Kymenlaak-
son Sotaveteraanipiirin 
tiedottaja

• Heini Kortesluoma, 
Kouvolan Seudun Lot-
taperinneyhdistys ry

• Terhi Paukku, kanttori, 
Kouvolan seurakunnan 
perinneyhteyshenkilö
Perinneyhdistyksen 

hallitus kokoontui järjes-
täytymään 26.8.2021 Kou-
volan Porukkatalolle, mis-
tä Kouvolan kaupunki on 
ystävällisesti osoittanut yh-

distykselle oman tilan.
Perinneyhdistyksen 

varapuheenjohtajaksi hal-
litus valitsi keskuudestaan 
eversti Petri Ollin. Karja-
lan prikaatin apulaisko-
mentajana hän onkin alu-
eemme reserviläis- ja pe-
rinneyhdistysten toimi-
joille jo varsin tuttu mies.

Kokoukseen kutsuttiin 
myös Kymenlaakson Sota-
veteraanipiirin puheen-
johtaja, eversti evp. Arto 
Mikkonen ja Sotaveteraa-
nipiirin toiminnanjohtaja, 
kapt. evp., sotakamreeri 
Toivo Hartikainen. Topi 
rekrytoitiin yhdistyksen 
rahastonhoitajaksi vuoden 
2021 loppuun asti ja näin 
hänen vankkaa tietotaito-
aan saadaan välitettyä 
myös yhdistyksen uusille 
toimihenkilöille.

Perinnetyö itsessään ei 
toki ole uutta, sillä pelkäs-

tään Pohjois-Kymen alueel-
la on lukuisia sotiimme liit-
tyviä muistomerkkejä, sep-
peleenlaskuja, kunniakäyn-
tejä, muistopäiviä ja juhla-
tilaisuuksia. Arvokasta pe-
rinnetyötä mitä tulee myös 
jatkaa, ei epäilystäkään. Iso-
na haasteena onkin löytää 

myös uusia tapoja muistaa 
ja kunnioittaa veteraaniem-
me kallista lahjaa vapaan 
Suomen eteen: Tapoja, mil-
lä tavoitamme myös tulevat 
sukupolvet. Tämä vaatii en-
nakkoluulotonta ideointia 
sekä laajaa yhteistyötä kaik-
kien eri toimijoiden kesken. 

Työnsarkaa riittää varmas-
ti pitkälle tulevaisuuteen, 
joten näillä saatesanoilla ke-
hitystyö alkakoon!

Kim Jokela

Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen Perinneyhdistys ry

Perinneyhdistyksen hallitus kutsuttiin koolle 26.8.2021. Saattaen vaihtaen periaatteella mu-
kana oli myös Sotaveteraanipiirin johtoa. Kuvassa oikealta: Vpj Petri Olli, Matti Mikkonen, Ee-
ro Mattila, pj Antti Laherto, Arto Mikkonen (KSVP pj), Hannu Lahtinen, Toivo Hartikainen (KS-
VP tj), ja Kim Jokela.

Iitin reserviupseerikerho on pitänyt yllä maanpuolustustahtoa jo 70 vuotta

Iitin RU-kerhon juhlassa palkitut vasemmalta oikealle: Ville Rintala, Pekka Mertakorpi, Tapani Peltola, Juhani Närkki, Jarkko Niit-
tymaa, Tommi Tiihonen, Reijo Lehtonen, Juha Virtanen.

Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen piti juhla-
puheen Iitin reserviupseerikerhon 70-vuotisjuhlassa.

  

RESERVIPIIRIEN SYYSKOKOUKSET
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräiset 
syyskokoukset pidetään 28.10.2021. Kokouspaikka ei ole tämän lehden ilmestymisajankohta-
na vielä selvillä.  Kokouskutsut lähetetään kerhojen ja yhdistysten edustajille aikanaan sähköi-
sesti sääntöjen edellyttämällä tavalla.    

Piiritoimisto
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Uskontunnustuksessa lau-
summe: “uskon.. ruumiin 
ylösnousemisen ja iankaik-
kisen elämän?

Mitä se merkitsee käy-
tännössä? Aikaisemmin 
ajattelin, että ikuista elä-
mää vietetään jonkinlaise-
na henkiolentona. Aloin 
tutkia asiaa Raamatusta. Se 
ei taidakaan olla niin?

Kun elintoiminnot lak-
kaavat, ihmisen henki ja 
ruumis kyllä eroavat. Hen-
ki siirtyy joko taivaan esi-
kartanoihin tai tuonelaan. 
Tämä hengen elämä on siis 
ruumiitonta ja ruumis hau-
dataan tai poltetaan tai jäi 
vaikkapa rintamalle. Mitä 
sitten aikojen kuluessa tu-
levaisuudessa tapahtuu. Sii-
tä Raamattu kertoo esimer-
kin Jeesuksen kohdalla. Hä-
net ristiinnaulittiin. Hän 
kuoli ja haudattiin. Jumala 
herätti hänet kolmantena 
päivänä ruumiilliseen 
muotoon. Hän ilmestyi 

opetuslapsilleen. Hän oli 
fyysinen, tunnistettava, 
mutta vailla sairauksia ja 
vammoja. Sitä voisi kuvail-
la mm. Kirkastettu, kuole-
maton ja katoamaton ruu-
miillinen ihminen. 

Samanlainen olotila lu-
vataan Raamatussa kaikil-
le Jeesuksen sovittamille 
ihmisille. Siis myös meille.  
Tätä pohti myös Luther 
kristinopissa: Ruumiin 
ylösnousemus on niin val-
tava asia, etten järjelläni voi 
sitä tajuta, mutta uskon sen 
lapsenmielisesti, koska Ju-
mala on sen Sanassaan il-
moittanut ja koska se ei pe-
rustu meidän ihmisten 
mahdollisuuksiin, vaan Ju-

malan voimaan.
Ruumiin ylösnouse-

mus on kristinuskon pe-
ruspilareita. Eihän sitä 
muuten olisi uskontunnus-
tukseen laitettu. Kristitty 
arvostaa ja kunnioittaa 
omaa kehoaan Jumalan hä-
nelle antamana. Jumala ar-
vostaa luotuaan niin, että 
herättää kerran ruumiim-
me elämään ikuisesti. Sil-
loin Jeesuksen lunastami-
en pyhien yhteys saa lopul-
lisen muotonsa.  Olen aja-
tellut, että silloin olisimme 
parhaissa voimissamme 
taivaan kansalaisina noin 
kolmikymppisiä, kuten 
Jeesus oli ollessaan täällä 
maan päällä. Olisimme 
omia tunnistettavia per-
soonia. Tätä toivon meille 
kaikille. Siunattua syksyn 
aikaa lukijani.

Markku Ruokonen
Hengellisen toimikunnan 
jäsen

Ruumiin ylösnousemisesta

Kesä on jäämässä taakse. Re-
serviläistoimintaakin kurit-
tanut koronapandemia on 
hieman sekavassa vaihees-
sa.  Tartunnat ovat suhteel-
lisen korkealla tasolla, mut-
ta toisaalta rokotuskatta-
vuus kasvaa ja rajoitteita ale-
taan pikkuhiljaa purka-
maan. Toivottavasti positii-
vinen kehitys jatkuu ja nor-
maalitoimintaan päästään 
vielä syksyn aikana. Merkit 
ovat hyviä. 

Kun koronan uskotaan 
kohta olevan taakse jäänyt-
tä elämää, niin alkaa asian 
”perkaaminen”.  On herätty 
pohtimaan sitä, että miksei 
tähän oltu globaalisti, eikä 
myöskään kansallisesti va-
rauduttu kunnolla, tai oike-
astaan mitenkään? Pande-
mian alkuvaiheen maskie-
pisodi Huoltovarmuuskes-
kuksessa muistetaan Suo-
messakin pitkään. Samaan 
hengen vetoon on todettu, 
että jatkossa varautuminen 
pitää olla paremmalla tasol-
la, jos/kun joku muu glo-
baali pandemia iskee. Va-
rautumista peräänkuulute-
taan myöskin ilmastokrii-
sejä varten, jotka ovat jo ar-
kipäivää eri puolilla maail-
maa, ja joiden ennustetaan 
pahenevan. Ympäristökata-
strofit ovat myös vakava on-
gelma, joka on riesanamme 
ja johon on varauduttava. 
Varautuminen on myöskin 
sotilaallisten kriisien ja uh-
kien kulmakivi, ja siksi me 
reserviläiset tätä harrastam-

me: jotta sotilaallinen uhka 
maatamme kohtaan ei pää-
sisi realisoiduttuaan yllättä-
mään ns. housut kintuissa. 
Asia muuttuu vieläkin tär-
keämmäksi, kun otetaan 
huomioon syy- ja seuraus 
-tekijät. Sotilaallinen uhka 
saattaa olla seurausta vaik-
kapa luonnonkatastrofista, 
jotka voivat saada suuret ih-
misjoukot johtajineen toi-
mimaan arvaamattomasti 
ja yllättäen. Jatkakaamme 
varautumista ja nostakaam-
me se vieläkin korkeam-
malle tasolle. Se kannattaa!

Niin kuin on vuoden 
mittaan ”varoiteltu”, perin-
teinen Kymen Salpa ei enää 
printtilehtenä ilmesty.  Tä-
tä digilehteä tehdään vielä 
tämä vuosi, mutta pikkuhil-
jaa tiedottaminen siirtyy 
enenevässä määrin www.
kymensalpa.fi  -sivustolle, 
josta on jo nyt luettavissa 
jokseenkin kaikki se tieto, 
joka tässäkin digilehdessä 
on. Sivuja vielä ”viilataan” 
syksyn mittaan paremmik-
si. Kehittämisehdotuksia 
vastaanotetaan piiritoimis-

tolle. Digitalisaatio jyllää 
myöskin liittotasolla. Reser-
viläisliitto on tehnyt jo vii-
me vuonna sivustouudis-
tuksen, ja nyt siirtymäajan 
lähestyessä loppuaan se 
edellyttää aiemmin toimin-
talomakkeisiin perustu-
neen, kertaluonteisen tuen 
ehdoksi, että piirin reservi-
läisyhdistyksillä on oltava 
liiton sivujen alla omat si-
vut. Perinteistä toimintalo-
maketta ei enää täytetä, 
vaan se instrumentti yhdis-
tyksen toiminnan raportoi-
miseksi on poistunut.  Pyy-
dän yhdistyksiä mahdolli-
simman pian syksyn aika-
na tutustumaan asiaan 
osoitteessa https://www.re-
servilaisliitto.fi/sivustouu-
distus/  ja toimimaan sen 
mukaisesti. Piiritoimisto 
auttaa minkä pystyy.   

PV on vähitellen avau-
tumassa ulkopuoliseen yh-
teistyöhön, ja perinteisiä 
yhteistyötapahtumia on lu-
vassa syksyn mittaan, ken-
ties merkittävimpänä 
Ukontie -rynnäkkökivääri-
kilpailu, mutta myös tämän 
lehden ilmestymisen aikoi-
hin toteutuva Reservin am-
puma- ja maastopäivä on 
luvassa. Toivotaan runsasta 
osanottoa.    

Toiminnallisin tervei-
sin,

Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja

Korona osoittanut 
varautumisen tärkeyden
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Kymenlaakson reservipii-
rien suunnistuksen pm-
kilpailut toteutettiin Kes-
kilaakso-rastien yhteydes-
sä ke 25.5.2021. Lähtöpaik-
ka oli Rautakorvessa, Pek-
ka Sihvolan pihapiirissä. 
Suunnistukseen lähtöaika 
oli klo 16.00 – 18.30. Rata-
mestareina olivat Eero 
Mattila ja Heikki Kyyrö-
nen, joita avustivat Lars 
Forsblom sekä P-paikka-
vastaavina Hannu Pajulah-
ti ja Jere Kujala. Radat oli-
vat A 5,4 km, B 4,0 km, C 
2,8 km ja D 1,0 km. C – ra-
dalla suunnistettiin Ky-
menlaakson reservipiirien 
mestaruuksista, jossa sar-
jassa kilpailijoita oli 14.

Piirien kilpailutulokset:

1) Kiintola, Jarno, 20.53, 2) 
Suomalainen, Topi, 23.23, 
3) Karvonen, Ossi, 24.24, 
4) Tulimaa, Tuomas, 26.14, 
5) Anttonen, Janne, 27.30, 
6) Kettunen, Harri, 30.06,
7) Närvänen, Jari, 31.54, 8) 
Hemmilä, Reijo, 31.55, 9) 
Hänninen, Marko, 32.13, 
10) Myllylä, Teijo, 37.51, 
11) Rossi, Antero, 40.17, 
12) Kuusela, Ilkka, 43.00, 
13) Laurikainen, Jouni, 
49.44, 14) Paakala, Matti, 
52.26.

Ensikertalaisia opastet-
tiin kirjautumiseen, rata-
valintaan ja lähtöön. Ras-
teilla oli rastiliput ja leima-

simet. Ratoja ja kaunista 
maastoa kiiteltiin, sekä alu-
een runsaita sienisatoja 
hyödynnettiin. Koko ta-
pahtuman ajan satoi vettä 
runsaasti. Osallistujia Kes-
kilaakso-rasteilla oli kaik-
kiaan 73. Lisäksi noin kym-
menkunta suunnistajaa oli 
maastossa, jotka eivät kir-
jauttaneet aikaansa, joten 
suunnistajia oli paikalla 80 
– 90 vaiheilla toimitsijoi-
den lisäksi.

Eero Mattila
Ratamestari

Suunnistuksen pm-kilpailut 
onnistuneesti sateessa läpi

TOIMINTAKALENTERI 9 – 12 2021
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry 
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry
Syyskuu 
Ukontie RK-kilpailu reserviläisille 11.9.2021
KarPR:n YT-päivä (RU) Siirretty kevääseen 2022
Hengellinen toimikunnan kokous ABC-Anjalankoski 13.9.2021
RESUL, Reservin ampumamestaruuskilpailut, Mikkeli 17.-19.9.2021 PERUTTU
RESUL Kivääri 300 m. Mikkeli  18.9.2021 PERUTTU 
Reservin ampuma- ja maastokilpailu 18.9.2021  
RESUL Tyrsky 2021 -jotos 24.-26.9.2021 PERUTTU
Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 30.9.2021

Lokakuu  
Piirihallituksen kokous 4-2021 (RES) 4.10.2021
Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä, Lahti 7.-8.10.2021
Piirihallituksen kokous 5-2020 (RU) 18.10.2021
Piirien syyskokoukset 28.10.2021

Marraskuu  
PYT/Kymen Salpa toimikunnan kokous, piiritoimisto 18.10.2021
Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakunnittain 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 (RU) 13.12.2021
Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakunnittain 24.12.2021
Prosenttiammunta päättyy 31.12.2021

Huom!  
Muutokset mahdollisia. Kaikkiin aktiviteetteihin vaikuttaa merkittävästi se, mikä on korona-
pandemiatilanne kunakin ajankohtana. Tässä kalenterissa julkaistaan tavanomaiset tapahtu-
mat niiltä osin kuin niiden tilanne on lehden ilmestyessä toimituksen tiedossa, myös perutut.

Tässä kalenterissa on julkaistu vain ne RESUL:n kilpailuista, joihin piiristä on perinteisesti osal-
listuttu.  Kaikki RESUL:n kilpailut on nähtävillä RESUL:n kilpailukalenterista verkko-osoittees-
ta https://resul.fi/kilpailikalenteri-2021/. Samoin on nähtävissä RESUL:n kokouksiin ja mui-
hin tapahtumiin liittyvä tieto. 

Liittojen tapahtumat, kokoukset, liittojen julkaisujen ilmestymispäivät jne, ovat nähtävissä tar-
kemmin liittojen tapahtumakalenterista niiden verkkosivuilta.

RUK 100 pääjuhla Hami-
nassa 12.6.2021 toteutet-
tiin koronarajoitusten 
vuoksi etätilaisuutena, jo-
ka striimattiin osin suora-
na katsottavaksi netin vä-
lityksellä. Suorassa lähete-

tyssä oli ennalta talletettu-
ja osuuksia, joissa tutustut-
tiin reserviupseerikoulun 
historiaan ja nykypäivään, 
nautittiin musiikkiesityk-
sistä ja kuultiin puheita. 
Päivän ohjelmaa juonsi Ri-

ku Rantala.
Tilaisuus jatkui kello 10 

reserviupseeri- ja johtaja-
koulutusta käsittelevällä 
webinaarilla suorana lähe-
tyksenä Reserviupseeri-
koulun Maneesista. Webi-

naarin alustajina ja pane-
listeina toimivat Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Il-
marisen varatoimitusjoh-
taja  Mikko Mursu-
la  (RUK181), Reserviup-
seeriliiton puheenjohta-
ja Aaro Mäkelä (RUK221) 
ja reserviupseerikurssin 
johtaja evl  Tommi Sika-
nen (RUK207). Webinaa-
rin  juontajana toimi toi-
mittaja  Riku Ranta-
la (RUK202). 

Päiväjuhlassa kello13 
juhlapäivän ohjelma jat-
kui, jonka osuudet oli ku-
vattu aiemmin keväällä.  
Juhlapuheen piti Sitran yli-
asiamies  Jyrki Kataisen. 
Tilaisuudessa esitettiin 
ensiesityksenä RUK 100 

-tilausteos ”Uskon huomi-
seen”, jonka on säveltä-
nyt Timo Forsström ja sa-
noittanut Jori Nummelin. 
Juhlateoksen esitti Rakuu-
nasoittokunta solistinaan 
tenori Jyrki Anttila ja joh-
tajana päällikkökapelli-
mestari musiikkimaju-
ri Riku Huhtasalo. Päivä-
juhla päättyi juhlallisesti 
Maamme-lauluun.

Ohimarssi, viimeisenä 
juhlapäivän ohjelmaosuu-
tena oli virtuaalinen ohi-
marssi. Siinä seurattiin ai-
emmin keväällä kuvattua 
virtuaalista ohimarssia, 
jossa marssijoina olivat Re-
serviupseerikoulun kah-
deksan upseerikokelasta. 
Upseerikokelaat marssivat 

halki varuskunnan reser-
viupseerikurssilla tutuksi 
tulleiden kohteiden kaut-
ta kantaen kursseja 1–258 
kuvaavia kylttejä. Marssin 
aikana lähetyksessä näytet-
tiin ennakkoon toimitettu-
ja terveisiä kursseittain.   
Juhlapäivän päätteeksi Re-
serviupseerikoulun johta-
ja eversti  Vesa Helmi-
nen lausui kiitokset ja ter-
veisensä reserviupseereille 
Haminasta.

RUK100 Verkkojuhlan 
tallenne on katsottavissa 
oheisesta linkistä: https://
vimeo.com/legendafilmtv/
ruk100verkkojuhla

Pekka Mertakorpi 
(RUK166)

RUK 100 Striimattu pääjuhla Haminassa

Kuvassa järjestäydytään webinaariin vasemmalla Riku Rantala ja Vesa Helminen, oikealla Aa-
ro Mäkelä ja Mikko Mursula.

Seppeleenlasku kello 9. Allekirjoittaneelle annettiin kunniatehtävä olla paikan päällä striima-
tussa lähetyksessä laskemassa yhdessä RUL puheenjohtajan Aaro Mäkelän ja järjestöpäällik-
kö Susanna Takamaan kanssa seppeleen Kaatuneiden upseerien muistomerkille. Puolustus-
voimien seppeleen laskivat Maasotakoulun johtaja eversti Kari Pietiläinen, Reserviupseerikou-
lun johtaja eversti Vesa Helminen ja kurssin 258 oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, up-
seerioppilas Elias Pitkänen. 
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Pystyimme kuin pys-
tyimmekin järjestämään 
tämän vuotisen Ukontie-
ammunnan yhteistyössä 
Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston ja Kymenlaakson 
MPK:n kanssa, ja kisaan 
saatiin 31 ampujaa. Sää 
suosi tämänvuotista kisaa 
ja osan aikaa pääsimme 
ampumaan auringon pais-
teessa. Ammunnan valvo-
jina toimivat aluetoimis-
tosta kapt. Niko Toivonen 
ja kapt. Jarmo Niukkanen, 
jotka järjestivät ammun-
taan ampumaradan, ryn-
näkkökiväärit sekä patruu-
nat. Järjestelyistä ja am-
muntaan ilmoittautumi-
sesta vastasi MPK Tapio 
Lakelan johdolla. Am-
munnan valvojana toimi 
Timo Viantie, ammunnan-
johtajana Jari Pessa ja hän-
tä avusti Pauli Pölönen. 

Tvälläreinä toimivat Kari 
Vänskä ja Valtteri Vänskä.  

Tasaisen kisan henkilö-
kohtaisen kilpailun kolme 
parasta olivat Tuukka Tuo-
minen (Kouvola res.) 184 
p, Jyrki Mutanen (Kotkan 
seudun res.) 183 p ja Mar-
ko Hänninen (Inkeroisten 
seudun res) 180 p. Jouk-
kuekilpailu ammuttiin vii-
simiehisin joukkuein ja sen 
voitti Iitin reserviupseeri-
kerho joukkueella Tommi 
Tiihonen, Hannu Lahti-
nen, Tero Luukkainen, 
Pekka Mertakorpi ja Tapa-
ni Peltola.  Tosin joukkue-
kilpailuun saatiin vain kak-
si täyttä joukkuetta. Koos-
te tuloksista on ohessa. 
Täydelliset tulokset löyty-
vät kymensalpa-sivustolta

Pekka Mertakorpi.  

Kymenlaakson reserviläisten RK-ammunta Ukontie kisattiin 11.9.2021

Ukontie -ammunnanjohtajat ja tvällärit vasemmalta Jari Pessa, Valtteri Vänskä, Kari Vänskä, Pauli Pölönen ja Timo Viantie

 Iitin Reserviupseerikerhon ampujat vasemmalta: Tapani Peltola, Jani Niittymaa, Tero Luukkainen, Hannu Lahtinen, Tommi Tii-
honen ja Pekka Mertakorpi

Yksilökilpailun voittaja Tuukka Tuominen Kouvolan reserviläi-
sistä.

Yksilökilpailun 6 parasta:  

1. Tuominen Tuukka  Kouvolan reserviläiset   93  91  184 
2. Mutanen Jyrki  Kotkan seudun reserviläiset  91  92  183 
3. Hänninen Marko  Inkeroisten seudun reserviläiset  94  86  180 
4. Lahtinen Hannu  Iitin reserviupseerikerho   96  81  177 
5. Kokkola Kimmo  Myllykosken reserviläiset  89  86  175 
6. Tiihonen Tommi  Iitin reserviupseerikerho   92  78  170 

Joukkuekilpailun 3 parasta:  
1. Iitin reserviupseerikerho 
Lahtinen Hannu  177 
Tiihonen Tommi  170 
Luukkainen Tero  166 
Mertakorpi Pekka  164 
Peltola Tapani  159 
 836 pist. 

2. Kymenlaakson rauhanturvaajat 
Räinä Mikko  167 
Tuominen Marko  166 
Kykkänen Herkko  165 
Ahonen Terho  140 
Laakso Martti  138 
 776 pist. 

3. Kouvolan reserviläiset 
Tuominen Tuukka  184 
Tuominen Kari  169 
Väänänen Juhani  154 
Ihanamäki Aki  147 
 654 pist. 
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Ampumamaaottelu Aluta-
guse malevin ja Kymen-
laakson reserviläisten kes-
ken käytiin 14.8.2021 Itä-
Vironmaan Avinurmessa 
13. kerran, maidemme vä-
lillä solmitun yhteistyöso-
pimuksen mukaisesti. 
Joukkueen kasaaminen oli 
aloitettu jo keväällä ja hei-
näkuussa kaikki näytti hy-
vältä, vaan toisin kävi. Yk-
si toisensa jälkeen alkoi pe-
rumaan matkaa ja syynä 
tähän oli koronan aiheut-
tamat erilaiset syyt, kuten 
rokotesarjan puutteellisuus 
ja siitä johtuen työnanta-
jan painostus karanteeniin, 
jos aikoo mennä ulkomaan 
matkalle. Oli muitakin syi-
tä, mutta alkoi näyttämään 
pahasti siltä, että kisa pe-
ruuntuu, koska lähtijöitä ei 
ollut ja koko joukkue oli 
vaihdettu jo kertaalleen. 
Vetoomusta lähetettiin 
kaikkiin Kymenlaakson re-
serviläisyhdistyksiin, am-
pumaseuroihin ja Rauhan-
turvaajille.

Pikkuhiljaa kuitenkin 
kaikki alkoi taas näyttä-
mään hyvältä ja lähtöviik-
ko koitti. Seitsemän hen-
gen kilpailujoukkue oli 
saatu jälleen kasaan. Lai-
valiput oli tilattu ja lippu 
oli muutenkin korkealla. 
Ampujille haettiin varus-
teita Haminan varuskun-
nasta ja piiritoimiston va-
rusvarastolta. Lähtöaamu 
koitti, mutta yhtäkkiä tuli 
erittäin harmillinen tieto, 
että kaksi joukkueen jäsen-
tä olivat päättäneet perua 

osallistumisensa vielä vii-
me hetkellä. Heillä oli 
suunnitelmissa toteuttaa 
matkaansa tyystin omalla 
tyylillä, mikä peruuntui 
kalkkiviivoille.

Matkaan lähti viisi luot-
tomiestä: Aleksi Kivekäs 
Kouvolasta, Kari Haapanen 
Vuohijärveltä, Petri Oika-
rinen Miehikkälästä, Kim-
mo Dufva Kotkasta, ja alle-
kirjoittanut entiseltä Anja-
lankoskelta. Kaikki Kymen-
laakson reserviläisyhdis-
tysten jäseniä, joista neljäl-
lä kriisinhallintatausta ja 
viidennelläkin vankka ul-
komailla matkustamisen 
kokemus. Vetoomukset oli-
vat purreet, ja tuntui olevan 
tälle ryhmälle mottona, et-
tei kaveria jätetä. Myöskään 
matkustaminen poikkeus-
oloissa ei ollut kynnyskysy-
mys, kun pohjatyö oman ja 
muiden turvallisuuden ta-
kaamiseksi oli tehty vähin-
tään valtiovallan antamien 
ohjeiden mukaisesti, eikä 
lähdetty siis soitellen so-
taan.

Yhdentoista matkatun-
nin jälkeen seurue oli 
Avinurmessa, missä meitä 
vastassa oli isäntien vas-
taanottokomitea. Kahden 
vuoden jälkeen oli ilahdut-
tavaa nähdä taas vanhoja 
tuttuja. Saman kylän laita-
milla oli tukikohdaksi 
vuokrattu idyllinen mat-
kailutila, missä oli sivue-
linkeinona mm. mehiläis-
tarhausta.

Kilpailupäivä aloitet-
tiin Murun ampumakes-
kuksessa käskynjaolla, 
missä kilpailijat jaettiin 
kahteen viisihenkiseen 
joukkueeseen. Ampuma-
lajeina oli 3 x10 laukausta 
100 metriä rynnäkköki-
väärillä, 2 x 10 laukausta 
300 metrillä ja pistooli 3 x 

10 laukausta 25 metriltä. 
Pikkuhiljaa kävi selväksi, 
että vieraat aseet olivat suo-
malaisille vaikea paikka, 
sillä jyvä oli hukassa yhdel-
lä ja toisella. Kävi myös sel-
väksi, että vastassa oli Ees-
tin valiojoukkoa, mikä ei 
antanut armoa missään la-
jissa kolmesta. Kirkkaim-
mat mitalit ja sijoitukset 
jäivät kaikki isäntämaa-
han.

Loistavaa kilpailuhen-
keä kuvasti se, että kun 
näytti siltä, että Kymen-
laakson pojilla ei mene hy-
vin, Eestin joukkue alkoi 
kannustamaan heitä. Am-
pumatilanteessa annettiin 
koordinaatteja selän taka-
na ja jopa Eestin paras am-
puja tarjosi oman aseensa 

kesken kilpasarjaa. Vastaa-
vaa avunantoa ei ole aiem-
min tavattu, mikä nostaa 
entisestään maiden välistä 
yhteistyön merkitystä.

Palkinnot menivät siis 
Eestiin ja meidän paras 
Aleksi Kivekäs kiilasi vii-
denneksi kiväärin 100 met-
rillä. Kymenlaakson reser-
viläiset jäivät kakkoseksi jo 
kolmatta kertaa peräkkäin. 
Pisteet menivät Eestiin 
2817-1547. Palkintosere-
moniassa mitalistien lisäk-
si saimme lohdutuspalkin-
noksi Alutaguse malevin 
tuopit ja ” Death on the 
Rails” -pelin yhteiskäyt-
töön. Tilaisuudessa jaettiin 
kaikille Eestiläisille toimi-
henkilöille Kymenlaakson 
Reserviläispiirin kylpy-

pyyhe kiitoksena järjeste-
lyistä ja päällikkö Aivar 
Ojalle yhdistyksen stan-
daari. Reserviläisliitto pal-
kitsi Arvid Siilakin prons-
sisella ansiomitalilla, 
myöntämisperusteluina 
pitkäaikainen ja tunnolli-
nen yhteistyö maidemme 
välillä.

Kilpailupäivään lohtua 
toi tukikohdassa tarjoiltu 
ylenpalttinen illallinen ja 
Zil kuorma-auton sauna 
kylpytynnyrillä. Kotimat-
kalle lähdettiin turvallisin 
mielin rokotustodistukset 
ja testitulokset valmiina 
näytettäväksi satamissa ra-

javalvojille. Laivamatkalla 
pohdiskelimme seuraavan 
vuoden ampumakilpailu-
jen valmisteluita, jolle run-
kona on MPK.

Vähemmän menestyk-
sekkäästä ampumamenes-
tyksestä huolimatta isännät 
palkitsivat Kymenlaakson 
joukkueen diplomilla, mi-
kä on suuri kunnianosoi-
tus, sekä osoitus osapuolten 
välisestä, hyvästä hengestä 
ja yhteistyöhalusta.

Sami Aho
Puheenjohtaja
Viro-toimikunta

Alugatuse Malevin Kymenlaaksolle myöntämä diplomi

Kymenlaakson ampumajoukkue ahtaalla Virossa

Joukkueet yhteiskuvassa.

Toimintaa Murun ampumaradalla.


