
Iitin Riistahoitoyhdistyksen 
ampumaratahanke 2018–
2022

Ampumarata oli toiminut alueel-
la jo 1960-luvulta, mutta 2011 ra-
dan toiminta loppui ympäristö-
luvan puuttumisen ja valtatie 12. 
linjausmuutoksen vuoksi. Radal-
le päätettiin kuitenkin hakea ym-
päristölupaa ja se saatiin vuoden 
2018 lopussa. Lupaan sisältyi mit-
tavia velvoitteita, kuten saastu-
neen maan poistaminen, sen 
asianmukainen käsittely ja kate-
tun luotiloukun rakentaminen 
sekä edellytettiin myös melumit-
tauksia. Hanke toteutettiin vuo-

sina 2019–2022 ja sen rahoituk-
sessa on ollut mukana Iitin rhy, 
paikalliset metsästysseurat ja 
Pohjois-Kymen kasvulta saatu 
avustus. Lisäksi lahjoituksia on 
saatu Iitin rhy.n jäseniltä, yrityk-
siltä ja yksityishenkilöiltä. Rata-
laitteiston pääurakoitsijana toi-
mi Fimrem Oy ja asennuksista 
vastasi Kausalan terästyö ja asen-
nus Oy. Maansiirtotyöt tekivät 
paikalliset maansiirtoyrittäjät ja 
hankkeen eteen tehtiin talkoo-
tunteja noin 1500. 

MPK-kurssi 4121 11 00050, 
Piikin teroitus 20.11.2021
Kurssi järjestettiin Karjalan Pri-

kaatin Killan ja MPK Kouvolan 
koulutuspaikan yhteistyönä. Har-
joitukseen osallistui yhteensä 20 
reserviläistä, niin kurssilaisina 
kuin kouluttajina. ”Piikin teroi-
tus” viittaa Pohjois-Kymen Piik-
kiin, Karjalan Prikaatin Killan 
osastoon. Osasto Piikki koostuu 
Pohjois-Kymen maakuntakomp-
panian ja paikallispataljoonan re-
serviläisistä. Itse kurssilla am-
muttiin MPK-kivääreillä liikku-
vaa maalia ja lisäksi harjoituk-
sessa oli maastorata mallia ”tais-
teluhaudan vyörytys”. Vyörytys 
suoritettiin taistelupareittain. 

Kurssilaisten kokemukset 
ampumisesta MPK-kiväärillä 
liikkuvaan ”hirvimaaliin” olivat 
positiiviset, vaikka kaikki olivat-

kin yhtä mieltä ampumaohjel-
man haastavuudesta. Ampujista 
erottuivat edukseen hirvenmet-
sästystä harrastaneet reserviläi-
set, jotka olivat tottuneet ampu-
maan liikkuvaan maaliin. Ensi-
kertalaisille tuli yllätyksenä eten-
kin lyhyt tähtäysaika, jolloin lau-
kaisuunkin tuli kiire. Kokemat-
tomuus näkyi luonnollisesti osu-
mapisteen vaelteluna taulussa, 
joten monelle syttyi palo petrata 
tulosta seuraavalla kerralla. 

”Taisteluhaudan vyörytyk-
seen” oli tehty n. 500 metriä pit-
kä TST-rata entiseen hiekka-
kuoppaan, jossa oli yllättävät kor-
keuserot. Tämä sai jäisestä vii-
masta kangistuneiden taistelijoi-
den pulssin nousemaan muka-

vasti heti alkumetreillä. Radalla 
oli aseistuksena hyvin realistisen 
oloisia RK 95 muovikuula-asei-
ta sekä harjoituskäsikranaatteja. 
Maaleina käytettiin eri kokoisia 
SRA-tauluja, millä pystyttiin si-
muloimaan myös huomattavas-
ti pidempiä ampumaetäisyyksiä. 
Radalla taistelijat ohjattiin etene-
mään maaston suojaa hyödyntä-
en ja kiinnittämään erityisesti 
huomiota parin suojaamiseen. 
Kärkimiestä myös vaihdeltiin, 
jotta kummallekin tuli useita 
suorituksia molemmissa rooleis-
sa. Monin paikoin varsin fyysi-
nenkin tetsaaminen toimi oival-
lisena muistutuksena fyysisen 
toimintakyvyn tärkeydestä. Kun 
adrenaliini virtaa kehossa ja hyl-
syt lentävät, on hyväkuntoisen 
huomattavasti helpompaa kes-
kittyä varsinaiseen tehtävään.

Päivän päätteeksi ammun-
nasta palkittiin kolme parasta, 
jotka olivat:

1. Ari Leskinen
2. Ilkka Reiju
3. Ville Niemi
MPK:n valvojana toiminut 

liikuntapäällikkö Jari Vuorijärvi 
oli tyytyväinen näkemäänsä, ei-
kä ihme. Kylmästä kelistä huoli-
matta reserviläisten henki oli hy-
vä ja kaikessa näkyi tekemisen 
meininki. Kurssinjohtajana toi-
mi Juha Mäntynen, ammunnan-
johtajana Juhani Tuominen. 
TST-radan suunnittelivat sekä 
johtivat Kim Jokela ja Ismo Hyp-
pänen.

Pekka Mertakorpi ja Kim 
Jokela
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MPK-kiväärit testissä hirviradalla –  
kuula-aseet taisteluradalla

Kuva maalilaitteesta  hirvi-/karhukoeen yhteydessä. Reserviläiset ampuivat harjoituksessa liikkuvaan hirvikuvioon.

Kuva tehtäväradalta, vihollinen tuhotaan ennen tien ylitystä.

Reserviläinen valmiina odottamassa maalin tuloa ampumasektoriin.
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Hyvät reserviläispiirin jäsenet  

Kirjoitan tässä teille nyt esittely-
tiedotetta itsestäni Reserviläis-
piirin puheenjohtajan roolissa 

sekä muutamia tavoitteitani. Nimeni 
On Kyösti Skippari ja minut valittiin 
tähän tehtävään viime syksynä piirin 
syyskokouksessa. Kiitän tässä samal-
la kaikkia luottamuksesta. Tällä het-
kellä toimin myös Kouvolan Reservi-
läisten puheenjohtajana ja olen muka-
na myös piirin eri luottamustehtävis-
sä. 

Olen asettanut itselleni kuluvalle 
puheenjohtaja kaudelle tavoitteita:
• Yhdistymisprojektin edistämi-

nen Pohjois-Kymenlaakson alu-
eella

• Sähköisten kokous apuvälineitten 
käytön opetteleminen kokouskäy-
tännöissä

• Yhdistysten kotisivujen käytön 
aktivoiminen 

• Eri toimikuntien toimintoihin 
tutustuminen

Nyt on hyvä huomioida alka-
valla kaudella, että perinteisen toi-
mintalomakkeen täyttöä ei enää 
vaadita yhdistyksiltä Reserviläis-
liiton toimesta. Paino-
piste on siirtynyt yh-
distysten omien kotisi-
vujen aktivointiin, joka 
tulee olemaan yksi pe-
ruste piirille myönnet-
tävän piirirahan määräl-
le. On siis hyvin tärkeää, 
että jokainen piirin yh-
distys aktivoi omat ko-
tisivunsa, jotka on luo-
tu valmiiksi verkkoon. 

Liitto hakee sivujen kautta teh-
dyistä aktiviteeteista tiedot ja osal-
listuja määrät. Sivut toimivat siis tu-
levaisuudessa hyvin tärkeänä tiedo-
tuskanavana liittoon päin.  Aluksi 
sivuille voi täyttää yhdistyksen joh-
tokunnan yhteystiedot ja tärkeim-
mät aktiviteetit ja kun tieto-taito 

lisääntyy, muuta  materiaalia tar-
peen mukaan. 

Tärkeintä on, että yhdistyk-
set käyttävät sivuja osana viestin-

tää omille jäsenilleen. 
Piiri saa toimintavaro-
ja yhteisen toiminnan 
kehittämiseen sitä pa-
remmin, mitä enem-
min sivuja otetaan yh-
distyksissä käyttöön.

Yhteiskuntamme 
on suorittanut Koro-
nan ansiosta melkoi-
sen digiloikan, joka on 
tuonut mukaan toimin-

taan erilaisia sähköisiä apu välinei-
tä. Nämä apuvälineet on koettu niin 
toimiviksi, että ne ovat kyllä tul-
leet jäädäkseen. Näitten välineit-
ten käyttöön meidän kaikkien kan-
nattaa tutustua ja tähän haluan al-
kavalla kaudella kaikkia rohkaista.

Yhdistymisprojektia Pohjois-

Kymenlaakson alueella on koetet-
tu viedä eteenpäin, mutta korona on 
sotkenut koko ajan projektin etene-
mistä eri tavoin. Haluan edelleen 
edistää tätä yhdistymiskehitystä, 
mutta mitään ei tehdä pakolla eikä 
kenenkään tietämättä. Avoimuus 
ja läpinäkyvyys on tämänkin toi-
minnan kulmakiviä, mutta monella 
paikkakunnalla yhdistyminen voisi 
olla hyvin varteenotettava vaihto-
ehto nykyisessä tilanteessa. 

Toivotan teille kaikille valoisaa 
alkavaa kevättä sekä aktiivisuutta 
reserviläistoimintaan ja ollaan yh-
teydessä!

Teidän
Kyösti Skippari
kyosti.skippari@gmail.com

Vuosi 2021 tullaan muistamaan 
merkittävistä maanpuolustuk-
seemme liittyvistä linjauksista 

ja päätöksistä. Syyskuussa julkaistiin 
Valtioneuvoston puolustuspoliittinen 
selonteko ja marraskuun lopussa Ase-
velvollisuus-komitean raportti. Vuo-
den huipensi HX-hankkeeseen liitty-
vä hävittäjäpäätös; Suomi valitsi F-
35-hävittäjät.

Reservin rooli korostuu selonteos-
sa erityisesti paikallispuolustuksessa. 
Paikallisjoukoissa tullaan hyödyntä-
mään aiempaa paremmin reserviläis-
ten sitoutuneisuutta, paikallistunte-
musta, siviilissä hankittua osaamis-
ta ja verkostoja. Paikallisjoukkojen 
koulutuksessa ja rekrytoinnissa kes-
keinen rooli tulee olemaan vapaaeh-
toisella maanpuolustuksella. Selonte-
ossa luvataan, että paikallisjoukkojen 
kehittäminen mahdollistaa reserviläi-
sille mielekkään urapolun eri tasoi-
sissa poikkeusolojen tehtävissä sekä 
aktiivisen osallistumisen maanpuo-
lustuk-seen. Asevelvollisuuskomite-
an raportissa halutaan laajentaa kut-
sunnat koskemaan koko ikäluokkaa, 
myös nai-sia ja tavoitteena on saada 

tuplattua palvelukseen astuvien nais-
ten osuus. Lisäksi aseettoman pal-
velun suorit-tavia tullaan hyödyntä-
mään kokonaisturvallisuuteen liitty-
vissä tehtävissä.

Reserviupseeriliiton 
hallituksessa ja joulu-
kuun alussa pidetyssä 
Mikkelin RUL 90 -ta-
pahtumassa käsiteltiin 
tule-vaa pitkälti vielä ot-
sikkotasolla eikä edellä 
olevilla tule vielä ole-
maan vaikutusta piirin 
ensivuoden toiminta-
suunnitelmaan. Sen si-
jaan molemmissa tilai-
suuksissa tuotiin esille huoli liiton 
jäsenmäärän kehityksestä. Sa-maan 
aikaan kun suuret ikäluokat väisty-
vät, koulutetaan uusia reservinup-
seereita ikäluokkien pienentyessä 
vähemmän. Tällä menossa jäsenis-
tömme tulee pienenemään n. 300 
jäsenellä vuodessa. Liiton jäsen-
huolto-työryhmä toi esiin toimenpi-
de-ehdotuksia, kuten RUK oppilas-
kunnan saamista mukaan jäsenhan-
kintaan, ko-kelasinfoja kaikkiin va-

ruskuntiin sekä toiminnan aktiivis-
ta ja vuorovaikutteista pyörittämis-
tä. Muun muassa näillä toimilla on 
tarkoitus nostaa reserviupseereiden 

järjestäytymisastetta.
Tämä tarkoittaa 

piiri- ja kerhotasolla 
sitä, että meidän tu-
lee jatkaa toimenpi-
teitä jäsenmäärän kas-
vatta-miseksi. Paino-
pisteenä on toteuttaa 
toimintasuunnitel-
massa esitetyt tapah-
tumat niitä edelleen 
kehittäen ja panostaen 
toimintamme mark-

kinointiin kymensalpa.fi sivustoa 
ja somea hyödyntäen. RUK upsee-
rioppilaiden rekrytoinnissa olem-
me olleetkin mukana, kun kurssi-
en 256 ja 257 upseerioppilaat olivat 
tutustumassa Salpa-linjaan Ravijo-
ella. Ensitietojen mukaan tutustu-
misvierailut jatkuvat kurssilla 259. 
Lisäksi meidän tulee harkita, on-
ko meillä voimavaroja aloittaa uu-
delleen kokelasinfojen tai jopa sau-
nailtojen järjestämistä kotiutuville 

ko-kelaille. Omasta varusmiesajan 
valokuva-albumistani löytyy ku-
va, jossa me Korian kokelaat olim-
me Iitin ker-hon vieraina Kausalan 
Veteraanimajalla vuonna 1981. Me 
reserviläiset siis tulemme olemaan 
painopisteessä ja lupaus reserviläis-
ten urapolusta eri tasoisiin poikke-
usolojen tehtäviin saattaa motivoi-
da uusia reserviläisiä mukaan toi-
mintaamme.

Kouvolan alueen ensilumenla-
dut on avattu marraskuun viimei-
sillä viikoilla niin Anjalassa kuin 
Valkealassa. Tämä perinteisenhiih-
täjä on saanut kotiladuilla ”sinisen-
keleillä” sukset sekä pitämään että 
luistamaan. Toisin kävi Vuokatin 
150 000 € ensilumenladulla, kun 
mukana oli ”karvapohjat”. Vesisa-
teessa ja hienojakoisessa tyk-kilu-
messa ne eivät luistaneet eikä pitä-
neet. Kotiladuilla onkin hiihtoki-
lometriä alkanut kertymään muka-
vasti MarsMars:n.

Iitissä 10.12.2021 

Pekka Mertakorpi

Painopiste on meissä reserviläisissä
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Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Kaakkois-Suomen aluetoi-
miston syksyn 2021 kut-
suntakierros alkoi Etelä-
Karjalalasta Taipalsaarelta 
viikolla 33 ja huipentui 
Kouvolassa viimeiseen var-
sinaiseen kutsuntatilaisuu-
teen keskiviikkona 
17.11.2021. Kutsuntapaik-
kana Kouvolassa toimi pe-
rinteiseen tapaan Kouvola 
talon tilat Kaunisnurmen 
kaupungin osassa. Kouvo-
lan kutsunnat jakautuivat 
kahdelle viikolle (vko:t 45 
ja 46) yhteensä kuudelle 
päivälle.

Kouvolan kutsunnoilla 

kuuden päivän aikana teh-
tiin kutsuntapäätös palve-
lukseen määräämisestä tai 
siitä vapauttamisesta yh-
teensä 477:stä kutsunnan-
alaisesta. Koko syksyn kut-
suntakierroksen aikana 
Etelä-Karjalan ja Kymen-
laakson alueella päätöksiä 
tehtiin yhteensä 1650:stä 
kutsunnanalaisesta. Kut-
sunnat koskivat tänä vuon-
na ikäluokkaa, joka on syn-
tynyt vuonna 2003.

Kutsuntapäivien ohjel-
ma noudatteli koko kut-
suntakierroksen ajan pää-
osin perinteistä kaavaa. 

Kutsuntatilaisuuksissa an-
netiin tietoja varusmies-
palveluksesta, tarkastettiin 
kutsunnanalaisten palve-
luskelpoisuus ja päätettiin 
palveluksesta. Kutsunnan-
alaisilta tarkastettiin hen-
kilötiedot, terveydentila ja 
kuultiin heidän omat toi-
vomukset varusmiespalve-
luksen suhteen. Kutsun-
noissa käytettävissä olevi-
en tietojen pohjalta määri-
tettiin sopivuus varusmies-
palvelukseen eli palvelus-
kelpoisuus. Lisäksi kutsun-
noissa päätettiin palvelus-
ajankohta ja -paikka tai 

palveluksesta vapauttami-
nen.

Kouvolan kutsuntapäi-
vät saatiin toteutettua 
suunnitelmien mukaisesti 
huomioiden Korona-pan-
demiatilanne. Kouvolan 
kutsuntojen aikainen pan-
demiatilanne mahdollisti 
ainoana paikkakuntana 
”täyden kutsuntapäivän 
ohjelmakattauksen”. Kou-
vola oli ainoa paikkakunta 
koko syksyn kutsuntakier-
roksella, jossa kutsuntapäi-

vänä esiintyi soittokunta 
osana kutsuntapäivän 
avaustilaisuuden ohjel-
maa. Kouvolan kutsunto-
jen toisella viikolla esiinty-
vänä soittokuntana oli 
MPK Kaakkois-Suomen 
soittokunta. 

Kutsuntakierroksen 
muilla paikkakunnilla, 
varsinkin kutsuntakier-
roksen alkaessa elokuun 
puolessa välissä Korona-ti-
lanne pakotti keventämään 
kutsuntapäivien ohjelmaa 

siten, että tilaisuudet saa-
tiin vietyä läpi terveystur-
vallisesti paikalliset tilat ja 
olosuhteet huomioon otta-
en. Aluetoimisto seurasi 
aktiivisesti koronatilantee-
seen liittyvää ohjeistusta 
niin Puolustusvoimien, 
kuin myös muun yhteis-
kunnan osalta koko syksyn 
kutsuntakierroksen ajan.

Kymenlaakson vuoden 2021 kutsuntakierros päättyi Kouvolaan

MPK Kakkois-Suomen soittokunta esiintymässä Kouvolan kutsuntojen avaustilaisuudessa maa-
nantaina 15.11.2021

Sotaveteraani Lauri Vyyryläinen pitämässä tervehdyspuhetta Kouvolan kutsuntojen avaustilai-
suudessa maanantaina 15.11.2021

Kymenlaaksoon on perustettu tai 
perustetaan Sotiemme 1939 – 
1945 Pohjois-Kymen ja Etelä-ky-

menlaakson yhdistykset. Veteraanityö 
on muuttumassa perinnetyöksi. Vete-
raaniliitot ja niiden alueelliset ja pai-
kalliset yhdistykset on päätetty lak-
kauttaa. Tukityö kuitenkin jatkuu niin 
kauan kuin keskuudessamme on vete-
raaneja ja veteraanit tukea tarvitsevat. 
Kymenlaakson reservipiirit ovat myös 
osana edellämainittuja yhdistyksiä. 
Arvokas työ jatkuu uudella nimellä. 
Veteraanien panos Suomen itsenäisyy-
den eteen ei saa jäädä unholaan, pu-

humattakaan raskaimman uhrin anta-
neista, sodissa kaatuneista. Jouluaaton 
kunniavartiossa seistessä 
on aina tullut mietittyä 
jalkojen palellessa ja tuu-
len tuivertaessa poskia 
kuinka helppo ”nakki” 
tuo puolituntinen on ver-
rattuna heidän kokemaan-
sa.

HX hanke on saatu 
päätökseen: Suomalai-
sia vuosien ajan jännit-
tänyt HX-hanke on tullut kulminaa-
tioonsa: Suomi valitsi F-35A-häive-

hävittäjän F/A-18 Hornet –hävittä-
jän korvaajaksi. Suomi tarvii ilma-

puolustuksensa tukipi-
lariksi modernit hävit-
täjät ja F-35 sitä lienee 
muiden tarjolla ollei-
den vaihtoehtojen jou-
kossa. Ensimmäiset F-
35-koneet toimitetaan 
Suomeen vuonna 2026. 
Suomessa F-35-järjes-
telmä korvaa Hornet-
kaluston hävittäjälen-

nostoissa vuosina 2028 ja 2030.
Reserviläispiirin puheenjohta-

jana aloittaa vuoden 2022 alusta 
Kyösti Skippari Kouvolasta ja toi-
votan hänelle onnea tehtävään. Itse 
jatkan piirin 1. varapuheenjohtajana.

Itsenäisyyspäivänä ylennettiin 
reserviläisiä ja muistettiin huomi-
onosoituksilla, onnittelut asianosai-
sille.

Mukavaa loppuvuotta ja rau-
haisaa Joulua

Olli Leisti
Kymenlaakson Reserviläispiiri
puheenjohtaja

Talvinen tervehdys
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Toinen koronan värittä-
mä vuosi lähestyy loppu-
aan. Monet tapahtumista 
ovat päättyvänä toiminta-
vuonna olleet peruttuja 
sekä piiritasolla, että val-
takunnan tasolla. Ampu-
mataidossa päästiin kisaa-
maan rajoitetusti sarjakil-
pailuja ja pm-kilpailuja, 
sekä valtakunnan tasolla 
mm. perinneasekilpailut 
käytiin, mutta perinteinen 
Reservin ampumamesta-
ruuskilpailu oli peruttu. 
Kenttäkelpoisuus- ja lii-
kuntasektorilla liitot jär-
jestivät erilaisia etätapah-
tumia, mm. Maaottelu-
marssin ja Neljän päivän 
marssin, jotka saivatkin 
monet liikkeelle. Hyvä 
niin, mutta täyteen toi-
mintaan pääsyä ei ole va-
litettavasti vieläkään var-
muudella näköpiirissä. 

Jäsenmäärät piirita-
solla jatkoivat tänä vuon-
na hienoista laskuaan. 
Maakunnan väestömää-
rän kehityksen ollessa ne-
gatiivinen on reserviläis-

piirienkään vaikea pitää 
jäsenmäärää ennallaan, 
saati kasvussa. Toivotta-
vasti negatiivinen kehitys 
kuitenkin saadaan mah-
dollisimman nopeasti 
katkaistua. Reservin jou-
kot maakunnassamme 
ovat kuitenkin merkittä-
västi suuremmat, kuin 
mitkä ovat reserviläisyh-
distysten ja RU-kerhojen 
jäsenmäärät. Haaste on-
kin ehkä enemmän siinä, 
että miten saamme reser-
vin sotilaat liittymään yh-
distyksiin ja kerhoihin ja 
reserviläistoimintaan 
mukaan. Kaikki ideat ovat 
tervetulleita tämän ongel-
man selättämiseksi, mut-
ta kenties ns. milleniaali-
ikäluokalle mieluisia toi-
mintoja voitaisiin lisätä. 
Ainakin SRA ja IDPA-
näyttävät olevan nuorem-
pien ikäluokkien suosios-
sa. Sehän ehkä tarkoittaa 
sitä, että jos siihen panos-
tetaan niin se saattaisi nä-
kyä jäsenmäärissä myön-
teisenä kehityksenä. Yksi 

tärkeä keino jäsenmääriin 
vaikuttamiseksi on tietys-
ti lisätä ymmärrystä va-
paaehtoisen maanpuolus-
tuksen tärkeydestä, ja si-
tä kautta maanpuolustus-
tahtoa. Se on kirjattuna 
ihan piirien sääntöihin-
kin yhtenä koko toimin-
nan tarkoituksista.

Digitalisaatio jatkaa 
vahvistumistaan reservi-
läistoiminnassakin. Piiri-
tasolla www.kymensalpa.
fi -sivusto on jo vakiin-
nuttanut asemansa tiedo-
tuskanavana, mutta kehi-
tettävää riittää vielä. Mm. 
sosiaalisen median kaut-
ta tapahtuvaa viestintää 
lisätään. Mikäli jollakin 
on tiedotettavaa, niin tie-
dotteen voi lähettää osoit-
teella toimitus@kymen-
salpa.fi, jolloin se julkais-
taan sivuilla. Liittotasolla 
digitalisaatio näkyy mm. 
siten, että kynällä täytet-
tyjä ansiomitalin hakulo-
makkeita ei enää liitoissa 
käsitellä. Lisäksi Reservi-
läisliitto edellyttää, että 

yhdistykset raportoivat 
toiminnastaan omilla, lii-
ton sivujen alle rakennet-
tavilla sivuilla osoitteessa 
https://www.reservilais-
liitto.fi/liitto/jasenyhdist
ykset/?requirements=&d
istricts=632&query= . Ko. 
sivut korvaavat perintei-
sen reserviläisyhdistysten 
toimintalomakkeen ja 
ovat ehtona toimintape-
rusteisen, kertaluontoi-
sen tuen saamiselle. Peri-
aatteessa siis digitalisaa-
tioon siirtyminen on ene-
nevässä määrin rahoituk-
semme ehtona. RUL on 
perustanut sähköisen 
koulutusalustan osoit-
teessa https://my.prii-
malms.com/reg/stc5p5fn 
, jossa on ohjeita erilais-
ten sähköisten toiminto-
jen käyttämiseksi ja hyö-
dyntämiseksi, mm. Maan-
puolustusrekisterin käyt-
tämiseksi. Koska liittojen 
edellyttämä digitalisaati-
oon siirtyminen on joil-
lekin yhdistyksille selväs-
ti vaikeata, olisi toivotta-

vaa, että meneillään ole-
vaan yhdistysten yhdisty-
mishankkeeseen suhtau-
duttaisiin positiivisesti, 
jota kautta melko vähäis-
tä toimintaa harjoittavat 
yhdistykset saisivat ns. 
”leveämmät hartiat” toi-
minnalleen.    

Tulevana vuonna, jos 
korona sallii, on luvassa 
juhlallisuuksia.  RU-piiri 
täyttää 70 vuotta ja juhla-
vuonna julkaistaan histo-
riikki, ja juhlat pidetään 
8.10. Tulevia aikoja suun-
nitellessa on syytä myös 
ottaa työn alle vuoden 
2023 suururakka, joka on 
valtakunnalliset Reser-
vin, perinneasein käytä-
vät ampumakilpailut Tyr-
rissä. Urakan voidaan kat-
so alkavan jo alkuvuodes-
ta 2022, jolloin jätetään 
PV:n tukianomukset vuo-
delle 2023. 

Piiritoimisto kiittää 
kaikkia reservipiirien so-
tilaita, yhdistyksiä ja ker-
hoja kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa Rauhaisaa 

Joulun aikaa, sekä toimin-
nantäyteistä tulevaa vuot-
ta 2022.     

Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja

Hyvät reserviläiset!

Kymenlaakson reservipiirien alueella on 5.12. ylennetty 
alla mainitut reservin upseerit sekä alipäällystöön ja mie-
histöön kuuluvat.  

Piiritoimisto onnittelee ylennettyjä!

Sotilasarvoon  MAJURI
Rautakoura Miikka Juhana Kouvola

Sotilasarvoon  KAPTEENI
Kuokka Olli Johannes Virolahti
Lehtinen Tero Tapio Kouvola

Sotilasarvoon  KAPTEENILUUTNANTTI
Keisala Saara Matilda Kouvola

Sotilasarvoon  INSINÖÖRIKAPTEENI
Nummila Mika Juhani Kotka

Sotilasarvoon  YLILUUTNANTTI
Hartikainen Hanna Maria Kotka
Huuskonen Artem Iitti
Karvonen Teemu Tapio Kouvola
Lundqvist Justus Artur Kotka
Olli Erkki Juha-Matti Kotka
Pakkanen Antti Lauri Hamina
Roimola Anssi Tapio Hamina
Räsänen Niko Timo Juhani Kotka
Soikkeli Juha Tapani Kotka

Sotilasarvoon  LUUTNANTTI
Asikainen Niko Terho Tapio Kouvola
Borshagovski Daniel Aleksi Ulkomaat

Keränen Jani Samuli Hamina
Rikka Antti Valtteri Kotka
Suomalainen Antti Oskari Kotka
Torro Juha Tapani Kotka

Sotilasarvoon  SOTILASMESTARI
Koskela Jari Erik Hamina

Sotilasarvoon  YLIVÄÄPELI
Pohjalainen Matti Kalervo Hamina
Vuorela Jarkko Antero Kotka

Sotilasarvoon  VÄÄPELI
Vapalahti Vesa Veijo Tapani Virolahti

Sotilasarvoon  YLIKERSANTTI
Elo Olle Oiva Ilmari Kouvola
Heino Eero Santeri Kotka
Iivanainen Waltteri Sebastian Kotka
Jormanainen Juha Mikael Kouvola
Kujala Jussi Tuomas Kouvola
Käki Riku-Markus Antero Kouvola
Luumi Joonas Jari-Petteri Kotka
Rosendahl Timo Juhani Hamina
Ruhanen Teemu Tapio Kotka
Savolainen Kai Olavi Kotka
Sipiläinen Jesse Petteri Kouvola
Takala Heikki Paavo Akseli Kouvola
Voutilainen Iikka Matias Kotka
Vänskä Aleksi Jalmari Kouvola

Sotilasarvoon  KERSANTTI
Anttila Niko Robert Kouvola 
Byman Gerbaw Kouvola
Hänninen Jouko Tapani Kouvola

Kettunen Teemu Antero Hamina
Korjala Samu Veijo Anton Kouvola
Kotanen Tero Sakari Kotka
Leikkola Mika Kalevi Kouvola
Lindberg Joakim Ensio Kouvola
Mikkola Sakari Aleksis Kouvola
Niemi Tatu Joonas Kouvola
Pihlhjerta Juho Ilmari Hamina
Sorviala Simo Sakari Kotka
Teittinen Kari-Pekka Kotka
Toivonen Emil Joona Valtteri Kotka
Vuorinen Santeri Matias Kouvola

Sotilasarvoon  ALIKERSANTTI
Inkeroinen Petri Jari Antero Kouvola
Ketonen Ari Jukka Kouvola
Kotro Miikka Eerik Hamina
Miinalainen Jori Santeri Hamina
Nuutinen Jukka-Pekka Kotka
Paavolainen William Johannes Kotka
Rautamies Toni Olavi Hamina
Simpanen Joona Juhani Kotka
Skippari Mikko Aleksi Virolahti
Sydänmaanlakka Nina Maria Emilia Kouvola
Takasuo Teemu Aleksi Kouvola
Tepponen Onni Tuomas Mikanpoika Hamina

Sotilasarvoon  KORPRAALI
Aho Jari Juhani Kouvola
Rautomäki Sami Juha Petteri Kouvola
Seppälä Kimmo Tapani Kouvola
Soininen Janne Johannes Kotka
Takala Antti Emil Kouvola

Ylennykset Kymenlaakson 
reservipiirien alueella
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Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) toi-
mintakykykoulutusta ke-
hitetään. Kouvolan koulu-
tuspaikalla on vuonna 2022 
tarjolla erilaisia liikuntata-
pahtumia, joissa pääsee se-
kä haastamaan itsensä että 
saamaan eväitä kunnon ko-
hottamiseen. 

Tapahtumissa huomi-
oidaan kaikenkuntoiset 
henkilöt; jokainen osallis-
tuja saa oman kuntotason-
sa mukaista ohjausta. Esi-
merkkejä tarjonnasta: Fyy-
sisen kunnon testauspäi-
vät, joissa tärkeintä ei ole 
testaus, vaan tulosten hyö-
dyntäminen omassa liik-
kumisessa. Testejä ovat li-
haskuntotesti, UKK-käve-
lytesti ja 12 minuutin juok-
sutesti.

“Military cross training” 
kurssit, Ukontien marssi 
25.9. hienolla reitillä Luujär-
ven ympäri (25 km), suun-
nistuskurssit sekä paljon 
muuta. Osasta näistä voi-
daan myöntää rinnasteisia 
kh-vuorokausia.

Tietoja liikuntatapah-
tumista löydät vuoden 
2022 MPK:n koulutuska-
lenterista. Kysymykset, 
kommentit ja tiedustelut 
kursseista jari.vuorijarvi@
mpk.fi 

Kunnossa kassulle II 
hanke
Kunnossa kassulle II han-
ke toteutetaan yhteistyös-
sä Kymenlaakson Liikun-
ta ry (KymLi), Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys 
(MPK), Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto ja kymenlaak-
son kunnat. Alla hankkeen 

tavoite lainattuna hank-
keen sivuilta.

“Kunnossa kassulle II 
–hankeen tavoitteena on 
edistää varusmiespalve-
luksesta selviytymistä en-
naltaehkäisevin toimin.

Kunnossa kassulle II –
hanke on Maanpuolustuk-
sen kannatussäätiön tuke-
ma ja Kymenlaakson Lii-
kunta ry: n (KymLi) koor-
dinoima 3-vuotinen han-
ke, jonka tavoitteena on 
edistää varusmiespalve-
luksesta selviytymistä en-
naltaehkäisevin toimin tu-
kemalla nuoren elintapa-
muutosta. Hanke kohdis-
tuu pääasiallisesti 2. asteen, 
kutsuntojen ja varusmies-
palvelukseen astumisen 
välille. Toimia toteutetaan 
myös 9. luokkalaisille sekä 
reserviläisille. Hankkeen 
toimenpiteiden avulla 
nuoria tuetaan terveelli-
sempien elintapojen ja li-
sääntyneen hyvinvoinnin 
äärelle. “

Hankkeen toiminta on 
käynnistynyt syksyn 2021 
aikana ja Kouvolan kut-
sunnoissa MPK:n liikunta-
päällikkö kävi kertomassa 
hankkeesta sekä markki-
noimassa 25.11.2021 jär-
jestettyä mittaus- ja tes-
tauspäivää. Parisenkym-

mentä nuorta kiinnostui 
asiasta niin, että tulivat pai-
kalle. Heille tehtiin kehon 
kuntokartoitus (kysely, ke-
honkoostumusmittaus ja 
sykemittaukseen perustu-
va kuntoanalyysi). Muuta-
ma nuori teki myös varus-
miesten lihaskuntotestin 
varsin hyvin tuloksin. 
Vuonna 2022 hankkeen 
toiminta laajenee enem-
män myös muihin kymen-
laakson kuntiin, kuten 
Kotkaan ja Haminaan.

Jatkossa hanke ulottuu 
myös kouluihin. Lukioissa 
ja 2. asteen ammatillisissa 
oppilaitoksissa kurssitar-
jottimelle tuodaan hank-
keen kurssi, jonka paino-
piste on liikunnan-ja ter-
veellisten elämäntapojen 
edistäminen. Kutsun-
taikäisille järjestetään kak-
si kertaa vuodessa MPK: n 
järjestämä kunnossa int-
tiin -kurssi, joka sisältää 
kaksi erillistä kurssipäivää, 
joiden välillä on noin kak-
si kuukautta kestävä oma-
toimisen harjoittelun jak-
so. Molempina kurssipäi-
vinä tehdään kuntokartoi-
tus ja jälkimmäisessä to-
dennetaan kehittyminen ja 
annetaan vielä jatko-ohjei-
ta harjoittelun jatkamises-
sa kohti varusmiespalve-
lusta. Harjoittelun seuran-

nassa ja ohjelmoinnissa 
hyödynnetään Mars mars 
-sovellusta.

MPK liikuttaa väkeä 
yhtenä monista toimijois-
ta ja yhteistyössä muiden 

liikunta-alan toimijoiden 
kanssa. Toivomme, että 
mahdollisimman moni ot-
taa osaa eri tapahtumiin ja 
saa niistä kipinän liikku-
miseen.

Jari Vuorijärvi 
MPK: n 
liikuntapäällikkö. 

jari.vuorijarvi@mpk.fi 

MPK: n toimintakykykoulutusta Kouvolassa ja  
“Kunnossa kassulle II” hanke

Ukontie marssia taivallettiin erilaisissa varustuksissa omien mieltymysten mukaan.
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KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN ALUSTAVA KOULUTUSTARJONTA 1.1.-30.6.2022

Kurssi Koulutuspaikka Aika
Tammikuu
Kunnossa Inttiin kurssi, osa 1 ja 2/kevät Kouvola 01.01.2022 12:00-30.05.2022 17:00
Harjoitusten suunnittelupäivä Lappeenranta 08.01.2022 09:00-08.01.2022 16:00
MPK K-S Hamina 2022 kurssien valmistelu ja  infopäivä Hamina 15.01.2022 09:00-15.01.2022 16:00
Perustamisen jatkokurssi (Suojauskomppania) Kouvola 21.01.2022 14:00-23.01.2022 17:00
B-ajolupakurssi (PVVEH) Kouvola 22.01.2022 08:00-23.01.2022 16:00
Kouluttajakoulutus 1 Vuoden 2022 kurssien valmistelut Mikkeli 22.01.2022 09:00-22.01.2022 17:00
MPK:n kouluttajakoulutus 1 ja 2 Orientoiva kurssi Lappeenranta 29.01.2022 09:00-30.01.2022 16:00

Helmikuu
MPK Kouluttajakurssi (MPK K1) Kouvola 01.02.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Kouluttajakoulutus 2: Kurssinjohtajat, MPK:n kouluttajat, PV:n harjoituksiin nimetyt kouluttajat Mikkeli 05.02.2022 09:00-06.02.2022 16:00
Koulutuspaikkapäivä 1 Kouvola 05.02.2022 09:00-05.02.2022 17:00
Toimintakyvyn ylläpito talvella, jatkokurssi. Mikkeli 11.02.2022 18:00-13.02.2022 16:00
MPK REKRY VEH Kouvola 12.02.2022 09:00-12.02.2022 16:00
Pistoolin perusammunnat (pistooliammunta 1-2) Kouvola 12.02.2022 09:00-12.02.2022 17:00
PV:n B-ajolupakurssi Hamina 12.02.2022 12:00-12.02.2022 16:00
Sotilaan talvitaidot naisille Lappeenranta 18.02.2022 16:00-20.02.2022 14:00
MPK:n kouluttajakoulutus 1 ja 2 Näytöt Lappeenranta 18.02.2022 16:00-20.02.2022 16:00
Laskuvarjohyppykurssi nro 1_Kopio_25.11.2019 16:53:14 Kouvola 25.02.2022 12:00-27.02.2022 17:00
Sotilaan talvitaidot, perustaidot Mikkeli 25.02.2022 18:00-27.02.2022 16:00

Maaliskuu
MPK Kurssinjohtajakurssi (MPK K2) Kouvola 01.03.2022 09:00-22.05.2022 17:00

MPK Kurssivääpelikurssi Kouvola 01.03.2022 09:00-22.05.2022 17:00
Ajolupakoulutus ( B-ajolupa) Lappeenranta 05.03.2022 08:00-05.03.2022 16:00
Taisteluensiapu 1 Lappeenranta 11.03.2022 16:00-13.03.2022 16:00
Räjähdetietoisuus Mikkeli 11.03.2022 18:00-13.03.2022 16:00
Kiväärin perusammunnat (kivääriammunta 1) Kouvola 12.03.2022 09:00-12.03.2022 17:00
Sotilasjohtamisen kurssien valmistava Hamina 19.03.2022 09:00-20.03.2022 16:00
Vekara 2022; Valmentavakurssi harjoituksen johto-, kouluttaja- ja huoltohenkilöstölle Kouvola 19.03.2022 09:00-20.03.2022 17:00
B Ajo-oikeuskoulutus Mikkeli 19.03.2022 09:00-19.03.2022 17:00
Arjen välineet 1: Peruskäyttö Mikkeli 19.03.2022 09:00-20.03.2022 16:00
Reservin rekrytointitilaisuus Mikkeli 19.03.2022 09:00-19.03.2022 17:00
Reserviläiskivääriammunnat 1, 2 ja 3 Lappeenranta 24.03.2022 17:00-24.03.2022 21:00
Ampumaleiri 1: Perusammunnat Mikkeli 25.03.2022 18:00-27.03.2022 16:00
VKY ja SAS valmistelukurssi Hamina 26.03.2022 09:00-27.03.2022 16:00
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 1 Kouvola 26.03.2022 09:00-26.03.2022 17:00
Taisteluensiapukurssi TCCC Kouvola 26.03.2022 09:00-27.03.2022 17:00
Pistooliammunta 1 Lappeenranta 29.03.2022 17:00-29.03.2022 21:00

Huhtikuu
Pistooliammunnat 3,4 ja 5 Lappeenranta 05.04.2022 17:00-05.04.2022 21:00
Nuorten turvakurssi Lappeenranta 07.04.2022 08:00-07.04.2022 16:00
MPK kivääriammunta 5 (sotva) Hamina 07.04.2022 17:00-07.04.2022 20:00
Reserviläiskivääriammunnat 1, 2 ja 3 Lappeenranta 07.04.2022 17:00-07.04.2022 21:00
Komppanian päällikkökurssi (sotva) Hamina 08.04.2022 16:00-10.04.2022 16:00
Joukkueenjohtajakurssi (sotva) Hamina 08.04.2022 16:00-10.04.2022 16:00
Komppanian huoltokurssi (sotva) Hamina 08.04.2022 16:00-10.04.2022 16:00
SPOL Peruskurssi 1 Mikkeli 08.04.2022 16:00-10.04.2022 16:00
HUOLTO Huoltojoukkueen peruskurssi Mikkeli 08.04.2022 18:00-10.04.2022 16:00
VKY + SAS peruskurssi (sotva) Hamina 09.04.2022 09:00-10.04.2022 16:00
Sisäampumasimulaattori (SAS) Hamina 09.04.2022 09:00-09.04.2022 12:00
Pistoolin perusammunnat (pistooliammunta 1 - 4) Kouvola 09.04.2022 09:00-09.04.2022 17:00
Kiväärin perusammunnat (kivääriammunta 1 - 5) Kouvola 09.04.2022 09:00-09.04.2022 17:00
Kuntotestaajakurssi Kouvola 09.04.2022 09:00-11.06.2022 17:00
Jääkärijoukkueen taisteluvälineet ( Panssarintorjunta,miinat ja panokset) Lappeenranta 09.04.2022 09:00-10.04.2022 16:00
Sisäampumasimulaattori (SAS) Hamina 09.04.2022 13:00-09.04.2022 16:00
Sisäampumasimulaattori (SAS) Hamina 09.04.2022 18:00-09.04.2022 21:00
MPK kivääriammunta 5 (sotva) Hamina 21.04.2022 17:00-21.04.2022 20:00
NAISET Sotilaan perustaidot naisille Mikkeli 22.04.2022 09:00-24.04.2022 16:00
RESKOUL-REKRY VEH (sotilasjohtamisen jotos) Kouvola 22.04.2022 12:00-24.04.2022 16:00
Selviytymiskurssi - Eloonjäämisen perusteet Kouvola 22.04.2022 14:00-24.04.2022 17:00
Pioneeriharjoitus: sytytysvälineet ja panokset Mikkeli 22.04.2022 18:00-24.04.2022 16:00
Panssarintorjunnan peruskurssi: asekäsittely Mikkeli 22.04.2022 18:00-24.04.2022 16:00
Ammunnat sisäampumasimulaattorilla (SAS) Mikkeli 22.04.2022 18:00-24.04.2022 16:00
Tarkka-ammunta 1 Lappeenranta 23.04.2022 09:00-24.04.2022 17:00
Ampumapäivä naisille, kevät (pistooliammunta 1 - 2, kivääriammunta 1 - 2) Kouvola 23.04.2022 09:00-23.04.2022 17:00
Suunnistuskurssi 1 Kouvola 25.04.2022 09:00-11.06.2022 22:00
MPK kivääriammunta 5 (sotva) Hamina 28.04.2022 17:00-28.04.2022 20:00
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Toukokuu
Pistooliammunta Lappeenranta 03.05.2022 17:00-03.05.2022 21:00
MPK Kivääriammunta 5 Hamina 05.05.2022 17:00-05.05.2022 20:00
Pistoolin perusammunnat (pistooliammunta 1 - 4) Kouvola 07.05.2022 09:00-07.05.2022 17:00
Kiväärin perusammunnat (kivääriammunta 1 - 5) Kouvola 07.05.2022 09:00-07.05.2022 17:00
Military Crosstraining 1 Kouvola 07.05.2022 09:00-07.05.2022 17:00
Ampumapäivä naisille MPK-kivääreillä Hamina 07.05.2022 12:00-07.05.2022 17:00
TYKKIPTRI KH Kouvola 09.05.2022 09:00-13.05.2022 16:00
MPK kivääriammunta 5 (sotva) Hamina 12.05.2022 17:00-12.05.2022 20:00
SPOL Peruskurssi 2 Mikkeli 13.05.2022 18:00-15.05.2022 16:00
Metsästysjälkikoira koulutus MEJÄ Lappeenranta 14.05.2022 08:00-15.05.2022 16:00
Kunnossa Inttiin Karkialammella -1.osa Mikkeli 14.05.2022 08:00-14.05.2022 16:00
Viirikkötoiminnan suunnittelu: pvveh tukeva kurssi Mikkeli 14.05.2022 09:00-15.05.2022 16:00
Noptelkurssi 1 Kouvola 14.05.2022 09:00-15.05.2022 17:00
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 2 Kouvola 14.05.2022 09:00-14.05.2022 17:00
Kuntotesti 1 Kouvola 14.05.2022 09:00-14.05.2022 17:00
MPK kivääriammunta 1+5 Hamina 14.05.2022 12:00-14.05.2022 18:00
Pistooliammunta 1 Naisille Lappeenranta 17.05.2022 17:00-17.05.2022 21:00
MPK kivääriammunta 5 (sotva) Hamina 19.05.2022 17:00-19.05.2022 20:00
Vekara 2022; Harjoituksen johto- sekä tuki- ja huoltohenkilöstö Kouvola 20.05.2022 12:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; Perustamisen perus- ja jatkokurssi Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; Sisäampumasimulaattorikurssi Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; Tulenjohtamisen perusteet Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 14:00
Vekara 2022; Panssarintorjunnan peruskurssi - asekäsittely Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; Reserviläisten toimintakykykurssi Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; Jalkaväkiaseet Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; TRA Peruskurssi 1 Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; SPOL jatkokurssi Kohteensuojaus 1 Kouvola 20.05.2022 14:00-22.05.2022 17:00
Ampumaleiri Lappeenranta 21.05.2022 09:00-21.05.2022 17:00
Vekara 2022; Arjen turvallisuuskurssi Kouvola 21.05.2022 09:00-22.05.2022 17:00
Kesäyön marssi 2022 Mikkeli, toimitsijat Mikkeli 21.05.2022 09:00-22.05.2022 14:00
KYBER Kyberturvallisuuden peruskurssi Kouvola 21.05.2022 09:00-21.05.2022 17:00
Intti tutuksi nuorille kurssi, kasarmivaihe Kouvola 21.05.2022 09:00-21.05.2022 17:00
Vekara 2022; Informaatioturvallisuuden seminaari Kouvola 21.05.2022 09:00-21.05.2022 16:00
Vekara 2022; Maastotaidot Kouvola 21.05.2022 09:00-22.05.2022 17:00
Vekara 2022; Selviytyminen sähköttä eri vuodenaikoina ja urbaanissa ympäristössä Kouvola 21.05.2022 09:00-22.05.2022 17:00
MPK kivääriammunta 1+5 (sotva) Hamina 21.05.2022 12:00-21.05.2022 18:00
Kesäyön marssi 2022 Mikkeli, Kunnossa Inttiin Mikkeli 21.05.2022 18:00-21.05.2022 23:00
Kesäyön marssi 2022 Mikkeli, 7km perhesarja Mikkeli 21.05.2022 18:00-21.05.2022 23:00
Tarkkuuskivääriammunta KASAKISA Lappeenranta 22.05.2022 09:00-22.05.2022 17:00
Maastomarssi Lappeenranta 28.05.2022 09:00-28.05.2022 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 31.05.2022 17:00-31.05.2022 21:00

Kesäkuu
Reserviläisten kuntotestit Lappeenranta 11.06.2022 09:00-11.06.2022 16:00
Reserviläisen taistelukunnon ylläpito Mikkeli 11.06.2022 09:00-12.06.2022 16:00
Ammunnan jatkokurssi 1 (pistooliammunta 5, kivääriammunta 9) Kouvola 11.06.2022 09:00-11.06.2022 17:00
Kuntotesti 2 Kouvola 11.06.2022 09:00-11.06.2022 17:00
Ase-ja ampumakoulutus (reserviläiset) Lappeenranta 12.06.2022 09:00-12.06.2022 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 14.06.2022 17:00-14.06.2022 21:00
Ampumakurssi 1, perusammunnat Mikkeli 14.06.2022 17:00-14.06.2022 21:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 28.06.2022 17:00-28.06.2022 21:00

Seppeleen laskut, joulutulet ja kunniavartiot kuuluvat reserviläisten jouluun
Nyt voi tuntea  joulun 

taikaa – sellaista selittämä-
töntä rauhaa, joka hiipii 
mieleen joulukuusen vie-
ressä tai joululaulujen kai-
kuessa korvissa.

Mainoskuvat joulun 
taiasta pursuavat  siistejä 
koteja, ihania herkkupöy-
tiä, suuria lahjasäkkejä ja 
onnellisia ihmisiä. He hy-
myilevät ja ilo näkyy jokai-
sen silmissä. Onko tämän 
kaiken tehnyt joulun taika?

Pahimmillaan joulun 
alla stressaannumme,  vaa-
tekomeron alas rysähtävä 
tanko aiheuttaa itkukohta-
uksen ja pohjaan palanut 
päiväruoka saa koko per-

heen kiljumaan toisilleen, 
vaikka viisainta olisi hen-
gähtää hetki ja kaivaa esiin 
lähipizzerian puhelinnu-
mero.  Nämä stressit ovat 
sentään aivan toista kuin 
mitä näemme uutisissa.  
Pakolaisia, jotka yrittävät 
vähin eväin epätoivoisesti 
kohti turvallista tulevai-
suutta. Jospa joulun taikaa 
tulisi heidänkin osakseen.

Täydellisen joulun val-
mistelu on myytti. Olisiko 
siis mahdollista valita 
stressitön joulu. Tehdään 
mitä ehditään. Syödään 
mitä pöydässä on.  Rak-
kaassa Anjalan kirkossa 
voimme nauttia ystävien 
seurasta, ihanista joulun 
sävelista ja joulun kerto-
muksista, jotka säteilevät 
sieluumme rauhaa ja jou-
lun taikaa.

Soile Kutilan kirjoitusta 
osin lainaten  Hyvää 
Joulua toivottaa Seppo 
Pietarila.
Inkeroisten Seudun 
Reserviläiset
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Lauantaina 11.6.2021 klo 
12 laskettiin kukkalaite Jää-
kärirykmentti 5:n III patal-
joonan - Peikkopataljoo-
nan - muistopaadelle Voik-
kaan kirkkopuistossa. JR 5 
muodostettiin kahdesta va-
rusmiespataljoonasta ja 
yhdestä reserviläisistä koo-
tusta pataljoonasta. III pa-
taljoonan sotilaat kutsut-
tiin palvelukseen Pohjois -
Kymenlaakson reserviläi-
sistä. 

Kesäkuun 11. päivänä 
1941 - Jatkosodan alkamis-
vaiheissa - astui palveluk-
seen mittava joukko poh-
joiskymenlaaksolaisia re-
serviläisiä. Tuolloin Voik-
kaan seuratalossa perustet-
tiin jääkärirykmentti 5:n 

III pataljoonan esikunta ja 
esikuntakomppania. Jalka-
väkijoukot perustettiin 
Voikkaan kansakoululla, 
konekiväärikomppania ja 
panssarintorjunta Voik-
kaan Työväentalolla ja kra-
naatinheitinyksikkö Yr-
jönojan koululla. Yksi eril-
linen komppania perustet-
tiin Anjalan vanhalla kun-
nantalolla. Alkuvaiheessa 
jalkaväkirykmentti 5:n I ja 
II pataljoona muodostui 
asevelvollisista ja III patal-
joona reserviläisistä.

Kukkalaitteen laskivat 
Pertti Elg Voikkaan seudun 
Reservinaliupseereista ja 
Jukka Sorsa Kuusankosken 
Reserviläisistä. Puheen pi-
tivät Jukka Sorsa ja Matti 

Laine Pohjois-Kymen Re-
serviupseereista. 

Muistopaasi on paljas-
tettu 11.6.1988 III/JR 5:n 
reserviläisten jatkosotaan 
isänmaataan puolusta-
maan lähteneiden kunni-
aksi. Paikalla järjestetään 
vuosittain kuusankoske-
laisten reservinyhdistysten 
järjestämä muistotilaisuus.

Teksti on Tuomo Simo-
lan tekstistä lyhennetty/
päivitetty ja loppuun lisät-
ty tapahtumaan liittyvä ku-
vaus.

Arto Ala-Outinen
28.9.2021

80 vuotta Peikkopataljoonan perustamisesta Voikkaan seuratalolla

 

TAMMIKUU
1.1. Prosenttiammunta alkaa Koko maa
11.1. Viestinnän kehittämispäivä/Viestintäryhmä Piiritsto
15.1. Toimintalomakkeiden palautus RU
20.1. Palkitsemisvaliokunnan kokous RU Piiritsto
27.1. Toiminnanjohtajien kokous Etä 
HELMIKUU 
7.2. Piirihallituksen kokous 2/2022 RU ABC/A-koski
14.2. PYT- ja Kymen Salpa tmk kokous 1/2022 ABC/A-koski
14.2. Piirihallituksen kokous 2/2022 RES ABC/A-koski
Helmikuu pm-kilpailu, ilma-aseet Mussalo
26.-27.2. RESUL ampumahiihto Jurva
MAALISKUU
1.3. Kymen Salpa 1/2022 aineistopäivä
4.3. Kymen Salpa 1/ 2022 ilmestyy 
12.-13.3. RESUL Ilma-aseiden SM-kilpailut Kuusankoski
13.3. Talvisodan päättymispäivän tilaisuudet
14.3. Veteraanikeräyksen teemapäivä Koko maa
21.-22.3. RESUL pistooliampumahiihto Kuhmo
Maaliskuu Oltermannin hiihto Keski-Suomi
Maaliskuu Piirien kevätkokous RU, RES, (järjestää RU-piiri) 
27.3. RESUL pistooliampumahiihtokilpailu Kuhmo
Maalis-Huhtikuu   pm-kilpailut, pienoispistooli, sisärata     Pohjola-talo
Maalis-Huhtikuu   pm-kilpailut, isopistooli, sisärata Pohjola-talo
HUHTIKUU 
11.4. Hengellisen tmk:n kokous Piiritsto
11.4. Piirihallituksen kokous 3/2022 RU ABC/A-koski
19.4. Kymen Salpa 2/2022 aineistopäivä
22.4. Kymen Salpa 2/2022 ilmestyy
23.4. RESUL Pistooliampumajuoksu Kärkölä
25.4. Sarjakilpailu, kivääri Lupinmäki
27.4. Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet 
28.4. pm-kilpailut, perinnekivääri 150 m,  Tyrri
TOUKOKUU
2.5. Sarjakilpailu, pistooli Tyrri
5.5. pm-kilpailu, perinnekivääri 100 m Hevosmäki  
7.5. RESUL pistooliampumajuoksu Imatra
12.5. pm-kilpailut, perinnekivääri 300 m Tyrri
14.-15.5. RESUL perinneasekilpailut Hollola
15.5. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet
21.5. Veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä 
21.-22.5. RESUL perinneasekilpailut Hollola
Toukokuu Ammuntojen seuraaminen Vekaranjärvi
23.5. RESUL Falling plates Mikkeli
26.-29.5. RESUL Four Day March
30.5. Sarjakilpailu, kivääri Lupinmäki
KESÄKUU
4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
4.6. Reservin ylennystilaisuus
6.6. Sarjakilpailu, pistooli Tyrri
9.6. Hengellinen perheilta Elimäki 
13.6. pm-kilpailut, isopistooli Ojakorpi
Kesäkuu Kymijokijuoksu 
Kesäkuu Isoympyrän viesti Hamina
18.-19.6. Jukolan viesti Mynämäki
20.6. pm-kilpailut, pienoispistooli Ojakorpi

27.6. Sarjakilpailu, kivääri Tyrri
Kesäkuu pm-kilpailu pienoiskivääri 60 ls makuu 3x20 ja 2x30 ls Tyrri
Kesäkuu Salpavaellus  
HEINÄKUU 
2.7. RESUL reserviläisammunnat Hiukkavaara
4.7. Sarjakilpailu, pistooli Tyrri
9.7. RESUL Falling plates Mikkeli
9.7. RESUL reserviläisgolf Mäntsälä
11.-16.7. Hamina Tattoo Hamina
28.7. pm-kilpailu, kenttäammunta itselataava Tyrri
ELOKUU
1.8.  Sarjakilpailu, kivääri Tyrri
4.-7.8.  RESUL SRA SM-kilpailut Rovajärvi
8.8.  Sarjakilpailu, pistooli Tyrri
15.8. pm-kilpailu, pistooli pika-ammunta Ojakorpi 
15.8. PYT- ja Kymen Salpa tmk 3/2022 
22.8. Piirihallitus 4/2022, RU ABC/A-koski
22.8. Pulsan malja -kilpailu Ojakorpi 
25.8. Toiminnanjohtajien etäpalaveri
29.8. Sarjakilpailu, kivääri Tyrri
SYYSKUU
8.9. Kymen Salpa 3/2022 aineistopäivä 
5.9.  Sarjakilpailu, pistooli Tyrri
Syyskuu Ukontie RK-kilpailu reserviläisille Vekaranjärvi 
9.-11.9. RESUL Reservin ampumamestaruuskilpailut Mikkeli
10.9. RESUL Kivääri 300 m Mikkeli
12.9. Kymen Salpa 3/ 2022 ilmestyy
Syyskuu KarPr/ YT-päivä Vekaranjärvi
12.9. Hengellisen tmk:n kokous  
Syyskuu Reserviläisten ampuma- ja maastopäivä Utti 
29.9. Sota-ajan lauluilta Kuusankoski/SRK-keskus
28.-30.9. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Hämeenlinna
LOKAKUU
8.10. Reserviupseeripiiri 70 v -juhla RUK
Lokakuu Reserviupseeripäivä Helsinki
17.10. Piirihallituksen kokous 5/ 2022 RU ABC/Anjalankoski
Lokakuu Piirien syyskokous RU, RES /järjestää RU-piiri) 
MARRASKUU
9.11. PYT- ja Kymen Salpa tmk 4/2020 Piiritoimisto
28.11. Liittokokous Helsinki 
30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet
JOULUKUU
5.-6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet
6.12. Reservin ylennykset 
8.12.  Kymen Salpa 4/2022, aineistopäivä
Viikko 49 Isoympyrän viesti Hamina 
12.12. Piirihallituksen kokous 6/ 2022 ja 1/2023, RU
12.12. Kymen Salpa 4/ 2022 ilmestyy
Viikko 51 Joulutulet ja adventtihartaudet
24.12. Jouluaaton hartaustilaisuudet

Huom! Muutokset mahdollisia. RESUL:n kilpailukalenteri on nähtävissä kokonaisuudessaan si-
vuilla https://resul.fi/kilpailukalenteri-2022/
RUL:n tapahtumat sivuilla https://www.rul.fi/ajankohtaista/events/
RES:n tapahtumat sivuilla https://www.reservilaisliitto.fi/

KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIEN TOIMINTAKALENTERI 2022
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Syyskokouksessa hyväk-
syttiin ensi vuoden 2022 
talousarvio ja toiminta-
suunnitelma. Jäsenmak-
suksi vahvistettiin 30 eu-
roa. Kokouksen yhteydes-
sä palkittiin harrastuskil-
pailun parhaat: 1. majuri 
Eero Mattila, 2. majuri Paa-
vo Mikkonen, 3. yliluut-
nantti Matti Savolainen. 
Kuntokilpailun parhaat oli-
vat 1. vänrikki Jere Kujala, 
2. vänrikki Henri 
Kuoppamäki, 3. eversti 
Teppo Lahti. Puheenjohta-
ja Jere Kujala palkitsi ”Pu-
heenjohtajalta” – hylsyllä 
vuoden 2021 toiminnasta 
vänrikki Janne Häkkisen. 

Myllykosken Reser-
viupseerikerho ry:n pu-

heenjohtajaksi vuodelle 
2022 valittiin yksimielises-
ti edelleen vänrikki Jere 
Kujala. Kerhon varapu-
heenjohtajaksi valittiin 
vänrikki Janne Häkkinen. 
Kerhon hallituksessa ovat 
lisäksi:
- vänrikki Simon Susiluo-
to
- vänrikki Henry Kuoppa-
mäki
- majuri Juha Tompuri
- majuri Eero Viitanen
- toiminnantarkastajaksi 
valittiin kapteeni Olavi 
Heikkilä

Kokouksen jälkeen pi-
dettiin perinteinen ”Her-
rasmieskilpailu”, minkä 
järjestää edellisen kilpai-

lun voittaja; tällä kertaa 
majuri Eero Mattila. Tu-
lokset: 1. Matti Tiihonen, 
2. kapteeni Olavi Heikkilä 
ja 3. vänrikki Janne Häk-
kinen. Kerhon toiminta 
painottuu maanpuolustus-
tietouteen ja perinteisiin. 
Ampumaurheilu on ker-
hossa vahvaa. Kerhon ta-
lous on kunnossa.

Myllykosken Reser-
viupseerikerho on perus-
tettu vuonna 1945 ennen 
vuoden 1947 Pariisin rau-
han sopimusta ja Lapissa 
käytyjen taistelujen aikana.  

Teksti: Eero Mattila
Kuvat: Paavo Mikkonen

Myllykosken Reserviupseerikerhon 
syyskokous pidettiin 22.10.2021 
Myllykosken Seuratalolla Perinteinen, Reservin am-

puma- ja maastokilpailu-
na tunnettu tapahtuma, ny-
kyisin Reservin ampuma- 
ja maastopäivä käytiin uu-
della, matalan kynnyksen 
konseptilla 18.9.2021. Ai-
emmin pelkästään kilpai-
luhenkisessä tapahtumas-
sa oli nyt myös retkisarjat 
sekä jalkapatikkalaisille, et-
tä maastopyöräilijöille, joi-
hin sarjoihin olikin jo muu-

tamia osallistujia. Toivot-
tavasti uusi konsepti kas-
vattaa tapahtuman suosio-
ta ja osallistujamäärää. Ta-
pahtuma käytiin Utin 
maastoissa Haukkajärven 
rannalla olevan miehis-
tösaunan ollessa kilpailu-
keskuksena.

Voiton kilpasarjassa vei 
Elimäen RU-kerhon Topi 
Puhakka, toiseksi tuli Jari 
Närvänen Kouvolan RU-

kerhosta ja kolmas sija me-
ni Elimäen RU-kerhon Ja-
ni Juvankoskelle. Tapahtu-
ma oli leppoisa ja sää suo-
si. Järjestäjät kiittävät sekä 
osallistujia että toimitsijoi-
ta, ja Utin jääkärirykment-
tiä puitteiden tarjoamises-
ta ja muusta avusta.

Teksti: Leevi Lassila

Reservin ampuma- ja maastopäivän 
uusi konsepti testattiin onnistuneesti

Sami Tapion tyylinäyte käsikranaatin tarkkuusheitossa.

Kilpailun osallistuja- ja toimitsijajoukkoa. Voittajakolmikko eturivissä.
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Tilaisuus aloitettiin Seu-
ratalon emännän loihti-
malla kahvitarjoilulla, jo-
ta seurasi reserviläispii-
rin puheenjohtaja Olli 
Leistin tervetulotoivotus.

Paikalla oli runsaasti 
reservin sotilaita ja mui-
ta osallistujia. 

Järjestäjän puolelta 
Myllykosken Reserviläis-
ten edustaja Sami Aho pi-
ti avajaispuheen aiheena 
Myllykosken teollinen 
historia vuodesta 1750, 
jota seurasi vauras pape-
riteollisuuden nousu 
puuhiomosta paperiteh-
taaseen. Piipun juurelle 
kehittyi hyvin henkilös-
töstään huolehtiva yhtiö, 
minkä yhtenä kulmakive-
nä voidaan pitää juuri 
Seurataloa. Talossa piti-
vät yhtä mm. Lotta Svärd  
-järjestö ja  Suojeluskun-
ta. Talo on ollut hyvä 
paikka viettää kylän juh-
latapahtumia, ja muita 
viihdetapahtumia. Vii-
mevuodet ovat olleet hil-
jaisempia, mutta onnek-
si on löytynyt yrittäjä, jo-
ka panostaa majoituk-
seen ja kokouksien pi-
toon.

Varsinaisen kokous-
ohjelman aloitti Kaak-
kois-Suomen aluetoimis-
ton (Karjalan Prikaati) 
Kapteeni Niko Toivonen 
esitelmällään. Hänen toi-
minimikkeensä on 
alueupseeri, tarkemmin 
asevelvollisuussektori.

Itsensä esiteltyään 
Toivonen kertoi ajankoh-
taisia asioita Kaakkois-
Suomen aluetoimistosta 
ja Puolustusvoimista. 

Aluetoimiston väki on 
vaihtunut melkoisesti 
vuodesta 2020. Nykyisin 
päällikkönä on eversti-
luutnantti Timo Heijari 
apunaan kymmenkunta 
muuta puolustusvoimien 
palkkaamaa henkilöä. 

Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto on asevel-
vollisen asiointipaikka. 
Kaakkois-Suomen alue-
toimisto palvelee seuraa-
vissa asioissa:
• vastaa asevelvollisten 

kysymyksiin
• neuvoo asevelvollisia 

ennen ja jälkeen va-
rusmiespalveluksen

• järjestää kutsunnat
• hoitaa virallisen asi-

oinnin asevelvollisten 
ja puolustusvoimien 
välillä, kuten palvelus-
paikan vaihdon tai 
ajan muuttamisen

• käsittelee hakemukset 
naisten vapaaehtoi-

seen palvelukseen
• hoitaa reserviläisten 

asioita ja pitää yhteyt-
tä reserviin
Koronan vaikutuksia 

aluetoimiston toimintaan 
Toivonen kuvaili kerto-
malla, että asevelvollisten 
yhteydenotot aluetoimis-
toihin pyydetään hoita-
maan ensisijaisesti säh-
köpostilla tai puhelimit-
se. Ainoastaan aluetoi-
miston kanssa sovitut, 
välttämättömät ja fyysis-
tä tapaamista edellyttävät 
asiat hoidetaan paikan 
päällä. Aluetoimiston 
asiakaspalvelupisteiden 
aukioloaikoja on saatettu 
rajoittaa, joten ne kannat-
taa tarkastaa aluetoimis-
ton sivuilta. Toimilla py-
ritään rajoittamaan ko-
ronaviruksen leviämistä.

Yhteisen tilaisuuden 
lopuksi Toivonen suorit-
ti palkitsemiset Ukontie-

rynnäkkökiväärikilpai-
lussa menestyneille. 

Toivosen jälkeen Erk-
ki ja Liisa Sutelan maan-
puolustusrahasto jakoi 
stipendejä edustajansa 
Pasi Laarin toimesta.

Teksti: Sami Aho
Kuvat: Paavo 
Mikkonen ja Juha 
Tompuri

Kymenlaakson reservipiirien syyskokous  
Myllykosken Seuratalolla 28.10.2021

Ukontie- yksilökilpailun voittokolmikko. Voittaja Tuukka Tuomista/KouRes edusti Kari Tuominen 
(kesk). Toiseksi sijoittui Jyrki Mutanen/KotRes (vas) ja kolmanneksi Marko Hänninen/InkRes 
(oik)

Erkki ja Liisa Sutelan maanpuolustusrahaston stipendin saa-
jat: Kymenlaakson Reserviupseeripiiri, edustajana PJ Pekka 
Mertakorpi (oik), sekä Paavo Mikkonen. Vasemmalla rahaston 
edustaja Pasi Laari.  

Kokousosallistujia


