
Toimintakertomus vuodelta 2018 
 
Vuosi 2018 oli kerhomme 83. toimintavuosi. 
 
Varsinainen toiminta 
 
Kerhon toiminta painottui perinteisiin vahvoihin toiminta-alueisiin; säännölliseen 
ampumatoimintaan, kunto- ja kilpaurheiluun, sekä senioriosaston monipuoliseen 
toimintaan. Sähköisen toimintalomakkeen avulla ja sitä vuoden aikana säännöllisesti 
täyttäen voidaan todeta, että kerholla on erittäin monipuolista toimintaa. Haanojan 
palvelukeskuksen ryhmä on jatkanut sotiemme veteraanien ja muiden asukkaiden 
avustamista. Toiminta koostui 67 kuljetuskerrasta yhteensä 474 henkeä. Lisäksi 
järjestettiin 24.7.2018 ”Olympialaiset” joihin osallistui 27 veteraania/asukasta ja 12 
toimitsijaa. 
 
Kerhon jäsenet ilmoittivat 3452 harrastuspistettä ja 4601 kuntopistettä. 
 

Kerhon toiminta luokiteltiin liiton kerhojen joukossa vuoden 2017 pohjalta vuonna 2018 4. 
parhaaksi pistemäärällä 258, kun voittaja Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry 
keräsi 360,5 pistettä. Tämän perusteella saatiin RUL:n toimintapalkkiota 250€. Liitto 
palkitsi kolmekymmentä aktiivisinta kerhoa. Lisäksi sijoituimme suurten kerhojen sarjassa 
sijalle 3 jonka johdosta saimme liitolta vielä 350€. Tästä sarjasta liitto palkitsi kuusi 
aktiivisinta kerhoa. 
 

Kerho on osallistunut toiminta-alueellaan maanpuolustusjärjestöjen yhteisiin toimintoihin. 
Aatteellista maanpuolustustyötä edustavat esitelmätilaisuudet kerhon vuosikokousten 
yhteydessä, senioriosaston kuukausikokoukset esitelmineen sekä kokelaslevykkeiden jako 
Kouvolan varuskunnan joukko-osastoissa. Lukuisa joukko kerhon jäseniä toimi oppaina 
Veteraanikeräyksessä. Lisäksi kapt evp. Toivo Hartikainen toimi Veteraanikeräyksen 
piiripäällikkönä. Kaakkois-Suomen Aluetoimiston järjestämään ”Intti tutuksi” tapahtumaan 
10.8. osallistui kerhostamme 5 rastikouluttajaa. 
 
Koulutustoiminta on nykyisin organisoitu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. 
Kerhon jäsenet ovat osallistuneet Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin järjestämille 
kursseille joko kurssin johtajina, kouluttajina tai koulutettavina. Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirin apulaispäällikkönä toimii kerhon jäsen, maj Tapio Lakela.  
 

Karjalan prikaatin Kymenlaaksolaisille reserviupseerikerhoille järjestämään yhteistoiminta-
päivään 15.9. osallistuttiin kahdella joukkueella. Ykkösjoukkueessa olivat ylil Kim Jokela, 
kapt Olli Pasi ja vänr Jerry Laakso ja kakkosjoukkue ylil Markus Haapanen ja vänr Pekka 
Vesanen. Ykkösjoukkueen sijoitus oli jaettu toinen sija ja kakkosjoukkueen sijoitus oli 3. 
Kilpailussa oli kaikkiaan kahdeksan joukkuetta. 



Toimintapäivä järjestettiin yhteistyössä Elimäen Reserviupseerikerhon kanssa ja Utin 
Jääkärirykmentin tukemana; nimellä ”Reserviläisten Ampuma- ja maastokilpailu”, Tyrrin 
Ampumakeskuksessa 22.9.2018. Kilpailuun osallistui 17 aktiivista reserviläistä ja 
toimitsijatehtäviin osallistui yhteensä 13 reserviläistä molemmista kerhoista. 
Toimintapäivän johtajana toimi ylil Kim Jokela. 
 

Toimintavuonna kerho järjesti Kansallisen veteraanipäivän ja kaatuneiden muistopäivän 
kunniavartion, perinteiset jouluaaton kunniavartion ja hartaustilaisuuden soihtukulkueineen 
Kouvolan Vanhan hautausmaan sankariristillä sekä kunniavartio Valkealan hautausmaalla 
yhdessä paikallisten reserviläisyhdistysten kanssa.  
 
Tiedottaminen 
 
Kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitettiin Kouvolan Sanomien seuratoimintapalstalla 
sekä sähköpostilla ja Kymen Salpa lehdessä. Erityisesti omat internet kotisivut 
www.rul.fi/kouvola ja Facebook toimivat tiedotuskanavana, joita ylil Kim Jokela päivittää 
kuin myös piirin vastaavia sivuja. 
 
Edustukset 
 
Kapt Janne Puonti: Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varajäsen 
Kapt Pasi Laari: Kymenlaakson reserviupseeripiirin puheenjohtaja ja liittohallituksen jäsen 
Kapt Jorma Uski Kymenlaakson reserviupseeripiirin sekä reserviläispiirin toiminnanjohtaja 
Kapt Toivo Hartikainen Kymenlaakson reserviupseeripiirin hengellisen toimikunnan jäsen 
Ylil Pauli Pölönen Kymenlaakson reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtaja 
Ylil Auvo Hyyrynen Kouvolan sivistys- ja urheilutalosäätiön edustajiston puheenjohtaja 
Ylil Kim Jokela Kymenlaakson reserviupseeripiirin nettisivujen ja Facebookin ylläpito 
Ltn Topi Suomalainen Kymenlaakson reserviupseeripiirin urheilu-upseeri 
 
 
Jäsenistön muistaminen ja palkitseminen  
 
Kerho on muistanut merkkipäivän viettäjiä Reserviupseeripiirin adressilla yhteensä 29 kpl. 

 

Vuosikokouksessa 13.2.2018 palkittiin: 
 
- Evl. Jousen kunniamiekka: Kapt Markku Metsälä 
- Maj. Eerolan malja: Kapt Toivo Hartikainen 
- Evl. Päivö Itkosen kunniataulu ISSL:n Komentajan kisassa nykyisin Ukontie  

kilpailussa parhaiten menestyneelle kerhoa edustaneelle kerhon jäsenelle:  
Ylil Juha Turkki 187/200 pistettä ja sijoitus oli 4/50. 

- Evl. Päivö Itkosen Nuoren ja tai aktiivisen ampujan palkinto: Kapt Pentti  
Hallamaa 

 
 
 
Kerhon jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 322 ja maksaneita jäseniä 303. 

 
 
 
 
 



Hallitus 
 
Kerhon hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa ja palkitsemistoimikunta 1 
kerran. 
 
Hallitukseen ovat vuonna 2018 kuuluneet: 
 
Ylil Markus Haapanen puheenjohtaja 
Kapt Janne Puonti varapuheenjohtaja 
Ylil Auvo Hyyrynen sihteeri tiedotus, jäsenasiat ja Kouvolan Sivistys- ja 
   Urheilutalosäätiön edustajista                                        
Maj Markku Lähde jäsenasiat, harrastuspisteet ja muistamiset 
Ylil Göran Bruun kerhotoiminta 
Kapt Pentti Hallamaa lippu-upseeri sekä kilpa- ja kuntourheilu 
Maj Markus Hulkkonen senioritoiminta 
Kapt Olli Pasi  ampumatoiminta 
Ylil Pauli Pölönen rahastonhoitaja  
Ltn Topi Suomalainen kilpa- ja kuntourheilu 
Vänr Jerry Laakso MPK koulutusyhteyshenkilö ja nuorisoupseeri 
Maj Esa Korhonen MPK koulutusyhteyshenkilö 
Ylil Kim Jokela  ampumatoiminta ja sosiaalinen media 
Ltn Jarno Mauno kerhotoiminta ja yhteydet vanhoihin Valkealan kerhon

  jäseniin 

  

 


