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JÄRJESTELYT IITIN RAVILINNASSA 29.5.2012 

Kymenlaakson maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt yhdessä 
Puolustusvoimien kanssa järjestävät iltapäivän ja illan kestävän 
toiminnallisen maanpuolustustapahtuman Iitin Ravilinnassa ja sen 
lähiympäristössä tiistaina 29. päivänä toukokuuta 2012 
alkaen klo 12.00.

Maanpuolustustapahtuma
Kausalassa 29.5.2012 AAhvion soittokunta  

KKausalan Ravilinnassa  
tti 29.5.2012 klo 18:30   

  
VVeteraanitie 2  47400 Kausala  

SSoittokuntaa johtaa Timo Jaakkola  

KKonsertin juontaa Eero Mattila  

SSinivalkoinen       

VVapaa pääsy  

kkonsertti       Puolustusvoimilta on mukana 
varusmiehiä, reserviläisiä ja ka-
lustoa Kymenlaakson aluetoimis-
tosta, Karjalan Prikaatista ja Utin 
Jääkärirykmentistä sekä P ohjois-
Kymenlaakson maakuntakomp-
paniasta.

Edellä mainitut toimijat järjes-
tävät ulkoalueella kalustonäytte-
lyitä ja -esittelyjä, toimintanäy-
töksiä ja tietoiskuja. Tarkoitukse-
na on, että yleisö kiertää kohteel-
ta toiselle ja osallistuu tiiviisti toi-
mintaan.

Sisätiloissa pääsee ampumaan 
simulaattoriaseilla ja tutustumaan 
mielenkiintoiseen Iitin asehistori-
allisen yhdistyksen näyttelyyn. Il-
lalla juhlasalissa pidetään Ahvion 
soittokunnan konsertti. 

Iitin yläasteen ja lukion oppi-
laat tutustuvat maanpuolustusta-
pahtumaan. 

Päivätilaisuus sekä iltakonsert-
ti ovat avoimia ja maksuttomia ta-
pahtumia. 

Alueella toimii sotilaskoti.
Järjestäjät toivottavat yleisön 

lämpimästi tervetulleeksi toimi-
maan yhdessä erilaisten maan-
puolustusjärjestöjen kanssa! 

29.5. on samalla Kansainväli-
nen Rauhanturvaajien päivä.

Tapahtumaan liittyy olennai-
sesti Ahvion perinteikkään soit-
tokunnan isänmaallinen konsertti.

Konsertin johtaa Timo Jaakko-
la ja juontaa Eero Mattila.

Tapahtumassa ovat mukana 
Puolustusvoimat, Reserviupsee-
rit, Reserviläiset, Rauhanturvaa-
jat, Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen Kymenlaakson Koulutus- 
ja tukiyksikkö, Iitin asehistorial-
linen yhdistys ja Iitin kunta.
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■ PÄÄKIRJOITUKSET

Kevään ammuntaharjoitukset alkaneet
Olemme Piirinä saaneet viime 

vuoden kansienväliin kevät 
kokouksessamme Voikkaal-

la. Siellä valittiin piirillemme uusi 
kunniapuheenjohtaja Markku K. 
Toikka, onneksi olkoon. Hän tosin 
ei ollut paikalla vaan Virossa pii-
rimme virkamatkalla osallistumassa 
Alutaguse Malevin vuosipäivä juh-
laan. Tutustuminen eteläisen naapu-
riemme puolustusvoimiin ja kodin-
turvajoukkoihin onnistuu hyvin pii-
rimme Virotoimikuntaan osallistu-
malla. Matkat sinne ovat kohtuuhin-
taiset. Tänä keväänä meillä on In-
keroisten yhdistyksen järjestämänä 
reserviläismatka länsi Viroon, jossa 
tutustumme Neuvostoliiton aikai-
siin sotilaallisiin kohteisiin.

❒ ❒ ❒

Puolustusvoimiemme muutos on 
hyvä reitti uudistaa maamme puo-
lustusta: ilmasta maahan ammutta-
vat ohjukset Hornetteihin ja paikal-
lisjoukot jalkaväkeen hyvin varus-
tein. Tämä kaikki ei tule ilma, et-
tä itse olemme mukana niin henki-
sesti kuin myös hyvinä veronmak-

sajina. Ymmärrämme puolustusvoi-
miimme sijoittamamme varat erään-
laisena vakuutusmaksuna. 

Kymenlaakson alueella puolus-
tusvoimamme tulee kasvamaan mi-
kä pidemmällä aika välillä tarkoit-
taa, että täällä tullaan myös järjes-
tämään reserviläisille sotilaallis-
ta koulutusta enenevässä määrin, 
vaikka nyt onkin kertausharjoitus-
ten osalta notkahdus menossa. Tä-
nä vuonna PV järjestää kaksi mer-
kittävää tilaisuutta reserviläisille – 
Kessupäivän ja Varttuneempien ali-
upseerien päivän. Nämä molemmat 
vaikka ovatkin erilaisia ohjelmal-
taan antavat reserviläiselle mahdol-
lisuuden saada rautaisannoksen tie-
toutta PVltä siitä, miten tätä maa-
ta tullaan puolustamaan seuraavien 
vuosien aikana. Tässä lehdessä ker-
rotaan miten voit ilmoittautua. 

Henkinen maanpuolustus ei jää 
osaltamme vain näiden kahden tilai-
suuden varaan. Iitin Kausalassa on 
Maanpuolustus tapahtuma ja kesäl-
lä Haminassa Tattoo. Molemmat an-
tavat tilaisuuden RES-yhdistyksil-

le toimintansa esittelemiseen. Näi-
den tilaisuuksien antina me kaikki 
saamme nauttia yleisestä maanpuo-
lustushengen eteenpäin viemisestä. 

❒ ❒ ❒

Reserviläistoiminnassa tänä 
vuonna RES piiri tulee kannusta-
maan edelleen ammuntaan ja urhei-
lutoimintaan. 

Toukokuussa on RK ampumatai-
totesti reserviläisille, avoin reservi-
läisjärjestöihin kuuluville henkilöil-
le Karjalan Prikaatissa. 

Heinäkuussa on SRA SM-kisa 
Pahkajärvellä. Siellä on toiminta-
paikkoja auki, ilmoittautukaa mu-
kaan. 

Syyskuussa Isslen rynnäkköki-
vääriammuntakilpailu Haminan Lu-
pinmäellä. 

Kertausharjoitusten vähyys kan-
nattaa kuitata ottamalla osaa näi-
hin RK-kilpailuihin. Ne taitavat ol-
la vuoden ainoat tilaisuudet ampua 
rynnäkkökiväärillä. 

Lihaskunto- ja Cooperin testi elo-
kuussa Myllykoskella on yksi tär-

keimmiksi tulevista tapahtumista. 
Reserviläisen pitää osoittaa sijoitet-
tuna olemaan myös fyysisesti paik-
kansa pitävä henkilö. Oletan, että 
jatkossa PV odottaa meidän teke-
mään Cooperin testin vapaaehtois-
pohjalta ja näin täyttämään paik-
kamme rivissä.

Hyvää kevätkunnon kohotusta 
toivottaen

Pentti Kivi
Kymenlaakson Reserviläispiirin

puheenjohtaja

  

Puolustusvoimauudistus koskettaa
kymenlaaksolaisia

Paikallispataljoonien yhteyteen on 
myös mahdollista ohjata vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen sekä koko-
naisturvallisuuden toimintoja kuten 
esimerkiksi eri viranomaisten väli-
siä harjoituksia.

Aurinkoista kesää!

Pasi Laari
kapteeni

Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

PPuolustusvoimat esitteli 
8.2.2012 puolustusvoima-
uudistuksen ratkaisumallin.
Julkistettu esitys joukko-

osastojen osalta kohteli Kymenlaak-
soa lempeällä kädellä.

Ainoa todella negatiivinen asia esi-
tyksessä on Kotkan Rannikkopatal-
joonan lakkauttaminen

vuoden 2013 lopussa, jolloin lähin 
rannikkojoukko-osasto on Upinnie-
messä. Miten järjestetään rannikon 
puolustajien koulutus erityisesti itäi-
sellä Suomenlahdella? 

Miten käy paikallistuntemuksen?  

❒ ❒ ❒

Puolustusvoimien esittämässä mal-
lissa koulutettavien reserviläisten 
määräksi vuonna 2015 arvioidaan 
18000. Hyvä, jos silloin päästään 
edes tuohon lukuun, mutta tämän 
vuoden 2000 reserviläistä on luku, 
joka on ehdottomasti saatava monin-
kertaistettua jo ensi vuodeksi. Muu-
ten liian moni sodan ajan joukkoihin 
sijoitettu reserviläinen jää kokonaan 
kertausharjoituskierron ulkopuolel-

le. Puolustusvoimilla on aito halu 
vahvistaa yleistä asevelvollisuutta, 
eikä tavoite

toteudu ilman riittävää kertaushar-
joituskoulutusta.

Vaikka suurimman osan meistä on 
turha odottaa lähivuosina kertaushar-
joituskäskyä, oman sotilasosaami-
sen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitä-
mistä ei ole syytä lyödä laimin. Eri-
tyisesti tämä koskee reservin johta-
jia, joiden tulee näyttää esimerkkiä. 
Me reservin upseerit olemme myös 
peräänkuuluttaneet lisää vastuuta jo 
pitkään. Nyt tätä vastuuta pitää kan-
taa huolehtimalla omasta sotilasam-
mattitaidosta itse. Mahdollisuudet tä-
hän ovat kiistatta erinomaiset. Vaikka 
kertausharjoitukset on ainakin tois-
taiseksi ajettu lähes kokonaan alas, 
pysyy valtiovallan tuki vapaaehtoi-
selle maanpuolustuskoulutukselle lä-
hes entisellään.

❒ ❒ ❒

Maanpuolustusjärjestöjen yhteisen 
koulutusorganisaation, Maanpuolus-

tuskoulutusyhdistyksen kurssitarjon-
ta on monipuolista. Jokaisen meis-
tä olisi hyvä tämän vuoden aikana 
osallistua ainakin yhdelle kurssille 
etenkin siinä tapauksessa, että käs-
kyä kertausharjoitukseen ei tule. On-
han tämä jo yksi liiton jäsenkohtai-
sista tavoitteista.

Kymenlaaksossa monipuolinen 
koulutustarjonta antaa reserviläisil-
le mahdollisuuden kehittää omaa so-
tilaallista osaamista muun muassa 
taisteluammunnoissa, taisteluharjoi-
tuksissa, kartta- ja käskynantoharjoi-
tuksissa, sotilaallista kuntoa kehittä-
vissä harjoituksissa jne.

❒ ❒ ❒

Paikallispuolustuksen vahventami-
seksi perustetaan omana sodan ajan 
joukkotyyppinään paikallisjoukot, 
joiden tehtävät ovat rajatummat kuin 
operatiivisten ja alueellisten jouk-
kojen. Paikallisjoukoissa voidaan 
hyödyntää nykyistä paremmin ko-
keneemman henkilöstön erityisosaa-
mista esimerkiksi johtotehtävissä ja 
koulutuksessa.
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Kymijoki-juoksu juostaan 
Kymijokea myötäillen 
Kouvolan Pioneeripuistos-

ta Kotkan Wellamoon 9.6.2012. 
Kyseessä on kahdeksan osuuk-
sinen viestijuoksu, joka sisältää 
kilpa- ja retkisarjan. Kesäkuun 
lopulla 29.6.–1.7. on erinomai-
nen mahdollisuus kohottaa kun-
toa Salpa-vaelluksen eri pituisia 
reittejä käyttäen sekä samalla pe-
rehtyä Salpa-asemaan ja sen his-
toriaan. Uudistan tässä jo aiemmin 
esittämäni aluetoimiston haasteen 
reserviläispiirien ja yhdistysten 
osallistumisesta näihin molempiin 
kymenlaaksolaisiin tapahtumiin.

Itselläni on ollut ainutkertainen 
mahdollisuus kiertää lähes kaik-

Ajankohtaista Kymenlaakson aluetoimistosta
Kevät etenee vauhdilla ja edessä on yhteistoimin-
nallisesti vilkas toukokuu. Kuukausi huipentuu 
Iitissä 29.5 järjestettävään maanpuolustustapah-
tumaan, jossa Kymenlaakson reserviläispiirit, 
rauhanturvaajat, maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys ja puolustusvoimat esittelevät toimintaansa. 
Tapahtuman valmistelut ovat sujuneet reserviläis-
piirien johtamana hyvin. Toivon, että osallistut-
te runsaslukuisesti maanpuolustustapahtuman 
lisäksi myös Karjalan tykistörykmentin kova-
panosammuntojen seuraamiseen 8.5 Pahkajärvellä 
sekä varttuneiden aliupseereiden päivään 12.5 
Haminassa. Nämä kolme edellä mainittua tilaisuut-
ta ovat ensimmäistä kertaa toteutettavia yhteis-
toimintatapahtumia, joita on tarkoitus edelleen 
kehittää saadun palautteen perusteella.

set reserviläiset, mukaan suunnit-
teluun alusta alkaen. Näin saam-
me hyödynnettyä eri henkilöstö-
ryhmien osaamisen ja pääsemme 
parhaaseen mahdolliseen loppu-
tulokseen. 

Yksi tällainen edellä kuvattu 
kehittämiskohde ovat paikallis-
joukot, jotka organisoidaan pää-
osin pataljooniksi. Paikallispa-
taljoonaan voi kuulua maakunta-
komppanioita, sissikomppanioita, 
sotilaspoliisikomppanioita, vartio-
komppanioita sekä perustamiskes-
kuksia. Paikallisjoukkojen organi-
sointi paikallispataljooniksi mah-
dollistaa reservin upseereille, ali-
upseereille ja miehistöön kuulu-
ville monipuolisia tehtäviä ja ai-
kaisempaa enemmän uralla ete-
nemismahdollisuuksia. Myös nä-
mä urapolut rakennetaan yhdessä 
reserviläisten kanssa. Näin ollen 
reserviläisten ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen maanpuolus-
tuspiirien vastuu tulee vääjäämät-
tä lisääntymään. Kymenlaaksos-
sa ensimmäiset paikallispuolus-
tuksen suunnittelutilaisuudet jär-
jestetään aluetoimiston johtamina 
tänä syksynä. 

Hyvää maanpuolustuskevättä ja 
alkavaa kesää!

Kymenlaakson aluetoimiston
päällikkö 

Everstiluutnantti                                          
Markku Hutka

kien reserviupseeripiirin ja reser-
viläispiirin alaisten yhdistysten 
kevätkokouksissa kertomassa me-
neillään olevasta puolustusvoima-
uudistuksesta sekä reserviläispiiri-
en ja puolustusvoimien yhteistoi-
minnasta Kymenlaaksossa. Kiitän 
yhdistyksiä näistä vuorovaikuttei-
sista ja hyvähenkisistä tilaisuuk-
sista. Huoli maamme puolustami-
sesta ja puolustusvoimien suori-
tuskyvyn kehittämisestä tulevina 
vuosina on yhteinen. Lähes jokai-
sessa tilaisuudessa tuli esille tyy-
tymättömyys kertausharjoitusten 
määrän vähentämiseen. Käytettä-
vissä olevat kertausharjoitusvuo-
rokaudet kohdennetaan vuosina 
2012–2014 suorituskyvyn ylläpi-

don kannalta keskeisiin tehtäviin 
ja joukkoihin. Vuonna 2015 pala-
taan samalle suhteelliselle vuoro-
kausitasolle mihin olemme tottu-
neet viime vuosina. Tuo taso mah-
dollistaa suorituskyvyn kehittämi-
sen. Yksi tapa kehittää omaa so-
tilaallista suorituskykyä on osal-
listua vapaaehtoiseen Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen tarjo-
amaan koulutukseen, joka Ky-
menlaakson koulutus- ja tukiyk-
sikön toteuttamana on reserviläis-
ten antaman palautteen perusteella 
korkeatasoista. Puolustusvoimien 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seltä tilaaman koulutuksen määrä 
ei tule pienenemään tulevinakaan 
vuosina vaan päinvastoin volyymi 

jopa kasvaa. Tämä on keskeinen 
osa puolustuskonseptia myös tule-
vaisuudessa. Lisäksi pääosa kou-
lutuksesta kerryttää kertausharjoi-
tusvuorokausia.

Hallituksen päätöksen perus-
teella tiedämme mitä puolustus-
voimauudistus sisältää. Nyt me-
neillään olevassa jatkosuunnitte-
luvaiheessa suunnitellaan miten 
uudistus toteutetaan. Tämä vaihe 
päättyy kesällä ja se antaa perus-
teet uudistuksen toimeenpanolle 
kahdessa vaiheessa vuoteen 2015 
mennessä. Reserviläisiltä saatu 
palaute on tärkeää kehittämisen 
kannalta, mutta vielä tärkeämpää 
on saada Teidät, ammattitaitoi-

VAPAUDEN TUNNUS 
ON RISTI

Kansallinen vapautemme ja 
itsenäisyytemme on meille ar-
vokas saavutus. Vapauden ar-
voa lisää se, että se on ansaittu 
ja säilytetty suurin ponnistuksin 
ja uhrein. Se, että olemme mak-
saneet kalliin hinnan vapaudes-
tamme, velvoittaa meitä myös 
vaalimaan tätä perintöä ja siir-
tämään se tuleville polville. Ul-
konainen vapaus ja hyvinvoin-
ti ei ole itsestäänselvyys, johon 
voisimme suhtautua välinpitä-
mättömästi. Se edellyttää kaik-
kien yhteiskuntaryhmien ja jo-
kaisen kansalaisen työtä ja pon-
nistelua ihmisarvon, oikeuden-
mukaisuuden ja tasa-arvon edis-
tämiseksi ja ylläpitämiseksi. Vii-
me aikoina lisääntynyt ahneus ja 
itsekkyys murentavat kansam-
me hyvinvointia ja yhtenäisyyt-
tä. Kansan ulkonainen vapaus, 
eheys ja yksimielisyys edellyt-
tää kansalaisten sisäistä vapaut-
ta. Se on vapautta rahan ylival-
lasta, itsekeskeisestä ja kohtuut-
tomasta elämänasenteesta, jossa 
lähimmäiset unohtuvat.

 Pääsiäinen, jota olemme viet-
täneet, tarjoaa meille perustuk-

set sisäisen vapauden löytämi-
selle ja uudistumiselle. Se on va-
pautta synnin, kuoleman ja pa-
han vallasta. Siitä vapaudesta on 
maksettu myös kallis hinta.  Jee-
sus on kärsimisellään ja kuole-
mallaan uhrannut itsensä mei-
dän puolestamme, lunastaak-
seen meille vapauden suhteessa 
Jumalaan ja lähimmäisiin. Tä-
mä vapaus on jokaisen vapaas-
ti vastaanotettavissa ja elämään 
sovellettavissa. Se on vapautta 
rakkaudessa. Rakkaus Jumalaa 
ja toisiin ihmisiin on ainoa asia, 
joka säätelee tätä vapautta.

Suomalaisina saamme olla 
ylpeitä siniristilipustamme. Sen 
puhtaat värit ja risti muistuttaa 
meitä siitä todellisesta vapau-
desta, joka meillä on Jumalan 
lapsina. Sitä vapautta saamme 
olla välittämässä ja edistämäs-
sä omalla paikallamme – emme 
omin voimin vaan Jumalan ar-
mon varassa. ”Herra, tee meistä 
vapautemme arvoisia.”

Reijo Lehtonen
rovasti

Iitti

KILPAILUKUTSU 
VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS 
PANSSARI 2012

HENGELLINEN PERHEILTA

Valkealan Niinirannassa maanantaina
9.7.2012 klo 18.00. 

Kahvi klo 17.30.

Tervetuloa!
Hengellinen toimikunta

Pirkka-Hämeen Pioneerikil-
ta ry ja Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta ry järjestävät pe-
rinteisen aselaji-jotoksen 28.–
29.07.2012 Parolannummella.

Toivotamme tervetulleiksi kaik-
ki reservin pioneerit ja suoje-
lumiehet kamppailemaan par-
tiokisan voitosta. Luvassa on 
haasteita joiden avulla kerra-
taan jo opittua ja kenties opi-
taan jotain uutta. Tehtävät mit-
taavat pääosin aselajin soti-
laallista tietämystä ja taitoa, 
mutta muutakin on luvassa. 
Kaikki tämä tapahtuu tietysti 
hyvän aselajihengen ja seuran 
puitteissa.

Partioiden (3–5 henkeä) on il-
moittauduttava 16.05.2012 
mennessä sähköpostitse:
viljo.hokkanen@wlanmail.com

Ilmoittautumisessa tulee olla 
seuraavat tiedot:
Joukkueen nimi; taustayhteisö; 
kurssi tms yhdistävä tekijä.
Joukkueen yhteyshenkilön yh-
teystiedot. (puh.numero, s-
posti osoite)
Kaikkien osalta täydelliset ni-
met, henkilötunnus, osoite, so-
tilasarvo.
Mahdollinen erikoisruokavalio.
Majoitus-/ruokailutarve 27.07. 
saapuville kilpailijoille.

Toimitsijoiksi voimme kutsua 
tehtäviin halukkaita henkilöitä. 
Toimitsijat ilmoittavat myös kir-
jallisesti em. osoitteeseen koh-

tien 2–5 mukaiset tiedot sekä 
oman ”erikoisalansa”. 

Tapahtuma järjestetään Puo-
lustusvoimien vapaaehtoise-
na harjoituksena ja Panssari-
prikaati tukee/johtaa jotoksen 
järjestelyjä.
Toimitsijat kutsutaan paikal-
le 27.07.2012 klo 12:00 men-
nessä ja kilpailijat 28.07.2012 
klo 10:00 mennessä.

Kilpailijat ja toimitsijat varuste-
taan Pioneeri- ja suojelujotok-
sen sääntöjen 12 § ja 13 § mu-
kaisesti.

Vierailijat ovat tervetulleita 
seuraamaan jotosta joko lau-
antai-iltapäivällä tai sunnuntai-
aamuna. Vierailijoiden tulee il-
moittautua mielellään s-postin 
välityksellä osoitteeseen
ari.paukkunen@kolumbus.fi 
Jotokseen liittyviä lisätieto-
ja voitte kysellä, gsm 040 
5481931 tai em. s-postiosoit-
teesta.

Pirkka-Hämeen Pioneeri-
kilta ry     

Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta ry 
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Kaikille avoin vaellustapah-
tuma järjestetään jo 19. kerran. 
Vaelluksen lähtö- ja päättymis-
pisteenä on Miehikkälän Salpa-
linja-museo. 

Veteraanisukupolvien rakenta-
maan linnoitukseen pääsee pereh-
tymään kolmella eri reitillä. Pisin, 
kahden yön yli kestävä reitti, Luu-
mäen linja, tutustuttaa osanottajia 
Salpalinjan kohteisiin niin Luu-
mäellä, Ylämaalla kuin Miehik-
kälässäkin.

Yhden yön reitti, Mereltä maal-
le, tutkailee linnoitusta Suomen-
lahden rantamaisemissa ja sieltä 
Ravijoen Harjun kautta kohti Mie-
hikkälää.

Uusin reittivaihtoehto on vain 
kolmen tunnin ”Pätkä Miehikkä-
lää”. Se pyörii Salpalinja-museon 

Salpavaellus mieliinjäävä
luontoretki lähihistoriaan

Viime sotien aikana rakennettu uuden itära-
jan linnoitus, Salpa-asema, on suomalaisen 
maanpuolustustahdon ja työn huikea näyttö. 
Salpavaellus viikko jälkeen juhannuksen esit-
telee ja näyttää ikimuistettavasti, mitä suo-
malaiset tekivät sotavuosina maansa hyväksi. 
Paikallisten reserviläisjärjestöjen oppaat saa-
vat korsut ja estekivet kertomaan tarinansa.

lähimaastossa ja antaa todella hel-
pon tavan osallistua vaellukseen 
ja sen päättävään juhlaan.

Vaellus huipentuu 1.7. klo 13. 
alkavaan maanpuolustusjuhlaan, 
johon vaeltajat marssivat komeas-
ti Sillanpään marssilaulun tahdis-
sa. Tilaisuus on avoin myös kai-
kelle kansalle. Vaellustapahtuman 
suojelijajoukko-osasto RUK esit-
telee juhlan yhteydessä jalkavä-
kiryhmän uuttaa taistelutapaa ja 
varustusta. Kymenlaakson alue-
toimisto on mukana järjestelyissä.

Virolahden ja Miehikkälän Re-
serviupseerikerhon puheenjohtaja 
Petri Rajajärvi ja Kaakonkulman 
Reserviläisten puheenjohtaja Petri 
Oikarinen heittävät osallistumis-
haastetta Kymenlaakson maan-
puolustusharrastajille niin reser-

Viime kesän luolareitin salpava-
eltajat etenivät ryhmässä reip-
pain askelin kohti uusia linnoit-
teita. 

Salpavaellusta 2012 on valmisteltu viime syksystä lähtien. Kymenlaakson aluetoimiston päällikkö, eversti-
luutnatti Markku Hutka (vas), RUK:n johtaja, eversti Vesa Kangasmäki ja vaelluksen johtaja Risto Sivula poh-
timassa vaelluksen päättävän maanpuolustusjuhlan kuvioita.

viupseereille kuin reserviläisille.
– Osallistua voi omana ryhmä-

nä tai muiden mukana yksinkin. 
Kaikki on valmiiksi suunniteltu. 
Tervetuloa, puheenjohtajat kan-
nustavat.

Lisätietoja vaelluksesta, muun 
muassa reittiselostukset, löytyy 
netistä www.salpavaellus.net

Elimäen Reserviupseeri-
kerhon kevätkokous

Elimäen Reserviupseerikerho 
kutsui kevätkokouksessaan 22.2. 
kerhon uudeksi kunniajäseneksi 
yksitoista vuotta puheenjohtaja-
na toimineen ltn Matti Saarisen.

Kokouksessa jaettiin seuraa-
vat huomionosoitukset: 

Kerhon kultainen maanpuo-
lustusmitali: ev Ilmari Hurme-
rinta. Hopeinen mp-mitali: ltn 
Matti Räikkönen ja vänr Heik-
ki Haarajoki. Pronssinen mp-mi-
tali: kapt Juha Käki ja vänr Ahti 
Romo. Vuoden Upseeri-pokaali: 
ltn Matti Saarinen. 

Kuntomerkit: SM-luokka: ylil 
Ilmari Vuorentausta. M-luokka: 
vänr Anssi Laherto ja vänr Jan-
ne Tanskanen.

Harrastusmerkit: E-luokka: 
ylil Jani Juvankoski. I-lk: kapt 
Reino Koivusaari. II-lk: maj 
Teuvo Manninen. III-lk: ylil Si-
mo-Pekka Patrikainen ja vänr 
Antti Hämäläinen.

Lisäksi kokouksessa jaettiin 
vuoden 2011 kilpailujen kierto-
palkinnot:

Ulkoratamestarin kilpi ja Si-
säratamestarin kilpi (ammunta): 
ylil Tapio Penttilä.  Parhaan Ur-
heilijan kilpi: ylil Lassi Viantie. 
Perheralli ja Harrastuskilpi: ltn 
Matti Saarinen. Maastomesta-
rin kilpi: vänr Heikki Haarajoki. 
Kuntokilpi: ltn Lauri Sipilä. San-
bergin Muistokilpi: kapt Mart-
ti Niukkanen. Ilma-asemestarin 
kilpi: ylil Pertti Olander. Naisten 
Tähtisilmäkisa (ammunta): Sole 
Sihvola. Lisäksi palkittiin kapt 
Jukka Ikonen ”kerhokellolla” 
ansioistaan kerhon toiminnassa. 

Kokousesitelmän MPK:n toi-
minnasta piti Kymenlaakson 
koulutus- ja tukiyksikön päällik-
kö, kapt Tapio Lakela. Kevätko-
koustaan pitävät Elimäen Reser-
vin Upseerien Naiset kukitettiin 
perinteisesti ruusuilla.

MSa
                                                                                                

Inkeroisten Seudun Reserviläisten 
ohjelmaa 
KEVÄT JA KESÄ 2012

Ampujien harjoitukset talvikautena: Yhteistyö Inkerois-
ten Ampumaseuran kanssa jatkuu Myllykosken seu-
ratalon sisäradalla tiistaisin, erät alkavat klo 17.00 
ja tarvittaessa 18.00. Lisätietoja kaikista ampumata-
pahtumista antaa Heikki Saku, puh. 0400 886 274.
Kesäkaudella: UkkoPekka ammunnat Inkeroisten ampuma-
radalla torstaisin klo 18.00 alkaen 10.5.2012, pistooliam-
munnat Inkeroisten ampumaradalla maanantaisin klo 18.00.
Reserviläisretki Viroon Hiidenmaalle pe-su  8.-10-6.2012 
Kohteina mm. Hiidenmaa, Kassarin niemimaa, Kopunmaa 
ja tulitorni, Paldiski. Majoitus Löokese kylpylähotellissa. Il-
moittautuminen 15.4.2012 mennessä ja lisätiedot Ari Hot-
tola p.040 754 5324.

Kunniavartiot ja seppeleenlaskut Karhunkankaan ja Anja-
lan sankarihaudoilla ja Vakaumuksensa puolesta kaatuneit-
ten muistomerkillä, sunnuntaina 20.5. Kaatuneitten muisto-
päivänä. Jumalanpalveluksen jälkeen Anjala ja sen jälkeen 
Vakaumuksensa puolesta kaatuneet ja klo 11.45 Karhun-
kangas, jossa puhuu Paavo Mikkonen.

Järjestämme Inkeroisten ampumamajalla RES ja RU -piiri-
en pienpistoolin PM-kilpailun torstaina 7.6.2012 yhteises-
ti upseerien kanssa.  Paikkoja on ampujille ja toimitsijoille.

Keskiviikkona 20.6.2012 kello 18.00 JR25:n KRH osaston 
sotaan lähdön 71v. muistotilaisuus on ampumamajalla, muis-
tokiven äärellä. ( seppeleenlasku ja kahvitus).

Prosenttiammunnta ilta järjestetään Heinäkuussa yhteisesti 
upseerien kanssa Inkeroisten ampumaradalla.

ELOKUUN ILTA Myllykosken Reservilaiset järjestävät Elo-
kuussa illan naapuriyhdistyksille.

YHTEYSTIETOJA 2012
Yhdistyksen sähköposti: kivipen(at)hotmail.com. 
Postiosoite: Tammenmäentie 52 B 46910 ANJALA
puheenjohtaja Pentti Kivi, Anjala, 0400 305 281 
1. varapj. Kaarlo Heino, Inkeroinen puh. 040 8268 895
2. varapj. Vesa Hölttä, Inkeroinen puh. 050 5291 779
Sihteeri Timo Harjula, Inkeroinen 044 255 1937
Johtokunnan jäsenet: Sami Aho, Ari Hottola, Ari Malmi-
nen, Heikki Saku, Hannu Salmela ja Ilkka Tontti. 

Ajankohtaiset tiedotteemme ovat luettavissa Reserviläislii-
ton sivuilta: http://www.reservilaisliitto.fi /liitto/piirit_ja_yhdis-
tykset/sivustot/kymenlaakson_reservilaispiiri/yhdistykset/in-
keroisten_seudun_reservilaiset_ry
  
Lähetämme ajankohtaisia tiedotteita sähköpostilla niille joi-
den oikea osoite on tiedossa. 

t. Tiedotusaliupseeri Seppo Pietarila 0500 704 985
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KYMENLAAKSON 
RESERVILÄISPIIRI RY 

TAPAHTUMAKALENTERI 2012
Huhtikuu
 Kymen Salpa nro 2/2012 ilmestyy 25.4.2012
 Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet,
 paikkakuntakohtaiset juhlallisuudet 27.4.2012

Toukokuu
 Palkitsemisvaliokunnankokous avoin
 Ampumataitotesti, Vekaranjärvi 5.5.2012
 Ammuntojen seuraaminen, Pahkajärvi 8.5.2012
 Varttuneiden aliupseerien päivä, Hamina 12.5.2012
 Reserviläisten ampumataitopäivä 12.5.2012
 Kaatuneitten muistopäivä, paikkakuntakohtaisesti 20.5.2012
 Palkitsemisvaliokunnan kokous 21.5.2012
 Sotiemme veteraanien seurakunnallinen
 kirkkopäivä, Kuusankoski 24.5.2012
 RESUL, perinneaseet, Mikkeli 26.–27.5.2012
 RESUL, pistooliampumajuoksu, Kontiolahti 27.5.2012
 Maanpuolustustapahtuma, Kausala 29.5.2012

Kesäkuu
 Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet 4.6.2012
 Reservin ylennystilaisuus, Hamina 4.6.2012
 Isoympyrän viesti, Hamina 5.6.2012
 Kymijokiviesti, Kouvola–Kotka 9.6.2012
 Kesäyön marssi, Santahamina 9.6.2012
 RESUL 300 m vakiokiväärin mestaruuskilpailut, Tyrri 17.6.2012

Heinäkuu
 Salpavaellus 29.6.–1.7.2012
 Salpavaellus ja maanpuolustustapahtuma, Miehikkälä 1.–3.7.2012
 Hengellinen perheilta, Valkeala, Niiniranta 9.7.2012
 KarPr esterataan tutustuminen, Vekaranjärvi 11.7.2012
 RESUL, palvelusaseammunnat, Lahti 21.7.2012
 Toimitsija- ja huoltokurssit 23.–29.7.2012
 SRA – SM-kisat, Pahkajärvi 28.–29.7.2012

Elokuu
 Elokuun ilta aika avoin
 Tattoo, Hamina 29.7.–5.8.2012
 Sotiemme veteraanien seutukunnallinen
 kirkkopäivä, Kotka 9.8.2012
 Mikon Maljakilpailu 15.8.2012
 Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto 16.8.2012
 RESUL, Häyhä tarkka-ampujakilpailu, Pahkajärvi 17.–19.8.2012
 RES ampumamestaruuskilpailut, Kontiolahti 17.–18.8.2012
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Mikkeli 23.–24.8.2012
 PYT, Keltakankaan ABC 27.8.2012
 Veteraanikeräys päättyy 31.8.2012
 Naisten ammuntapäivä, Hamina aika avoin

Syyskuu
 RESUL, pystykorva mestaruuskilpailut, Keuruu 1.9.2012
 Rk-kilpailu reserviläisille, Hamina 1.9.2012
 RES-perheliikuntapäivä 2.9.2012
 Kymen Salpa aineistopäivä 5.9.2012
 RESUL partiokilpailu, Somero 7.–8.9.2012
 Hengellinen toimikunta, kokous Sippola, Viljamaa 10.9.2012
 RESUL syysjotos, Jurva 14.–16.9.2012
 Kymen Salpa nro 3/2012 ilmestyy 19.9.2012
 Kessupäivä, VEH, Hamina 22.9.2012
 Piirihallitus, kokous, ABC-Anjalankoski 25.9.2012
 Puolustus- ja turvallisuusmessut, Lahti 27.–29.9.2012
 Piiriretki
 Ampumakilpailu Kymenlaakson res/
 Viron Algutase Malev, Tyrri 29.9.2012

KYMENLAAKSON 
RESERVIUPSEERIPIIRI

TOIMINTAKALENTERI KEVÄT-KESÄ 2012
Toukokuu
Pe 3.2. Kymen Salpa 1/2012 aineistopäivä
La 5.5 Ampumataitotesti Vekaranjärvi
Ti 8.5. Ammuntoihin tutustuminen, KarTR Pahkajärvi
Toukokuu CIOR harjoitus   
Toukokuu RESUL:n ampumasuunnistus Etelä-Häme
Su 20.5. Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet
To 24.5. Veteraanien kirkkopäivät Kuusankoski
La–su 26.–27.5. RESUL:n perinneasekilpailut Mikkeli
Toukokuu MILCOMP FINLAND 2012 Lahti
La 26.5. RESUL:n neliottelu Kontiolahti 
Su 27.5 RESUL:n pistooliampumajuoksu  Kontiolahti
Ti 29.5. Maanpuolustustapahtuma Iitti, Kausala

Kesäkuu
Ma 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä, 
 ylennystilaisuus Hamina
Ti 5.6.  Isoympyrän viesti Hamina
La 9.6. Kymijokiviesti  Kouvola-Kotka
La 9.6. Kesäyön marssi Santahamina
Viikko 24 Rahanjako II / 2012
Viikko 24 Kiertokirje 3 / 201
Su 17.6. RESUL 300m vakiokivääri Tyrri 
Pe-su 29.6.–1.7. Salpavaellus/ 
 su 1.7. maanpuolustustapahtuma Miehikkälä

Heinäkuu
Ma 9.7. Hengellinen perheilta Valkeala
Ke 11.7. Sotilasesterataan tutustuminen Vekaranjärvi
La 21.7 RESUL:n palvelusaseammunnat Lahti
Ma–su 23.–29.7. Resul Sra SM toimitsijakurssi Pahkajärvi
Pe–su 2.7–29.7. Resul Sra huoltokurssi Pahkajärvi
La–su 28.–29.7 RESUL:n SRA-ampumamestaruus-
 kilpailut Pahkajärvi
Ma–pe 30.7.–3.8. CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoni-
 ottelu sekä Tanska nuorten upseereiden
 YROW 

Elokuu
Su–su 29.7.–5.8. Hamina Tattoo Hamina
To 9.8. Veteraanien kirkkopäivät Kotka 
Pe-su 17.–19.8. Häyhä tarkka-ampujakilpailu Pahkajärvi
La-su 18.–19.8. RUL:n ampumamestaruuskilpailut Halikko
Ke-to 23.–24.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Mikkeli
Ma 27.8. PYT ja Piirihallitus 3/2012 ABC-
  Anjalankoski
Viikko 34 Kiertokirje 4 / 2012

Syyskuu
La 1.9. RESUL:n Pystykorva mestaruuskilpailut Keuruu
La 1.9. ISSLE/ rk-kilpailu reserviläisille Lupinmäki
Ke 5.9. Kymen Salpa aineistopäivä
Pe-la 7.–8. 9. Partiokilpailu Somero
La 8.9. Nuorten upseerien päivä (Vänskäpäivä) Hamina
Ma 10.9. Hengellisen tmk:n kokous Viljamaa
Pe-su 14.–16.9. RESUL:n syysjotos Jurva
La 15.9. KarPr/ YT-päivä Vekaranjärvi
Ke 19.9. Kymen Salpa 3/ 2012 ilmestyy
La-su 22.–23.9. RESUL:n Maastokilpailu Padasjoki
To-la 27.–29.9 Turvallisuus- ja puolustusmessut
  /piiriretki Lahti 
Pe  28.9. Liittohallituksen kokous 3 / 2012 Lahti
La 29.9. Liiton neuvottelukunnan kokous Lahti

■ TAPAHTUMAKALENTERIT

Myllykosken 
Reserviläiset
Johtokunta 2012
Puheenjohtaja 
Harri Danska
harri.danska@pp.inet.fi 

 0400 876 288

I Varapuheenjohtaja
Kimmo Kokkola

II Varapuheenjohtaja
Teemu Kiiveri

Sihteeri ja rah.hoitaja
Sami JA Sihvola
myllykoski.res@pp1.inet.fi 

Jäsenet
Esko Leikas
Sami I Sihvola
Sami Sundqvist
Jussi Tapola

Kevään seuranmestaruuskilpailut
21.3.2012 Pienoiskivääri 25 m makuu
1)Nino Harju 193, 2)Sami JA Sihvola 192, 
3)Sami Sundqvist 187, 4)Harri Danska 176, 
5)Kimmo Kokkola 174, 6)Teemu Kiiveri 
172, 7)Sami I Sihvola 159

28.3.2012 Pienoiskivääri 25 m liikkuva
1)Sami JA Sihvola 12, 2)Harri Danska 11, 
3)Sami I Sihvola 11, 4)Kimmo Kokkola 6, 
5)Jyrki Matula 4, 6)Nino Harju 3, 7)Sami 
Sundqvist 1, 8)Teemu Kiiveri 0

4.4.2012 Pienoispistooli
1)Pekka Liimatta 299, 2)Nino Harju 293, 
3)Kimmo Kokkola 292, 4)Sami JA Sihvo-
la 263, 5)Sami Sundqvist 262, 6)Jyrki Ma-
tula 247, 7)Sami I Sihvola 191
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Piirien yhteinen 
kevätkokoustapahtuma Voikkaalla
Perinteiden mukaisesti tapahtuma aloitettiin 
ehtoollisjumalanpalveluksella Voikkaan kirkos-
sa. Liturgina toimi piirin hengellisen toimikun-
nan puheenjohtaja, luutnantti, rovasti Juha 
Pesonen.

ja -piirin huomionosoitukset. 
Reserviläispiirin puheenjohta-

ja ylikersantti Pentti Kivi muistut-
ti mpk:n järjestämien kurssien tär-
keyttä kertausharjoitusten korvaa-
jina, varsinkin tällä hetkellä, kun 
puolustusvoimat vähentävät omia 
kertausharjoituksiaan

Reserviläisliiton puheenjohta-
ja, Inkeroisten seudun reserviläis-
ten jäsen, ylivääpeli Markku Pak-
kanen toi juhlaan Reserviläislii-
ton terveiset ja jakoi yhdessä pii-
rin puheenjohtajan kanssa reservi-
läisliiton huomionosoitukset. 

Juhlassa kuultiin läheisten yh-
teistyökumppanien, Kouvolan 
kaupungin, Kuusankosken seura-
kunnan ja Puolustusvoimien ter-
vehdykset. Tervehdysten tuojina 
olivat sivistysjohtaja Ismo Korho-
nen, kirkkoherra Kimmo Ylikan-
gas ja aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Markku Hutka. Rovasti Juha Pesonen lähetti seppelpartion, johon kuuluivat vas. kersantti Jouni Hyytiäinen ja vänrikki Lassi Kekki.

Kokousesitelmän piti reservin 
yliluutnantti, rautatieupseeri ja 
viimeinen Suomen Rautatieupsee-
rikunnan puheenjohtaja Esko Tir-
ranen aiheenaan rautatieupseerit.

Aihe oli mielenkiintoinen ja lä-
hes kaikille kuulijoille uusi. 

Juhlaan osallistui lähes ennä-
tysmäärä piirien jäseniä, yhteen-
sä 54 henkilöä.

Varsinaiset kevätkokoukset pi-
dettiin piireittäin erillään. Asioi-
den käsittely oli ripeää ja edellisen 
vuoden toiminta ja tilit hyväksyt-
tiin yksimielisesti.

Reserviläispiirille uusi kunnia-
puheenjohtaja

Reserviläispiiri kutsui omassa 
kokouksessaan piirin uudeksi kun-

Yliluutnantti Sakari Ahola palkittiin Reserviläisliiton hopeisella ansio-
mitalilla pitkäaikaisesta piirien yhteistoiminnan kehittämisestä. Mita-
lin ojensivat reserviläisliiton puheenjohtaja Markku Pakkanen ja piirin 
puheenjohtaja Pentti Kivi.

Kymenlaakson 
Reserviupseeripiiri ry
Liiton ja piirin ansiomitalit: 
RUL hopeinen ansiomitali: kap-
teeni Ari Surakka, kapteeni Ari 
Falkenberg  
RUL pronssinen ansiomita-
li: luutnantti Pentti Iitti, vänrikki 
Esa Tujunen, yliluutnantti Lasse 
Talsi, yliluutnantti Markku Ras-
tas 
Piirin ansioristi: yliluutnantti 
Kimmo Kovanen
Salpa Leijona: kapteeni Juha 
Tompuri, kapteeni Reino Pieti-
käinen, päätoimittaja Jukka Kin-
nunen
Piirin kunniamiekka: kapteeni 
Taisto Puustelli 
Kenraalipatsas: majuri Terho 
Ahonen
Parhaan urheilijan palkinto: 
luutnantti Antti Puhakka
Kunniakilpi %-ammunnas-
ta: suuret kerhot Hamina, kes-
kisuuret kerhot Voikkaa, pienet 
kerhot Virolahti/Miehikkälä 
 

Sotilasmestari Markku. K. Toikka 
kutsuttiin reserviläispiirin kunnia-
puheenjohtajaksi.

■ KOKOUKSESSA PALKITUT

”Kaakonkulman” kokousedustajia, vas. kapteeni Reino Pietikäinen, majuri Paavo Tiainen, kapteeni Ari Falken-
berg, majuri Terho Ahonen.

Tilaisuuden päätteeksi rovas-
ti Pesonen lähetti seppelpartion 
viemään piirien yhteisen seppe-
leen Kuusankosken Uuden Hau-
tausmaan sankarimuistomerkille. 
Seppelpartion muodostivat vän-
rikki Lassi Kekki ja kersantti Jou-
ni Hyytiäinen.

Yhteinen osuus jatkui valtakir-
jojen tarkastuksen ja kokouskah-
vien merkeissä Voikkaan klubilla.

Tilaisuuden järjestelyvastuu on 
vuorovuosin reserviupseereilla ja 
reserviläisillä. Nyt oli reserviup-
seerien vuoro, joten piirin puheen-
johtaja kapteeni Pasi Laari ava-
si yhteisen juhlan. Laari korosti 
avauksessaan jäsenhankinnan ja 
-huollon tärkeyttä sekä yhteistyö-
tä piirien kesken sekä Puolustus-
voimien kanssa. 

Osuutensa päätteeksi Laari ja 
toiminnanjohtaja, kapteeni Jorma 
Uski jakoivat reserviupseeriliiton 

niapuheenjohtajaksi sotilasmesta-
ri Markku K. Toikan Haminasta. 
Toikka on toiminut piirin varapu-
heenjohtajana vuosina 1991–97, 
puheenjohtajana 1997–2002,liit-
tohallituksen jäsenenä ja liiton ta-
lousvaliokunnan jäsenenä vuosina 
1991–2003 sekä viimeksi Viroyh-
teistyötoimikunnan puheenjohta-
jana vuosina 2007–2011.

Kevätkokouksen aikaan Mark-
ku K. Toikka oli vierailulla Viros-
sa Alutaguse Malevin vuosipäivä-
juhlassa.

Kunniakilpi piirin kuntokilpai-
lusta: Voikkaa  
Kunniakilpi piirin yleiskilpailu: 
Voikkaa 

Kymenlaakson 
Reserviläispiiri ry
Liiton ansiomitalit:
Reserviläisliiton hopeinen ansio-
mitali: yliluutnantti Sakari Ahola 
 
Reserviläisliiton pronssinen an-
siomitali: ylivääpeli Juha Alm, 
alikersantti Harri Danska, kersant-
ti Timo Harjula, korpraali Harri 
Holmsten, kersantti Juhani Kos-
te, korpraali Jukka Koste, kersant-
ti Jouko Mäkelä

Teksti: 
Pentti Kivi, Jorma Uski

Kuvat: 
Paavo Mikkonen, 

Jorma Uski, Erkki Rika
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sottiin, että rautatieupseerien tietoa 
ja taitoa tulee hyödyntää vielä vaa-
tivammissakin tehtävissä. Pääesi-
kunnassa tehtiinkin päätös rautati-
eupseerien lyhyen täydennyskurs-
sin järjestämisestä koemielessä.

Täydennyskursseja järjestet-
tiinkin kaikkiaan 4, joista viimei-
sin vuonna 1997.

Täydennyskurssin suoritettu-
aan on 
– hallittava sotilaskuljetusten val-
takunnalliset järjestelyt ja 
– osattava toimia yhteysupseerina 
pääesikunnassa ja maanpuolustus-
alueiden esikunnissa

Rautatieupseerit ovat toimineet 
VR:llä liikennevirkamiehinä mm.
– aikataulusuunnittelussa
– kuljetustenohjauksessa
– liikenteenohjauksessa
– junaturvallisuusasiantuntijoina
– liikennesuunnittelijoina
– erilaisissa päällystötehtävissä se-
kä
– asiantuntijatehtävissä

Kaikki sotilaskuljetuksiin liitty-
vät suunnittelu-, ohjaus- sekä val-
vontatehtävät hoidettiin rautatieup-
seerien toimesta ja yhteysupseeri 
vastasi alueensa kuljetusten toteut-
tamisesta jopa oman työajan ulko-
puolella

Suomessa suoritettiin sotilas-
kuljetuksia Venäjän vallan aikana, 
mutta vapaussota sai aikaan uutta 
kuljetustarvetta molemmille osa-
puolille. 

Päämajan alaisen sotilaskulku-
laitoksen palvelukseen määrättiin 
rautatievirkamiehiä, joiden tehtä-
vänä oli sotilaskuljetusten järjeste-
ly sekä toiminta siviili- ja sotilas-
hallinnon yhdysmiehinä.

Saksalaisten esimerkin mukai-
sesti näitä henkilöitä kutsuttiin ase-
makomendanteiksi. Heidän tehtä-
vänsä olisi edellyttänyt sotilas-
koulutusta, mutta sitä ei –upsee-
rikoulutuksesta puhumattakaan – 
olosuhteiden pakosta voitu antaa. 
Niinpä kokemukset rautatieliiken-
teen hoidosta ja venäläisten soti-
laskuljetusten suorittamisesta 1. 
maailmansodan aikana saivat riit-
tää koulutukseksi.

Itsenäisyytemme ensimmäisi-
nä vuosina sotilaskuljetukset su-
pistuivat enimmäkseen joukkojen 
siirtoihin kesäajan leireille. Kulje-
tukset olivat kuitenkin siinä määrin 
vaativia, että 1920-luvulla määrät-
tiin upseerikoulutuksen omaavia 
rautatievirkamiehiä leiriasemille 
asemakomendantin tehtäviin. Tär-
kein leiriasema oli Perkjärvi Kar-
jalan kannaksella.

Näilläkään henkilöillä ei ollut 
tehtävänsä edellyttämää teoreet-
tista koulutusta, vaan taidot perus-

Rautatiekoulutusta saa-
neiden sotilashenkilöiden 
tarve tiedostettiin samaan 
aikaan, kun kuljetusmuo-
tojen kehittyminen teki 
joukkojen siirrot yhä suu-
remmassa määrin mah-
dollisiksi. Tällaista kehi-
tystä tapahtui 1800-luvun 
lopulta alkaen huipentuen 
ensimmäiseen maailman-
sotaan vuosina 1914–1918. 
Silloin suurvaltojen miljoo-
na-armeijat tarvitsivat val-
tavasti erilaisia kuljetuksia 
sekä joukkojen siirroissa 
että huoltotehtävissä.

Suomen rautatieupseerien toiminnan 
historia sekä Suomen rautatieupseeri-
kunnan, veljeskunnan toiminnasta

tuivat kokemukseen. Lisätietoja oli 
mahdollista saada vain ohjesääntö-
jä lukemalla. 

Komennus asemakomendan-
tin tehtävään oli varsin mieluinen. 
Olihan tällä arvostettu asema alan-
sa asiantuntijana. Huolto hoidettiin 
armeijan puolesta ja asemakomen-
dantilla oli käytettävissä jopa ratsu.

Keskustelua käytiin 1920-luvul-
la siitä, tuliko asemakomendantin 
olla aktiiviupseeri vai muukin rau-
tatieläinen kuin upseerikoulutuk-
sen saanut rautatievirkamies. Vä-
hitellen ajatukset kypsyivät käy-
tännön toimiksi, sotilaskoulutuk-
sen antamiseksi rautatievirkamie-
hille. Toteutus tapahtui kuitenkin 
vasta 1930-luvulla kertausharjoi-
tusten päästessä vauhtiin, kun mää-
rärahoja myönnettiin.

Erikoiskoulutusta seuraavan tut-
kinnon jälkeen suunniteltiin myös 
jatkokoulutusta. Olipa ehdotus jo-
pa rautatieupseerin virkapuvuksi-
kin.

Yleisesikunta oli suunnitellut 
myös erikoishenkilöstön kertaus-
harjoituksia, jotta ”valmistuspäi-
vänä (lkp) kuljetukset onnistuisi-
vat rautateitse ylösmarssilinjalle”.

Näin kertausharjoitukset vuon-
na 1935 ja myös reserviupseerien 
asemakomendanttikoulutus pääsi-
vät hyvään alkuun.

Kurssitus alkoi ja kolmen en-
simmäisen kurssin järjestäminen 
tapahtui 1.10.–30.11.1935 välise-
nä aikana. Kurssit pidettiin Hel-
singin rautatieasemalla ja majoi-
tus Uudenmaan kasarmilla. Kurs-
sien johtajana toimi eversti Garl-
Gustav von Kraemer, Pietarissa 
asemakomendanttina toiminut ja 
rautatieasiantuntijana kuuluisuut-
ta saanut entinen Venäjän armei-
jan upseeri.

Ensimmäisille kursseille osallis-
tuneille ei asetettu ikärajaa ja niin-
pä ensimmäisellä kurssilla oli kak-
si 50-vuotiasta oppilasta. Tämäkin 
kuvaa sitä innostusta, jota yleisesti 
koettiin maanpuolustusta kohtaan.

I kurssille 1.10.–20.10.1935 
osallistui 31, II ja III kurssille osal-
listui 35 henkilöä

Ensimmäisten kurssien opetus-
ohjelma käsitti yleensä teoreettista 
opetusta eri aloilta, lähinnä armei-
jan huollosta ja kuljetuksista. Op-
piaineina oli myös pioneeri-, tie-
dustelu-, viesti- ja kaasusuojeluop-
pi. Opetukseen liittyi myös lukui-
sia maasto- ja karttaharjoituksia se-
kä käytännön kuormaus- ja purku-
harjoituksia.

1.10.1935 voidaankin todeta 
myös Suomen Rautatieupseerikun-
nan toiminnan alkaneen. 

Suomen rautatieupseerikunta 
toimi veljeskuntana 75 vuotta.

1.10.1935–30.11.1936 välisenä 
aikana pidettiin kaikkiaan viisi ase-
makomendanttikurssia. 

Yleisesikunta olisi järjestänyt 
vuonna 1938 kaksi kurssia, mut-
ta rautatiehallituksen ilmoitettua, 
että niin suuren virkamiesmäärän 
luovuttaminen kertausharjoituksiin 
vaikeuttaa virkalomien järjestely-

jä, kurssit siirrettiin vuoden 1939 
syksyksi. Nämä suunnitellut kak-
si kurssia jouduttiin kuitenkin pe-
rumaan silloisen ulkopoliittisen ti-
lanteen vuoksi.

1941 kurssin nimeksi muutettiin 
rautatieupseerikurssi ja kurssit vi ja 
vii järjestettiin 21.4.–13.6.1941 vä-
lisenä aikana. 

Jatkosodan aikana ei uusia kurs-
seja järjestetty, eikä pitkään aikaan 
sen jälkeenkään. Sen sijaan ilman 
kursseja rautatieupseerin tehtävis-
sä toimi jatkosodan aikana 47 lii-
kennevirkamiestä.

Rautateillä ja varsinkin rautati-
eupseereilla on myönnetty olleen 
merkittävä vaikutus sotien aikana, 
myös sodan tapahtumiin. Tästä on 
mainintoja useamman sotahisto-
rioitsijan materiaaleissa, mm pro-
fessori Martti Turtolan teoksissa.

Taukoa kurssien järjestämiseen 
tulikin pitkä aika ja kurssi numero 
viii järjestettiin vasta 7.–31.8.1956.

Peruskursseja on pidetty 20 ja 
kaikkiaan on koulutettu 513 rau-
tatieupseeria. 

Viimeisin peruskurssi järjestet-
tiin vuonna 1996.

Peruskursseja on järjestetty mm. 
Kadettikoulussa Santahaminassa, 
ilmatorjuntarykmentissä Hyryläs-
sä, taistelukoululla Tuusulassa ja 
viimeiset Rovaniemellä ilmator-
juntapatteristossa.

Peruskurssin suoritettuaan rau-
tatieupseerin oli tunnettava 
– sotilaskuljetuksiin soveltuva 
VR:n kuljetuskalusto
– prikaatin kalusto tehtävänsä 
edellyttämällä tarkkuudella
– osattava toimia sotilaskuljetus-
ten kuormauksen sekä purkauksen 
valvojana ja ohjaajana sekä
– hallittava rautatieupseerin teh-
tävät käytännössä sotilaskuljetuk-
sissa

Jatkokursseja on järjestetty 9 ja 
koulutettu 172 rautatieupseeria.

Jatkokurssin suoritettuaan oli 
hallittava
– sotilaskuljetusten järjestelyt
– osattava toimia yhteysupseerina 
yhtymissä ja 
– osattava laatia prikaatin siirto-
suunnitelmaan tarvittava rautatie-
kuljetusosuus

1980 luvun loppupuolella kat-

Rautatieupseerikoulutus
Vuonna 1931 uudistettu asevel-

vollisuuslaki antoi uuden pohjan 
kertausharjoitusten järjestämisek-
si. Puolustusvoimien uudelleenjär-
jestely 1933 mahdollisti koulutus-
ten kehittämisen.

Rautatievirkamies-lehti kertoo 
keväällä 1934 seuraavaa: ”Liiken-
nevirkamiesyhdistyksen helmi-
kuussa 1934 pitämässä kokoukses-
sa johtokunta ehdotti, että yhdis-
tys ryhtyisi sellaisten toimenpitei-
den aikaansaamiseksi, että liiken-
nevirkamiehiä ruvettaisi maanpuo-
lustusta silmällä pitäen koulutta-
maan rautatieupseereiksi”.

Tämä lähes 80 vuotta sitten kir-
joitettu artikkeli toteaa loppulau-
seessaan mm. seuraavaa: Rautatie-
upseerien kouluttamiseen olisi kii-
reellisesti ryhdyttävä, siihen vel-
voittaa laki sotatilasta sekä sodan-
aikaisen rautatieliikenteen järjes-
telystä annettu asetus, mutta ennen 
kaikkea siihen velvoitti valtakun-
tamme sekä sotilaspoliittisesti että 
sotilasmaantieteellinen epäedulli-
nen asema.

Rautatieupseerien koulutusvaa-
timuksina nähtiin tuolloin liiken-
nevirkamiestutkinto ja reserviup-
seeritutkinto sekä erikoiskoulu-
tusta mm. huolto-, viesti-, tiedus-
telu- ja asemakomendanttipalve-
lusta ynnä ilmatorjunnasta ja hä-
vitystöistä. 

Toimintastrategioiden 
muutokset

Puolustusvoimien strategia 
kriisitilanteiden kuljetusten osal-
ta muuttui 1990- luvun lopulla ja 
2000- luvun vaihteessa. Rauta-
tiekuljetukset eivät enää kuulu-
neet kriisiajan strategisiin toimin-
tasuunnitelmiin, mutta leirikulje-
tukset päätettiin edelleen hoitaa 
pääosin rautateitse. Samalla myös 
rautatieupseerien koulutus päätet-
tiin lakkauttaa.

VR tavaraliikennejohto päät-
ti myös luopua rautatieupseeritoi-
minnasta 2005 pikkuhiljaa ja siir-
tää sotilaskuljetusten valvonnan 
oman vaihtotyöhenkilöstön hoi-
dettavaksi. 

Kuljetuksia valvomaan koulu-
tettiin puolustusvoimien, VR Car-
gon työnopastajien ja rautatieup-
seerien toimesta vaihtotyönjohta-
jia ja varsinainen tehtävien siirty-
minen tapahtuikin 2009 ja 2010 ai-
kana. 

Johtosuhteet sotilaskuljetusten 
hoitamisessa on ensiarvoisen tär-
keä asia ja upseerikoulutuksen saa-
neille se olikin selvä asia.

Tähän seikkaan on kiinnitetty 
huomiota myös kuljetusten valvo-
jien koulutuksessa.

Rautatieupseeri/kuljetuksen 
valvoja on yhteydessä kuljetuksen 
johtajaan jo ennen kuljetustapah-
tuman alkamista. He sopivat kuor-
mauspaikan suojaamisista ja mu is-
ta järjestelyistä, vaunuston ja ka-
luston järjestyksestä ja kuormaus-
paikan kuormausvälineistöstä.

Rautatieupseeri/kuljetuksen val-
voja seuraa kuormausta ja antaa 
tarvittaessa ohjeita, jotta kuorma-
us tapahtuu ohjeiden mukaisesti. 
Näin toimien kuorman tarkastus-
vaiheessa ei enää käytännössä tar-
vitse korjailla kuormausta.

Suomen rautatieupseerikunnan 
viimeinen vuosikokous pidettiin 
24.9.2010, jossa virallisesti pää-
tettiin rautatieupseerikunnan toi-
minnan lopettamisesta.

Esko Tirranen
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Lauantaina 8.9.2012 NUORTEN UPSEERIEN PÄIVÄ Haminassa.
Aluetoimisto valitsee vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen (VEH) kutsuttavat.
Lisäksi tarvitaan 5–6 nuorta upseeria rastivalvojiksi.
Myös rastivalvojille tulee kertausharjoitusvuorokausi.
Ilmoittaudu rastivalvojaksi toiminnanjohtajalle!

Lauantaina 15.9.2012 KARJALAN PRIKAATIN YT-PÄIVÄ.
Karjalan Prikaati kutsuu reserviupseerikerhojen  3-henkisiä joukkueita maastokilpai-
luun ja yhteiseen illanviettoon.
Joukkueet kootaan ja ilmoitetaan elokuun aikana.

Lauantaina 22.9.2012 ns. KESSUPÄIVÄ Haminassa
Aluetoimisto valitsee kertausharjoitukseen (VEH) kutsuttavat.

Lauantaina 29.9.2012 PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSMESSUT 
Lahdessa.
Yhteinen piiriretki.
Linja-autokuljetus, omavastuu 10 e/hlö.
Tarkempi aikataulu ja ohjeet  elo–syyskuun vaihteessa. 

 Ilmoittautuminen toiminnanjohtajalle.

KUTSU
Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten 

RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU
Kymenlaakson kilpailu järjestetään lauantaina 1.9.2012 Lupinmäen ampumaradalla kolmessa 
erässä. Ampumaerät alkavat klo 09.00, 11.00 ja 13.00. 

Kilpailijoiden on ilmoittauduttava ampumaradalla 30 minuuttia ennen erän alkua. Harjoituskil-
pailuja ei järjestetä.

Kilpailu sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henki-
lökohtaisen kilpailun. Joukkueiden kaikki ampujat kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjas-
sa. Ainoastaan henkilökohtaiseen sarjaan osallistuville ampujille varataan viisi ampumapaik-
kaa jokaiseen erään.

Kilpailussa ammutaan kohdistuslaukaukset 3 + 3 + 4.
Jälkimmäinen kilpasarja ammutaan pikasarjana, jolloin taulut ovat näkyvissä 60 sekuntia

Kilpailuihin voivat osallistua reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalveluksen suorittaneet 
reserviläiset, joilla on voimassa oleva vakuutusturva, esimerkiksi: 

–  Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi 
–  Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilaisliitto.fi /ampumavakuutus
–  Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa 
 ampumavahingot urheilu ja kilpailutoiminnassa.
–  Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja 
 ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittävä).
–  Työnantajan vakuutusturva

Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa.

Ilmoittautumislomake ja ”HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN” -vakuu-
tuslomake ovat tulostettavissa Kymenlaakson Aluetoimiston ja Kymenlaakson Reserviläispiirin 
internetsivujen alaotsikosta ”Aluetoimisto tiedottaa”. Kaavakkeita voi myös noutaa Reserviläis-
piirin toimistolta tai Kymenlaakson aluetoimistolta.

Joukkueen johtaja ilmoittaa kootusti joukkueensa ja mahdolliset varamiehet ilmoittautumislo-
makkeella sekä jokaisen kilpailijan täyttämä ja itse allekirjoittama ”HYVÄKSYMINEN OSAL-
LISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN” -vakuutuslomake, johon on liitetty kopio lisenssistä tai 
vakuutusmaksusta.
Vakuutuslomakkeet ovat kilpailukohtaisia, joten viime vuonna lähetetyt eivät enää ole voimassa.

Lomakkeet tulee olla Kymenlaakson Aluetoimistossa 17.8.2012 klo 16.00 mennessä.

Kymenlaakson aluetoimisto ilmoittaa sähköpostitse jouk kueenjohtajalle tai ainoastaan henkilö-
kohtaiseen kilpailuun osallistuvalle kilpailun eräjaon sekä mahdollisesta ampujan hylkäämises-
tä kilpailusta. Hyväksymisestä ei erikseen ilmoiteta ampujille ennen kilpailua.

MPKY:n järjestelmässä ilmoittautuneita ei huomioida!

Palautusosoite:     Kymenlaakson Aluetoimisto   PL 54  49401  HAMINA                Käyntiosoite:  Kadettikoulunkatu 6

 Henkilön nimi:

 Henkilötunnus:

 Sotilasarvo:

 Kilpailupäivämäärä: Paikka:

Reserviläinen

Varusmieskoulutuksen saanut ei asevelvollinen

Ei asevelvollinen

SAL ampuma- tai kilpailulisenssi

Reserviläisen ampumaturvavakuutus

Järjestön/vast ryhmähenkivakuutus joka kattaa ampumavahingot

Työnantajan vakuutusturva

Muu vakuutusturva

Minulla ei ole voimassa olevaa vakuutusturvaa

Pvm

Puolustusvoimat käsittelee tämän lomakkeen tietoja henkilötietolain (523/1999) mukaisesti

Hallintoyksikön hyväksyntä

Hyväksyn osallistujan

En hyväksy osallistujaa

Perustelu

Pvm Allekirjoitus

Kilpailun johtaja

Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi

Selvitys muun vakuutusturvan olemassa olosta

Allekirjoitus

Vakuutusturva

PUOLUSTUSVOIMAT                                                                                  

Nimen selvennys

Olen

HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN 

HALLINNOLLINEN MÄÄRÄYS HF951
HYVÄKSYMINEN KILPAILIJAKSI

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU

JOUKKUEKILPAILUUN OSALLISTUVAT

Muiden kilpailijoiden nimi Henkilötunnus Postiosoite Puh-numero Sähköpostiosoite

HENKILÖKOHTAISEEN KILPAILUUN OSALLISTUVAT (VOIVAT TOIMIA JOUKKUEEN VARA-AMPUJINA)

Palauta tämä lomake ja "HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN"-lomake

Palautusosoite:     Kymenlaakson Aluetoimisto      PL 54     49401  HAMINA                                                Käyntiosoite: Kadettikoulunkatu 6 

Reserviläisyhdistys:                                                                                                                                                                                                                               
Joukkueen nimi:                                                                                                                                                                                 
Joukkueen johtajan nimi Henkilötunnus Postiosoite Puh-numero Sähköpostiosoite

1.

2.

3.

4.

5.

Reserviläisyhdistys:                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                           

Nimi Henkilötunnus Postiosoite Puh-numero Sähköpostiosoite

KUTSU
KSUE:n hirvenjuoksu- 

ja kävelykilpailuun 
Kotkan Laajakoskelle sun-

nuntaina 6.5.2012 
alkaen klo 10.00

Juoksu- ja kävelymatka 3,5 
km.
Kilpailuase: pienoiskivääri
Taulu: pienoishirvitaulu
Ampumamatka: 50m
                          10 laukausta
Sarjat: M, M50, M60, M70, 
naiset ja nuoret
Osallistumismaksu 5 euroa.
Ilmoittautumiset kilpailu-
paikalla.

Tiedustelut: Hannu Valjus
puh.  040 832 0338

Runsasta osanottoa toivoen
Karhulan-Kymin res.auk

KUTSU
KSUE:n pistooliampuma-

juoksukilpailuun
Kotkan Laajakoskelle kes-

kiviikkona 23.5.2012 
alkaen klo 18.00

Juoksumatka: 3.5 km
Ampuma-aseena pienoispis-
tooli kalib. 22
Taulu: ampumahiihdon pys-
tytaulu halk. 11,5 cm
Laukauksia 5+5. Ampuma-
matka 20 m
Sarjat: M, M50, M60, M70 ja 
naiset

Ilmoittautumiset kilpailu-
paikalla
Tiedustelut: Hannu Valjus, 
puh. 040 832 0338

Runsasta osanottoa toivoen
Karhulan-Kymin res.auk

LOPPUKESÄN JA ALKUSYKSYN TAPAHTUMIAKymenlaakson Reserviupseeripiiri hakee rahaston-
hoitajaa 1.1.2013 alkaen.
Tiedustelut: puheenjohtaja Pasi Laari puh. 0400 
298308, pasi.laari@kouvolanputkityo.fi 

Piiritoimisto
varmimmin avoinna torstai-iltapäivisin ja 

perjantai-aamupäivisin.
Muulloin puhelinvarmistus.

040 530 8088
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Kymenlaakson reserviläiset! 
Tapahtuma mahdollistaa eri ta-
soilla erinomaisen mahdollisuu-
den korvaaviin kertausharjoitus-
vuorokausiin. Älä jätä tilaisuutta 
käyttämättä!

Toimitsijakurssi
Toimitsijat, noin 80 henkilöä, 

aloittavat tapahtuman rakentami-
sen maanantaiaamuna 23.heinä-
kuuta. Rakennustyö jatkuu kes-
kiviikoiltaan 25.7. saakka. Tors-
taina 26. ja perjantaina 27. 7. osa 
toimitsijoista osallistuu varsinai-
seen kilpailuun (toimitsijakilpai-
lu) ja osa toimii kisatoimitsijoina. 
Lauantaina 28.ja sunnuntaina 29. 
kaikki kurssilaiset ovat toimitsi-
jatehtävissä.

Toimitsijat ilmoittautuvat 
MPK:n kurssille nro 0800 12 
12011, kurssi kerryttää kolme 
korvaavaa kertausharjoitusvuoro-

SOVELLUTUN RESERVILÄISAMMUNNAN, SRA SM, 
-KILPAILUT 2012 PAHKAJÄRVELLÄ

Tänä vuonna on 
Kymenlaakson
reserviläispiirin 
vuoro järjestää 
Reserviläisurheilu-
liiton SRA SM-
kilpailut. Kilpailu 
järjestetään 
Pahkajärven 
ampuma-alueel-
la Valkealassa. 
Tapahtumassa kokeil-
laan uutta järjestä-
mistapaa, jossa koko-
naisuus muodostuu 
kolmesta erillisestä 
MPK:n kurssista.

kautta. Tällä hetkellä kurssille on 
ilmoittautunut noin 50 henkilöä, 
joten mukaan mahtuu vielä. Jos 
olet SRA:n harrastaja tai muuten 
vain kiinnostunut lajista, tässä on 
oiva tilaisuus päästä lajiin sisäl-
le ja samalla saada kortilla olevia 
kertausharjoitusvuorokausia.

Kurssista antavat tietoja kil-
pailunjohtaja Mika Kuoppamä-
ki srasm2012@hotmail.fi  ja rata-
mestari Tero Liiri ratamestari@
hotmail.com.

Huoltokurssi
Kilpailutapahtuman huolto on 

oma KYMKOTU:n kurssi nro 
0800 12 11016.

Kurssi alkaa perjantaiaamu-
na 27.7. Vekaranjärven varus-
kunnassa, josta osallistujat siirty-
vät Pahkajärvelle vastaamaan se-
kä toimitsijoiden että kilpailijoi-
den ruokahuollosta, majoitukses-
ta, saunajärjestelyistä ym. huol-

Kilpailunjohtaja Mika Kuoppamäki oikealla ja ratamestari Tero Liiri vasemmalla.

Kilpailurastit koostuvat tilanteen mukaisista ammunnoista.

losta lauantain 28. ja sunnuntain 
29.7. ajaksi.

Kurssilta saa kolme korvaavaa 
kertausharjoitusvuorokautta. Etu-
sijalla ovat sijoitetut reserviläiset.

Kurssille otetaan noin 20 hen-
kilöä.

Yhteyshenkilö Juhani Tuomi-
nen juhani.tuominen@kymp.net

Kilpailu
Itse kilpailu on myös MPK:n 

kurssi. Kilpailuun (kurssille) saa-
vat osallistua vain piirien nimeä-
mät nelihenkiset joukkueet, joiden 
jäsenet ovat rekisteröityjä SRA- 

ampujia. Kilpailijoiden määrä on 
rajoitettu 120 henkilöön. Ilmoit-
tautuminen ja kilpailumaksut ta-
pahtuvat mpk:n järjestelmän kaut-
ta. Kurssi alkaa lauantaiaamuna 
28. heinäkuuta ja päättyy sunnun-
taina 29.heinäkuuta. Kurssilta saa 
kaksi korvaavaa kertausharjoitus-
vuorokautta.

Kurssista antavat tietoja kil-
pailunjohtaja Mika Kuoppamä-
ki srasm2012@hotmail.fi  ja rata-
mestari Tero Liiri ratamestari@
hotmail.com.
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Reserviläispiirin Viroyhteistyö 
on vilkasta

Reserviläispiirin virotoimikunnan jäsenet vierailivat maaliskuun 17.–18.
päivinä Alagutase Malevin vuosipäivän juhlassa Jöhvissa Itä-Virossa.

Matkalla olivat toimikunnan puheenjohtaja vääpeli Kari Haapanen ja jäsenet 
sotilasmestari Markku K. Toikka ja vääpeli Erkki Rika.

Isännät luovuttivat Alataguse Malevan Teenetemärgi nro 165 Rikalle ja nro 
166 Haapaselle.

Iltajuhlassa kuvattuna vas. vanhempi kersantti Kalev Naur, vääpeli Erkki Rika, sotilasmestari Markku K.Toikka, 
rva Merle Kodu, majuri Arno Kodu, majuri Margus Ets, rva Kristina Ets ja vääpeli Kari Haapanen.

marssitaan tänä vuonna Jöhvis-
sä johon Alutaguse Malevi on kut-
sunut Kymenlaakson Reserviläis-
piiristä osaston.

Matkalle lähdetään Kymen-
laaksosta henkilöautoilla ja moot-
toripyörillä.

Helsingistä Tallinnaan men-
nään Tallinkin laivalla 23.06.2012 
klo 08.30–.

Viron Voitonpäivän Paraati

 Kymenlaakson Reserviläisten marssiosasto Voiton päivän paraatissa 2009.

Virolaisten tekevät vastavierailun Suomeen syys-
kuun lopulla. Ensin he osallistuvat Puolustus- ja 
Turvallisuusmessuille Lahdessa 28.9.2012, mis-
tä siirtyvät Kouvolaan lauantain ampumatapahtu-
maan.

Majoittuminen Alataguse Ma-
levin kasarmille.

Paraatimarssin ja seppeleiden 
laskun jälkeen osallistumme vi-
rolaiseen Juhannusjuhlaan.

Autolla lähtevät palaavat Suo-
meen 24.06.2012 klo 14.00 Tallin-
nasta lähtevällä laivalla.

Motoristit jatkavat retkeä eteen-
päin. ( Mihin, se selviää lähtevien 
motoristien palaverissa )

Matkan hinta noin 100€/hlö 
riippuen lähtijöiden määrästä. 

Ilmoita numero, jos sinulla on 
Tallink Club kortti!.

Jos lähtijällä ei ole omaa maas-
topukua m-91, niitä on lainattavis-
sa toiminnanjohtajalta piirin va-
rastosta.

Pyritään saamaan osallistujia 
mahdollisimman monesta piirin 
alueen yhdistyksestä!

Ilmoittautumiset 19.05.2012
mennessä: 

Jorma Uski
kymresmail@gmail.com
puh. 040 530 8088 tai
Kari Haapanen 
sasu47@gmail.com
puh. 040 550 4094

Ottelussa ammutaan useilla eri aseilla, kuten perinnekiväärillä.

Kymenlaakson reserviläis-
ten tavoite kilpailussa on selkeä: 
Kiertopalki

nto on saatava piirin vitriiniin!
Maaotteluhenki on vahva ja 

kamppailu tiukka, sillä virolaiset 
vieraamme ovat hyviä ampujia ja 
viime vuodelta pokaali on heidän 
hallussaan. 

Kilpailu järjestetään edellisker-
tojen tapaan Tyrrin ampumaradal-
la lauantaina syyskuun 29.päivä-
nä 2012.

Tervetuloa kaikki viro-yhteis-
työstä kiinnostuneet seuraamaan 
kisaa ja kannustamaan meidän po-
jat voittoon!

Jari Suni

 Reserviupseerien ja reserviläisten

 LIHASKUNTO-  JA  COOPERIN  
 TESTI
 keskiviikkona 8.8.2012 klo 18.00 
 Saviniemen kentällä Myllykoskella

 Cooper- tai UKK-kävelytesti
 Lihaskuntotesti
  – vauhditon pituushyppy 
  – istumaan nousu
  – etunojapunnerrus

Varustus sään mukainen, mukaan juotavaa.
Peseytymismahdollisuus, ei lääkintähuoltoa.
Ilmoittautuminen kentällä klo 17.00.  
Järjestäjinä MyRUK ja MyRes
Lisätietoja: Eero Mattila, 0400-551284, eeromattila@pp.inet.fi  
tai Juha Tompuri, 040-8348889, juha.tompuri@kotiportti.fi 

 KYMIJOKIVIESTI 9.6.2012
 Kymijokiviesti on 8-osuuksinen viesti, joka juos-
 taan luonnonrikasta Kymijokea noudatellen Kou-
 volasta Kotkaan lauantaina 9.6.2012. 
 Osuuksien pituudet ovat 6-11 kilometriä. Jokaisen
 osuuden puolessavälissä on juomapisteet, joilla
 on tarjolla vettä sekä mehua. Osallistua voi joko
 kilpa- tai harrastesarjaan.  Harrastesarjan yhteis-
 lähtö klo 10 ja kilpasarjassa lähtö klo 12 Korialta.
Lisätiedot tapahtumasta www.kymijokiviesti.fi . 
Kymenlaakson aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Mark-
ku Hutka on haastanut reserviläispiirit mukaan tapahtumaan. 
Tarkoituksena olisi koota joukkueet reserviupseereista ja re-
serviläisistä kumpaankin sarjaan. Lähde mukaan rentoon lii-
kuntatapahtumaan! 
Reserviläispiirien joukkueisiin ilmoittautumiset allekirjoittaneel-
le 27.5.2012 mennessä. 

Juoksuterveisin Topi Suomalainen
Kymenlaakson reservipiirin urheilu-upseeri 2012
puh. 050-5142660, topi.suomalainen@kouvola.fi  
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  Haaste 

 Reserviläisten fyysisen toimintakyvyn 
testaaminen uudistui

Kymenlaakson Reserviläisjärjestöjen ilmakiväärin 
piirinmestaruuskilpailujen tulokset:
Y sarja
1. Jouni Jokinen  Vo Res 393
2. Teemu Mesiäinen  Vo Res 
372

Y 50 sarja
1. Pentti Rissanen Vo Res 380
2. Jarmo Järvelä Vo Ru 377
3. Mikko Mattila My Res 376
4. Jouko Valtonen Vo Res 376
5. Lasse Aurala Ink Res 367
6. Matti Venäläinen Ham Res     
323

Y 60 sarja
1. Mauri Heino KaKyRes 370
2. Sakari Ahola Vo Ru 353

Y 70 sarja
1. Tauno Lindström  Vo Ru 
340

D 50 sarja
1. Eila Väisänen HamRes 387
2. Sirkka Savukari HamRes     
384

Ilmahirvi
Y 50 sarja
1. Lasse Aurala Ink Res 88
2. Matti Venäläinen Ham Res 
76

D 50 sarja
1. Sirkka Savukari Ham Res 
89
2. Eila Väisänen Ham Res 86

Joukkuekilpailu ilmakivääri:
1. Voikkaa 1426
  joukkue: Jokinen, Rissanen, 
Järvelä, Valtonen

Ilmapistoolin Kymenlaakson Reserviläisjärjestöjen piirin 
mestaruuskilpailut Voikkaan kalliosuoja 21.2.2012
D tulos: navat:
1. Heli Mäkelä Ksnk Res. 346

H    
1. Kari Eskola Ksnk Res. 366
2. Olli Parén Ksnk Res. 361
3. Timo Tulokas Inkeroisten 
Res. 356

H50
1. Matti Hellstén  Inkeroisten 
Res. 370
2. Tuomo Valjus Kaakonkul-
man Res. 362
3. Harri Hallikas  Inkeroisten 
Res. 355
4. Markku Koskivirta Karhula-
Kymi 352
5. Markku Nenonen Ksnk 
Res. 352
6. Veikko Anttolainen Hami-
nan Res. 336

H60
1. Seppo Hallikainen Kaa-
konkulman Res. 376
2. Markku Rytkölä Iitti Res. 
364
3. Paavo Westman Vo.Res. 
362

4. Teuvo Hallikainen Kaa-
konkulman Res. 351
5. Antero Puhakka  
Haminan Res. 341
6. Olavi Pulsa Ksnk Res. 339
7. Juha Koski Haminan RU 
337   
8. Pertti Elg Vo.Res. 336 
9. Esa Urhovaara Haminan 
RU 332
10. Pekka Pärssinen Ksnk 
Res. 322
11. Risto Lintukangas Iitti Res. 
315

H70
1. Jorma Korhonen Kouvolan 
RU 335
2. Kosti Hämäläinen Ksnk 
Res. 329
3. Pekka-Juhani Karjalainen 
Kouvolan RU 324
4. Aulis Pekkola Iitti Res. 310

Joukkuetulokset:
1. Ksnk Res. (Eskola, Parén, 
Nenonen, Mäkelä) 1425
2. Hamina Res. (Puhakka, 
Koski, Urhovaara, Anttolai-
nen) 1346

Kymenlaakson reserviläisjärjestöjen piirinmestaruus-
kilpailut Pienoispistooli 30 + 30 ls (sisärata) 24.3.2012

   Napa- Tark- Pika- Tulos
Y-sarja  kympit osa osa
1. Kari Eskola Kuusankosken Res. 7 278 275 553
2. Jarno Tani Iitin Res. 10 268 281 549
3. Tuomas Toikka Inkeroisten Res. 4 246 271 517
4. Petri Laine Kuusankosken Res. 1 239 259 498

Y-50
1. Harri Hallikas Inkeroisten Res. 10 276 281 557
2. Kaarlo Heino Inkeroisten Res. 12 272 284 556
3. Matti Hellstén Inkeroisten Res. 10 272 270 542
4. Olavi Sinisalo Inkeroisten Res. 8 270 259 529
5. Juhani Koste Kouvolan Res. 6 249 270 519
6. Juha Rantala Elimäen Res.au. 11 234 260 494
7. Pertti Sinkko Haminan Res. 2 251 237 488
8. Tapani Joutjärvi Voikkaan Seudun 
  Res.au. 3 226 221 447
Y-60
1. Heino Pitkä-
 kangas Haminan Res. 11 278 282 560
2. Matti Saarainen Haminan Res. 10 275 259 534
3. Jouko Kaiho Haminan Res. 8 269 259 528
4. Paavo Westman Voikkaan Seudun 
  Res.au. 5 268 257 525
5. Olavi Pulsa Kuusankosken Res. 4 256 265 521
6. Tapani Kuisma Kouvolan Res. 2 264 254 518
7. Pertti Elg Voikkaan Seudun
  Res.au. 4 242 256 498
8. Risto Tani Iitin Res. 2 224 194 418
9. Pekka Pärssinen Kuusankosken Res. 1 227 136 363

Y-70
1. Kosti Hämäläinen Kuusankosken Res. 4 253 243 496

Joukkue: (4 ampujan keskiarvo)
1. Inkeroisten Res. (Hellsten, Sinisalo, Heino, Hallikas)  546
2. Haminan Res. (Pitkäkangas, Saarainen, Sinkko, Kaiho)  527
3. Kuusankosken Res. (Eskola, Pulsa, Hämäläinen, Laine)  517

Reserviläisten sotilasmoniotte-
lut kilpaillaan pääsääntöisesti kol-
men hengen partiolla. Sääntöinä 
käytetään CIOR:n ja AESOR:in 
sääntöjä. Suomessa karsinta kil-
pailuna toimii Milcomp Finland, 
joka on yksilö kilpailu, jossa so-
velletaan CIOR-sääntöjä. Kilpai-
lut koostuvat ammunnoista kivää-
rillä ja pistoolilla, esteradasta, uin-
nista, kranaatin heitosta, maasto-
juoksusta ja suunnistuksesta.

Ammunnat suoritetaan yksilö-
suorituksena. Pistooli- ja kivääri-
ammunnat sisältävät tarkkuus- ja 
pikaosuudet. Aseet ovat järjestä-
vän maan palvelusaseita, eli kil-
pailija ei tarvitse omaa asetta. Am-
munnat alkavat kohdistuksella, 
jonka jälkeen ei siirretä tähtäimiä, 
vaan muutetaan tähtäyspistettä. 

Reserviläisten sotilasmoniottelut

Tämän jälkeen ammutaan tark-
kuusosio koulutauluun. Kivääril-
lä pikaosuus ammutaan CIOR:ssa 
kuviotauluun ja AESOR:ssa kou-
lutauluun 200 m juoksun jälkeen. 
Pistoolilla CIOR on samankaltai-
nen kuin kiväärillä. AESOR am-
mutaan vanhaan IPSC-tauluun, 
jossa A-alueet ovat mustattuja, ei-
kä se sisällä tarkkuusosiota.

Esterata on sotilasesterata, jo-
ka vaatii ketteryyttä ja kestävyyt-
tä. Osa esteistä on vain hidasteita. 
Osa on tasapainoesteitä. Osa vaa-
tii oikean ylitystekniikan, jota voi 
harjoitella ennen suoritusta mui-
den kilpailijoiden kanssa. Kave-
ria voi auttaa esteillä.

Uinnissa matka on 50 m. 
AESOR:ssa yksi ui esteet ja kak-
si suoran matkan. CIOR:ssa partio 

Kirjoittajan maaliintulo.

ui esteet maastopuku päällä ja ka-
veria voi auttaa esteillä.

Suunnistus on helpolla radalla 
noin 5–7 km lenkki. CIOR:ssa ra-
ta on pitempi ja sisältää tehtäviä 
välissä. Joukkue kilpailuissa lii-
kutaan partiona, joten yksi suun-
nistaa ja muut juoksevat perässä.

Kranaatinheitto suoritetaan 
CIOR:ssa maassa olevaan maalin 
ja AESOR:ssa maan yläpuolella 
olevaan aukkoon. Heittopaino on 
n. 0,5 kg. CIOR:ssa voidaan kra-
naatinheitto sisällyttää suunnis-
tukseen, jolloin ohiheitosta tulee 
sakkoa.

Maastojuoksu on vai AE-
SOR:ssa ja se on n. 8 km pitkä. 
Joukkuetoveria voi auttaa hinaa-
malla esimerkiksi kuminauhalla 
tai työntämällä. CIOR:ssa maas-
tojuoksu on korvattu pidemmällä 
suunnistuksella.

Laji soveltuu hyvin kestävyys-
lajeja harrastavalle. Kilpailussa ei 
tarvitse olla mikään Super-ihmi-
nen. Ja jos ei pärjää niin pääsepä-
hän tutustumaan uusiin ihmisiin.

Tänä vuonna Milcomp Finland 
järjestetään Lahdessa 26.–28.5, il-
moittautuminen 30.4. Joissain tie-
doissa ilmoitettu Military Skills 
Competition on peruttu. Lisäksi 
Vekaranjärvellä järjestetään este-
rataharjoitus 11.7.

Aiheesta kiinnostuneilta toi-
votaan yhteydenottoja puh. 040 
4821943 / Lauri Sihvola.

Reserviläisten kuntotestinä 
käytetään samoja testejä kuin pv:n 
palkatulla henkilöstöllä. 

Kestävyystestinä käytetään 12 
min. juoksutestiä (Cooperin testi) 
sekä UKK-kävelytestiä. Reservi-
läisen kuntoindeksi lasketaan puo-
lustusvoimien siviilihenkilön vii-
tearvoilla. 

Reserviläisten fyysisen toimin-
takyvyn testaaminen eli kenttä-
kelpoisuustestien lihaskuntotes-
tiosuus on muuttunut.  Puristus-
voiman mittaus ja ns. jalkakyykky 
ovat jääneet pois ja tilalle on otet-
tu vauhditon pituushyppy. 

Vauhdittomalla pituushypyl-
lä pyritään mittaamaan testatta-
van alaraajojen sekä maksimaa-
lista, että räjähtävää voimantuot-
toa. Suorituksena ko. testiosuus 
on hyvin monelle varmasti tuttu.  
Testi suoritetaan tasaisella alustal-
la, jossa hyppy- ja alastulopaikka 
ovat samalla korkeudella.

Suoritus aloitetaan kapeasta 
haara-asennosta paikallaan var-
paat ponnistusviivan takana. Pon-

nistusasento otetaan polvia kou-
kistamalla ja samalla vieden kä-
det taakse.  Ponnistusvaiheessa 
heilautetaan kädet voimakkaas-
ti eteen ja samalla hypätään mah-
dollisimman pitkälle. Alastulossa 
liike pysäytetään tasajaloin jarrut-
taen. Tulos mitataan senttimetrin 
tarkkuudella ponnistusviivan etu-
reunasta siihen kohtaan, jossa ta-
kimmaisen jalan kantapää osuu 
alustaan.

Kirjattava suoritus on kolmesta 
hyppykerrasta paras. 

Myllykoskella Saviniemen 
kentällä järjestetään kenttäkel-
poisuustestin kestävyys- ja li-
haskuntotestit keskiviikkoiltana 
8.8.2012. 

Testitapahtuma suoritetaan seu-
raavassa järjestyksessä.  Verrytte-
lyn jälkeen 12 min. juoksutesti  tai 
vaihtoehtoisesti UKK-kävelytesti.  
Ohjeistuksen mukaan yli 45 v. re-
serviläisellä tai muuten, jos juok-
sutesti ei  fyysisesti rasittavana so-
vellu testattavalle, on UKK-käve-
lytesti vaihtoehto juoksutestille.  

Kohtuullisen palautumisen jäl-
keen suoritetaan lihaskunto-osuus 
järjestyksessä vauhditon pituus-
hyppy,  istumaan nousu (eli vat-
salihasliike) ja etunojapunnerrus.  
Kukin osasuoritus kirjataan ylös 
ja tulosten perusteella lasketaan 
viitearvotaulukoita apuna käyttä-
en kuntoindeksi. 

Tällä testaustavalla testi sopii 
useimmille peruskunnon arvioin-
tiin ja lähtötiedoksi sen paranta-
miseen.  

Vaikka kestävyystestinä käytet-
täisiin UKK-kävelytestiä antaa se 
luotettavan arvion kestävyydestä.  

Haasteena kerhoille kutsuu pii-
rin urheilutoimikunta  kerhot – 
prosentti-cooperiin – eli osallis-
tujamäärä ratkaisee, ei tulos. Kes-
tävyystestin voi joko juosta tai kä-
vellä.  Tässä kaikille mahdollisuus 
ottaa selvää omasta kunnostaan.

Myllykoskella tavataan!  

Piirin urheilutoimikunta / Jouni 
Laurikainen

Elimäen Reserviupseerikerhon 
joukkue osallistuu Jukolan vies-
tiin 16-17.6.2012 Vantaalla.

Haastamme Kymenlaakson Re-
serviupseeri- ja reserviläiskerhot, 
Kymenlaakson aluetoimiston ja 
Kymenlaakson alueen killat osal-
listumaan Jukolan viestiin.

Jukolan viesti on maailman 
suurin huippusuunnistusjoukku-
eiden ja suunnistuksen harrastaji-
en kilpailullinen liikuntatapahtu-
ma. Tapahtuma kerää vuosittain 
n. 15 000 suunnistajaa joista ul-
komaisia osallistujia on n. 3 000. 
Jukola joukkue koostuu 7 suun-

nistajasta, Aleksis Kiven Seitse-
mää Veljestä mukaellen. 

Jukolan viesti järjestetään vuo-
sittain viikko ennen Juhannusta 
ja sillä on aina eri maastot ja jär-
jestäjät. Tapahtuma on Suomen 
suurin aikuisten harrasteliikunta-
tapahtuma. Tapahtuman teknistä 
laatua ja tunnelmaa pidetään ylei-
sesti ainutlaatuisena. Jukolan vies-
tillä on pysyvät arvot ja perinteet 
yli 60 vuoden takaa.

Osanottajilta ei edellytetä Suo-
men Suunnistusliiton lisenssiä. 
Nuorten ikärajoja on noudatettava 
ja joukkueisiin nimettyjen henki-

lötietojen tulee olla oikeita. Ju-
kolan viestiin osallistumisoike-
us on sekä miehillä että naisil-
la. Naiset voivat osallistua vain 
yhteen viestiin. Yhteisöjoukku-
eissa voi olla enintään kaksi 17-
39 -vuotiasta ensimmäisen luo-
kan suunnistajaa (vuoden 2011 
loppuranki).

Tietoa kilpailusta löytyy 
osoitteesta www.jukola2012.
net ja www.jukola.com

Elimäen Reserviupseerikerho
Lassi Viantie
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Kymenlaakson reservipiirin
URHEILUKALENTERI 2012

RU/RES-piirien yhteinen kanoottijotos
Vaalimaanjoki la–su 28.–29.4.2012 
Vastuutaho: Haminan Seudun Reserviläiset / Jarmo Koskiaho puh. 0400 913 353

Ampumataitotesti, RK (mukana pohjoismaisen res-tapahtuman harjoittelu)
Pahkajärvi la 5.5.2012. Vastuutaho: KarPr 

PV:n tilaama koulutus (VEH) Kurssinumero 0800 12 11006
Pienoishirvenjuoksu ja -kävely
Kotka, Laajakoski su. 6.5.2012.  
Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus

Kunnontestaus, MAAKK (avoin, cooper + ampumataitotesti)
Hamina RUK, la 12.5.2012 (PV, VEH), MPK:n kurssi. Vastuutaho: RUK

Pistooliampumajuoksu
Kotka, Laajakoski ke. 23.5.2012. 
Vastuutaho: Kymin-Karhulan Reservinaliupseerit / Hannu Valjus

Suunnistustesti
Kuusankoski, Inginmaa, to. 24.5.2012 (iltarastien yhteydessä)
Vastuutaho: Elimäen Reserviupseerikerho / Juha Käki puh. 040-7228114
MPK:n kurssinumero 0800 12 12005

Isoympyräviesti
Hamina ti  5.6.2012. Vastuutaho: RUK / Oppilaskunta, urheilujaosto

Kymijokiviesti
Kouvola-Kotka, la 9.6.2012. Vastuutaho: Kouvolan Varuskunnan Urheilijat
www.kymijokiviesti.fi 

Kirkkojärven marssi MAAKK (avoin)
Hamina ke-to. 13.-14.6.2012. Vastuutaho: RUK / Kymenlaakson aluetoimisto

PV:n tilaama koulutus (VEH) Kurssinumero 0800 12 11013

XIX Salpavaellus
Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Luumäki 29.-30.6.2012
Vastuutaho: Kaakonkulman reserviläisjärjestöt Risto Sivula puh. 0440 804616

Sotilasesterataan tutustuminen
Vekarajärvi, ke 11.7.2012. Vastuutaho: KarPR / Petteri Lepistö

Sotilaskuntotesti
ke 8.8.2012 Myllykoski, Saviniemen urheilukenttä
Vastuutaho: Myllykosken reserviupseerit ry ja reserviläiset ry / Eero Mattila

ISSLE:n rk-kilpailu
Hamina, la 1.9.2012. Vastuutaho: Kymenlaakson aluetoimisto

Kunnontestaus, MAAKK (avoin, cooper + ampumataitotesti)
Hamina RUK, la 1.9.2012 (PV, VEH), MPK:n kurssi. Vastuutaho: RUK

Sotilaspartiosuunnistuskilpailu MAAKK (avoin)
Hamina, Lupinmäki pe-la.12.-13.10.2012. Vastuutaho: RUK / Kymenlaakson aluetoimisto

PV:n tilaama koulutus (VEH) Kurssinumero 0800 12 11012

Reserviläisten jalkamarssi
Utti pe-la 12-13.10.2012. Vastuutaho: Kouvolan Reserviupseerikerho / Markku Lähde puh. 
0206158222 
MPK:n kurssinumero 0800 12 12015

Kaikki urheilukalenterin tapahtumat ovat avoimia kaikille kerhojen jäsenille.
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri arpoo kenttäkelpoisuustesteihin osallistuneiden ja sähköistä 
kuntokorttia käyttäneiden jäsentensä kesken 50 euron tavarapalkinnot.
Lisätiedot urheilukalenterista reservipiirin urheilutoimikunnan pj. Topi Suomalaiselta puh. 050-
514 2660 ja topi.suomalainen(ät)kouvola.fi . 

Kymenlaakson aluetoimisto
Kadettikoulunkatu 6
PL 54
49401 HAMINA

Puh  0299 438 109
kymenlaaksonaluetoimisto@mil.fi
www.puolustusvoimat.fi

Kymenlaakson reservipiirit, Karjalan Prikaati ja Kymenlaakson aluetoimisto järjestävät yhteistoiminnassa
reserviläisille mahdollisuuden tulla seuraamaan kenttätykistön ammuntoja Karjalan Prikaatiin.

• Aika Tiistai 8.5.2012 klo 15.30 – 19.00
• Paikka Karjalan Prikaati
• Ilmoittautuminen Karjalan Prikaatin esikunnan parkkipaikka
• Varustus Säänmukainen ulkoiluvarustus
• Ohjelma: 15.30 Kokoontuminen KARPR:n esikunnan P-paikalla

15.30 – 15.45 Siirtyminen Pahkajärven harjoitusalueelle (yhteiskuljetus)
15.45 – 16.15 Harjoituksen/ KARTR:n esittely + kahvit, Pahkajärven sotilaskoti
16.15 – 16.45 Siirtyminen Rosoharjuun (yhteiskuljetus)
16.45 – 17.30 Ammuntojen seuraaminen tulenjohtopaikalla
17.30 – 18.00 Siirtyminen tuliasemiin (yhteiskuljetus)
18.00 – 18.45 Ammuntojen seuraaminen tuliasemissa
18.45 – 19.00 Siirtyminen varuskunta-alueelle (yhteiskuljetus), tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki reserviläiset.

Ilmoittautuminen 30.4.2012 mennessä sähköpostilla tai puhelimitse Jorma Uskille. Tilaisuuteen järjestetään linja-
autokuljetus tarvitsijoille. Kuljetustarve ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Harjoitus ei kerrytä
kertausharjoitusvuorokausia.

Lisätietoja tapahtumasta antavat: Jorma Uski (p. 0405308088, kymresmail@gmail.com) tai
Kapt Pasi Kallioniemi (p. 0299 438105, pasi.kallioniemi@mil.fi)

Tervetuloa!

KENTTÄTYKISTÖN AMMUNTOJEN SEURAAMINEN
KARJALAN PRIKAATISSA 8.5.2012

Kerhot ja yhdistykset!
reserviupseerit, reserviläiset!

Yksi tälle keväälle suunniteltu ja toteutettava yh-
teistyötapahtuma Puolustusvoimien kanssa on ty-
kistön kovapanosammuntojen seuraaminen tiistai-
na 8.5 2012 Pahkajärvellä.

Piirit järjestävät yhteiskuljetuksen linja-autolla, jo-
ka lähtee Virojoelta ja kerää osallistujat seuraa-

 vasti:
 
13.30  VIROJOKI LINJA-AUTOASEMA 
13.55  HAMINA LINJA-AUTOASEMA 
14.10  LEIKARI
14.30  INKEROINEN
14.40  MYLLYKOSKI SHELL
14.55  KOUVOLA LINJA-AUTOASEMA
15.10  VALKEALA ABC
15.30  VEKARANJÄRVI, ESIKUNNAN PARKKI

Omalla autolla tulijat myös viimeistään klo 15.30 Vekaranjär-
vellä Esikunnan parkissa. Jatko linja-autolla. 
Ilmoittautuminen myös tässä tapauksessa toiminnanjohtajal-
le.

Illan ohjelma pääpiirtein alla olevassa Puolustusvoimien tie-
dotteessa.

Ota mukaasi 10 euroa käteistä!

Lähde mukaan mielenkiintoiseen tapahtumaan!
Anna samalla yhteystietosi, puh. ja sähköposti ja kerro, mis-
tä tulet kyytiin!

Ilmoittautuminen toiminnanjohtajalle 30.4.2012 mennessä!
puh. 040 530 8088, kymresmail@gmail.com

Reserviläis-/aliupseeriyhdistykset!

Puolustusvoimat (Kymenlaakson aluetoimis to)
järjestää pyynnöstämme lauantaina 12.5.2012 
klo 9.00–15.15 Haminassa RUK:n tiloissa ja 

 lähiympäristössä

 YHTEISTOIMINTAPÄIVÄN

Päivä on suunniteltu erityisesti reserville, joka ei ole aktiivises-
sa kertausharjoituskierrossa mukana eikä siten säännöllisesti 
puolustusvoiien tilaisuuksissa mukana.

Ilmoittautuminen suoraan aluetoimistoon 7.5. klo 16.00
mennessä puh. 0299 438109
kymenlaaksonaluetoimisto@mil.fi 

Lähde osallistumaan, tutustumaan Haminan varuskun-
taan sekä kuulemaan puolustusvoimauudistuksesta!
Päivä ei ole kertausharjoitus.
Tapahtumaan voidaan ottaa 60 ensiksi ilmoittautunutta henkilöä.

Alla olevassa kutsussa lisää tietoa päivästä ja sen ohjelmas-
ta ja ilmoittautumisesta!

Kymenlaakson aluetoimisto
Kadettikoulunkatu 6
PL 54
49401 HAMINA

Puh  0299 438 109
kymenlaaksonaluetoimisto@mil.fi
www.puolustusvoimat.fi

Kymenlaakson aluetoimisto kutsuu Kymenlaakson varttuneet aliupseerit  päivittämään tietojaan
puolustusvoimauudistuksesta, tutustumaan Haminan varuskuntaan sekä osallistumaan
sotilaallisia taitoja kohottavaan toimintapäivään.

• Aika Lauantai 12.5.2012 klo 09.00 – 15.15
• Paikka Haminan varuskunta
• Ilmoittautuminen Haminan sotilaskoti, Kadettikoulunkatu 5
• Varustus Säänmukainen ulkoiluvarustus
• Ohjelma: 09.00 Aloituskahvi

09.15 – 10.30 Ajankohtaista Puolustusvoimista, RUK:n esittely
10.45 – 11.30 Päärakennuksen esittely
11.45 – 12.30 Lounas
12.45 – 15.00 Herrasmieskilpailu
15.00 – 15.15 Tilaisuuden päättäminen

Tilaisuuteen voidaan ottaa vain kuusikymmentä osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu tapahtumaan 7.5.2012 klo 16.00 mennessä sähköpostilla tai puhelimitse sivun
alareunassa olevaan osoitteeseen. Harjoitus ei kerrytä kertausharjoitusvuorokausia.

Lisätietoja Kymenlaakson aluetoimistosta antavat: majuri Esa Makkonen (0299 438101) tai
kapteeni Ari Surakka (0299 438106).

Tervetuloa!

VARTTUNEIDEN ALIUPSEERIEN PÄIVÄ

www.rul.fi /kymenlaakso
www.reservilaisliitto.fi 

LÄHDE MUKAAN 
MIELEKKÄÄSEEN 

RESERVILÄIS-
TOIMINTAAN!

Kymenlaakson
Reserviupseeripiiri ry

Kymenlaakson
Reserviläiset ry
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KILPAILUKUTSU 
Perinnepistooli 25m kilpailu
Ma 11.6 sarjakilpailujen jälkeen
(Sarjakilpailu alkaa klo: 18.00)
Tyrrin ampumakeskus

KILPAILUKUTSU
Isopistooli piirinmestaruuskilpailu
Ma 16.7 klo 18.00 Tyrrin ampumakeskus

KILPAILUKUTSU
 Pistooli pika-ammunta piirinmestaruuskilpailu
Ma 30.7.2012 klo 18.00 Tyrrin ampumakeskus

Ilmoittautuminen kaikkiin kilpailuihin paikan päällä puoli tun-
tia ennen kilpailua.

Tervetuloa ja muistakaa ottaa vakuutuskortit mukaa.. 

Kouvolan Reserviläiset ry

KOUVOLAN RESERVILÄISET  Ry

TERVETULOA!

Veteraanimajan kunnostus loppusuoralla.
Laitetaan paikat kuntoon TALKOILLA!

Lauantaina 28.04.2012 klo 09.00–
Tiedustelut p. 040 550 4094

Kari Haapanen
puheenjohtaja

TULOKSIA RESUL:N KILPAILUISTA
Ampumahiihtomestaruus-
kilpailut Suonenjoella 
18.2.2012
Sarja H60 5km
2. ylik Keijo Heijari

Sarja H70 5km
4. ylik Tapio Taipale

Sarja H 75 5km
1.vääp Pertti Sormunen

Ilma-asemestaruuskilpailut 
Rovaniemellä 10.–11.3.2012
Sirkka Savukari sivusi RESUL:n 
ennätystä.

Ilmakivääri: Sarja D 50 40 ls: 
Sirkka Savukari 97, 94, 92, 94, 
377

Sarja H50 40 ls
ylik Pentti Rissanen 378
5. ylil Jarmo Järvelä  362
Joukkuetulokset: Sarja H50
Kymenlaakso 1117
ylik Pentti Rissanen, Sirkka Savu-
kari, ylil Jarmo Järvelä

Pilkkimestaruuskilpailut 
Vanajavedellä 17.3.2012

Mukana oli runsaasti Iitin Seudun 
reserviläisiä. 
Vesa-Matti Virtanen saavutti ylei-
sen sarjan  4. sijan. 
Joukkuekisassa Iitillä oli kaksi 
täyttä joukkuetta, jotka sijoittui-
vat pisteille sijoille 6. ja 7.

Reserviläinen – haluatko 
kokeilla oikeaa sotilasesterataa?

Jos vastaus on kyllä, lähde  mu-
kaan testaamaan Karjalan Prikaa-
tin sotilasesterataa ja katsomaan, 
mikä onkaan aikasi ensimmäisel-
tä esteeltä viimeiselle.

Tämä viime kesänä aloitettu 
tapahtuma toistuu, kun Prikaatin 
ja reservipiirien toimintakalente-
riin saimme sovitettua esterataan 
tutustumisen uudelleen, joten ei 
muuta kuin testaamaan!

Varustukseksi kannattaa varata 
pitkähihaista ja – lahkeista vaate-
tusta sekä hyvät urheilujalkineet.

Ihottumavaara on olemassa.
Asiantuntevaa opastusta tarjo-

aa viimevuotiseen tapaan kaptee-
ni Petteri Lepistö.

Tarkempi kutsu kerhoille ja yh-

distyksille sekä suoraan jäsenille 
lähetetään vielä toukokuun aika-
na.

Lähde mukaan mittelemään it-
sesi kanssa!

Samalla voit viettää hienoa il-
taa yhdessä samanhenkisten re-
serviläisten kanssa Karjalan Pri-
kaatissa. 

Aika: keskiviikko heinäkuun 
11.päivä 2012.

Kokoontuminen Prikaatin esi-
kunnan parkkipaikalla klo 17.30.

Tapahtumaan mennään omilla 
kyydeillä.

Ilmoittautumiset piirien toimin-
nanjohtajalle puh.040 530 8088,
kymresmail@gmail.com

Teksti Jari Suni

KYMENLAAKSON KOULUTUS- JA 
TUKIYKSIKÖN LOPPUVUODEN 
HARJOITUKSET

Tapahtuman nimi Harjoitusaika Paikka
Ampumataitotesti, RK (pohjoismaisen 
res-tapahtuman harjoittelu) 05.05.2012 09:00–05.05.2012 16:00 KARPR
Pioneerikurssi 11.05.2012 14:00–12.05.2012 16:00 Kirkonmaa
Viestikurssi 12.05.2012 09:00–13.05.2012 15:00 Utti / Kouvola
Kunnontestaus, MAAKK (avoin) 12.05.2012 09:00–12.05.2012 16:00 Hamina RUK
Ampumapäivä naisille 19.05.2012 09:30–19.05.2012 16:00 Hamina, Lupinmäki
Suunnistustesti 24.05.2012 15:00–24.05.2012 21:00 Kuusankoski, Inginmaa
Taisteluammunnanjohtajakurssi 1 25.05.2012 14:00–27.05.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
KVKRHJ:n kurssi/MAAKK 25.05.2012 14:00–27.05.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Virka-apuvalmius Maakuntakomppaniat 25.05.2012 14:00–27.05.2012 16:00 Hamina
Kymijokiharjoituksen suunnittelu- ja 
karttaharjoitus 26.05.2012 09:00–27.05.2012 15:00 Kouvola / Vekaranjärvi
Kirkkojärven marssi 06.06.2012 09:00–07.06.2012 16:00 Hamina
Piikin teroitus 2012 16.06.2012 12:00–17.06.2012 16:00 Kouvola, Utti
Taisteluharjoitus RUK YTH 2 26.06.2012 09:00–29.06.2012 16:00 Hamina, Lupinmäki
Faitterit Salpavaelluksella, Soittokunta 30.06.2012 09:00–01.07.2012 16:00 Miehikkälä
Puolustusammunnat 11.07.2012 09:00–12.07.2012 16:00 Hamina / Pahkajärvi
Fallingplates RK-ammunta 2/2012 14.07.2012 09:00–14.07.2012 16:00 Hamina, Lupinmäki
Sovelletun Res-ammunnan SM-kilpailut 
(SRA SM 2012), toimitsijat 23.07.2012 08:00–29.07.2012 20:00 Pahkajärvi
Sovelletun Res-ammunnan SM-kilpailut 
(SRA SM 2012), KYMKOTU 27.07.2012 09:00–29.07.2012 20:00 KARPR
Sovelletun Res-ammunnan SM-kilpailut 
(SRA SM 2012), kilpailijat 27.07.2012 16:00–29.07.2012 20:00 Pahkajärvi
Kurssien johtajat ja kouluttajat 28.07.2012 08:00–28.07.2012 16:00 MPK toimisto Kouvola
Nuorisokurssi 03.08.2012 14:00–05.08.2012 17:00 Vekaranjärvi, Pohjois-Valkeala
Fallingplates RK-ammunta 3/2012 04.08.2012 09:00–04.08.2012 16:00 Hamina, Lupinmäki
Ammunnajohtajakurssi 
2. MAAKK hyökkäys 10.08.2012 14:00–12.08.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Perustamis- ja huoltoharjoitus 
MAAKK hyökkäys 10.08.2012 14:00–12.08.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Maakuntakomppanian hyökkäys, 
PKYMMAAKK 10.08.2012 14:00–12.08.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Maakuntakomppanian hyökkäys, 
EKYMMAAKK 10.08.2012 14:00–12.08.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Jalkaväkikomp.  hyökkäysammunnat 10.08.2012 14:00–12.08.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Tarkka-ammunnan SM-kisat, kilpailijat 
(Simo Häyhä) 17.08.2012 09:00–19.08.2012 16:00 KARPR
Tarkka-ammunnan SM-kisat, 
KYMKOTU/Huolto (Simo Häyhä) 17.08.2012 09:00–19.08.2012 16:00 KARPR
Tarkka-ammunnan SM-kisat, 
toimitsijat (Simo Häyhä) 17.08.2012 09:00–19.08.2012 16:00 KARPR
Reserviläisen jalkamarssi 25.08.2012 09:00–26.08.2012 16:00 Utti, Kouvola
Kunnontestaus, MAAKK (avoin) 01.09.2012 09:00–01.09.2012 16:00 Hamina RUK
Kymijoki 2012, Kenttälääkintäkurssi 07.09.2012 09:00–07.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Moottoripyöräkurssi 
taisteluläheteille 07.09.2012 09:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Johto- ja huoltoharjoitus 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Maakuntajoukot 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Tiedustelu- ja iskuosasto 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Epäsuorantulen kurssi 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Esikunta 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Viestikurssi 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Kymijoki 2012, Pioneerikurssi 07.09.2012 14:00–09.09.2012 16:00 KARPR, Pahkajärvi
Maastotaidot, Pahkis 2012 21.09.2012 08:00–23.09.2012 17:00 KARPR, Pahkajärvi
Faittereitten soittokunta/Veteraanikävely 22.09.2012 09:00–23.09.2012 16:00 Kouvola
Naisten jotos 28.09.2012 09:00–29.09.2012 15:00 Pohjois-Valkeala
Asutuskeskustaisteluharjoitus 05.10.2012 09:00–07.10.2012 16:00 Hamina, Valkjärvi
Sotilaspartiosuunnistuskilpailu 
MAAKK (avoin) 12.10.2012 14:00–13.10.2012 16:00 Hamina, Lupinmäki
Kurssien johtajat ja kouluttajat 24.10.2012 08:00–24.10.2012 16:00 MPK toimisto Kouvola
MPK:n vuosipäivä Kymenlaaksossa 14.12.2012 14:00–14.12.2012 18:00 MPK toimisto Kouvola
   
Kymenlaakson Koulutus- ja tukiyksikön sekä koko Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjonta on näh-
tävillä osoitteesta: www.mpk@fi .  
Lisätietoja Kymenlaakson Koulutus- ja tukiyksiköstä ja siihen hakeutumisesta saat osoitteesta: kymenlaakso[at]
mpk.fi  tai puhelin: 044 2590905 tai 0400 252986  
  
Nähdään harjoituksissa – hyvää Kevättä! 

Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
Tapio Lakela
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Karjalan prikaati on tänä 
päivänä maavoimien ai-
noa valmiusyhtymä, jol-
la on organisaatiossaan 

kaikkien aselajien joukkoyksiköt. 
Prikaatissa on palveluksessa noin 
550 puolustusvoimien palkallista 
henkilöä ja palveluksessa kerral-
laan noin 2300 varusmiestä, jou-
kossa muutama kymmenen va-
paaehtoista asepalvelusta suorit-
tavaa naista. Lisäksi varuskunnas-
sa palvelee muissa organisaatiossa 
noin 130 henkilöä. Kertausharjoi-
tuksissa on käynyt vuosittain va-
jaat 2000 reserviläistä – lähivuosi-
na tosin huomattavasti vähemmän

Valmiusyhtymäkonsepti 
toimii

Jotta Karjalan prikaatin nykyti-
la hahmottuu, on tarkasteltava ly-
hyesti valmiusyhtymän kehitys-
kaarta. Valmiusyhtymien kehittä-
minen käynnistyi Valtioneuvoston 
vuoden 1997 turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisen selon linjauksil-
la. Valmiusyhtymä oli uusi käsite 
ja se aiheutti alussa hämmennystä.

Pian käsitettä täsmennettiin tar-
koittamaan yhtä rauhan ajan jouk-
ko-osastoa kullakin maanpuolus-
tusalueella. Valmiusprikaatilla tar-
koitettiin kunkin valmiusyhtymän 
perustamaa sodan ajan prikaatia, 
jonka mobilisointivaatimus asetet-
tiin muita joukkoja korkeammak-
si. Karjalan Prikaatin vastuulle 
annettiin Karjalan Jääkäriprikaa-
ti - maavoimien ainut mekanisoi-
tu valmiusprikaati. Tavoite asetet-
tiin vuoteen 2005. 

Nyt vajaa viisitoista vuotta val-
miusyhtymähankkeen käynnistä-
misen jälkeen voidaan todeta, et-
tä vaikka aikataulu on osin veny-
nyt, hanke on vakaasti ylläpitovai-
heessa. Toki kehittämistyötä riit-
tää edelleen muun muassa kalus-
ton päivitysten ja osin uusimisen-
kin myötä.  Tänä vuonna muun 
maussa koulutetaan henkilökun-
nalle AMOS -kranaatinheitinjär-
jestelmä (Advanced Mortar Sys-
tem). Varusmiesten koulutus täl-
le järjestelmälle aloitetaan ensi 
vuonna. 

Maavoimien kaikkien aselaji-
en keskittäminen rauhan ajan ko-
koonpanoon – Karjalan Prikaa-

KARJALAN PRIKAATI – ITÄISEN 
Karjalan prikaati on Itä-
Suomen Sotilasläänin 
komentajan alainen
valmiusyhtymä. 
Muiden maavoimien 
joukko-osastojen 
tapaan prikaatin 
tärkein tehtävä on 
asevelvollisten koulut-
taminen. Muita tehtä-
viä ovat operatiivisen 
valmiuden ylläpito, 
muiden viranomaisten 
tukeminen ja henki-
löstön luovuttaminen 
kriisinhallinta-
operaatioihin.

tiin – on valmiusyhtymäkonsep-
tin toimivuuden kannalta ollut 
elintärkeätä. Se on luonut onnis-
tumisen edellytykset tuottaa osaa-
vat joukot Karjalan Jääkäriprikaa-
tiin, maavoimien iskukykyisim-
pään yhtymään. Karjalan Jääkä-
riprikaatin taistelupanssarivaunu-
komppanioita (LEOPARD 2A4 
kalusto) lukuun ottamatta kaikki 
valmiusprikaatin joukot tuotetaan 
Karjalan prikaatissa.  

Joukkoyksiköt

Prikaatin koulutus- ja harjoi-
tusjärjestelmä on rakennettu val-
miusprikaatin lähtökohdista. Eri-
tyisesti kantahenkilökunnan osaa-
misen kehittämiseen eri aselajien 
yhteistoiminnassa, mukaan luki-
en operatiivinen suunnittelu, on 
mainiot edellytykset. Yhteistoi-
mintaa iskuportaan tulivoimais-
ten LEOPARD 2A4 yksiköiden 
kanssa harjoitellaan Panssaripri-
kaatin kanssa vuosittain useissa 
harjoituksissa.  

Karjalan prikaatin ehdoton vah-
vuus on mahdollisuudessa toteut-
taa samassa joukko-osastossa 
kaikkien aselajien välistä yhteis-
toimintaa. Valmiusprikaatin nyky-
aikaisten toisiinsa verkottuneiden 
järjestelmien koulutusta ei yksin-
kertaisesti voida toteuttaa muul-
la tavoin.  Tunnuslause ”Kaar-
ti Päälle –yhdessä voima” ilmen-
tää erinomaisen hyvin sitä, mis-
tä valmiusyhtymäkonseptissa on 
kysymys. 

Mittavia satsauksia

Yhteiskunnan investoinnit Ve-
karanjärvelle ovat olleet mittavia. 
Prikaatin kalusto on uusittu ko-
konaan viime vuosikymmenellä 
ja prikaatista on tullut täysin me-
kanisoitu joukko. Prikaatin käy-
tössä on perusvalmiuden koulu-
tustehtävien toteuttamiseksi run-
saat 800 ajoneuvoa, joista pans-
saroituja on noin 200.Varuskunta-
alueelle on rakennettu uusia kou-
lutus- ja huoltohalleja, kasarme-
ja on peruskorjattu, ja harjoitus-
alueita on edelleen kehitetty. Kar-
jalan prikaatin mahdollisuudet ja 
edellytykset ovat tänään parem-
mat kuin koskaan. Lähiympäris-
tössämme voidaan järjestää kaik-
ki tärkeimmät harjoitukset ja vä-
littömästi varuskuntaan liittyväl-
lä Pahkajärven ampuma-alueel-
la voidaan ampua lähes kaikilla 
prikaatin asejärjestelmillä. Pahka-
järven ampuma-alue on yksi eni-
ten käytetyistä ampuma-alueista 
Puolustusvoimissa, sillä alueella 
harjoittelee useat muutkin jouk-
ko-osastot. 

Varuskunnan rakenteiden pe-
ruskorjaukset jatkuvat vuoteen 
2015.  Seuraavaksi aloitetaan 
Kaartin hallin - urheilutalomme 
peruskorjaus. Tämän jälkeen ovat 
vuorossa muonituskeskus, sotilas-
koti ja viimeiset kaksi peruskor-
jattavaa kasarmia. Myös Pahka-
järven ampuma-alueen vanha ra-
kennuskanta peruskorjataan ja toi-
mintaedellytyksiä ampuma-alu-
eella muutoinkin kehitetään. Va-
ruskunnan kouluampumaratojen 
melusuojausta parannetaan ympä-
ristöluvan edellyttämällä tavalla.

Suomen mittakaavassa poik-
keuksellisen mittavat satsaukset 
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Karjalan prikaati 

PRIKAATIN 
KOMENTAJA 

KYMEN 
JÄÄKÄRI- 

PATALJOONA 

1 Panssarijääkäri- 
komppania 

KARJALAN 
TYKISTÖ- 

RYKMENTTI 

1 Kenttätykistö- 
patteri 

SALPAUSSELÄN 
ILMATORJUNTA- 

PATTERISTO 

1 Ilmatorjunta- 
patteri 

KYMEN 
PIONEERI- 

PATALJOONA 

1 Pioneeri- 
komppania 

ITÄ-SUOMEN 
VIESTI- 

PATALJOONA 

Esikunta- 
komppania 

KARJALAN 
HUOLTO- 

PATALJOONA 

Huolto- ja 
kuljetuskomppania 

ESIKUNTA 

Materiaali- 
keskus 

Kuljetus- 
keskus 

Kunnossapito- 
keskus 

1 Viesti- 
komppania 

2 Viesti- 
komppania 

2 Pioneeri- 
komppania 

2 Ilmatorjunta- 
patteri 

3 Ilmatorjunta- 
patteri 

2 Kenttätykistö- 
patteri 

3 Kenttätykistö- 
patteri 

Tykistö- 
aliupseerikoulu 

2 Panssarijääkäri- 
komppania 

3 Panssarijääkäri- 
komppania 

Autokoulu 
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Joukkoyksiköt 
Jalkaväen, kenttätykistön, ilmatorjunta-, pioneeri- ja viestiaselajien sekä huollon miehistö- ja johtajakoulutusta. 

Kymen Jääkäripataljoona Karjalan Tykistörykmentti Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo 

Kymen Pioneeripataljoona Itä-Suomen Viestipataljoona Karjalan Huoltopataljoona 
 

Kouluttaa panssarijääkäreitä, -
tiedustelijoita, panssarintorjunta- ja 
panssarintorjuntaohjusmiehiä prikaatin 
iskuportaaseen 

Tulenjohto-, tuliasema-, kranaatinheitin- 

ja viestikoulutusta. Kenttätykistö tukee 
iskevien osien taistelua. 

Kouluttaa ilmatorjuntamiehiä it-
patteriston esikuntien,johtokeskusten 
sekä ohjus- ja ammusyksiköiden 
tulenjohto-, viesti- ja tuliasematehtäviin 

Kouluttaa mekanisoituja pioneerijoukkoja. 
Koulutuksen painopiste on 
taistelupioneerikoulutuksessa. 

Kouluttaa varusmiehiä viestiaselajin 
tehtäviin sekä sotilaspoliiseiksi. 
Viestimiehet vastaavat viesti- 
yhteyksien rakentamisesta ja  
ylläpidosta. 

Kouluttaa huollon osaajia täydennys-, 
kunnossapito-, kuljetus-, lääkintä-
huolto- ja huoltopalvelutehtäviin. 
Järjestää prikaatin huollon palvelut. 
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Harjoitusalueet  

Pahkajärvi 

Lähiharjoitusalue 
Kasarmialue 

Juurikonmaan 
ampuma-alue 

Tuliasema- ja 
harjoitusalue 

Maalialue 

Suoja-alue 

Kansallis- 
puisto 

Selänpää 

Panssariura 
20 km 

Anttilankangas - 
Hevosojankangas 

= KARPr.n harjoitus- ja ampuma-alue 

= vuokrattu aselajin harjoituspaikka 

Maa-alueet  8365 ha   
- Pahkajärvi          5433 ha 
- lähiharjoitusalue 2142 ha 
- Anttilankangas- 

Hevosojankangas 
    560 ha 

- Selänpää            230 ha 
- suoja-alueet  2771 ha 
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1 

Lujaa tahtoa, 

 kehittyvää ammattitaitoa ja  

tuloksellista yhteisvaikutusta  

KAARTI PÄÄLLE –YHDESSÄ VOIMA! 

   

SUOMEN VALMIUSYHTYMÄ
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ESSL 

61%, 1125 vm 

LSSL 

13,8%, 225 vm 

ISSL 

25,4%, 470 vm 

ISSL

4%, 470 vm

Varusmiehet    Reserviläiset 
Yhteensä 3 700/vuosi 
• 1850 varusmiestä kahdesti vuodessa 
• noin 25 naista kahdesti vuodessa 
• minimivahvuus 1300 
• maksimivahvuus 2500 

Yhteensä 1700/vuosi (v 2011) 
• Karjalan prikaatin kertausharjoitukset 
• Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset 
• Maanpuolustuskoulutukselta tilattu koulutus 
• Pohjois-Kymen maakuntakomppania 
• Vuosina 2012 -2015 kertausharjoitusten 

määrä vähenee 

moderniin sotavarustukseen ja 
varuskunnan infrastruktuuriin se-
kä mielenkiintoiset haasteet uusi-
en toimintatapojen kehittämisessä 
ovat luoneet monella tavalla po-
sitiivista virettä, joka näkyy hen-
kilökunnan palvelusmotivaatiossa 
ja työhyvinvoinnissa. Perustellus-
ti voidaan todeta, että valmiusyh-
tymäkonsepti on juurtunut Karja-
lan Prikaatiin ja tärkein sodan ajan 
joukkomme - Karjalan Jääkäripri-
kaati - on hyvässä iskussa. 

Äänislinnan-Aunuksen retki
Rannoilla Äänisen lahden

Matkaohjelma

Pe25.5.
 –klo 6:00 Valkealan ABC, 6:15 Kouvolan Matka-
keskus
 –Vaalimaa, Viipuri, Käkisalmi, Lahdenpohja, Käki-
salmessa tutustuminen Käkisalmen linnoitukseen 
ja lounas
 –Sortavala, majoitus, Hotelli Seurahuone, illallinen   

La 26.5.
 –hotelliaamiainen
 –Sortavalan kaupunkikiertoajelu
 –Pitkäranta, Salmi, Aunus, Nurmoila, Prääsä, kah-
vitauko Aunuksessa
 –Petroskoi, majoittuminen, Hotelli Onego Palace, 
kaupunkikiertoajelu ja illallinen

Su 27.5.
 –hotelliaamiainen
 –Sortavala, illalla Kouvola

Matkan hinta ja sisällys

Matkan hinta
 –395 euroa / henkilö ryhmäviisumilla
 –335 euroa / henkilö omalla viisumilla

Hintaan sisältyy
 –tilausajot Kymen Charterlinen bussilla
 –majoitukset Sortavalan ja Petroskoin hotelleis-
sa hotelliaamiaisineen
 –kaksi illallista, yksi lounas ja yksi kahvi
 –ryhmäviisumi ja hoitokuluvakuutus
 –opastukset Petroskoissa, Sortavalassa ja Käki-
salmessa
 –opastettu käynti Käkisalmen linnoituksessa
 –sotahistorian asiantuntijan kapteeni Jyri 
Korhosen opastukset ja palvelut koko matkan 
ajan

Ilmoittautuminen ja tiedustelut
 –Risto Simola p. 0400 150 896
 –Janne Hirvonen p. 044 599 6430
 –Kari Niemi p. 040 704 4696

Maksu Valkealan Reservinaliupseerit ry tilille:

FI 41 5750 8040 0030 00

BIC OKOYFIHH             

Ilmoittautumisen jälkeen

Viisumianomus
 –täytetty viisumianomus
 –kopio passin kuvasivusta
 –1 kpl passivalokuva

Ohjeet: www.valkealanreservinaliupseerit.net

Prikaati on suurin 
pääkaupunkiseutulainen 
joukko-osasto 

Pääosa varusmiehistämme ja 
-naisista tulee pääkaupunkiseu-
dulta. Heille Vekaranjärvi sijait-
see vain noin kahden tunnin ajo-
matkan päässä kotiseuduilta. Lo-
makuljetukset on järjestetty hyvin 
- viikonloppuisin Vekaranjärvel-

tä lähtee kolmisenkymmentä lo-
mabussia eri reiteille. Yhteys lä-
heisiin ei siten katkea varusmies-
palveluksen aikana. Yhteydenpi-
to omaisiin ja ystäviin on palve-
luksen aikana muutenkin tärkeää.  
Varusmiesten omaiset ovat erit-
täin kiinnostuneita nuoriensa pal-
veluksesta ja Karjalan prikaatis-
ta. Vekaranjärvellä järjestettäviin 
valatilaisuuksiin saapuu säännön-
mukaisesti noin 5000 varusmies-
ten omaista ja läheistä.

Asevelvolliset

Julkisuudessa käsitellään ver-
rattain paljon varusmiespalveluk-
seen liittyviä haasteita ja palve-
luksen keskeyttämisiä. Toki nuor-
ten fyysinen ja henkinen terveys 
on huolen aihe, mutta liian usein 
vähemmälle huomiolle jää se, et-
tä ylivoimainen pääosa ikäluokis-
ta suorittaa palveluksensa mallik-

kaasti. Tämän päivän varusmies-
ten asenteet sotilaallista maan-
puolustusta ja varusmiespalvelus-
ta kohtaan ovat hyvät. Mielipide-
tutkimusten mukaan nuoret koke-
vat Suomessa olevan paljon puo-
lustamisen arvoista. Itsenäisyys 
on yksi näistä arvoista. Maanpuo-
lustustahto on varusmiesten pal-
veluksen päättyessä tehtyjen kyse-
lyjen mukaan jonkin verran vah-
vempaa kuin suomalaisväestön 
keskuudessa keskimäärin. Maa-
ilman parhaisiin kuuluvan kou-
lujärjestelmän tuloksena suoma-
laisten nuorten oppimisvalmiu-
det ovat erinomaiset. Tämä kaik-
ki antaa hyvän pohjan myös soti-
laskoulutukselle.

Nykypäivän varusmiehet ovat 
haasteellisimpia johdettavia ja 
koulutettavia kuin me varttuneem-
mat ikäluokat aikanaan. He ovat 
hyvin perillä asioista ja haastavat 
järjestelmää kyseenalaistamalla 

sotaväen toimintatapoja.  He ovat 
tottuneet kiivaaseen elämänryt-
miin ja tarvitsevat jatkuvasti uu-
sia virikkeitä ja sopeutuvat huo-
nosti ”odotteluun”. Motivoitu-
neina nuoret toimivat hyvin osa-
na ”tiimiä” ja ovat hyviä sotilai-
ta. Motivoiminen edellyttää mie-
lekästä, hyvin suunniteltua ja to-
teutettua koulutusta. Karjalan pri-
kaati tarkastelee omalta osaltaan 
jatkuvasti eri toimenpiteitä, joilla 
varusmiespalveluksen sisältöä ke-
hitetään. Prikaatin monipuolisuus 
mahdollistaa sen, että voimme ot-
taa huomioon varusmiesten sivii-
likoulutuksen ja henkilökohtaiset 
taipumukset koulutusvalinnois-
ta päätettäessä. Varusmiehet ovat 
loppukyselyjen perusteella tyyty-
väisiä saamaansa koulutukseen. 

Puolustusvoimauudistus tuo 
uusia haasteita

Puolustusvoimauudistuksen 
myötä prikaatin asema on entis-
tään vahventumassa. Puolustus-
voimien esittämässä uudistuksen 
ratkaisumallissa Karjalan Prikaa-
tin vastuut lisääntyvät asevelvol-
lisuusasioissa. Vuoden 2015 alus-
sa prikaatin organisaatioon liite-
tään Mikkelissä jo nykyisellään 
sijaitseva ja Kouvolaan perustet-
tava aluetoimisto. Se kuinka ny-
kyisten sotilasläänien muita teh-
täviä jaetaan maavoimien esikun-
nalle ja joukko-osastoille selviää 
jatkosuunnittelun edetessä. Joka-
tapauksessa puolustusvoimauu-
distukseen sisältyvä paikallisjouk-
kokonsepti tiivistää puolustusvoi-
mien ja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen suhdetta. Näin 
ollen myös prikaatin ja Etelä-Sa-
von reserviläisten välille muodos-
tuu nykyistä kiinteämpi yhteistoi-
mintasuhde. 

Ennen kuin rakenteelliset uu-
distukset tuovat säästöjä Puolus-
tusvoimat joutuu sopeuttamaan 
toimintaansa supistuviin määrä-
rahakehyksiin. Joukko-osastois-
sa sopeuttamistoimet vaikutta-
vat niin varusmies- kuin reser-
viläiskoulutukseen. Varusmies-
ten maastovuorokausia joudutaan 
supistamaan nykytasosta jonkin 
verran. Supistuvat harjoitusmää-
rät näkyvät väistämättä koulutus-
tuloksissa ja erityisesti yhteistoi-
minnan harjoittelussa. Sotilaan 
perustaidot ja toiminta komppa-
nia - patterikokoonpanoissa kye-
tään opettamaan niin kuin ennen-
kin. Suuria useiden aselajien yh-
teisharjoituksia järjestetään har-
vemmin ja tällä on vaikutuksen-
sa erityisesti johtajien osaamiseen. 
Kertausharjoitusten määrä vuosi-
na 2012 - 2014 laskee merkittä-
västi. Reservin vapaaehtoisia ta-
pahtumia lisätään, mutta niillä ei 
voida tietenkään korvata varsinai-
sia kertausharjoituksia.

Maavoimien kehittämisen pai-
nopisteen siirtyessä alueellisiin 
joukkoihin myös Karjalan Prikaa-
tiin joukkotuotantotehtäviin tulee 
uusia painotuksia. Kuluva vuosi 
onkin Karjalan Prikaatille suun-
nittelun, valmistautumisen ja uu-
den oppimisen vuosi.  

Karjalan prikaatin henkilöstö 
on määrittänyt yhteisiksi arvoiksi 
lujan tahdon, kehittyvän ammat-
titaidon ja tuloksellisen yhteisvai-
kutuksen. Näiden arvojen pohjal-
ta ja vahvoihin perinteiden tukeu-
tuen prikaati kohtaa uudet haas-
teet luottavaisin mielin.
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MPK Kymenlaakson kurssitarjonta 
reserviupseereille 2012
PERUSTILANNE

Kymenlaaksossa on kolme 
joukko-osastoa, Karjalan Prikaa-
ti, Reserviupseerikoulu ja Utin 
Jääkärirykmentt. Kymenlaaksos-
sa toimii kaksi maakuntakomp-
paniaa ja yksi taistelukoulutusyk-
sikkö joihin reservinupseerit ovat 
voineet hakeutua MPK:n KOTU 
yksikön ohella. Lisäksi suoritus-
organisaatioissa on löytynyt sa-si-
joituksia. Toisaalta evp-upseereita 
käytetään runsaasti eri tehtävissä.

Kurssien kohderyhmään si-
joitetulle, sitoutuneelle ja eten-

kin kouluttaja/johtaja pätevyyden 
omaavalle reservinupseerille löy-
tyy runsaasti kursseja mutta muil-
le voi MPK Kymenlaakson kurs-
sitarjonta jäädä suppeaksi. Joil-
lekin kursseille voi ilmoittautua 
muutkin kuin kurssin kohderyh-
mä mutta tällöin Puolustusvoimat 
vahvistaa kurssille pääsyn, edel-
lytyksenä että kurssilla on tilaa.

Reservinupseereille avoimet 
sopivimmat kurssit 7.4.2012 ti-
lanteen mukaan

7.–9.9. Kymijoki 2012, esi-
kunta pataljoonan esikunta, VEH 
(PV valitsee)

12.-13.7. Puolustusammunnat 
Käskynanto, aselajiyht, VEH ( PV 
valitsee)

Kunnon ja ampumataidon tes-
tauskursseja on useampiakin mut-
ta osalle pääsee mukaan vain jos 
tilaa jää kohderyhmän ulkopuo-
lelle. Johtamisen tai kouluttami-
sen avoimia kursseja ei Kymen-
laaksossa ole tänä vuonna.

Pasi Laari
Puheenjohtaja

Jokunen aika sitten eräs kes-
kustelukumppanini ihmetteli, mi-
tä virkaa on kuulua valtakunnalli-
seen liittoon. Hänellä oli punainen 
lanka kateissa, joten kävin mietti-
mään sitä, miksi itse katson tär-
keäksi toimia osana valtakunnal-
lista liittoa.

Jo edesmennyt, vuonna 1921 
syntynyt isäni antoi oman panok-
sensa siihen, että maamme histo-
ria ei ole ollut samanlainen kuin 
vaikkapa eteläisen naapurimme 
Viron. Hevosmiehenä toimineel-
le isälleni sota jätti kipeät henki-
set haavat. Jos jotain opin tai pe-
rin, niin hitusen maanpuolustus-
henkeä.

Punainen lanka tallessa
ten Liitto ry ja Suomen Naisten 
Maanpuolustusjärjestö ry, yhdis-
tivät toimintansa. Vaikka meneil-
lään on liiton kahdeksas toiminta-
kausi, ei liitto ole ”valmis”, vaan 
työtä ja kehitettävää riittää. Siinä 
työssä voi joku heittää hanskat tis-
kiin. Joku toinen käärii hihat ylös 
ja jatkaa työtä.

Punainen lanka on yhä tallessa 
naisten vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä!

Mervi Liimatainen
Maanpuolustusnaisten Liiton 

Kymenlaakson piirin 
puheenjohtaja

Aluksi Varte Oy:n myyntijoh-
taja Tarja Karnaattu piti mie-
lenkiintoisen ja yleisönsä kanssa 
keskustelevan esityksen asuntora-
kentamisesta. Varsinkin asuntojen 
esteettömyyteen ja turvallisuuteen 
liittyvät toteutukset herättivät kes-
kustelua.

Kokouksen järjestäjävuoros-
sa oli Haminan Reservin Upsee-
rien Naiset ry, jonka puheenjoh-
taja Aila Sahala toivotti kaikki 
tervetulleiksi ympyräkaupunkiin. 
Totuttuun tapaan kokouksen pu-
heenjohtaja tuli järjestävästä yh-
distyksestä. Näin kevätkokouk-
sessa puhetta johti Leena Halo-
nen Haminasta.

Kokous hyväksyi piirin edellis-
vuoden toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen. Varsinaisia valinto-
ja oli yksi: Maanpuolustusnaisten 
Liiton hallitukseen vuodelle 2013 
esitetään varsinaiseksi jäseneksi 
piirin puheenjohtaja Mervi Lii-

Maanpuolustusnaiset 
aktiivisina uuteen kauteen

Ennätysmäärä Kymen laakson maanpuolustusnaisia kokoontui 
kevätkokoukseen 21.3. Haminan Puistokammarille. Kokous 
keräsi yhteensä 19 osallistujaa kiinnostavan kokousesitelmän 
ja sääntömääräisten kokousasioiden pariin.

Haminan Reservin Upseerien Naisten puheenjohtaja Aila Sahala (oik.) 
toivotti tervetulleiksi kokousväen ja erityisesti kokousesitelmästä vas-
tanneen myyntijohtaja Tarja Karnaatun Varte Oy:stä.

Maanpuolustusnaisten Liiton Kymenlaakson piirin kevätkokous keräsi 19 osallistujaa Haminan Puistokamma-
rille. Puhetta kokouksessa johti Leena Halonen (pöydän päässä keskellä).

mataista Pyhtään yhdistyksestä 
ja varajäseneksi varapuheenjoh-
taja Satu Auralaa Karhulan yh-
distyksestä. Varsinaisen päätök-
sen liittohallituksen kokoonpanos-
ta vuodelle 2013 tekee liiton syys-
kokous 27.10. Lappeenrannassa.

Piirin puheenjohtaja Mervi Lii-
matainen toi liittohallituksen ter-
veisiä helmikuulta Helsingistä. 
Kaksipäiväisessä kokouksessa oli 
sekä valmisteltu Santahaminas-
sa 14.4. pidettävän kevätkokouk-
sen asioita että vuoden 2013 toi-
mintaa.  

Kevätkokouksen lisäksi Ky-
menlaakson piirin kevätkauteen 
sisältyy teatteriretki Kotkan kau-
punginteatteriin. Kolmisenkym-
mentä maanpuolustusnaista on 
lähdössä katsomaan Nikolai Go-
golin komediaa. Tulevaa toimin-
taa on myös mm. kokousteknii-
kan koulutusilta.  

Teksti ja kuvat: Mervi Liimatainen

Pienen vauvan äitinä runsaat 20 
vuotta sitten sattumoisin kuulin, 
että omassa kunnassani Pyhtäällä 
toimii reservin upseerien naisten 
yhdistys. RUK:n käyneen miehen 
puolisona oli luontevaa lähteä mu-
kaan. Alkuun se toi mukavaa vaih-
telua silloiseen kotiäitiyteen. Sit-
temmin erilaiset luottamustehtä-
vät omassa yhdistyksessä, piiris-
sä ja liitossa ovat vahvistaneet si-
toumustani.

Jonkin asteen järjestöihmisenä 
olen toiminut myös muissa yhdis-
tyksissä luottamustehtävissä. Aina 
minulle on ollut selvyys, että jos 
toiminnassa ei ole valtakunnallista 
tasoa, toiminnan vaarana on jää-

dä vain paikalliseksi näpertelyk-
si. Valtakunnallisissa kokouksis-
sa olen saanut vahvistusta: asiam-
me on tärkeä, ja olemme pieni osa 
suurta kokonaisuutta. Niin myös 
naisten vapaaehtoisessa maanpuo-
lustustyössä.

”Mitä liitto meille antaa?”, mi-
nulta on kysytty. Presidentti John 
F. Kennedyä mukaillen k ysyn, 
”mitä me yhdessä voimme tehdä 
liiton ja sen ajamien asioiden hy-
väksi?” 

Maanpuolustusnaisten Liitto 
perustettiin marraskuussa 2004, 
kun kaksi naisten vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevää liit-
toa, Suomen Maanpuolustusnais-

METSÄNOMISTAJAN EDUN VUOKSI

Puukaupan ja metsänhoidon
ammattilaiset käytössäsi.

Vanhamaantie  22, 47200 Elimäki
Puh. 020 155 5200

www.mhy.kymenlaakso.fi 


