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Kouvolan kaupunki järjesti valta-
kunnallisen turvallisuustapahtu-
man Kouvolassa 13.-14.9.  Tapah-
tumassa nähtiin korkea-arvoisia 
vieraita sekä oman maamme, että 
Ruotsin puolustusministereitä 
myöten. Tapahtuma koostui semi-
naaripitoisesta ohjelmasta, sekä 
Turvallisuusareena-tapahtumasta, 
joka toi kävelykatu Manskille jou-
kon sekä sisäisestä, että ulkoisesta 
turvallisuudesta vastaavia toimi-
joita.  Reservipiirien tehtäväksi oli 
annettu avustaa Puolustusvoimia 
Intti tutuksi-tapahtumassa perjan-
taina 13.9., joka järjestettiin Kou-
volan Sumulaaksossa. Tapahtumaa 
edelsi Puolustusvoimien luennot 
kouluissa, ja varsinaisena tapahtu-
mapäivänä oli paikalla n. 650 yh-
deksäsluokkalaista tutustumassa 
kalustoon ja suorittamassa tehtä-
värasteja. Oppilaita oli Naukion, 
Myllykosken, Elimäen, Urheilu-
puiston ja Eskolanmäen kouluista 

sekä Yhteiskoulusta.  Reservipiirit 
tarjosivat paikalla olleesta sotilas-
kodista mehut ja munkit, jonka jäl-
keen oppilaat siirtyivät suoritta-
maan tehtävärasteja. Niihin kuu-
lui ekoaseammunta, teltan pysty-
tys, puristusvoiman mittaus, har-
joituskäsikranaatin tarkkuusheit-
to sekä intti look-rasti, jossa oli 
mahdollisuus pukeutua armeijan 
varustukseen. Oli mielenkiintois-
ta todeta, että erityisesti tyttöop-
pilaiden suhtautuminen näke-
määnsä ja kokemaansa kohtaan oli 
innokasta. Se oivallus, että itsenäi-
syys ei ole itsestäänselvyys, eikä 
myöskään ilmaista on yhdeksäs-
luokkalaiselta hienoa. Tapahtu-
massa nähtiin komea Hornet-hä-
vittäjän ylilento, joka hävittäjä saa-
pui Karjalan lennostosta Kuopios-
ta koululaisiamme tervehtimään.

Lauantaipäivän Turvallisuusa-
reena sisälsi turvallisuusalan toi-
mijoiden näyttelytapahtuman li-

säksi yleisöluentoja kaupunginta-
lolla. Luentojen ohessa turvalli-
suusalan yhdistykset esittäytyivät 
omilla osastoillaan, jossa myös re-
servipiirit olivat mukana. Turval-
lisuusareenaa juhlisti Utin jääkä-
rirykmentistä paikalle saapunut 
NH90-kuljetushelikopteri ylilen-
toineen.  

Tahtotila vastaavan tapahtu-
man järjestämiseen jatkossakin 
tuntui löytyneen.

Teksti: Leevi Lassila

Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma Kouvolassa

Res kapt Pekka Mertakorpi pitää sulkeisharjoitukset.

Res ylil Antero Rosssi opastaa käsikranaatin tarkkuusheitossa

Reservipiirien osasto Kouvolan kaupungintalolla. Valmiudessa res kapt Olavi Heikkilä 
ja res ylik Pentti Kivi.

Ryhmä riviin järjestynyt-melkein.

Olen Pekka Mertakorpi 59 vuoti-
as reservin kapteeni Iitistä. Kiitän 
luottamuksesta aloittaa piirin pu-
heenjohtajana vuoden 2020 alus-
ta. Lisäksi kiitän Pasi Laaria hänen 
12 vuoden kaudesta puheenjohta-
jana ja hänen tekemästään työstä 
piirimme eteen.  

Taustaa reservinupseerina

Olen käynyt Reserviupseerikurs-
sin numero 166 (Musketti) 80-lu-
vun alussa. Opiskeluaikana solu-
kaverini Karhulasta sai minut mu-
kaan reserviupseerien toimintaan 
Lappeenrannan Teekkariupsee-
reissa. Siirryttyäni 80-luvun lopus-
sa työelämään minut värvättiin 
Voikkaan reserviupseerikerhoon, 
jonka hallituksessa toimin 90-lu-
vun alussa. Tämän jälkeen olin 
vuosia rivijäsenenä perhe - ja työ-
kiireiden takia.    Ns. uuden tule-
misen tein Iitin Reserviupseeriker-
hon hallitukseen ja olen toiminut 
sen puheenjohtajan vuodesta 2013 
lähtien sekä sen myötä piirihalli-
tuksessa. Vuoden 2017 syyskoko-
uksessa minut valittiin piirin 2. va-
rapuheenjohtajaksi.

Ajatuksia tulevaan 
tehtävään

Olen johtanut kerhoamme osallis-
tumalla itse aktiivisesti reserviläis-
toimintaan ja näin samaan esimer-
kin avulla jäsenkuntaa aktiivisesti 
mukaan toimintaamme. Samalla 
olen oppinut tuntemaan piirimme 
toimintaa ja teitä piirimme aktii-
visia toimijoita.

Kenttäkelpoisuus; olen hake-
nut omasta kenttäkelpoisuudesta 
motivaatiota niin fyysisen kunnon 
kuin ampumataidon ylläpitämi-
seen. Kenttäkelpoisuus ja sen yllä-
pito on eräs teema, johon tulen jä-
senkuntaamme kannustamaan ja 
hakemaan siihen teiltä uusia aja-
tuksia.

Perinteet; aktiivisen toimin-
nan vastapainona meille kuuluvat 
sankarivainajien, veteraanien ja re-
servinupseerien perinteiden vaa-
liminen. Toimintavuotemme ryt-
mittyy perinteisten juhlapäiviem-
me mukaan alkaen Talvisodan 
päättymisen muistopäivästä ja 
päättyen Itsenäisyyspäivän ja jou-
lun tilaisuuksiin.  Näihin tilaisuuk-
siin ja kunniavartiotehtäviin mei-

dän tulee saada mukaan myös nuo-
ria vänrikkejä ja luutnantteja.

Uusi vuosikymmen alkaa Re-
serviupseeriliitossa uuden pu-
heenjohtajamme Aaro Mäkelän 
vetämänä. Järjestömme elää muu-
toksen aikaa myös liittotasolla ja 
saa nähdä, miten pystymme vas-
taamaan toimintaympäristöön 
kohdistuviin paineisiin. Liittoko-
kouksessa Turussa tuotiin mones-
sa yhteydessä esille muun muassa 
etujemme valvonnan tärkeys. 

Pekka Mertakorpi   

Hyvät Kymen Salpa -lehden lukijat
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Itsenäisen Suomen 102 vuosi on lo-
puillaan. Vuodesta 2008 alkanut 
puheenjohtajakauteni päättyy ja 

kapteeni Pekka Mertakorpi Iitistä 
aloittaa Kymenlaakson Reserviup-
seeripiirin uutena puheenjohtaja-
na.

Puheenjohtajan tehtävien mini-
puolisuudesta saa hyvän kuvan tu-
tustumalla ”piirin johdon edustus 
ym. tilaisuudet” listaukseen. Sii-
nä on kirjattuna ns. ”viralliset” ti-
laisuudet joihin puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtajat sekä toiminnan-
johtaja ovat vuoden aikana osallis-
tuneet. Esimerkiksi vuodelta 2018 
tapahtumia löytyy 39 kappaletta. 
Piirihallituksen ja toimikuntien 
kokouksia ei kyseiselle listalle ole 
merkitty.

Vaatii puolisolta pitkää pinnaa, 
kun menoja riittää. Lieventävänä 
seikkana ovat olleet tilaisuudet, 
joiden kutsuihin on merkitty; kut-
su kahdelle. Kiitos Sirpalle jaksa-
misesta.

Reserviupseeriliiton hallituk-

sen ja taloustoimikunnan jäsenyys 
on antanut hyvän kuvan liiton val-
takunnan tason toiminnasta ja mo-
nipuolisuudesta. Reserviupseeri-
liiton Tukisäätiön hallituksen jä-
senen ja sen puheenjohtajan tehtä-
vät ovat tuoneet myös oman 
”mausteensa” soppaan. 

Puolustusvoimien aluetoimis-
tojen henkilökunta ja erityisesti 
niiden päälliköt ovat tulleet vuo-
sien saatossa erityisen tutuiksi. 
Everstiluutnantit Heikki Hokka-
nen, Markku Hutka, Esa Hyytiäi-
nen, Saku Muona ja Timo Harti-
kainen; suuri kiitos teille ja teidän 
alaisillenne näistä kahdestatoista 
vuodesta.

Erityiset kiitokset tietenkin pii-
rin jäsenille. Ilman teitä, asioiden 
hoidosta ei tule yhtään mitään. 
Kiitokset myös kaikille sidosryh-
mille, joiden kanssa yhteistyötä on 
tehty ja tehdään tästä eteenkin 
päin.

 ---------

Suomen Reserviupseeriliiton 
Turussa 16.11.2019 kokoontunut 
liittokokous on valinnut yliluut-
nantti (res) Aaro Mäkelän liiton 
puheenjohtajaksi tulevalle kolmi-
vuotiskaudelle 2020-2022.

Aaro Mäkelä (36) on Helsingis-
sä asuva reservin yliluutnantti. 
Mäkelä on ollut liiton 1. varapu-
heenjohtaja vuodesta 2014 alkaen 
sekä MPK: hallituksen jäsen ja ta-
lousvaliokunnan puheenjohtaja 
vuodesta 2016.

Aaro Mäkelän tunnen kahden-
toista vuoden ajalta ja olen varma, 
että hänestä Suomen Reserviup-
seeriliitto saa asiansa osaavan ja 
pystyvän puheenjohtajan. 

 ---------

Lämpimät onnitteluni 6.12.2019 
ylennetyille ja valtiollisia kunnia-
merkkejä saaneille.

Rauhallista joulua sekä menestyk-
sekästä uutta vuotta!

Pasi Laari
kapteeni

Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja 

Tasan 80 vuotta sitten Joulun 
vietto Suomessa ei ollut rauhal-
lista. Kansakunnan kohtalo oli 

vaakalaudalla Neuvostoliiton jouk-
kojen aloitettua 30.11.1939 ilman so-
danjulistusta hyökkäyksen  Isän-
maamme kamaralle. Vihollisen ta-
voitteet jäivät saavuttamatta Suoma-
laisten sitkeän vartarinnan vuoksi, 
Isänmaatamme ei haluttu antaa vie-
raan vallan miehitettäväksi, puhu-
taan Talvisodan hengestä.

Jouluaaton kunniavartiossa eri 
paikkakunnilla on mukana myös 
paljon Reservipiirien edustajia hil-
jentymässä muistomerkkien äärel-
lä. Muistomerkillä seistessä on hy-
vä miettiä sen uhrauksen valtavaa 
arvoa, jonka ansiosta Suomi säi-
lytti itsenäisyytensä. Kunnia san-

karivainajille ja sotaveteraaneille, 
kotirintamaa unohtamatta.

Tyrskyjotos2020 valmistelut 
etenevät hyvää vauhtia ja järjeste-
lytoimikunta alkaa pikkuhiljaa 
olemaan kasassa. Tapahtuma jär-
jestetään MPK:n kurssina ja toi-
mitsijoille on oma kurssinsa. Kurs-
sit avautuvat järjestelmässä vuo-
den 2020 alkupuolella. Mikäli olet 
kiinnostunut toimitsijatehtävistä, 
käy ilmoittautumassa mukaan. 
Kaikille varmasti löytyy jokin teh-
tävä. Jotoksen johtoryhmän yhte-
ystiedot löytyy jäljempänä lehdes-
tä ja annamme mielellämme lisä-
tietoja.

Itsenäisyyspäivänä ansioitu-
neita Reserviläisiä ylennettiin ja 
palkittiin erilaisin huomionosoi-

tuksin. Onnittelut asianosaisille, 
jatkakaa samaa vahvaa työtä va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
parissa.

Reserviupseeripiirin puheen-
johtajuus vaihtuu ja esitän kiitok-
set Pasi Laarille menneistä yhteis-
työvuosista ja toivotan aloittaval-
le puheenjohtajalle Pekka Merta-
korvelle menestystä tehtävään.

Rauhallista Joulua ja onnellis-
ta tulevaa vuotta 2020

Olli Leisti
puheenjohtaja
Kymenlaakson reserviläispiiri

Aitiopaikalla

Rauhallista Joulua
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Kutsunnoilla on Suomessa pitkät 
perinteet. Suomalaiseen asevelvol-
lisuuteen perustuva puolustusrat-
kaisumme on koko itsenäisyytem-
me ajan tuonut kunkin ikäluokan 
vuorollaan kutsuntoihin aloitta-
maan asevelvollisuusaikansa. Kut-
sunnoissa määritetään asevelvol-
lisen palveluskelpoisuus, ja sen pe-
rusteella päätetään palveluksesta. 
Miehet ovat asevelvollisia sen vuo-
den alusta, jona he täyttävät 18 
vuotta, sen vuoden loppuun, jona 
he täyttävät 60 vuotta – eli yhteen-

sä 42 vuotta. Asevelvollisuuden voi 
suorittaa aseellisessa varusmies-
palveluksessa tai henkilökohtaisen 
vakaumuksen perusteella aseetto-
massa varusmiespalveluksessa tai 
siviilipalveluksessa. 18–29-vuoti-
aat naiset voivat suorittaa vapaa-
ehtoisen asepalveluksen.

Kaakkois-Suomen aluetoimis-
ton järjestämät tämän vuoden kut-
sunnat käynnistyivät 20. elokuuta 
Taipalsaarelta ja päättyivät 19. 
marraskuuta Kouvolaan. Aluetoi-
misto järjesti kaikkiaan 29 kutsun-

tatilaisuutta 14 eri paikkakunnal-
la. Aluetoimiston vastuualueella 
oli tänä vuonna 1645 kutsunnan-
alaista nuorta miestä (vuonna 2001 
syntyneet) aloittamassa omaa ase-
velvollisuusaikaansa. Alueemme 
kutsuntatulokset olivat aiempien 
vuosien malliin hyvät ja 80% ikä-
luokasta määrättiin aseelliseen pal-
velukseen. Kutsunnoissa saatava 
palveluksenaloittamismääräys 
kertoo, missä ja milloin varusmies-
palvelus alkaa. Pääsääntöisesti tä-
män syksyn kutsuntoihin osallis-

tuneet aloittavat varusmiespalve-
luksensa heinäkuussa 2020 tai vuo-
den 2021 aikana.

Kutsunnat ovat tärkeitä tilai-
suuksia Puolustusvoimille, sillä 
kutsunnoissa kohdataan nuoret 
henkilökohtaisesti ja pidetään yh-
teyttä kuntiin ja paikallisiin viran-
omaisiin kokonaisturvallisuuden 
ja yhteistyön kehittämiseksi. Jo 
iäkkäiden veteraanien osallistumi-
nen kutsuntatilaisuuksiin tuo nii-
hin oman, perinteitä välittävän 
viestin ja tunnelman. Maanpuo-
lustus on jokaisen suomalaisen oi-
keus ja yhteiskunnan asettama vel-
vollisuus. 

KAAKKO 19 
Kymenlaaksossa

Puolustusvoimien pääsotaharjoi-
tus Kaakko 19 järjestettiin Kaak-
kois-Suomen alueella 27.11.–
4.12.2019. Harjoitusjoukot toimi-
vat Valkealassa, Savitaipaleella, 
Taipalsaaressa, Mikkelissä, Män-
tyharjussa, Lappeenrannassa, Ha-
minassa, Kotkassa ja Porvoossa. 
Lisäksi harjoitustoimintaa oli Ete-
lä- ja Kaakkois-Suomen rannikko-
alueilla (Upinniemi-Kotka-Hami-
na) sekä Saaristomerellä ja Suo-
menlahdella. Puolustusvoimien 
joukot harjoittelivat puolustusvoi-
mien yhteisten suorituskykyjen 
käyttöä Rajavartiolaitoksen kans-
sa sekä valmiutta vastata nopeasti 
kehittyviin tilanteisiin Kaakkois-
Suomen alueella. Harjoitukselle 
asetetut tavoitteet saavutettiin hy-
vin ja päivien aikana oli useita 
opettavaisia tilanteita - oppia ja 
haasteita oli tarjolla kaikille jou-
koille. Kertausharjoitukset ovat re-
serviläisille mahdollisuus ylläpitää 
aiemmin opittuja sotilaan tietoja 
ja taitoja. Reserviläisten aktiivista 
ja osaavaa toimintaa oli hienoa 
seurata harjoituksen aikana.

Harjoitukseen osallistui yh-
denaikaisesti enimmillään noin 12 
000 henkilöä, joista on varusmie-
hiä 6 200, reserviläisiä 3 200 ja puo-
lustusvoimien ja rajavartiolaitok-
sen henkilökuntaa 2 600.

Kaakkois-Suomen aluetoimis-
ton johtamassa harjoitusosuudes-
sa reservistä harjoitukseen käsket-
ty perustamiskeskus otti vastaan 

ja varusti yli 500 reserviläistä 
KAAKKO 19 -harjoitukseen. 
Joukkojen perustaminen sujui hy-
vin ja ”asiakkailta” kerätty palaute 
perustamiskeskuksen järjestelyis-
tä ja toiminnan sujuvuudesta oli 
positiivista, joukot lähtivät hyvillä 
mielin kohti ensimmäistä tehtä-
väänsä harjoituksessa. 

Toivotan kaikille Kymen Salpa 
lehden lukijoille hyvää ja rauhal-
lista joulun aikaa sekä menestystä 
vuodelle 2020!

Everstiluutnantti 
Timo Hartikainen
Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
päällikkö

Karjalan prikaati,
Kaakkois-
Suomen 

puolustaja

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen aluetoimistosta

Kutsunnat Kaakkois-Suomessa syksyllä 2019

Karjalan prikaatin komentaja eversti Jukka Jokinen esitti puolustusvoimien tervehdyksen kutsuntojen avaustilaisuudessa Kouvolas-
sa 11. marraskuuta 2019

Reserviläiset aloittamassa omalta osaltaan KAAKKO19 -harjoitusta Kouvolassa 27. marraskuuta 2019

Joulu sisältää rauhan viestin koko maa-
ilmalle. Jouluyönä sen ilmoittivat Juma-
lan enkelit taivaasta: ”Jumalan on kun-
nia korkeuksissa, maan päällä rauha ih-
misillä, joita hän rakastaa”. Meidän  va-
javaisten ihmisten maailmassa rauha ei 
ole kuitenkaan itsestään selvyys edes jou-
luna. Uutiset kertovat jatkuvasti sodista, 
terroriteoista, väkivaltaisista mielenosoi-
tuksista, elämän ristiriidoista ja eripuras-
ta ihmisten välillä. Moni etsii rauhaa si-
simpäänsä omien kipeiden tapahtumien-
sa ja kysymystensä keskellä.

Marraskuun 30.päivä tuli kuluneek-
si 80 vuotta talvisodan syttymisestä. Vie-
lä on elossa paljon henkilöitä, jotka muis-
tavat tuon päivän. Se kosketti jokaisen 
kodin elämää. Huoli isänmaan tulevai-
suudesta oli yhteinen kaikille. Erityises-

ti sodan synkkä varjo lankesi niiden ko-
tien ylle, joista puoliso, isä tai poika oli 
kutsuttu rintamalle. Jouluiloa ja -rauhaa 
varjosti ikävä ja huoli isän ja puo-
lison selviämisestä. Suruviestejä-
kin oli ehtinyt tulla rintamalta 
moneen kotiin. Joulun sanoma 
rauhasta maan päällä ihmisten 
kesken tuntui kipeältä ja epäto-
delliselta. Se oli kuitenkin asia, jo-
ta kodeissa hartaimmin odotet-
tiin ja rukoiltiin.

Kirjeenvaihto rintaman ja kotien vä-
lillä kuvaa ihmisten tuntoja molemmin 
puolin. Miestenkin puolella niissä saat-
taa ilmetä sellaista hellyyttä ja lämpöä, 
jota kotioloissa ei välttämättä tuotu esiin. 
Lainaan osia  Hengellisessä kuukausleh-
dessä julkaistusta Jussin kirjeestä Ellille 

Karjalan sydänmailta 11.12.1939. ”Elli 
rakas! Lähetän sinulle monen pitkän päi-
vän jälkeen terveiseni. Hirveitä kranaat-

titaisteluja on ollut, ammukset 
ja sirpaleet lentävät yhtä mittaa 
ilmassa. Olen vielä vahingoittu-
mattomana, mutta eihän sitä tie-
dä millä minuutilla sitä sattuu. 
Eihän täällä eletä muuta kuin 
suuren Jumalan armosta päiväs-
tä toiseen. Olen ollut hyvin rau-
hallinen ja luottanut vain siihen, 

että sinäkin Elli rakas olet rukoillut mun 
puolestani, niin kyllä Taivaan Isä musta 
huolen pitää vaikka kuljen synkissäkin 
paikoissa. Jos hän katsoo, että hän mua 
vielä tarvitsee, niin antaa mulle elonpäi-
viä ja jos ei, niin armosta korjaa sinne, 
missä ei ole sotaa vaan aina rauha. Sua 

täällä aina muistaen Jussi.”
Joulurauha on vielä jotakin paljon 

enemmän kuin sodan poissaolo. Se on 
sydämessä olevaa rauhaa ja luottamista 
siihen, että joka hetki kaikissa tilanteis-
sa elämämme on rakastavan Jumalan kä-
sissä. Mikään ei voi erottaa meitä Jeesuk-
sesta, ei edes kuolema. Tästä rauhasta 
apostoli Paavali kirjoittaa: ”Jumalan rau-
ha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, var-
jelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, 
niin että pysytte Kristuksessa Jeesukses-
sa”.

Joulurauhaa ja –iloa!
Reijo Lehtonen
rovasti Iitti

JOULURAUHA
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Vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta säädetty laki tulee voi-
maan 1.1.2020. Mitä muutoksia 
ja mahdollisuuksia se tuo Maan-
puolustuskoulutuksen? Miten 
muutokset näkyvät Kaakkois-
Suomessa?

Mitkä ovat vapaaehtoisesta 
maanpuolustus-
koulutuksesta annetun lain 
keskeiset muutokset?

Sotilaallisia valmiuksia palveleva 
koulutus tehostuu. Maanpuolus-
tuskoulutukseen saadaan Puolus-
tusvoimien aseita koulutuskäyt-
töön Puolustusvoimien valvon-
nassa. Puolustusvoimien aseilla ei 
kuitenkaan ammuta. Ase- ja am-
pumakoulutuksen järjestäminen 
paranee Maanpuolustuskoulutuk-
sen (MPK) omien koulutusaseiden 
hankinnan myötä.

MPK:n toiminta laajenee nai-
siin ja nuoriin suunnattavan tutus-
tumiskoulutuksen sekä tiedotus- 
ja valistustoiminnan kautta. Kou-
lutuksen markkinointia on kuiten-
kin lisättävä, koska puolustusvoi-
mat ei kutsu enää reserviläisiä 
MPK:n harjoituksiin.

Koulutuksen kurssimaksut 
alenevat valtionavulla tuettavas-
sa koulutuksessa. Toiminnan tur-
vallisuus lisääntyy, koska osallis-
tujien valinnasta säädökset sisäl-
tyvät lakiin. Kentän henkilöstö-
resurssit kasvavat kahdellatoista 
valmiuspäälliköllä. Piirin valmi-
uspäälliköt tulevat Kouvolaan ja 
Mikkeliin. 

Puolustusvoimat ei jatkossa ti-
laa sotilaallista koulutusta MPK:ltä, 
joka keskittyy sotilaallisia val-
miuksia palvelevaan koulukseen. 
Tämä tarkoittaa reserviläisille koh-
dennettua koulutusta, joka kehit-
tää sotilailta edellytettäviä tietoja, 
taitoja ja toimintakykyä.

Mitä MPK tarjoaa eri 
kohderyhmille?

MPK tarjoaa reserviläisille mah-
dollisen sijoituksen puolustusvoi-
mien sodanajanjoukkoihin kehit-
tämällä osaamistaan ja toiminta-
kykyään MPK:n sotilaallisia pal-
velevassa koulutuksessa. Osaamis-
ta on mahdollista kehittää nousu-
johteisissa koulutusohjelmissa, joi-
ta on yli 40. Koulutus mahdollis-
taa omaehtoinen ampumataidon 
ylläpitämisen ja kehittämisen. Ku-
ten aiemminkin, koulutuksessa 
hyödynnetään reserviläisten sivii-
liosaamista. Uutena mahdollisuu-
tena on MPK:n vapaaehtoisten 
kouluttajien toimiminen koulutta-
jia myös Puolustusvoimien vapaa-
ehtoisissa harjoituksissa ja kertaus-
harjoituksissa. 

MPK tarjoaa jokaiselle mah-
dollisuuden lisätä tietoaan Suo-
men maanpuolustuksesta ja osal-
listua vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen Näin jokainen voi pa-
rantaa omaa ja lähiympäristön tur-
vallisuusosaamista. Tulemalla mu-
kaan hyvään porukkaan voi raken-
taa Suomesta maailman turvalli-
sinta maata yhdessä järjestöjen ja 
viranomaisten kanssa.

Vapaaehtoistoimijat ja järjes-

töt voivat tukea viranomaisia tur-
vallisuustehtävissä. Varautumis-
koulutus lisää yhteiskunnan krii-
sinkestävyys ja resilienssi: kyky 
kohdat ja toimia muutoksissa ja 
oppia niistä, kasvaa.

MPK tarjoaa puolustusvoimil-
le yli 1000 puolustusvoimien hy-
väksymää sotilaskouluttajaa, jotka 
voivat toimia kouluttajina puolus-
tusvoimien vapaaehtoisissa harjoi-
tuksissa ja kertausharjoituksissa. 
MPK:n sotilaallisia valmiuksia pal-
velevat kurssit ja ampumakurssit 
voidaan liittää puolustusvoimien 
harjoituksiin.

MPK:n vapaaehtoiset toimijat 
mahdollistavat kurssien toteutta-
misen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa yli 40 kurssia, joihin osallistuu 
yli 1 000 henkilöä, yli 2 000 päivä-
nä vuoden jokaisena viikonloppu-
na. MPK on hyvä harrastus, hyväs-
sä seurassa ja siinä voi kehittää joh-
tamis- ja kouluttamistaitoaan se-
kä jakaa oma osaamistaan.

MPK tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua varusmiespalvelukseen 
MPK:n uudessa tutustumiskoulu-
tuksessa.

Mitkä ovat 
Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirin 
perustehtävä ja päämäärä 
ja miten niitä toteutetaan?

Maanpuolustuspiiri lisää turvalli-
suutta Kymenlaaksossa, Etelä-Kar-
jalassa ja Etelä-Savossa järjestämäl-
lä sotilaallisia valmiuksia palvelee 
koulutusta, varautumis- ja turval-
lisuuskoulutusta sekä tutustumis-
toimintaa, tiedotusta ja valistusta. 
Piirin päämääränä on olla vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen sekä 
kokonaisturvallisuuden vapaaeh-
toistoimijoiden ja kansalaisten va-
rautumiskyvyn arvostetuin koulut-
taja Kaakkois-Suomessa.

Vuonna 2020 piirin alueella on 
noin 200 kurssia, joihin osallistuu 
noin 5 000 henkilöä, noin 10 000 
koulutuspäivänä. Tämä tarkoittaa 
noin neljä kurssia jokaisena viik-
kona, noin 30 osallistujaa jokaisel-
la kurssilla ja noin 50 koulutuspäi-
vää jokaisella kurssilla.

Kurssien toteuttamisen mah-
dollistavat noin 400 vapaaehtoi-
sen toimijan työpanos, joka vas-
taa noin 4 000 työpäivää. Piirin 
kursseja järjestetään Haminassa, 
Kouvolassa, Lappeenrannassa ja 
Mikkelissä sekä puolustusvoimi-
en harjoitus- ja ampuma-alueilla. 
Useisiin kursseihin liittyy valmis-
tavia opintoja ajasta ja paikasta 
riippumattomassa oppimisympä-
ristössä sekä tulevaisuudessa 
myös virtuaalikoulutusympäris-
tössä.

Maanpuolustuspiiri toimii yh-
dessä sidosryhmien kanssa. Yh-
teistoimintaosapuolia ovat Karja-
lan prikaati, Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto, Etelä-Savon aluetoi-
misto, Maasotakoulu, Utin jääkä-
rirykmentti, 
1.Logistiikkarykmentti, Raja- ja 
merivartiokoulu, Poliisi ja Pelas-
tuslaitos sekä Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun, Reserviläisliiton, 
Reserviupseeriliiton, Maanpuo-
lustusnaisten liiton, Naisten valmi-

usliiton ja Sotilaskotiliiton alueel-
liset ja paikalliset toimijat.

Muutoksen toteuttaminen 
edellyttää tietoa, taitoa, 
tahtoa ja toimintakykyä 

Muutoksesta on jaettu tietoa toi-
mijoille marras-joulukuussa pide-

tyillä koulutuspaikkapäivillä Ha-
minassa, Lappeenrannassa, Kou-
volassa ja Mikkelissä. Muutos edel-
lyttää uutta tietoa, joka hankitaan 
avoimesta oppimisympäristöstä. 
Tehtäväkohtaiset osaamiset on si-
sällytetty tehtäväkohtaisiin oppi-
mis- ja työtiloihin kouluttajille, 
ampumakouluttajille, kurssivää-
peleille, kurssinjohtajille ja harjoi-
tuksen johtajille. Tietojen osaami-
nen osoitetaan tenteillä vuoden 
loppuun mennessä tai ennen toi-
mimista edellä mainituissa tehtä-
vissä.

Käytännön taidot hankitaan 
ohjatulla käytännön harjoittelul-
la, jota tukevat mm. simulaatto-
rit, harjoitukset ja ammunnat. 
Osaaminen osoitetaan näytöillä 
ja kouluttajaoikeuksilla. Osaami-
nen ylläpidetään toimimalla toi-
mijan, kouluttajan, kurssivääpe-
lin, kurssinjohtajan ja harjoituk-
senjohtajan tehtävissä sekä osal-
listumalla koulutuspaikko-
jen  suunnittelutilaisuuksiin. 

Osaamista laajennetaan ja/tai sy-
vennetään osallistumalla koulu-
tuspaikan, piirin ja MPK:n sekä 
Puolustusvoimien koulutusohjel-
mien kursseihin.

Piirin koulutuspaikkojen va-
paaehtoiset toimijat ovat osoitta-
neet tahtonsa ja toimintakykynsä, 
jonka tuloksena on järjestetty hy-
vää koulutusta ja kursseja osallis-
tujapalautteiden ja itsearviointien 
sekä omakohtaisen havaintojen 
perusteella. Turvallisuutta yhdes-
sä nyt ja vuonna 2020. 

Hannu Hyppönen
Piiripäällikkö
Kaakkois-Suomi
Maanpuolustuskoulutus

Vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus vahvistuu
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Reservipiirien syyskokous 29.10. Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen 
aluetoimiston ylennykset

Kymenlaakson Reserviläis- ja Re-
servinupseeripiirien syyskokous 
pidettiin 29.10 Pyhtäällä Patruu-
nan talossa. Syyskokouksen jär-
jestelyistä vastasi Pyhtään Reser-
viläiset. 2000- luvulla kunnostet-
tu Patruunan talo loi arvoisensa 
puitteet kokoustilaisuudelle. Ko-
kousesitelmän piti Kaakkois-
Suomen aluetoimiston uusi pääl-
likkö evl. Timo Hartikainen, jos-
sa hän käsitteli Unifil operaatio-
ta Etelä – Libanonissa. 

Reserviupseeripiirin varsi-
naisen kokouksen aluksi RUL:n 
puheenjohtajaehdokkaat Tuo-
mas Kuusivaara ja Petri Ranta 

esittäytyivät. Kummallekin eh-
dokkaalle annettiin 15 min aikaa 
tuoda esiin linjauksiaan RUL:n 
puheenjohtajavaaliin ja tämän 
jälkeen kokousväellä oli mahdol-
lisuus esittää ehdokkaille kysy-
myksiä. Jo aiemmin olivat piiri-
hallitukselle esittäytyneet Veli-
Matti Kesälahti sekä Aaro Mä-
kelä, joka lopulta liittokokouk-
sessa 16.11. puheenjohtajaksi va-
littiin.   

Reserviupseeripiirin koko-
uksessa valittiin Piirin uudeksi 
puheenjohtajaksi kapt. Pekka 
Mertakorpi (Iitin RUK), ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana 

jatkaa yliltn. Ilkka Kuusela (Kot-
kan RUK) ja toiseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin maj. Juha 
Tompuri (Myllykosken RUK).   

Reserviläispiirin kokouk-
sessa puheenjohtajana jatka-
maan valittiin Olli Leisti. Myö-
hemmin piirin järjestäytymisko-
kouksessa 1. varapuheenjohta-
jaksi valittiin alikersantti Jarmo 
Ruippo Kuusankosken RES, ja 2. 
varapuheenjohtajaksi alikersant-
ti Pasi Huusari, Myllykosken 
RES.

Teksti: Pekka Mertakorpi
Kuvat: Paavo Mikkonen

Syyskokoustilaisuuden aluksi esitelmän piti Aluetoimiston päällikkö evl. Timo Hartikainen arvokkaassa miljöössä Pyhtään Patruu-
nan talossa.

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pasi Laari luovutti RUL:n puheenjohtajaehdokkail-
le Petri Rannalle ja Tuomas Kuusivaaralle Piirin 60v juhlakirjan. 

Reserviupseeripiirin puheenjohtajat 2020. Vasemmalta 1. varapuheenjohtaja Ilkka 
Kuusela, puheenjohtaja Pekka Mertakorpi ja 2. varapuheenjohtaja Juha Tompuri.  

Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö on 
6.12.2019 ylentänyt seuraavat Kymenlaakson reser-
vin upseerit, aliupseerit ja miehistöön kuuluvat.

Majuriksi: 
Järnefelt, Sampo Heikki Johannes Kouvola
Pasi, Olli Juhani Kouvola
Tidenberg, Timo Risto Kotka 
Widemark, Kaj Petteri Kotka 

Kapteeniksi 
Lanki, Jari Topias Hamina
Lappi, Jani Henrik Kotka 
Taari, Mika Sakari Hamina
Tuomala, Arto Eero Kotka 

Yliluutnantiksi 
Kailio, Risto Pekka Tapani Kouvola
Kaski, Maiju Noora Eveliina Hamina

Luutnantiksi 
Härkönen, Jan Mikael Kouvola
Kailio, Jarmo Juhani Kouvola
Laakso, Jerry Asser Juhani Kouvola
Lipiäinen, Hanna-Elina Kouvola
Turkia, Tero Lasse Antero Kouvola
Puonti, Topias Santeri Kouvola
Riihimäki, Henri Kristian Kouvola
Rongas, Juho Petteri Hamina

Vääpeliksi: 
Hakala, Lsse Tapio Kouvola
Kallio, Tuomo Lauri Hamina
Moilanen, Jarkko Uolevi Kouvola

Torikka, Janne Tapio Kouvola

Ylikersantiksi: 
Kolehmainen, Reijo Juhani Kotka
Lukkarla, Jaakko Aleksanteri Virolahti
Ovaska, Janne Pyhtää 
Seppälä, Ville Sakari Pyhtää 

Kersantiksi 
Kontiainen, Mika Tapani Kouvola
Merttala, Jani Petri-Mikael Kouvola
Paronen, Lasse Juhani Virolahti
Porokara, Mikael Valdemar Kotka 
Riihelä, Tapio Jussi Tuomas Hamina
Timperi, Risto Juhani Kouvola
Turunen,  Andreas Kouvola

Alikersantiksi 
Boman, Pekka Olavi Kouvola
Huoman, Erik Eemil Kouvola
Lumitähti, Ville Matti Kouvola
Rikkola, Toni Antero Miehikkälä

Korpraaliksi: 
Elfvengren, Miikka, Matias Kotka 
Hämäläinen, Jere Markus Tapio Kouvola
Kujala, Sami Markus Kouvola
Peri, Tino Patrik Hamina

Ylimatruuksiksi: 
Ketola, Edvard Kouvola
 
Kymenlaakson reservipiirit onnittelevat ylennettyjä!

Urheilu-
toimikunta 
tiedottaa!
Sähköinen kuntokortti uusiutuu

Reserviläisurheiluliiton (Resul) sähköisen kuntokortin käyttö päät-
tyy vuoden 2019 lopussa vähäisen käyttäjämäärän takia. Vuoden 2019 
tiedot ovat haettavissa järjestelmästä toistaiseksi, mutta uusien tie-
tojen lisääminen ei ole enää vuoden 2020 puolella mahdollista. Säh-
köisen kuntokortin tilalle tulee kolme sovellusta: MarsMars, Tikki ja 
Kymppi.

Kuntosuoritukset – MarsMars.fi

Kuntosuorituksien kirjaamisessa jatkossa käytetään Puolustusvoimi-
en kustantamaa MarsMars.fi-järjestelmää. Marsmars.fi ei kuitenkaan 
toistaiseksi sisällä vastaavia yhdistysten välisiä kuntokilpailuita tms. 
mahdollistavia ominaisuuksia kuin sähköinen kuntokortti. Järjestel-
mä pohjautuu kaupalliseen Heiaheia-palveluun ja sitä käytetään käte-
västi puhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Palvelun käyttö on 
maksutonta. 
Lisätietoja https://marsmars.fi

Kuntotestaus - Tikki

Kuntotestaussuoritusten kirjaaminen toteutetaan Tikki-tietojärjestel-
män kautta.

Ampumapäiväkirja - Kymppi

Ampumapäiväkirja otetaan käyttöön uudistuneena Tikki-järjestelmän 
sisartuotteen ”Kymppi”- tietojärjestelmän avulla. Jäsenliittoja ja käyttä-
jiä opastetaan uuteen järjestelmään vuoden 2020 aikana.

Kymenlaakson reservipiirien urheilutoimikunta
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KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY 
Tapahtumakalenteri 2020 

Tammikuu Prosenttiammunta alkaa, koko maa 01.01.2020
 Toimintalomakkeiden sähköinen palautus liittoon 31.01.2020
 Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto 20.01.2020
 Kenttäposti 1/2020 24.1.2020
 PYT- ja Kymen Salpa toimikunnan kokous 28.01.2020

Helmikuu Piirihallituksen kokous, piiritoimisto 03.02.2020
 Aineisto Kymen Salpa lehteen 24.02.2020

Maaliskuu Kymen Salpa nro 1/2020 ilmestyy 02.03.2020
 RESUL ampumahiihto 7.-8.3.2020
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä 12.3.2020
 Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 13.03.2020
 Veteraanikeräyksen tempauspäivät 14.3.2020
 RESUL/MPK talvijotos 14.-15.3.2020
 RESUL Ilma-aseet 14.-15.3.2020 
 Alutaguse Malevin vuosipäivä, Johvi, Viro 16.- 17.3.2020
 Kenttäposti 2/2020 20.3.2020
 RESUL Pistooliampumahiihto 21.-22.3.2020
 Piirin kevätkokous 22.03.2020
 PYT ja Kymen Salpa, piiritoimisto 30.03.2020
 Virotmk:n kokous, piiritoimisto Maaliskuu 
Huhtikuu Hengellinen toimikunta kokous, piiritoimisto Kouvola 6.4.2020

 Aineisto Kymen Salpaan 14.04.2020
 Kymen Salpa nro 2/2020 ilmestyy 24.04.2020
 RESUL Ampumasuunnistus 25.4.2020
 Kansallinen veteraanipäivä, paikkakuntakohtaiset tilaisuudet 27.04.2020 
Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä Toukokuu

 Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Kuusankoski 15.05.2020
 Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaisesti 17.05.2020
 RESUL Perinneaseet 16.-17.5.2020
 Pistooliampumajuoksu    16.-17.5.2020
 Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto 18.05.2020
 RESUL Falling plates 23.5.2020
 Ammuntojen seuraaminen, Vekaranjärvi Toukokuu

Kesäkuu Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet 4.6.2020
 Reservin ylennystilaisuus, Kouvola 4.6.2020
 Virolaisten vierailu Suomeen Kesäkuu
 Kymijokijuoksu, Koria-kotka Kesäkuu
 Hengellinen perheilta, Elimäki      9.6.2020
 Kenttäposti 3/2020 12.6.2020
 Voiton päivän paraati, Johvi, Viro 21.-23.6.2020
 Salpavaellus ja maanpuolustusjuhla Kesäkuu

Heinäkuu RESUL, reserviläisammunnat 11.7.2020
 Reserviläisgolf 18.7.2020 
Elokuu RESUL/MPK SRA-SM kisat 7.-9.8.2020

 Timon Maljakilpailu, Kuusankoski Ojakorpi Elokuu
 RESUL Vahvin reserviläinen 15.8.2020
 Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto Elokuu
 RESUL Frisbeegolf 16.8.2020
 PYT ja Kymen Salpa 3/2020, ABC/A-koski 17.8.2019
 RESUL Kivääri 300 m 22.8.
 Reservin ampumamestaruuskilpailut Hollola 21.-23.8.2020
 RESUL Kivääri 300 m 22.8.2020
 Kenttäposti 4/2020 28.8.2020
 RESUL/MPK tarkka-ammunnan SM 28.-30.8.2020

Syyskuu Ampumakilpailu Suomi-Alutaguse Malev, Viro Syyskuu
 Aineisto Kymen Salpa lehteen 05.09.2020
 Ukontie rk-kilpailu reserviläisille Syyskuu
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät 9.-10.9.2020
 Kymen Salpa nro 3/2019 ilmestyy, digi 11.09.2020
 Hengellinen toimikunta, kokous 14.9.2020
 Reserviläisten ampuma- ja maastokilpailu 19.9.2020
 Piirihallituksen kokous, piiritoimisto 21.09.2020 
 RESUL/MPK Tyrsky 2020 -jotos 25.-27.9.2020

Lokakuu Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 1.10.2020
 Piirin syyskokous 29.10.2020

Marraskuu PYT/Kymen Salpa lehtitoimikunnan kokous, piiritoimisto 09.11.2020
 Piirihallituksen järjestäytymiskokous, piiritoimisto 23.11.2020
 Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 30.11.2020

Joulukuu Aineistopäivä Kymen Salpa 4/2020 04.12.2020
 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet paikkakuntakohtaisesti 5.-6.12.2020
 Kymen Salpa nro 4/2020 11.12.2020
 Joulutulet ja adventtihartaudet viikko 51
 Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakuntakohtaisesti 24.12.2020
 Prosenttiammunta päättyy 31.12.2020

Huom! muutokset mahdollisia!

KUTSU!!
Yhteistyökumppanit!
Reserviupseerikerhojen ja  
reserviläisyhdistysten jäsenet!

Tervetuloa glögille reservipiirien toimistolle os. Salpausse-
länkatu 54 as 5 Kouvola torstaina joulukuun 19. päivänä 
klo 14-17 välisenä aikana!
Samalla vietetään puheenjohtaja, kapteeni Pasi Laarin 
läksiäisiä.
Tilaisuudessa mukana myös reserviupseeripiirin uusi pu-
heenjohtaja, kapteeni Pekka Mertakorpi.
Pasi Laari, pj reserviupseeripiiri 
Olli Leisti, pj reserviläispiiri

Asu vapaa

KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIN 
URHEILUKALENTERI 2020

19.5. 2020 Piirinmestaruus pistooliampumajuoksu/kävely Paikka:
1km etenemistä, 1 ammunta, 1km etenemistä, toinen ammunta ja 1km etenemistä
Ammunta tapahtuu pienoispistoolilla(tähtäin vapaa).
Aika: ilmoittautuminen paikan päällä 17.30-18.00.
Lähtö: 18.00

Huhti-toukokuu 2020 Kanoottijotos 
Paikka: Salainen 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot HamRes / Lauri Sihvola 0404821943

10.9.2020 Piirin mestaruus pienoiskivääriampumajuoksu/kävely 
Paikka: 
Aika: ilmoittautuminen paikan päällä 17.30-18.00. Lähtö 18.00.
Sisältö: 1km etenemistä ja ammunta+1km etenemistä ja ammunta+1km etenemistä
Ammunta tapahtuu pienoiskiväärillä(tähtäin vapaa)

25.-27.9.2020 Tyrsky-jotos, Kymenlaakso järjestää 2020 valtakunnallisen jotoksen

Resul:n kilpailukalenteri löytyy www.resul.fi 
Piirin tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille.
Lisätiedot Kymenlaakson reservipiirin urheilukalenterista: 
urheilu-upseeri Topi Suomalainen, email. topisuomalainen(ät)hotmail.com, puh. 0505142660

www.liikennekoulut.�

0400 554 734            
 info@liikennekoulut.�

            
     Löydät meidät myös facebookista!
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TAMMIKUU
 1.1. Prosenttiammunta alkaa Koko maa
 11.1. Liittohallituksen kokous 1 / 2020 Helsinki
 Viikko 4 Jäsenmaksulaskutus – kaikki jäsenet
 16.1. Sotilaskilpailijoiden palkitseminen 
 24.1. Kenttäposti I / 2020
 28.1. PYT- ja Kymen Salpa tmk kokous 1/2020 
 Viikko 5 Piirihallituksen kokous 2/2020 
 31.1.mennessä Toimintalomakkeiden täyttö (netti)
 Viikko 5 Vuoden 2019 rahanjaon loppujako
HELMIKUU
 Helmikuu RESUL Ampumahiihto 
 Helmikuu RESUL Talvijotos
 24.2. Kymen Salpa 1/2020 aineistopäivä
MAALISKUU
 2.3. Kymen Salpa 1/ 2020 ilmestyy 
 Maaliskuu RESUL pistooliampumahiihto 
 Maaliskuu RESUL Okrajotos
 Maaliskuu RESUL Ilma-aseet
 12.3. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki
 13.3. Talvisodan päättymispäivän tilaisuudet
 14.3. Veteraanikeräyksen teemapäivä Koko maa
 14.3.  Liittohallituksen kokous 2 / 2020 Helsinki
 20.3. Kenttäposti 2/2020 
 22.3. Piirin kevätkokous 
 30.3. PYT- ja Kymen Salpa tmk kokous 2/2020 Piiritoimisto
 Maaliskuu Rahanjako I / 2020
HUHTIKUU
 6.4. Hengellisen tmk:n kokous Piiritoimisto
 14.4. Kymen Salpa 2/2020 aineistopäivä
 Viikko 16 Piirihallituksen kokous 3/2020 
 Viikko 17 Jäsenmaksuperintä maksamattomille jäsenille
 21.4. Liiton neuvottelukunnan kokous Helsinki
 24.4. Kymen Salpa 2/2020 ilmestyy
 25.4. Liittovaltuustoon kokous Helsinki
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TOIMINTAKALENTERI 2020

Reserviläisurheiluliiton 
(RESUL) vuoden 2020 val-
takunnallinen syysjotos jär-
jestetään Kotka-Hamina-
seudulla 25-27.9.2020, Ky-
mijoen ja itäisen Suomen-
lahden saaristomaisemissa. 
Tyrskyjotos 2020 on ensim-
mäinen valtakunnallinen 
merellisessä ympäristössä 
järjestettävä jotos. Luvassa 
on jotoksen peruselement-
tejä, mutta myös unohtu-
mattomia elämyksiä varsin-
kin niille, joille syksyinen 
meri ja saaristo eivät ole ar-
kipäivää. 

Kilpailussa on kaksi sar-

jaa; Sotilas- ja reserviläissar-
ja. Sotilassarja on kilpasar-
joista haasteellisempi. Siinä 
kilpailijat voivat haastaa it-
sensä ja oppia uusia taitoja-
kin vaihtelevia tehtäviä suo-
rittaessaan. Sotilassarja läh-
tee liikkeelle perjantaina ja 
kisa päättyy sunnuntaina. 
Reserviläissarja sopii myös 
aloitteleville ensikertalaisil-
le, mutta sekin tarjoaa sopi-
vasti haastetta ja uusia ko-
kemuksia hieman lyhyem-
mässä, kaksipäiväisessä (la-
su) paketissa. 

Jotoksen järjestää yh-
teistyössä Kymenlaakson re-

serviupseeri- ja reserviläis-
piirit, päävastuullisena jär-
jestäjänä toimii Kotkan Re-
serviupseerikerho ry. Mu-
kaan järjestelyihin on jo täs-
sä vaiheessa ilmoittautunut 
yhdistyksiä niin reserviläis-
yhdistyksistä, kuin myös 
muustakin yhdistyskentäs-
tä. MPK:n sekä puolustus-
voimien tuki tapahtumalle 
on poikkeuksellisen mitta-
va alueesta ja sen erikoispiir-
teistä johtuen. Tapahtuma 
järjestetään MPK:n kurssi-
na mikä tarkoittaa myös si-
tä, että järjestelyihin ja kil-
pailuun osallistuville on ker-

tausharjoitusvuorokausia 
luvassa.

Toimihenkilöitä tarvi-
taan, ilmoittaudu mukaan!

Tapahtuman suunnitte-
lu ja järjestelyt ovat jo hy-
vässä vauhdissa, mutta toi-
mihenkilöitä tarvitaan edel-
leen mukaan niin yhteistyö-
kumppaneiksi kuin myös ta-
pahtuman järjestelyihin liit-
tyviin toimiin. Mukaan tar-
vitaan vielä rasti- ja huolto-
henkilöstöä, sekä eri alojen 
osaajia. Suuri osa henkilös-
töstä sijoitetaan saaristoon, 
mutta myös olosuhteellises-
ti helpompiakin tehtäviä on 

tarjolla. Tarjolla on vielä 1-3 
päivää kestäviä tehtäviä. Jos 
innostuit, innosta myös ka-
verisi mukaan ja ole yhtey-
dessä allekirjoittaneisiin 
mahdollisimman pian. Jär-
jestellään jokaiselle sopiva 
tehtävä ja tehdään unohtu-
maton tapahtuma niin jo-
tokselle osallistujille kuin 
myös toimitsijoille ja yhteis-
työkumppaneille!

Sami Kahila
Kilpailunjohtaja
+35850 353 5202

Olli Leisti
Kilpailun varajohtaja
+35840 096 3650

Ilkka Kuusela
Pääsihteeri
+35840 526 7929

Tyrskyjotos 2020 - luvassa tyrskyjä ja 
unohtumattomia elämyksiä
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SRA-ammunnan piirinmestaruus ratkesi 13.10.2019 Tyrrissä

Sovelletun reserviläisam-
munnan (SRA) neljän osa-
kilpailun sarjan viimeinen 
osakilpailu ammuttiin 
13.10.19 Tyrrissä. Viimei-
sessä osakilpailussa oli 
kaikkiaan neljä rastia, jois-
ta tilanneradalla ammut-
tiin sama rasti, ensin re-
serviläiskiväärillä ja pe-
rään pistoolilla. 300 m:n 
radalle oli rakennettu 
omat rastit kiväärille ja pis-
toolille. Rastien suunnit-
telusta ja järjestelyistä vas-
tasi Iitin reserviupseeri-
kerho. Radan sermien ja 
maalilaitteet olivat lainas-
sa KouMas:lta. Viimeiseen 
osakilpailuun osallistui 
kaikkiaan 27 kilpailijaa. 

Kilpailu koostuu tyy-
pillisesti vähintään kol-
mesta - yleensä 4 - 6 ras-
tista, eli ampumasuorituk-
sesta. Kullakin rastilla on 
useita maaleja, joita am-
mutaan vaihtelevista ase-
mista ja asennoista. 

TURVALLISUUS  

Sovelletussa reservi-
läisammunnassa ammun-
tarasti koostuu useista am-
muntatehtävistä. Koska 
suorituksen aikana liiku-
taan ladatun aseen kanssa, 
on turvallinen aseenkäsit-
tely YKKÖS-asia.  Kilpai-
luihin osallistuminen 
edellyttää SRA- lisenssiä, 
jonka saaminen edellyttää 
teoria- ja ammuntakokeen 
suorittamista. Kilpailuti-
lanteessa Tuomari seuraa 
Ampujaa koko suorituk-
sen ajan ja pysäyttää tar-
vittaessa suorituksen tur-
vallisuusohjeita rikottaes-
sa.

Teksti ja kuvat: 
Pekka Mertakorpi

SRA:n piirinmestaruuskilpailun osallistujat 2 -rivissä.

SRA:n Kymenlaakson neljän osakilpailun yhteistulosten kärki on seuraava:

Onko ampuja valmis?

PIIP! Siitä se alkaa.

Ampuja ensimmäisellä maalilla, vieressä tuomari valvoo suoritusta.
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Inkeroisten Seudun 
Reserviläisten 

perinteiset Joulutulet Kymijoen Hoivan 
rannassa ke 18.12.2019 klo 18.00. Osoite 
Satamatie, Inkeroinen. 

Haminan toimisto
p. 040 589 0700
 
Luumäen toimisto
p. 050 400 8705

Miehikkälän toimisto
p. 040 050 5984

www.mhy.fi/kaakko
kaakko@mhy.fi

Ampujien palkitsemis-
tilaisuus 24.9.2019
Reserviläisten RK-ampu-
makilpailu Ukontien, ja re-
servipiirien ammunnan 
sarjakilpailujen palkinto-
jenjakotilaisuus pidettiin 
24.9.2019 Kouvolan upsee-
rikerholla. Tilaisuuden ava-
si majuri Olli-Pekka Män-
nistö Kaakkois-Suomen 
Aluetoimistosta. 

Ukontien kolmen 
kärki Kouvola, 
Autokilta ja Iitti

Varsinainen Ukontie kil-
pailu käytiin 7.9. Vekaran-

järvellä ja kaikkiaan muka-
na oli 53 ampujaa. Yksilö-
kilpailun kolmen kärki oli 
seuraava: Juha Suurnäkki 
Kouvolan reserviupseeri-
kerho 182 p, Pekka Vesa-
nen Kouvolan reserviup-
seerikerho 181 p ja Mika 
Färlin Iitin reserviupseeri-
kerho 177 p.

Joukkuekilpailun voitti 
Kouvola reserviupseeriker-
ho yhteispistemäärällä 883. 
Autokilta oli toinen 839 pis-
teellä ja Iitin reserviupsee-
rikerho kolmas 832 pisteel-
lä.

Sarjakilpailukausi 2019

Ampumatoimikunnan pu-
heenjohtaja Sakari Ahola 
painotti alustuspuheenvuo-
rossa, Kymenlaakson reser-
viläisten menestyminen re-
serviläisten ampumamesta-
ruuskilpailuissa Hollolassa 
on ainakin osin tämä Suo-
messa ainutlaatuisen sarja-
kilpailun ansiota. Missään 
muussa piirissä ei ole vas-
taavaa. Kilpailun suosio on 
jatkunut tasaisena viimeiset 
vuodet ja tänä vuonna mo-
lemmissa sarjoissa oli yh-

teensä 344 suoritusta (2018 
364). Sarjakilpailun tulok-
set julkaistiin edellisessä Ky-
men Salpa lehdessä ohessa 
kooste sarjojen parhaista.

Tilaisuus päättyi sarja-
kilpailuun osallistuneiden 
kesken järjestettäviin arpa-
jaisiin, jossa arvottiin 13 
valkoista kirjekuorta. Pää-
palkinnon eli kuoren nu-
mero 1 voitti Sanna Sihvo-
la, Karhulan-Kymin 
RESAU.

Teksti:
Pekka Mertakorpi 

Voittajajoukkueiden edustajat: Vasemmalta, Kouvola (Kim Jokela, Pekka Vesanen, Juha Suurnäkki), Autokilta ( Kari Tuominen, Tuukka Tuominen, 
Riku Rantala, Juhani Koste) ja Iitti (Tommi Tiihonen)

Perinteinen ja talvisodan 
syttymisen muistoksi järjes-
tettävä pimeäammunta ke-
räsi Inkeroisten ampumara-
dalle 11 reserviläistä. Tilai-
suuden päätteeksi palkittiin 
vuoden ammunnoissa me-
nestyneitä ja nautittiin ilta-
palaa. Kiitos ”ratamestarit” 
Hannu Salmela ja Raimo 
Kyllästinen.

Tulokset:
Avotähtäin sarja
Hannu Salmela 78 p.

Pentti Kivi 76 p.
Marko Hänninen 74 p.
Raimo Kyllästinen 67 p.

Muut tähtäimet- sarja 
Olavi Sinisalo 96 p.
Marko Tolvanen 93 p.
Lasse Korpela 88 p.
Sami Aho 67 p.

Hengessä mukana ja toi-
mitsijoina Viktor J. Mattila, 
Vesa Huovila ja Timo Kan-
tanen.

Inkeroisten Seudun 
Reserviläisten pimeä-
ammunta 29.11.2019

Inkeroisten Seudun 
Reserviläiset 

järjestää to 4.6. – su 7.6.2020 sotahistorian / kult-
tuurimatkan junalla 

MOSKOVAAN.
Alustava ohjelma: (Moskovassa suomenkielinen opas.)

To 4.6. klo 19:31 lähtö junalla Kouvolasta (yö junas-
sa 2 hh).

Pe 5.6. klo 09.19 juna Moskovassa, käynti Kubinkan 
panssarivaunumuseossa, majoittuminen hotelliin ja illal-
linen.

La 6.6. Kremlin sisäänpääsy ja opastus, lounas, Punai-
nen tori, pilvenpiirtäjässä käynti, ostokset illalla klo 23.10 
juna lähtee Kouvolaan (yö junassa 2 hh).

Su 7.6. klo 10.11 juna Kouvolassa.

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä Ari Hottolalle puh: 
040 754 5324.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Puolakan Valmismatkat.
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Reserviläisten ampuma- ja maastokilpailu Tyrrissä 21.9.2019

Turvallisuus ennen kaikkea. Am-
munnanjohtaja Juha Turkki (Kou-
RU) antaa tarkan ohjeistuksen kil-
pailijoille ennen ammuntaosuut-
ta. Taustalla seuraa kilpailun joh-
taja, vääpeli Kimmo Smeds 
UTJR:stä. (Kuva Markus Haapa-
nen).

Voittajaviisikko vasemmalta: Voit-
taja Jani Juvankoski (ElimRU), 2. 
Pekka Vesanen (KouRU), 3. Jan-
ne Puonti (KouRU), 5. Mika Färlin 
(Iitin RU) ja 4. Topi Puhakka (Elim-
RU)
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Reservin ampuma- ja maas-
tokilpailu 21.9.2019 järjes-
tettiin Utissa PV:n tukipyyn-
nön mukaisesti. Järjestelyi-
hin osallistui Elimäen ja 
Kouvolan Reserviupseeri-
kerhot sekä Utin jääkäriryk-
mentti. Järjestelyjen vastuu-
henkilöt olivat Jani Juvan-
koski (Elimäki), Kim Jokela 
(Kouvola), Kimmo Smeds 
(UTJR) ja Leevi Lassila (Ky-
menlaakson Reservipiirit).

Lajeina kilpailussa olivat 
rk-ammunta, suunnistus, 
harjoituskäsikranaatin heit-
to, koordinaattien määrittä-
minen ja etäisyyden arvioin-
ti. Utin jääkärirykmentti tu-
ki tapahtumaa toimittamal-
la rk-ammuntaan tarvitta-
van materiaalin, järjestä-
mällä suunnistusradan lei-
rikentän maastoon, toimit-
tamalla materiaalin harjoi-
tuskäsikranaatin heittämi-
seen ja toimittamalla mate-
riaalin koordinaattien mää-
rittämiseen. Kimmo Smeds 
toimi kilpailun johtajana ja 
ammunnanvalvojana, reser-
viläisen johtaessa ammun-
taa (Juha Turkki KouRU).

Tapahtuma meni hyvin 
ja yhteistyö eri järjestäjien 
välillä toimi erinomaisesti. 
Palaute tapahtumasta oli po-
sitiivista. Tapahtuman jäl-
keen järjestäjät miettivät 
millä keinoin seuraavan 
vuoden tapahtumaa voi-
daan kehittää entisestään. 
Vääpeli Kimmo Smeds hoi-
ti tehtävänsä hyvin ja reser-
viläiset ovat erittäin tyyty-
väisiä Utin jääkärirykmen-
tiltä saamaansa tukeen ja 
esittävät siitä kiitoksensa. 

Teksti Jani Juvankoski

Ampumapaikka ja rynnäkkökivääri kokoamista vaille valmiina - ja tau-
lut toivottomalta tuntuvan kaukana….   
(Kuva Kim Jokela)

 …paitsi Jani Juvankoskelle, joka 
laukoi komean kasan keskustan 
tuntumaan. Tulos 91, jolla irtosi 
ampumaosuuden voitto. Juvan-
koski voitti myös kokonaiskilpai-
lun.
(Kuva Leevi Lassila)

Pekka Mertakorpi (Iitin RU) esittää käsikaranaatin tarkkuusheittotyy-
liä. Rastivahtina Jukka Ikonen. 
(Kuva Leevi Lassila)

Piirien ampumatoimikunta  
tiedottaa

Vuoden 2020 sarjakilpailut
Aika Laji Paikka Järjestäjäkerho/-yhdistys
Ma 27.4.2020  kivääri Lupinmäki Hamina (RU)
Ma 25.5.2020 kivääri Lupinmäki Kotka/Karhula (RES)
Ma 29.6.2020 kivääri Tyrri Elimäki 
Ma 27.7.2020 kivääri Tyrri Voikkaa
Ma 31.8.2020 kivääri Tyrri Iitti
Ma 4.5.2020 pistooli Tyrri Kouvola (RES)
Ma 8.6.2020 pistooli Tyrri Inkeroinen
Ma 6.7.2020 pistooli Tyrri Kuusankoski
Ma 10.8.2020 pistooli Tyrri Kotka/Karhula
Ma 7.9.2020 pistooli Tyrri Kouvola (RES)
- Osallistumismaksu 5e/kerta käteisellä. Alkamisajankohta klo 18.

Vuoden 2020 piirinmestaruuskilpailut
Aika Laji Paikka Järjestäjäkerho/-yhdistys
Helmikuu 2020 ilma-aseet Puhjonmäki Voikkaa RU
La 4.4.2020 sisärata pistooli Pohjola-talo Kouvolan res
To 23.4.2020 perinneaseet 3x10 150m Tyrri Kouvola res 03 taulu
To 7.5.2020 perinnekivääri 100 m Hevosmäki Myllykoski
To 14.5.2020 perinnekivääri 300m Lupinmäki Inkeroinen/Hamina
Ma 15.6.2020  Isopistooli Ojakorpi Kuusankoski
Ma 22.6.2020 pienoispistooli Ojakorpi Kuusankoski
Kesäkuu  pienoiskivääri Tyrri Voikkaa/KuusA
 60ls makuu ja 3x20 ls
To 23.7.2020 Kenttäammunta ja  Lupinmäki Karhula/Kotka
 itselataava kenttä
Ma 3.8.2020 Pistooli pika-ammunta Ojakorpi Kuusankoski
Järjestävä kerho tai yhdistys laatii kilpailukutsut ja toimittaa kutsun piiritoimistoon ja Sami Sih-
volalle. Alkamisaika klo 18.00, Ojakorven kilpailut klo 17.30

Timon malja Ma 24.8.2020 Timon Malja, pistooli 22-38, Ojakorpi,  Kuusankoski res
  Aloitusaika klo 17.30.

Reserviläisammunnan harjoitukset
Su 16.2.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   PA3 ja PA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola
Su 15.3.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola
Su 19.4.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola
Su 17.5.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola 
  -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola

Perinnepistooli 50 m
-To 27.8. klo 18.00 Tyrri 150 m rata, 50 m valli 
Piirien ampumatoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Sakari Ahola Voikkaan RU-kerhosta,
p. 044 525 2851. RESUL:n kilpailukalenteri verkko-osoitteessa https://resul.fi/kilpailikalente-
ri-2020/ 
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Tämän vuotinen ampuma-
maaottelu käytiin Virossa ja 
Avinurmen Murun ampu-
makeskuksessa.  Paremmin-
kin luonnonkaunis ja hyvin 
hoidettu nurmikenttä, min-
kä alkupäässä on majoitus 
ja huoltorakennus. Siirret-
tävä lämminvesivaunu ja 
Alutaguse Malevin ylpeys, 
Zil kuorma-auton lavalla 
sauna. Suomen kuusihenki-
nen joukkue Sanna Sihvola, 
Tomi Lattu, Mika Seppä, Ri-
ku Rantala, Sami Sihvola ja 
Pasi Huusari olivat tulleet 
tosipaikan eteen. Vastassa 
Eestin sotilasampumaur-
heilun eliittiä, eikä armoa 
tunnettu. Esimerkiksi pis-
toolin 25 metrin matkalla si-
joitukset: 1.Ivar Tallerman 
2.Mika Seppä 3.Kullar Kar-
ja, AK-4 kiväärissä 100 met-
rillä 3 kertaa 10 laukausta: 

1.Henry Tamman 2.Kullar 
Karja 3. Sami Sihvola, 300 
metrillä: 1.Ivar Tallerman, 
2.Madis Madison, 3.Sami 
Sihvola ja kaksintaistelu-
puussa Tomi Lattu 2.sijalla 
sekä Mika Seppä jaetulla 
4.sijalla. Joukkuekilpailun 
voitti selkeästi isäntämaa 
Eesti 2253 vastaan Suomi 
1881. 

Seitsemän tuntinen ja 
ruudinkatkuinen ampuma-
urakka saatiin kunnialla lä-
pi, vaikkei kirkkainta mita-
lia tullutkaan. Isännät olivat 
järjestäneet kaiken todella 
hyvin suunnitellusti. Jokai-
sella oli oma roolinsa, kuten 
ammunnan valvoja Arvid 
Siilakilla. Keittiöllä viisihen-
kinen miehitys saa paljon 
kiitosta aamupaloista ja lou-
naista. Palkintojen jaon jäl-
keen oli kulttuuriohjelman 

vuoro, ja lähdimmekin 
Kohtla- Nõmmen palavan 
kiven museoon. Kaivosmie-
hen palkka on ollut houkut-
televat 600 ruplaa, kun maan 
pinnalla insinööri tienasi 
140 ruplaa kuukaudessa. 
Maan alla kuljettiin rauta-
tietä pitkin oppaan selosta-
mana ja nähtiin työnäytök-
siä erilaisilla kaivoskoneilla. 
Eesti Kaevandusmuuseu-
min pihalla oli mm. Suomen 
lahjoittamia Tamroc kai-
vosajoneuvoja. Iltaohjelma 
oli niin ikään Murun tuki-
kohdan tiloissa, kuten yh-
teislounas Malevin päälli-
kön Mati Kuusveren johdol-
la, ja saunominen. Peseyty-
minen oli järjestetty kenttä-
olosuhteisiin sopivaksi tel-
tassa. Kotiinlähtöpäivän oh-
jelma oli Avinurmen ase-
malta Sondra-Mustveen 

pienoisrautatiellä ajelu. 
Kunnostettu museojuna on 
toiminut vuosina 1926-1972 
mm. puutavaran kuljetuk-
sessa. Vuonna 2001 on kun-
nostettu kilometrin pitui-
nen osuus suurimmalta osin 
koululaisten voimin. Pääte-
asemalla oli härkävaunu, 
jolla on aikoinaan kuljetet-
tu Siperian vankeja.

Malevin päällikkö piti 
meille lähtiäispuheen, mis-
sä hän lainasi vanhaa tari-
naa pojasta, mikä palasi so-
dasta kotiin. Isä kysyi pojal-
ta: ” miten meni?”. Poika vas-
tasi: ”ei voitettu, mutta tul-
tiin toiseksi”.

Teksti ja kuvat: 
matkanjohtaja Sami Aho

Kilpailujoukkueet, etualalla Suomen joukkue.

Makuuammuntaa, muut ampuma-asennot olivat seisten ja polvelta.

Ampumamaaottelu 
Virossa 30.8. – 1.9.

Kahdeksan hengen Kaitse-
liit Alutaguse Malevin ryh-
mä vastaanotettiin 
7.6.2019 Kouvolan Vetu-
rissa, mistä matka jatkui 
kohti Jaalan erämiesten tu-
kikohtaan. Tervetuliaissa-
nojen jälkeen vieraille tar-
jottiin sotilaan lounasta, 
hernekeittoa ja pannukak-
kua. Toki tarjolla oli Ees-
tistä tuotua evästä runsain 
mitoin kuten majavamak-
karaa. Ilta jatkui saunomi-
sen ja sanan vaihdon mer-
keissä. 

Seuraava päivä 8.6 al-
koi Voikkaan eräkeskuk-
sessa ekoaseella ampumis-
ta eri riistalajeihin. Suosi-
on sai kuitenkin practical 
, mistä kehkeytyikin kil-
pailu pisteitä ja aikaa vas-
taan. Retki suuntasi Jaalan 
sankarihautausmaan ja 
linnotteiden kautta ravin-
tola Vanha Keloon, missä 
lounastimme. Iltapäivän 
ohjelmana oli venekyyti 
Jorma Hanskin suvipaikas-
ta Hiidenvuorelle. Todelli-
sia vuorikiipeilijän taitoja 
tarvittiin, koska reitti ei 
mennyt helpomman turis-
tipolun kautta, vaan syvää 
railoa pitkin kohti huip-

pua. Kaunista, totesi retki-
kunnan jäsen Lia. Seuraa-
vaksi neljä venekuntaa kas-
toi Pyhäjärven veteen ki-
reät siimat. Tuloksena oli 
ainakin viisi mitat täyttä-
vää kuhaa, mitkä valmis-
tuivat savustuspöntössä 
juhlaillalista varten. Jor-
man rannassa oli pöytä ka-
tettu mitä erilaisemmilla 
herkuilla ja illan päätteek-
si oli kuulan tarkkuusheit-
tokilpailu, jonka voittaja 
Roger kuittasi itselleen 
Suomen armeijan kaasu-
naamarilaukun. Vieraat 
tuntuivat olevan varsin 
otettuja kokemastaan erä-
henkisestä viikonlopusta. 
Kiitoksena järjestäjinä 
saimme lahjakassin, mikä 
sisälsi mm. Kaitseliitin 
saunapyyhkeen ja juoma-
pullon.

Kyllä kelpasi näyttää 
kappaleita kauneinta Suo-
mea.

Virotoimikunnan puheen-
johtaja

Sami Aho

Kuvat: Sami Aho

Virolaisten 
vierailu


