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on vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä sekä kokonaisturvallisuutta 
esittelevä Suomi 100 vuotta -juhlahanke. Valtakunnallinen ja voittoa 
tavoittelematon hanke tuo yhteen kaikki kokonaisturvallisuuden toimijat: 
kansalaiset, järjestöt, viranomaiset ja yritykset.  

Nuku rauhassa-hanke koostuu 10 kokonaisturvallisuustapahtumasta ja neljästä 
asiantuntijaseminaarista, jotka järjestetään eri puolilla Suomea juhlavuoden aikana.  

Hanke huipentuu Helsingin Kansalaistorilla järjestettävään päätapahtumaan elokuussa 2017. 
Tilaisuuksien yleisötavoite on 300 000 ja laadukkaalla viestintäkampanjalla tavoitellaan kahta 
miljoonaa suomalaista. 

Mukana on tuhansia Suomen Reserviupseeriliiton Reserviläisliiton jäseniä järjestämässä tapahtumia 
yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Lisätietoa tapahtumista ja 
hankkeesta saat täältä.  

Osallistuthan	Sinäkin	

Kouvolan tapahtuma on osa kymmenen valtakunnallisen ison tapahtuman sarjaa. Maamme 
kokonaisturvallisuus koostuu ulkoisen turvallisuuden lisäksi sisäisestä turvallisuudesta. Siksi 
tapahtumissa on mukana laaja joukko sekä viranomaisia että järjestöjä kummaltakin sektorilta.  

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos niihin kiinteästi liittyvine maanpuolustus- ja 
reserviläisjärjestöineen edustavat puhtaimmillaan ulkoisesta turvallisuudesta vastaavia tahoja. 
Sisäiseen turvallisuuteen kiinnittyvät puolestaan mm. Pelastuslaitos ja Poliisi.  

Näitten kaikkien toimintaa esitellään kauppakeskus Veturissa. Eikä pelkästään esitellä, vaan yleisö 
pääsee kaikilla osastoilla itse mukaan toimintaan. Tapahtuman näkyvyyden varmistamiseksi 
paikaksi on valittu maakunnan suurin kauppakeskus, jossa viikonlopun aikana asioi tuhansia 
ihmisiä.  

Yleisöä viihdyttävät mm. Rakuunasoittokunta ja Kouvolan Soittoknta. 

Tapahtuman koordinoinnista vastaa MPK. Reserviläisjärjestöjen jäseniä tarvitaan sekä omien 
osastojen esittelytehtävissä että alueen yleisopastuksessa ja pysäköinnin valvonnassa. 

 

            

Tulevan kesän aikana juhli-
taan Suomi 100 -teemaa 
näyttävien turvallisuusta-
pahtumien muodossa. Va-
paaehtoista maanpuolustus-
ta ja kokonaisturvallisuutta 
esittelevä Nuku rauhassa 
-hanke toteuttaa 10 tapahtu-
maa ja viisi seminaaria kat-
tavasti eri puolilla Suomea. 
Tapahtumat ovat elämyksel-
lisiä ja osallistavia toiminta-
toreja sisältäen kilpailuja, ka-
lustoesittelyjä, toimintaraste-
ja ja -näytöksiä, konsertteja 
ja paneelikeskusteluja. Lisäk-
si alkuvuonna käynnistyi 
näyttävä viestintäkampanja 
eri medioissa.

Erityisesti nuorille suun-
natun Nuku rauhassa -hank-
keen tarkoituksena on lisätä 

tietämystä kokonaisturvalli-
suudesta ja motivoida osal-
listumaan vapaaehtoiseen 
maanpuolustus- ja turvalli-
suustyöhön. Myös veteraani-
en perinnön välittäminen ja 
syrjäytymisen torjuminen 
ovat hankkeen keskiössä.

Maanpuolustuksen Tuki 
ry:n koordinoimaa hanketta 
toteuttavat vapaaehtoiset 
maanpuolustus- ja turvalli-
suusjärjestöt, veteraanijär-
jestöt ja viranomaiset, mm. 
Sisäministeriö, Puolustusmi-
nisteriö, Turvallisuuskomi-
tea, Huoltovarmuuskeskus, 
Puolustusvoimat, Rajavar-
tiolaitos, Tulli, Poliisi, Pelas-
tustoimi ja Hätäkeskuslaitos. 
Nuku rauhassa -hanke on 
hyväksytty Valtioneuvoston 

kanslian Suomi 100 -ohjel-
makokonaisuuteen laajan 
yhteistyön hankkeeksi.

Nuku rauhassa -tilai-
suuksien yleisötavoite on 300 
000 ja laadukkaalla viestintä-
kampanjalla tavoitellaan jo-
pa kahta miljoonaa suoma-
laista. Voittoa tavoittelema-
ton hanke toteutetaan pitkäl-
ti vapaaehtoisvoimin ja vas-
tikkeettoman työn osuus on 
siinä erittäin suuri.

Jotta kaikki  
voivat nukkua rauhassa

Hankkeen slogan on Nuku 
rauhassa: vapaaehtoinen 
maanpuolustus ja kokonais-
turvallisuus, jotta kaikki 
Suomessa voivat nukkua 

rauhassa.
- Tarkoituksena on herä-

tellä kansalaisia maanpuo-
lustusvelvollisuuteen, joka 
lain mukaan koskee jokaista 
suomalaista sukupuolesta 
riippumatta. Samalla tuo-
daan esiin, ettei maanpuo-
lustus ole pelkästään sotilaal-
lista, vaan kattaa myös kai-
ken kriisi-, valmius- ja varau-
tumistoiminnan. Nettisivuil-
lamme tuomme esiin järjes-
töjen monipuolista koulutus-
sisältöä ja tarjoamme erilai-
sia osallistumismahdolli-
suuksia turvallisuustyöhön, 
hankekoordinaattori Kaisa-
Maria Tölli kertoo.

Nukurauhassa.fi-nettisi-
vut on suunniteltu informa-
tiivisiksi ja osallistaviksi. Si-

vuilta löytyy mm. perustie-
toa kokonaisturvallisuudes-
ta, juhlavuoden tapahtuma-
kalenteri, turvallisuustoimi-
joiden esittelyjä sekä tunnet-
tujen suomalaisvaikuttajien 
näkökulmia turvallisuuteen. 
Kampanjan korkeimpana ar-
volähettiläänä toimii Tasa-
vallan presidentti Sauli Nii-
nistö.

- Mielestäni yksi hie-
noimmista osioista netti-
sivuilla on kurssihakuvalik-
ko. Siihen on koottu kaikki 
vapaaehtoiset maanpuolus-
tuskurssit. Seuraavaksi 
saamme kurssihakuun myös 
pelastusalan kurssit. Ensim-
mäistä kertaa turvallisuus-
alan kursseja voi hakea sa-
masta paikasta, Tölli kehuu.

Nuku rauhassa -hank-
keen pääkuvana on nukkuva 
vauva. Rauhassa uinuva vau-
va kuvaa tulevia sukupolvia, 
joiden vuoksi Suomen halu-
taan myös tulevaisuudessa 
olevan kaikille turvallinen 
maa. Maastotutti kuvaa tur-
vallisuuden kovaa ydintä, 
maanpuolustusta, jonka 
kanssa eri turvallisuus tahot 
yhdessä luovat kokonaistur-
vallisuuden.  

Lisätietoja: www.nukurau-
hassa.fi 
https://www.facebook.com/
nukurauhassa/

Lotta Hietaniemi-Sipakko/
tiedottaja Nuku rauhassa-
hanke

Nuku rauhassa -hanke motivoi osallistumaan

Veturin tapahtuman 19.-20.2017 ohjelma ja osallistujat lehden keskiaukeamalla
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Lienee kuluvan vuoden teemana 
useissa erilaisissa tapahtumissa 
kautta maan ja tietenkin myös 

Kymenlaakson alueella. Yksi niistä 
on Kouvolassa järjestettävä Nuku 
rauhassa kokonaisturvallisuusta-
pahtuma  19.–20.5.2017. Kauppakes-
kus Veturissa esitellään eri turvalli-
suusjärjestöjen ja -viranomaisten 
toimintaa, joihin sisällytetään kil-
pailuja ja muita aktiviteettejä. Ta-
pahtumassa esiintyy mm. Rakuuna-
soittokunta ja Kouvolan Soittokun-
ta. Lisäksi kauppakeskuksen kol-
meen elokuvateatteriin on suunnit-
teilla elokuvaesityksiä, luentoja se-
kä mahdollisesti seminaari. Kaup-
pakeskuksen pysäköintialueella se-

kä välittömässä läheisyydessä on 
puolustusvoimien, poliisin, rajavar-
tioston ja pelastuslaitoksen kalusto-
esittelyjä sekä aktivoivia tapahtumia 
ja tehtäväratoja.

Tämä Kymen Salpa on vuoden 
toinen paperinen lehti, kaksi muuta 
tulee digitaalisessa muodossa. Säh-
köpostiosoite kannattaa nyt viimeis-
tään ilmoittaa jäsenrekisteriin jos se 
sieltä puuttuu.

Ampumaradoilla alkaa taas koh-
ta tapahtumaan erilaisten piirin ki-
sojen muodossa. Sarjakilpailuissa 
on osallistujamäärä ollut hyvässä 
kasvussa ja jatkanee kasvuaan. Re-

servin ampumamestaruuskisat am-
mutaan tänä vuonna Rovaniemellä 
18-20.8. Piirit yrittävät järjestää kil-
pailijoille yhteiskuljetusta.

EU:n vääntö ampuma-asedirek-
tiivistä jatkuu ja tulevaisuus näyttä 
kuinka se tulee vaikuttamaan reser-
viläiskenttään. Toivotaan että rat-
kaisu on ammunnan harrastajille 
myötämielinen.

Piirimme jäsenmäärä on valitet-
tavasti laskussa ja keinoja kehityk-
sen kääntämiseksi nousuun tulisi 
pohtia.

Mukavia kevätkelejä odotellessa.

Olli Leisti

Kymenlaakson
Reserviläispiiri, 
puheenjohtaja

Suomi 100 v.

Kokonaisaturvallisuuden käsite 
unohtuu usein puhuttaessa re-
serviläisistä. Maassamme on 

noin 900 000 reserviläistä varareser-
vi mukaan laskien.

Sodan ajan joukoissamme on 
230 000 taistelijaa, eli vain noin jo-
ka neljännellä reservissä olevalla on 
sodan ajan sijoitus. Vaikka sodan 
ajan joukot tarvitsevat täydennystä, 
niin paljon henkilöitä jää näiden teh-
tävien ulkopuolelle.

Taistelevien joukkojen lisäksi 
tarvitaan paljon ihmisiä myös krii-
sien aikana yhteiskunnan pyörittä-
miseen sekä kuntien ja muiden tur-
vallisuusviranomaisten poikkeus-
olojen tehtäviin. Yhteiskunnan elin-
tärkeitten toimintojen ylläpitäminen 
vaatii henkilöstöä ja usein heidät on-
kin henkilövarattu eli vapattu. Hei-
dät on siis varattu työnantajansa 

kriittisiin tehtäviin myös poikkeus-
oloissa. Monella taholla, etenkin 
kunnissa, poikkeusolojen varautu-
missuunnitelmat eivät ole ajan tasal-
la. Kriisiajan henkilöstön osalta ku-
vitellaan, että kunnan tai kaupungin 
palkatut työntekijät riittävät hoita-
maan tehtävät myös poikkeusolois-
sa. Erityisesti kriisien pitkittyessä 
näissä tehtävissä pitää pystyä hyö-
dyntämään vapaaehtoisia reserviläi-
siä, varusmiespalvelusta suoritta-
mattomia naisia sekä siviilipalveluk-
sen suorittaneita huomattavasti ny-
kyistä paremmin. Etenkin reser-
viupseereiden osaamista kannattaa 
hyödyntää näiden organisaatioiden 
johtotehtävissä.

Suomen Reserviupseeriliiton toi-
mesta ratkaisuksi on esitetty yleisen 
varaamisrekisterin perustamista 
maahamme. Tästä rekisteristä löy-
tyisi kaikkien suomalaisten poikke-

usolojen tehtävät. Tällä tavalla hen-
kilöille voitaisiin suunnitella kriisin 
ajan tehtävät ilman päällekkäisyyk-
siä. Tämä antaisi mahdollisuuden 
myös henkilöille, jotka eivät halua 
aseellisesti sodan ajan joukoissa 
maatamme puolustaa, hoitaa kansa-
laisvelvoitettaan ilman siviilipalve-
lukseen siirtymistä.

Meidän on pyrittävä vaikutta-
maan siihen, että kansalaisten 
myönteinen suhtautuminen maan-
puolustukseen pysyy edelleen kor-
kealla tasolla. Samoin meidän on 
pystyttävä välittämään nuoremmil-
le polville veteraaniemme sodan an-
karissa oloissa omaksumat vankku-
maton halu ja tahto puolustaa maa-
ta kaikissa oloissa. Vastuun kanta-
minen onkin parasta maanpuolus-
tustoimintaa niin rauhan ajan yh-
teiskuntaa rakennettaessa kuin vai-
keina aikoinakin. 

Maanpuolustusterveisin!

Pasi Laari
kapteeni

Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Kokonaisturvallisuus
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Hengellinen perheilta 
Tiistaina 6.6 Kouvolan seurakuntakeskuksessa.
Kahvitarjoilu klo 17.30, ohjelma alkaa kello 18.
Maanpuolustusjärjestöjen jäsenet, tervetuloa!

Kymenlaaksolaisten
Sotiemme veteraanien 

kirkkojuhla
perjantaina 19.5. 
Messu alkaen klo 10 Elimäen kirkossa
Saarna: piispa Voitto Huotari
Ruokailu seurakuntakeskuksessa
Päiväjuhla kirkossa

Kaakkois-Suomen aluetoi-
misto johtaa ”Intti tutuksi” 
hankeen 2016–2020 koko 
Kaakkois-Suomen alueella. 
Hanke käynnistettiin Puo-
lustusvoimien ja koulujen 
välillä viime vuonna. Hank-
keen tavoitteena on tiivistää 
yhteistyötä yläkoulujen 
kanssa seuraavin toimenpi-
tein:
• varusmiesten ja ammatti-
sotilaiden vierailut kouluil-
la oppitunteineen,
• oppilaiden vierailupäivät 
joukko-osastoissa sekä
• info-paketti koulujen 
opinto-ohjaajille.

Yhteistyöllä tuetaan 
nuorten valmistautumista 
kutsuntoihin ja varusmies-
palvelukseen sekä naisten 
osalta vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen Samalla uu-
distuneet puolustusvoimat 
tulee nuorisollemme tu-
tummaksi.

Toiminta-ajatus ja 
valmistelut vuonna 2016

Kohderyhmänä vuosina 

2016–2020 on peruskoulun 
9. luokan oppilaat. Kaak-
kois-Suomessa on 40 kou-
lua, joissa on peruskoulun 
9.luokka. Tämä tarkoittaa 
sitä, että hankkeella saavu-
tetaan lukuvuosittain noin 
3500 nuorta Kaakkois-Suo-
men alueella. Vaikuttavuus 
on yhteensä viisi ikäluokkaa 
eli lähes 18 000 nuorta vuo-
sina 2016–2020. Kampanja 
toteutetaan vuosittain sa-
man periaatteen mukaises-
ti. Valmisteluvaiheessa ke-
väällä 2016 Kaakkois-Suo-
men aluetoimisto laati 
suunnitelman, jonka perus-
teella aluetoimisto otti 
omalle vastuulle syksyn kut-
suntatilaisuuksiin liittyen 
toiminta-alueen pienimmät 
kunnat sekä neljä Kouvolan 
keskustan koulua. Karjalan 
prikaatin pääalueeksi muo-
dostui kokonaisuudessaan 
Kouvolan kaupunki ja vas-
taavasti Maasotakoulun 
vastuulle määritettiin Lap-
peenranta ja Imatra sekä 
Hamina ja Kotka. Kampan-
ja valmistauduttiin toteutta-

maan ensimmäiseksi ikä-
luokalle 01, vuonna 2001 
syntyneet nuoret, aikavälil-
lä 1.9.2016 – 31.5.2017. Toi-
minta pilotoitiin mm. Val-
kealan Yläkoulun vierailul-
la Karjalan prikaatissa sen 
vuosipäivään liittyen touko-
kuussa 2016 sekä muuta-
malla ”Intti-tutuksi” oppi-
tunnilla eri kouluissa.

”Intti-tutuksi” oppitunti

Kampanjan tarkoitus on ta-
voittaa kaikki oppilaat vä-
hintään ”Intti-tutuksi” op-
pitunnin avulla. Osaan op-
pitunteja pyritään sisällyttä-
mään vierailuja lähialueen 
joukko-osastoihin, esimer-
kiksi juuri vuosipäivään tai 
muuhun tapahtumaan liit-
tyen. Kouluissa pidettävän 
”Intti-tutuksi” oppitunnin 
kesto on noin 50 minuuttia 
ja sen sisältö on seuraava:
• Intti tutuksi -hanke, varus-
mieheksi video, Suomi ja 
sen lähiympäristö,
• Puolustusvoimat ja Raja-
vartiolaitos organisaatioina 
tehtävineen, 
• kutsuntojen kautta palve-
lukseen, varusmiespalvelus 
ja naisten vapaaehtoinen 
asepalvelus sekä
• Puolustusvoimat työpaik-
kana ja loppukeskustelu.

Kampanjan aloitus 

Kampanja aloitettiin vuon-
na 2001 syntyneille nuoril-
le viime syksynä. Koulujen 
rehtoreiden ja henkilökun-
nan vastaanotto kampanjan 
osalta on ollut erinomaista. 
Pienimmillään kouluissa on 
pidetty ”Intti-tutuksi” oppi-
tunnit, mutta osalle koulus-
ta on pystytty tarjoamaan 
huomattavasti enemmän. 
Tästä hyvänä esimerkkinä 
ovat 7.9.2016 järjestetty 
maanpuolustustapahtuma 
Kouvolassa, jossa oppilaat 
pääsivät tutustumaan paitsi 
kalustoon, myös ennen 
kaikkea reserviläisten jär-

jestämään tehtävärataan. 
Maasotakoulussa on tee-
man ympärille rakennettu 
aktiivisia tutustumistapah-
tumia ja Karjalan prikaatiin 
tulee 5.5.2017 vuosipäivään 
liittyen tutustumaan neljän 
koulun oppilaat. Kaiken 
kaikkiaan Kaakkois-Suo-
men aluetoimisto toimin-
nan ohjaajana, Karjalan pri-
kaati ja Maasotakoulu tule-
vat tavoittamaan kaikki 
vuonna 2001 syntyneet 
nuoret toukokuun 2017 lop-
puun mennessä.

Kampanjan jatkaminen

Kampanjaa jatketaan vuon-
na 2002 syntyneille nuoril-
le syksyllä 2017. Itse asiassa 

ensimmäinen merkittävä 
tapahtuma on 11.8.2017 jär-
jestettävä Suomi 100 kon-
serttikiertue. Tähän tapah-
tumaan on kutsuttu neljä 
koulua siten, että aamulla 
pidetään ”Intti-tutuksi” op-
pitunnit kussakin koulussa 
ja sen jälkeen oppilaat tule-
vat tutustumaan kalustoon 
Kasarminmäen Paraatiken-
tälle sekä suorittavat reser-
viläisten johtaman tehtävä-
radan. Osa jää kenties kuun-
telemaan klo 18.00 alkavaa 
soittokuntien konserttia.

Kokonaisuudessaan 
hanke on Kaakkois-Suo-
messa lähtenyt käyntiin 
erittäin hyvin. Kiitos tästä 
kuuluu erityisesti joukko-
osastojen ammattitaitoisel-

le henkilöstölle, koulujen 
henkilökunnalle sekä aktii-
visille reserviläisille. Kiitos!   

Toivotan aluetoimiston 
puolesta kaikille lehden lu-
kijoille erinomaista kuluvaa 
vuotta 2017! Kesää odotta-
essa, yhteistyöterveisin

Alueupseeri
Majuri Olli-Pekka 
Männistö
Karjalan prikaati
Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto
Paraatikenttä 1
45100 Kouvola
0299 438102
olli-pekka.mannisto@mil.fi

”Intti tutuksi” hanke 2016–2020 Kaakkois-Suomessa

Viime vuosina Suomeen on 
tullut entistä enemmän 
maahanmuuttajia. Osa heis-
tä on jäänyt pysyvästi maa-
hamme. Onko heidän ko-
touttamisensa onnistunut 
myös hengellisessä mieles-
sä? Kysymys on todella 
haastava. Olen aivan viime 
aikoina kuullut myös vieste-
jä maahanmuuttajien kään-
tymisestä kristityksi. Heitä 
on ollut mm. kastekoulussa 

useilla paikkakunnilla. Ai-
nakin Jyväskylässä ja Lap-
peenrannassa näin on ta-
pahtunut. 

Pääsiäisenä tapasin 
myös kristityksi kääntyneen 
henkilön. Hän kertoi oman 
tarinansa seurakunnan ko-
kouksessa. Hän oli käynyt 
pitkän sisäisen prosessin 
elämässään. Eräänlaisen us-
konkamppailun unineen ja 
Raamattuun tutustumisi-
neen. Lopputuloksena hän 
oli kokenut Kristinuskon 
Jumalan elävänä Jumalana.  
Kertomus oli aito ja vaikut-
tava. 

Tämän jälkeen aloin 
pohtia seikkaa; kuinka mei-
dän pitäisi uskonnollisessa 
mielessä suhtautua maan-

han muuttajiin?  Useimmat 
heistä eivät ole tänne tulles-
saan kristittyjä. Suomi on 
kuitenkin kristitty maa. 
Suomessa omaa kristilli-
syyttä ei korosteta. Emme 
taida juuri kertoa uskostam-
me maahanmuuttajillekaan 
Uskoamme ei esitetä ru-
koushetkin näkyvästi, kuten 
esimerkiksi muslimit teke-
vät. Kristillisyys on sisäistä 
uskomista. Suhdetta Juma-
laan ja suhdetta Jeesukseen 
Vapahtajaamme.  Uskos-
samme  korostetaan armoa. 
Olemme pelastettuja yksin 
armosta Jeesuksen sovitus-
työn tähden. Emme teko-
jemme vuoksi. Teot lähtevät 
sitten uskosta käsin. 

Kuinka osaisimme ker-

toa tämän kristinuskon yti-
men toisen uskonnon 
omaavalle maahanmuutta-
jalle? Näille jotka tuovat 
oman uskonnollisen har-
joittamisensa julki näkyväs-
ti päivittäisessä elämises-
sään. Siinäpä kysymys jota 
sopii pohtia, kun maahan-
muuttajia kuitenkin jää py-
syvästi maahamme. 

Kyselee 
Markku Ruokonen

Hengellisen toimikunnan 
jäsen

Maassa maan tavalla
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Vuosi 1957 on ollut mo-
nen reserviläisyhdistyksen 
perustamisvuosi. Niin Ii-
tinkin. Juhlaa vietettiin jä-
senistön ja pienehkön kut-
suvierasjoukon kanssa pe-
rinteikkäässä Kausalan Ra-
vilinnassa lauantaina huh-
tikuun ensimmäisenä päi-
vänä. Juhlapuheen piti itse-
oikeutetusti yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja, val-
tiopäiväneuvos Mikko Pe-
sälä. Hän korosti puhees-
saan vapaaehtoisen maan-
puolustustyön merkitystä 
alkaen sotia edeltäviltä 
vuosikymmeniltä, jolloin 
luotiin laaja koko kansaan 
ulottuva maanpuolustus-
tahto ja -henki. Tätä vete-
raanien perintöä nykyiset 
järjestöt ja myös nuoret 
omalla tavallaan edelleen 

jatkavat. Yhdistyksen ny-
kyisen puheenjohtajan Ve-
sa-Matti Virtasen avaa-
maan juhlaan tervehdyk-
sensä toi myös Iitin kunta, 
edustajanaan valtuuston 
puheenjohtaja Esa Lehti-
nen. Juhlaan kuuluvasta 
musiikista vastasi Ahvion 
soittokunta. .juhlassa pal-
kittiin yhdistysaktiiveja 
mm. Reserviläisliiton an-
siomitaleilla.

Reserviläisliiton pronssi-
nen ansiomitali: Asko 
Karjalainen, Einari Koutu-
kari, Mauri Orava, Juhani 
Pirinen, Matti Rantala, Ee-
ro Taimisto ja Vesa-Matti 
Virtanen.

Teksti ja kuvat:  
Jorma Uski

Iitin Seudun Reserviläisillä 60-vuotisjuhla

Ravilinna antoi juhlalle upeat puitteet

Puheenjohtaja Vesa- Matti Virtanen avasi kokouksen

Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen

”KOUVOLAN SOTAMUIS-
TOMERKIT” - kirjan julkis-
tamistilaisuus pidettiin maa-
nantaina 24.4.2017 kello 
11.00 Kouvola talon Honka 
-salissa. Eero Mattila Aloitti 
aineiston koonnin vuoden 
2010 keväällä. Osana sotave-
teraanien perinnetyötä työ 
jatkui vuonna 2011 sotiin liit-
tyvän aineiston kokoamisena. 
Nyt koottu ja kuvattu aineis-

to on laaja 
käsittäen 
kaikki sotiin 
liittyvät 
muistomer-
kit; ei ainoas-
taan viime 
sotiin liitty-
vät.

Kirjan 
koonti pe-
rusrungon 
osalta oli 
valmis jo 
vuonna 
2013. Yh-
teistyö Kou-
volan kan-

salaisopiston kirjoittajapii-
rin kanssa toi yhteistyölle 
uusia ajatuksia. ”Kouvolan 
Patsaita ja muistomerkkejä” 
-kirjan julkaisi Kouvola-
Seura ry 24 kirjoittajan työ-
nä. Mattila jatkoi omaa työ-
tään siirtäen toteutuksen 
”Suomi 100 vuotta” -tapah-
tumaksi. Yhteistyö sekä So-
taveteraanipiiri ry:n että Ky-
menlaakson Reserviupsee-

ripiiri ry:n kanssa on ollut 
luontevaa. Kouvolan Sota-
muistomerkit kirjassa koh-
teita on eri kaupunginosis-
sa seuraavasti. Muistomer-
kistä saattaa olla otettu usei-
ta kuvia.
Anjala 6 muistomerkkiä
Elimäki 8 muistomerkkiä
Inkeroinen 5 muistomerkkiä
Jaala 8 muistomerkkiä
Koria 7 muistomerkkiä
Kouvola 20 muistomerkkiä. 

Lisäksi Kasarmialueella 
on 12 muistomerkkiä.
Kuusankoski 16 muistomerk-
kiä
Myllykoski 8 muistomerkkiä
Sippola 8 muistomerkkiä
Utti 10 muistomerkkiä
Valkeala 21 muistomerkkiä. 

Lisäksi Tuohikotin alueel-
la on 4 muistomerkkiä.
Vekaranjärvi 10 muistomerk-
kiä

Kustaa III sotaan liittyvät 
muistomerkit 22 muis-
tomerkkiä.

Kaikkiaan muistomerk-
kejä kirjassa on 165 kappalet-

ta. 
Kirjan taitosta on vastan-

nut Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu Oy – 
XAMK ja ensisijaisesti opis-
kelija Antti Tahvanainen.

Kirjaa myydään 20 euron 
hintaan.

Kirjan julkaisua ovat tu-
keneet Anjalankosken Säästö-
pankkisäätiö sr, Jaalan koti-
seutusäätiö, Kouvolan kau-
punki, Kouvola-Seura ry, 
Kouvolan Sivistys- ja Urheilu-
talo Säätiö, Kymen läänin 
Maanpuolustusyhdistys ry, 
Kymenlaakson Terveyden 
Turva ry, Kymin Osakeyhtiön 
100-vuotissäätiö, Suomen Re-
serviupseeriliitto.

Haluan kiittää tässä yhte-
ydessä monia kaupunkimme 
sotahistorian harrastajia hy-
västä ja avuliaasta yhteistyös-
tä.

Eero Mattila
Kymenlaakson Sotaveteraani-
piirin perinneyhteyshenkilö

Eero Mattila kirjan julkistamistilaisuudessa. Kuva Jorma Uski.

Kouvolan sotamuistomerkit”-kirja julkaistu

256-sivuinen kirja tarjoaa lukijalle oivan mahdollisuuden 
tutustua kotiseutunsa rikkaaseen historiaan.
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Juhlapäivä sunnuntai 
maaliskuun 12.päivä oli 
yöpakkasen jäljiltä häikäi-
sevän kirkas ja aurinkoi-
nen.

Juhla alkoi kirkkoher-
ra Heikki Heinosen johta-
malla sanajumalanpalve-
luksella Karhunkankaan 
kappelissa. Lumipukuihin 
sonnustautunut kunnia-
vartio oli kirkkoon meni-
jöitä ovella vastassa. 

Metsäkappelin alttari-
taulu ikkunan takana oli 
mykistävä 

Päivän tekstin luki juh-
livan yhdistyksen edelli-
nen puheenjohtaja Pentti 
Kivi.

Jumalanpalveluksen 
jälkeen Seppo Pietarila ja 
Matti Nieminen ja laskivat 
seppeleen Karhunkankaan 
sankarimuistomerkille.

Päiväjuhlaa vietettiin 
Storaenson tehtaankerhol-
la Inkeroisten Tehtaanmä-
ellä. 

Maanpuolustuskorke-
akoulun apulaisrehtori, 
eversti Markku Hutka piti 
juhlapuheen. Valtovallan 
tervehdyksen toi juhlivan 
yhdistyksen jäsen, kansan-
edustaja Markku Pakka-
nen. Valtiopäiväneuvos, 
kunniapuheenjohtajaMik-
ko Pesälä esitti juhlivalle 
yhdistykselle reserviläislii-
ton tervehdyksen. Omat 
tervehdyksensä esittivät 
myös Kouvolan kaupun-
ginvaltuuston puheenjoh-
taja Harri Helminen ja 
Anjalankosken seurakun-
nan kirkkoherra Heikki 
Heinonen.

Juhlan musiikista vas-
tasi Rakuunasoittokunta. 
Lähes täysi salillinen juh-
lijoita nautti silminnähden 
isämaallisesta tunnelmas-
ta ja korkeatasoisesta oh-
jelmasta.

Inkeroinen Seudun Reserviläiset 60 vuotta

Metsäinen luonnon alttaritaulu teki vaikutuksen. Kuva: Jorma Uski

Tekstin lukija Pentti Kivi. Kuva: Jorma Uski Kunniavartio sanakarimuistomerkillä, edessä vas. Vesa Huovila ja Sami Aho, takana vas Timo Harjula ja Mika Kauppila.

Mikko Pesälä ja Markku Hutka. Kuva: Jorma Uski Markku Pakkanen. Kuva: Jorma Uski.
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Joukko-osastojen välisellä 
viestinhiihto/suunnistuskil-
pailulla on pitkä historia. 
Ensimmäinen kilpailu jär-
jestettiin jo vuonna 1935. 
Kilpailureitti kulki torilta 
torille: Haminasta Mikke-
liin.

Vuoteen 2014 saakka 
kilpailu oli Itä- ja Kaakkois-
Suomen joukko-osastojen 
ja reserviläisjoukkueiden 
välinen.

Vuoden 2015 puolustus-
voimauudistus muutti kisan 
2015 koko maata käsittä-
väksi.

Vuonna 2017 järjestely-
vastuussa oli Porin prikaati. 
Kilpailukeskuksena toimi 
Niinisalon tykistökoulu. 

Kilpailuun jakautuu A-
ja B-sarjoihin. A-sarjassa 
hiihtävät puolustusvoimien 
joukko-osastot ja -yksiköt, 
B-sarjassa eri maakuntien 
reserviläisjoukkueet.

Kymenlaakson reservi-
läisten joukkue on aina pär-
jännyt kilpailussa hyvin. Ta-
kana on mm. muutama 
voitto ja useita palkintosijo-
ja.

Tämän vuotinen jouk-
kuekin kuului ennakkosuo-
sikkien joukkoon. 

Kilpailun luonteeseen 
kuuluu kisayötä edeltävänä 
päivänä suoritettava reitin 
tiedustelu ja valmistelu sekä 
vaihto- ja majoituspaikko-
jen suunnittelu. Teoreetti-
nen reitin pituus on noin 90 
kilometriä ja se jakaantuu 
kuuten eri osuuteen. Kilpai-
lun lähtö tapahtui klo 21.00 
varuskunnasta.

72. Oltermannin hiihto Niinisalossa 8.-9.3.2017.

 Lähdössä lumi pöllysi. Kuva: Puolustusvoimat

Toisen osuuden alun tilanne kertoo oleellisen tilanteen. Kuva: Puolustusvoimat

Oltermannina, jolle 
hiihtäjien viesti maalissa 
luetaan, toimi tällä kertaa 
maavoimien operaatiopääl-
likkö, prikaatikenraali Jari 
Kallio.

Kilpailun seuranta on 
mahdollista kaikille inter-
netin välityksellä suunnis-
tuskisoista tutulla GPS-seu-
rannalla.

Heti erottui kolmen ko-

va kärki, Suur-Savo, Pohjois-
Karjala ja Kymenlaakso, 
mutta juuri ennen ensim-
mäistä yleisörastia Kymen-
laakso jäi lähes kymmenen 
minuuttia. Rastilla huomat-
tiin, että avausparista Tom-
mi Lavonen oli väsähtänyt ja 
hänen parinsa Simo Mänt-
tärillä kantoi molempien ki-
vääriä.

Tilanne säilyi lähes en-

nallaan, mutta ennen 5. ras-
tia kärki tiivistyi; kaikki kol-
me kärkijoukkuetta olivat 
parin minuutin sisällä toi-
sistaan. Rastille lähestymi-
nen ratkaisi yhtäkkiä pelin; 
Kymenlaakso jäi jälleen yli 
neljä minuuttia.

Pitkällä tieosuudella 
kohti Jämin hiihtokeskusta 
ero kasvoi tasaisesti ollen 
välimaalissa noin 11 mi-

nuuttia.
Suursavolaisten hiihto-

voima oli yksinkertaisesti 
liikaa. 

Ankkurit lähtivät Gun-
dersen-menetelmällä 19 ki-
lometrin taipaleelle kohti 
varuskuntaa klo 7.30 alka-
en. Kymenlaakso teki ryn-
nistyksen saavuttaakseen 
toisena lähteneen Pohjois-
Karjalan. Tietä myöten va-

littu pidempi reitti koitui 
kuitenkin kohtaloksi ja yk-
kös- ja kakkossijat olivat ka-
ranneet. Maalissa ero voit-
tajaan oli jo lähes puoli tun-
tia.

Reserviläissarjan kolme 
parasta olivat 1.Suur-Savo, 
2. Pohjois-Karjala, 3. Ky-
menlaakso. Nämä joukku-
eet olivat tuntikaupalla 
edellä parhaita joukko-
osastojen joukkueita, joista 
paras oli Kainuun prikaati. 
Tuon urheilukoulujoukku-
een yksi jäsen oli Kouvolan 
Hiihtoseuran maajoukkue-
hiihtäjä, alikersantti Lauri 
Lepistö.

Mainittavaa on myös, 
että Kymenlaakson joukku-
eessa hiihtäneelle yliker-
santti Tommi Lavoselle kil-
pailu oli 10. Oltermannin 
hiihto, josta hänet myös pal-
kittiin.

Joukkueen kokoajana ja 
huoltajana toimi jälleen an-
siokkaasti ylivääpeli Urpo 
Särkkä.

Kymenlaakson joukku-
een muodostivat:

jääkäri Niko Hakulinen, 
yliluutnantti Juha Koski, 
vääpeli, Petri Kotro varajoh-
taja, ylikersantti Tommi La-
vonen, ylikersantti Ari Mik-
kelä, alikersantti Simo 
Mänttäri, vänrikki Jarno 
Parkkinen, kersantti Sante-
ri Paronen, kersantti Han-
nu-Pekka Pukema, luut-
nantti Jukka Tani johtaja, 
luutnantti Patrik Väisänen, 
kersantti Ari Heinola vara-
mies, ylivääpeli Urpo Särk-
kä huoltaja, kapteeni Jorma 
Laukkanen autonkuljettaja, 
jääkäri Alex Åkerlind au-
tonkuljettaja (varusmies).

 
Teksti : Jorma Uski
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Kymenlaakson reserviläiset 
tervehtivät OLTERMANNIA

Kymenlaakson reserviläiset kiittävät Puolustusvoimia siitä, et-
tä reservin taitoa ja kestävyyttä mittaava Oltermannin hiihto 
on osa Puolustusvoimien kertausharjoituskiertoa.

Kertausharjoituskäsky mahdollistaa reserviläisjoukkueiden 
useampipäiväisen osallistumisen sotilaalliseen hiihtotapahtu-
maan, joka tällä kertaa suuntautuu meille kymenlaaksolaisil-
le poikkeukselliseen suuntaan---länteen.

Reserviläiset haluavat edelleen kehittää taistelijan perusomi-
naisuuksia; hiihto- ja suunnistus- sekä ampumataitoaan, sa-
moin kuin henkistä kestävyyttään.

Hyvin koulutetun, hyväkuntoisen ja kaikella tapaa nopean re-
servin merkitys vain korostuu nykyaikana. Tämän on naapu-
rimme Ruotsikin jälleen huomannut.

Näillä mietteillä tuomme terveiset Oltermannille tällä kertaa 
tänne Satakuntaan, samalla toivottaen Oltermannille menes-
tystä tehtävässään!

Pasi Laari     Olli Leisti
Reserviupseeripiirin  Reserviläispiirin
puheenjohtaja    puheenjohtaja 

Kymenlaakson ankkuri luutnantti Jukka Tani maalissa. Kuva: Puolustusvoimat

 Ankkuri, luutnantti Jukka Tani, aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Saku Muona ja joukkueen huoltaja, ylivääpeli Urpo Särkkä

10 kertaa Oltermanninhiihtoon osallistunut ylikersantti Tommi Lavonen

Tänä vuonna vielä Kainuun prikaatin joukko-osastosarjassa hiihtänyt aliker-
santti Lauri Lepistö
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Kunniamerkit:

Christina Saarinen Piirin ansioristi
Pirjo-Liisa Ikonen Piirin ansioristi

Piirin vuosipalkinnot:
Piirin kunniamiekka: yliluutnantti Sakari Ahola, Voikkaan 
reserviupseerikerho
Kenraalipatsas: majuri Paavo Tiainen Haminan reserviup-
seerikerho 
Parhaan ampujan palkinto: yliluutnantti Antti Puhakka 
Myllykosken reserviupseerikerho
Parhaan urheilijan palkinto: ylikersantti Keijo Heijari, Kar-
hulan-Kymin reservinaliupseerit
Kuntokorttiarvontapalkinto: yliluutnantti Kim Jokela, Kou-
volan reserviupseerikerho 
Kuntotestiarvontapalkinto: kapteeni Reino Hemmilä, Eli-
mäen reserviupseerikerho 

Prosenttiammunnat: 
Kunniakilpi, suuret kerhot,  Karhulan reserviupseerikerho 

Kunniakilpi, keskisuuret kerhot, Myllykosken reserviup-
seerikerho 
Kunniakilpi, pienet kerhot, Voikkaan reservupseerikerho  

Toimintakilpailut:
Kunniakilpi, piirin toimintakilpailu  Voikkaan reserviup-
seerikerho 
Kunniakilpi, piirin kuntokilpailu  Elimäen reserviupsee-
rikerho 
Kunniakilpi, piirin yleiskilpailu  Elimäen reserviupsee-
rikerho 

Huomionosoitusten jälkeen molemmat piirit pitivät 
omat kevätkokouksensa, joissa hyväksyttiin mm. edellisen 
vuoden toimintakertomus ja tilit sekä myönnettiin vastuu-
vapaus tilivelvollisille

Toiminnassa ei ollut suurta dramatiikkaa. Molempien 
piirien taloustulos oli positiivinen hyvin menneiden Reser-
vin ampumamestaruuskisojen ansiosta.

Teksti: Jorma Uski
Kuvat: Paavo Mikkonen

 

Kevätkokoukset pidettiin Haminassa 19.3.2017

Piirien parhaana urheilijana palkittiin ylikersantti Keijo Heijari ampumahiihtoansioistaan. Palkinnon luovuttaja, yliluutnantti Ilkka Kuusela oikealla..

Tapahtuma alkoi perintei-
sesti reserviupseeripiirin 
edellisen kunniapuheenjoh-
tajan, majuri Erkki Sutelan 
laatiman ohjeistuksen mu-
kaisesti jumalanpalveluk-
sella. 

Marian kirkossa liturgi-
na toimi kappalainen, Ha-
minan vs. kirkkoherra Ani-
ta Venäläinen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen laskettiin 
seppele Johanneksen kirkon 
vierustalla olevalle sankari-
muistomerkille. Seppeleen 
laskivat reserviläispiirin pu-
heenjohtaja, kersantti Olli 
Leisti ja piirien yhteinen 

toiminnanjohtaja, kapteeni 
Jorma Uski. Kunniavartios-
sa olivat Haminan reser-
viupseerikerhon kapteenit 
Jarkko Tawast ja Ari Falken-
berg.

Tämän jälkeen kokous-
tapahtumat siirtyivät Hami-
nan sotilaskotiin, jossa 
aluksi tarkastettiin perintei-
seen tapaan osallistujien 
valtakirjat ja nautittiin ko-
kouskahvit.

Reserviläispiirin pu-
heenjohtaja Olli Leisti avasi 
yhteisen kokoustilaisuuden. 
Puolustusvoimien terveh-
dyksen ja samalla katsauk-

sen Kaakkois-Suomen alue-
toimiston tehtäväkenttään 
ja ajankohtaisiin asioihin, 
mm. peruskoulun 9. luok-
kalaisille tarkoitetun ”Intti 
tutuksi” kampanjaan esitti 
Kaakkois -Suomen aluetoi-
miston päällikkö, eversti-
luutnantti Saku Muona.

Haminan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Kalervo Tulokas toi tilai-
suuteen kaupungin terveh-
dyksen.

Haminan seurakunnan 
tervehdyksen esitti kappa-
lainen, vs. kirkkoherra Ani-
ta Venäläinen. Molemmissa 

tervehdyksissä korostui 
kaupungin, seurakunnan, 
varuskunnan sekä maan-
puolustusjärjestöjen väli-
nen saumaton yhteistyö.

Kevätkokoustapahtu-
massa jaetaan perinteisesti 
edelliseltä vuodelta ansaitut 
henkilökohtaiset sekä ker-
hokohtaiset palkinnot ja 
huomionosoitukset. 

Reserviupseeripiirin 
huomionosoitukset ja vuo-
sipalkinnot jakoi reserviup-
seeripiirin 1. varapuheen-
johtaja, yliluutnantti Ilkka 
Kuusela avustajanaan toi-
minnanjohtaja Jorma Uski.

Kaikki paikalla olleet palkitut. Vas. jakaja Ilkka Kuusela, Kim Jokela, Jere Kujala, Jani Juvankoski, Pirjo-Liisa Ikonen, Christina saarinen, Keijo Heijari, Timo Seppälä, Sakari Ahola ja Paavo Tiainen.
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Everstiluutnantti Saku Muona valmistautuu esitykseensä.

Karhulan Reserviupseerikerhon edustaja, komentaja Timo Seppälä saa kunniakilven Ilkka Kuuselalta. 

Tapahtuman järjestelyistä vastasi Haminan seudun Reserviläisten puheenjohtaja Harri Mielonen.

Myllykosken kerhon varapuheenjohtaja, vänrikki Jere Kujala ja prosenttiammunnan kunniakilpi.

ravijoenrakennus.com
* kaivaa – rakentaa – nostaa *

044 5146 730
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TAPAHTUMAN	AIKATAULU:	ESITYKSET,	LUENNOT	JA	SEMINAARI	

Kalustonäyttelyt	
ulkoalue

Järjestöt	
sisätila

Kalustonäyttelyt	
ulkoalue

Järjestöt	
sisätila

KLO

1 2 3 1 2 3
09.00 Valmistelut
09.30 							
10.00 10.00 10.00
10.30 10.30 10.30
11.00 11.00 11.00
11.30 11.30 11.30
12.00 12.00 12.00
12.30 12.30 12.30
13.00 13.00 13.00
13.30 13.30 13.30
14.00 14.00 14.00
14.30 14.30 14.30
15.00 15.00 15.00
15.30 15.30 15.30
16.00 16.00 16.00
16.30 16.30 16.30
17.00 17.00 17.00
17.30 17.30 17.30
18.00 18.00 18.00

Luennot:
Terveustieteiden	maisteri	Kirsi	Kiiskinen,		"Aktiivisuutta	satasella" Seminaari:
Varatuomari	Eero	Mattila,	"Suomen	itsenäisyyteen	vaikuttaneet	taistelut	 Eversti	(evp)	Aapo	Cederberg	"Euroopan	tyrvallisuuspoliittinen	kehitys	ja	sen	vaikutukset	Suomelle"
																																																	Kymenlaakson	sotamuistomerkkien	välittäminä" Prikaatikenraali	Markku	Myllykangas,	"Puolustusvoimat	kaakkoista	turvallisuutta	tuottamassa"
Valtiopäiväneuvos	Mikko	Pesälä,	"Suomi	1917" Ylikomisario	Jukka	Lankinen,	"Sisäinen	turvallisuus"

P-KYM	musiikki-
opisto							12.30-

13.30
Guinness	WR,	Moottori-	

saha	jongleeraus																	
13.00-14.00

Laskuvarjo-	
hyppynäytös																				
12.00-12.30

Turvallisuus-	
poliittinen	
seminaari	
12.30-16.00

08.00	-
10.00

P-KYM	musiikki-
opisto							16.00-

17.00

Koulut	info-
tilaisuus Kymitehtaan	koulu

Pilkan	koulu
Valkealan	yläkoulu

Luento/			
Mattila		

15.00-16.00

Luento/			
Kiiskinen	

14.00-14.30

Luento/			
Pesälä	13.00-

14.00

Kouvolan	
Soittokunta	
13.00-15.00

Perjantai	19.5. Lauantai	20.5.

08.00	-
10.00

Tapahtuma	on	auki	yleisölle	19.5.	klo	10.00	-	18.00	ja	20.5.	klo	10.00-16.00

Purku

KLO Näytöslava	
alakerta

Näytöslava	
yläkerta

Kino	1	2	3	 KLO Näytöslava	alakerta Näytöslava	
yläkerta

Kino	1	2	3	

Rakuuna	Soittokunta										
10.00	-	12.00

Valmistelut

Tapahtumaa koordinoi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri.
Tapahtuman johtaja: Tapio Lakela, 044 2590905, tapio.lakela@mpk.fi
Kenttäpäällikkö: Antti Pienimäki, 045 56638255, antti.pienimaki@mpk.fi

OSALLISTUJAT:

Viranomaiset
• Kaakkois-Suomen poliisilaitos
• Kaakkois-Suomen rajavartiosto
• Karjalan prikaati
• Kouvolan kaupunki
• Kymenlaakson pelastuslaitos
• Rakuunasoittokunta
• Tulli 

Järjestöt
• Kaakkois–Suomenn alueneuvottelukunta/Naisten Valmiusliito
• Karjalan Prikaatin Kilta ry
• Kiltapiiri
• Kouvolan Putkiradiomuseo
• Kouvolan Soittokunta
• Kymen Liikunta
• Kymenläänin Maanpuolustusyhdistys ry
• Kymenlaakson Martat ry
• Kymenlaakson rauhanturvaajat
• Middle Rivers Kennelkerho
• Paikalliset Sotilaskotiyksiköt
• Pohjois–Kymenlaakson Asehistoriallinen yhdistys
• Pohjois–Kymen kadettipiiri
• Pohjois–Kymen Musiikkiopisto
• Reserviläispiiri
• Reserviupseeripiiri
• Sotiemme Veteraanit/ Kymenlaakson keräyspiiri
• Suomen Reumaliiton Etelä-Karjalan–Kymenlaakson aluetoimikunta,
• Team Ecelsior/Laskuvarjojääkärikilta
• Vapaussotien Kymenlaakson Perinneyhdistys ry

Yritykset
• Eko-Aims Oy
• Kauppakeskus Veturi

Vapaaehtoista maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta 
esittelevä Nuku rauhassa tapahtuma 19.–20.5.2017 
Kauppakeskus Veturissa
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Suorituskykyä, osaamista 
ja toimintakykyä

Maanpuolustuspiirin kou-
lutustarjonta käsittää tänä 
vuonna lähes 200 kurssia. 
Tavoitteena kouluttaa 
4 600 henkilöä yli 10 000 
koulutusvuorokauden ai-
kana.

Maanpuolustuspiirin 
perustehtävä on tuottaa 
suorituskykyä, osaamista 
ja toimintakykyä. Haluam-
me olla tunnettu, arvostet-
tu kiinnostava kokonais-
turvallisuuden kouluttaja, 
jonka koulutus on sotilaal-
lisesti painottunutta. Ta-
voitteemme ovat erikois-
osaaminen, vaikuttavuus, 
sitoutuminen ja aktiivi-
suus sekä tehokkuus ja laa-
tu. Maanpuolustuspiirin 
tuottaa suorituskykyä Kar-
jalan prikaatille, Kaakkois-
Suomen aluetoimistolle, 
Etelä-Savon aluetoimistol-
le, Utin jääkärirykmentille 
ja Maasotakoululle sekä 
Raja- ja Merivartiokoulul-
le. 

Erityisosaamista  
kolmella  
koulutuspaikalla

Piirillä on kolme koulutus-
paikkaa Kouvola, Lap-
peenranta ja Mikkeli sekä 
niillä vastaavasti kolme 
toiminta-aluetta Kymen-
laakso, Etelä-Karjala ja 
Etelä-Savo.

Kouvolan koulutuspai-
kan erityisosaamista ovat 
kouluttajakoulutus ja isot 
KYMIJOKI- ja SALPA-
harjoitukset sekä avoimen 
oppimisympäristön (PV-
Moodle) hyödyntäminen 
koulutuksessa. Lappeen-
rannan koulutuspaikan 
erityisosaamista ovat yh-
teistoiminta viranomais-
ten kanssa, naisten koulu-
tus ja erikoisrajajääkärien 
reservin koulutus. Mikke-
lin koulutuspaikan erityis-
osaamista ovat ase- ja am-
pumakoulutus, jalkaväki-
koulutus ja kranaatinhei-
tinkoulutus sekä kenttä-
muonitus. 

Toimijoiden osaamista 
ylläpidetään koulutuspaik-
kojen, piirin ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
täydennyskoulutuksella. 
Kouluttajakoulutusvuoro-
kausia oli viime vuonna lä-
hes 2 500. Joukko-osastot 
tukevat kouluttajiemme 
osaamista vuosittain jär-
jestettävällä täydennys-
koulutuksella. Tähän kuu-
luvat muun muassa asela-
jikoulutusta sekä puolus-
tusvoimien normien edel-
lyttämä ammuntojen joh-
tajakoulutus ja ensiapu-
koulutus sekä puolustus-
voimien ajolupakoulutus-
ta.

Vaikutusta 
yhteistoiminnalla

Sotilaallinen koulutus 
kohdennetaan paikallispa-

taljoonien ja maakunta-
komppanioiden suoritus-
kyvyn kehittämiseen. Pai-
nopisteenä on kertaushar-
joituksiin valmentava kou-
lutus. Sotilaallisia val-
miuksia palveleva koulu-
tus kohdennetaan reservi-
läisten osaamisen ja toi-
mintakyvyn kehittämiseen 
täydentämään sotilaallista 
koulutusta, erityisesti nii-
den joukkojen johtajien ja 
avainhenkilöiden koulut-
tamiseksi, joille ei ole 
suunnitteilla lähiaikoina 
kertausharjoituksia. Va-
rautumis- ja turvallisuus-
koulutuksella tuetaan kun-
tien toimintakykyä häiriö-
tilanteissa mm. varautu-
miskoulutuksella, kyber-
koulutuksella, maatilojen 
varautumiskoulutuksella 
ja öljyntorjuntakoulutuk-
sella. Kaikki koulutus lisää 
osallistujien toimintaky-
kyä häiriö- ja poikkeusti-
lanteisiin.

Puolustusvoimien jou-
kot ovat samaan aikaan 
koulutuksen tilaajia, tuki-
joita ja mahdollistajia. 
Kurssien vaikuttavuutta 
ovat yhdessä tilaajan kans-
sa määritettyjen päämääri-
en ja tavoitteiden saavutta-
minen. Päämäärät kuva-
taan joukkojen kyvyk-
kyyksiä ja osallistujien 
osaamistavoitteina: tun-
nettava, hallittava, osatta-
va. Joukko-osastojen tuki 
mahdollistaa erinomaiset 
edellytykset monipuolisel-
le koulutukselle. Maan-
puolustuspiiri toimi yhä 
enemmän kokonaisuute-
na. Tämä näkyy ennakoi-
vana suunnitteluna ja yh-

teisenä toimintana. 
Apulaispiiripäällikkö 

Tapio Lakela hoitaa piiri-
päällikön apuna yhteistoi-
mintaa alueen sidosryh-
miin. Käytännön yhteistoi-
mintaa hoitavat Kouvolan 
koulutuspaikan vanhim-
pana koulutuspäällikkönä 
Roy Ylijoki ja vuoden alus-
ta koulutuspäällikkönä 
aloittanut Antti Pienimäki.

Sitoutumista ja 
aktiivisuutta

Tulokset saavutetaan kou-
lutuspaikoilla. Tulokset te-
kevät lähes 300 vapaaeh-
toista ja sitoutunutta toi-
mijamme. Toimijamme 
ovat pääosin varusmies-
palveluksen suorittaneita 
reserviläisiä, joilla on pal-
veluskokemusta operatii-
visista, alueellisista ja pai-
kallisjoukoista sekä yhä 
useammin myös kriisin-
hallintatehtävistä. Pääosa 
Kouvolan koulutuspaikan 
lähes 100 sotilaskoulutta-
jasta on sijoitettu tai ollut 
sijoitettuna alueen sodan 
ajan joukkoihin. Varautu-
mis- ja turvallisuuskoulut-
tajat ovat alansa osaajia. 
Esittelemme mielellämme 
toimintaamme reserviläis-
piirien ja kerhojen jäsenil-
le uusien ja erityisesti 
nuorten ja naisten saami-
seksi mukaan toimintaan.

Tehokkuutta  
resurssien käytössä

Koulutus ja sen tukeminen 
on sovittu piirin ja Karja-
lan prikaatin välisessä yh-
teistoimintasopimuksessa. 

Valmiutta tukevat nopeim-
min käytettävien joukko-
jen reserviläisten toiminta 
eri tehtävissä. Kertaushar-
joituksia tuetaan niihin 
valmentavalla koulutuk-
sella. Pääosa piirin koulu-
tuksesta tapahtuu viikon-
loppuina, mikä lisää kou-
lutustilojen ja -alueiden 
käyttöastetta. Sotilasmate-
riaalin käytön ja huollon 
osaaminen kursseillamme 
vähentävät rikkoutumisia 
ja huoltotarvetta. Puolus-
tusvoimien henkilöstöä 
tarvitaan piirin koulutuk-
sessa vain puolustusvoimi-
en varomääräysten ja mui-
den normien niin edellyt-
täessä sekä materiaalin 
noutamisessa ja palautta-
misessa joukko-osastoille 
parhaiten sopivina aikoi-
na.

Laatua arvioinnilla  
ja kehittämisellä

Koulutuksellemme on 
määritetty 10 laatuvaati-
musta ja 50 arviointikri-
teeriä. Piirillä on kaksi 
MPK:n hyväksymää kou-
lutusohjelmaa ja viisi audi-
toitua kurssia. Tänä vuon-
na auditoidaan jokaisen 
piirin alueella olevan puo-
lustusvoimien toimijan 
kanssa vähintään yksi puo-
lustusvoimien tilaama 
kurssi. Laadittu itsearvi-
ointi on edellytys kurssin 
auditoinnille. Tavoitteena 
on, että itsearviointi teh-
dään vähintään 25 % kurs-
seista. Arviointien tulok-
sena tulee päätyä vähin-
tään yhteen omaan kehit-
tämistoimenpiteeseen ja 

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri reservin kouluttajana

KUTSU

Reserviläisten 
rynnäkkökivääri-

ammuntakilpailuun
”Ukon tie”

Kymenlaakson reserviläispiiri järjestää lauantaina 
9.9.2017 Karjalan prikaatin ampumaradalla rynnäkköki-
vääriammuntakilpailun. Kilpailu järjestetään Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen Kouvolan koulutuspaikan 
kurssina kurssina 0800 17 12008.

Kilpailu sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen jouk-
kuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpai-
lun. Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on olta-
va samasta reserviläisjärjestöstä. Joukkueen kaikki am-
pujat kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa. Kil-
pailuna on rynnäkkökivääriammunta 2 (3+3+4 ls koh-
distukse) +10 ls kilpasarja+10 ls kilpasarja, aikaa 1 min.)

Kilpailuihin voivat osallistua reserviläisjärjestöihin kuulu-
vat, varusmiespalveluksen suorittaneet reserviläiset. Ta-
pahtumaan osallistuva reserviläinen ilmoittautuu MPK:n 
järjestelmän kautta henkilökohtaisesti, jolloin hän on 
myös vakuutettu. 

Ilmoittaudu kilpailuun osoitteessa www.mpk.fi. Il-
moittautumista varten tulee sinun ensin kirjautua järjes-
telmään, mikäli et ole aikaisemmin sitä jo tehnyt. Kirjau-
tumisen jälkeen voit ilmoittautua kurssille ”Tutustu kurs-
seihin ja ilmoittaudu” valikon kautta. Kerro myös yh-
distyksesi ampumavastaavalle, että olet ilmoit-
tautunut/ilmoittautumassa!

Kerhon, yhdistyksen tai killan ampumavastaava/
joukkueen kapteeni! Pidä yhteyttä kesän aikana 
yhdistyksesi ampujiin ja varmista, ketkä ovat ki-
saan lähdössä/ilmoittautumassa. Näin saadaan 
parhaat joukkueet liikkeelle! Joukkueen kokoon-
pano ilmoitetaan joukkueen kapteenin toimes-
ta vielä erikseen sähköpostiosoitteeseen kymres-
mail@gmail.com

Kilpailun nimi ”Ukon tie” juontaa juurensa Jalkaväkiryk-
mentti 8 sodanaikaiseen peitenimeen ”Ukko”. JR 8 tais-
teli Itä-Karjalassa osallistuen mm. Petroskoin valtaukseen 
hyökkäysvaiheessa ja asemasotavaiheeseen Syvärillä sekä 
torjuntataisteluihin kesällä 1944 U-asemassa. JR 8 tun-
netaan myös Tuntemattoman sotilaan rykmenttinä, jon-
ka vaiheita Väinö Linna kuvaa romaanissaan.

Tervetuloa!

yhteen kehittämisesityk-
seen. Osallistujapalautteet 
kootaan kaikista kursseis-
ta pl. samankaltaisina tois-
tuvat tapahtumat. Piiriin 
koulutustuloksia arvioi-
daan ja kehittämistoimen-
piteitä sovitaan yhteisissä 
suunnittelutilaisuuksissa 
aluetoimistojen ja reservi-
läispiirien kanssa.

Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirillä on 
tahto, valmius ja kyky toi-
mia joukko-osastojen ja 

reserviläispiirien koulu-
tuskumppanina nyt ja tu-
levaisuudessa.

”Lisää turvallisuutta 
yhdessä”

Hannu Hyppönen
Piiripäällikkö
Kaakkois-Suomen maan-
puolustuspiiri
Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys
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Defenderillä myötä- ja 
vastamäessä

Lauantaiaamuna kolmisen-
kymmentä reserviläistä saa-
pui Vekaranjärvelle hankki-
maan puolustusvoimien B-
ajolupaa. Monelle Vekaran-
järvi oli tuttu jo varus-
miesajoilta, mutta osa oli 
paikalla ensimmäistä ker-
taa. Kyseessä oli Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) järjestämä harjoitus, 
jossa kurssin suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastasivat 
reserviläiskouluttajat. Kou-
lutusapua oli saatu Karjalan 
Prikaatista ylivääpeli Taina 
Karppaselta sekä vääpeli Ri-
ku Tuppuraiselta. 

Kurkistuksia pellin alle

Aamupäivän aikana käsitel-
tiin puolustusvoimien ajo-
lupamääräyksiä sekä ajo-
neuvojen teknisiä tietoja ja 
käyttöä. Puolustusvoimien 
B-ajolupa oikeuttaa aja-
maan puolustusvoimien 
henkilö-, maastohenkilö- 
sekä pakettiautoilla. MPK:n 
harjoituksissa pyritään 
mahdollisuuksien mukaan 
hoitamaan tarvittavat kulje-
tukset itse, joten on tärkeää, 
että mahdollisimman mo-
nelta löytyy ajolupa takatas-
kusta. 

Päivän teoriaopintojen 
jälkeen kurssilaiset pääsivät 
vihdoin kuljetuskeskukseen 
autoihin tutustumaan. 
Kurssilla ajoneuvona toimi 
Landrover Defender, jossa 
saa puolustusvoimien nyky-
sääntöjen mukaan kuljettaa 
kuljettajan lisäksi neljää 
henkilöä. Ennen varsinaista 
ajoharjoittelua reserviläis-
kouluttajat pitivät rastikou-
lutuksia, joissa käsiteltiin 
mm. vinssausta ja kuorma-

usta. Ennen ajoon lähtöä 
autoille tehtiin ajoonlähtö-
tarkastus, jossa tarkistettiin 
esimerkiksi öljyt ja muut 
nesteet sekä varmistettiin, 
että autosta löytyi renkaan-
vaihtoon tarvittavat väli-
neet.

Teoriasta käytäntöön

Loppuilta kului käsittelyra-
dan parissa, jossa kurssilai-
set pääsivät harjoittelemaan 
auton käyttäytymistä erilai-
sissa tilanteissa. Radalla 
harjoiteltiin taskuparkkee-
rausta ylä- ja alamäkeen, 
tolppien välistä pujottelua 
eteen- ja taaksepäin sekä 
muita erilaisia autonhallin-
taan liittyviä harjoitteita. 

Sunnuntaina oli vuoros-
sa maastoharjoittelua lähi-
harjoitusalueella ja Pahka-
järvellä. Kurssilaiset pääsi-
vät ajamaan niin jyrkkiä 
mäkiä, mitä ei tavallisilla 
teillä tule vastaan eikä nor-
maaleilla henkilöautoilla 
olisi mitään mahdollisuuk-
sia päästä ylös. Muutamien 
taaksepäin liukumisten jäl-
keen kaikki pääsivät mäet 
ylös sekä myös turvallisesti 
alas.  Lisäharjoituksena 
päästiin vielä vinssaamaan 
kouluttajan ulos ajama auto 
ylös ojasta. Kurssi antoikin 
hyvät edellytykset jatkaa 
ajoharjoittelua tulevissa 
MPK:n harjoituksissa ja ko-
tiinpäin lähti monta tyyty-
väistä kurssilaista ajolupa 
kourassa.

Teksti ja kuvat: 
Reservin yliluutnantti 
Kaisa Manninen

Artikkelin kirjoittaja toimii 
sotilaskouluttajana Kaak-
kois -Suomen maanpuolus-
tuspiirissä.

B – ajolupakoulutus Vekaranjärvellä 21.- 22.1.2017

Vänrikki Peetu Mehtonen tarkkana.

Ajoneuvon vinssaaminen ojasta.
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Puolustusvoimien tilaama koulutus
Tapahtuma Aika Paikka
CISM kilpailujen turvallisuus ja liikenne 11.06.2017 09:00-15.06.2017 Lappeenranta
Vänrikki- ja kersanttipäivä, Mikkeli 19.08.2017 09:00-19.08.2017 Mikkeli
Virka-apukoulutus, Mikkeli 19.08.2017 09:00-20.08.2017 Mikkeli ymp
Sotilaspartiokilpailu (KARPR:n partiokilpailun yhteydessä) 23.08.2017 16:00-24.08.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Taisteluensiapukurssi (TCCC), UTJR 24.08.2017 09:00-27.08.2017 Utti, UTJR
Tarkka-ampujien kertauskurssi, UTJR 25.08.2017 09:00-27.08.2017 Utti, UTJR
Taisteluharjoitus, SPOLK 25.08.2017 09:00-27.08.2017 Lappeenranta - Taipalsaari
Tarkka-ammunnan SM-kisat (Simo Häyhä), toimitsijat 25.08.2017 09:00-27.08.2017 KARPR
Vänrikki- ja kersanttipäivä, UTJR 26.08.2017 09:00-26.08.2017 Utti, UTJR
Perustamiskurssi 2 31.08.2017 10:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kymijoki 2017 (johto-, erotuomari-, simulaattori-, kouluttaja- ja tukihenkilöstö) 01.09.2017 10:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kymijoki 2017 01.09.2017 10:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Porrassalmi,reserviläisten ampumakilpailu, Mikkeli 01.09.2017 18:00-02.09.2017 Mikkeli
Tulenjohto- ja tuliasemakoulutus/Krh 09.09.2017 09:00-10.09.2017 Mikkeli
Kuljettajakoulutus, PV:n B-ajolupa 15.09.2017 09:00-17.09.2017 UTJR, Utti
MPK:n kouluttajakurssi 5 kouluttajat; Hamina 16.09.2017 08:00-16.09.2017 Hamina, RUK
MPK:n kouluttajakurssi 5 opiskelijat, orientaatiopäivä; Hamina 16.09.2017 08:00-16.09.2017 Hamina, RUK
Vänrikki- ja kersanttipäivä, KARPR 20.09.2017 09:00-20.09.2017 KARPR, Vekaranjärvi
MPK Kouluttajakurssi 5, joukkuetaso, 1. lähijakso, Hamina 06.10.2017 12:00-08.10.2017 Hamina, RUK
Köysilaskeutumiskurssi 07.10.2017 09:00-07.10.2017 Immola
Aselajitaidot 03.11.2017 09:00-05.11.2017 Immola
Vuoden 2018 kurssien ensimmäinen suunnittelu ja valmistelutilaisuus. 11.11.2017 09:00-11.11.2017 Kouvola
Fyysisen kunnon testit, ATT, lähitaistelukoulutus, Mikkeli 18.11.2017 09:00-19.11.2017 Mikkeli
MPK Kouluttajakurssi 5, joukkuetaso, 2. lähijakso, Hamina 24.11.2017 12:00-26.11.2017 Hamina, RUK

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
Tapahtuma Aika Paikka
Taisteluharjoitus RUK YTH  2 05.06.2017 09:00-08.06.2017 Hamina, RUK
EKSOTE viranomaisyhteistyö 06.06.2017 09:00-07.06.2017 Taipalsaari
Intti tutuksi naisille (johtajat) 08.06.2017 17:00-08.06.2017 Lappeenranta
Laskuvarjohyppykurssi, hyppyharjoitus 2 09.06.2017 12:00-11.06.2017 Immola
Tarkka-ampujakoulutus siviiliasein 09.06.2017 16:00-11.06.2017 Taipalsaari
Sotilas- ja maastotaidot, Jukurit Mikkeli 14.06.2017 10:00-16.06.2017 Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli
Tarkka-ampujakoulutus siviiliasein kasakisa 17.06.2017 09:00-17.06.2017 Taipalsaari
Ase-ja ampumakoulutus reserviläiset 17.06.2017 09:00-17.06.2017 Taipalsaari
Cisor sotilaskilpailut, toimitsijat 26.06.2017 08:00-02.07.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Cisor sotilaskilpailut, suomalaiset kilpailijat 26.06.2017 08:00-02.07.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Reservinkenttäkelpoisuus, ammunnanharjoittelu, kevät 2017 29.06.2017 10:00-30.06.2017 Tyrri / Kouvola
Salpavaellus, Faitterit soittokunta 01.07.2017 16:00-02.07.2017 RUK, Hamina
Laskuvarjonäytöshyppy/Salpavaellus 02.07.2017 09:00-02.07.2017 Virolahti
Laskuvarjohyppykurssi, hyppyharjoitus 3 14.07.2017 12:00-16.07.2017 Immola
Falling plates Kaakkois-Suomen mestaruuskilpailu 22.07.2017 09:00-22.07.2017 Taipalsaari
Fyysisen kunnon testit elo-syyskuu/MAAKK 10.08.2017 10:00-26.09.2017 Karkialampi, Kuntotalo
Laskuvarjohyppykurssi, hyppyharjoitus 4 11.08.2017 12:00-13.08.2017 Immola
Sotilastaidot ” Piikin teroitus” 12.08.2017 10:00-13.08.2017 Utti, UTJR
Tarkka-ammunnan SM-kisat (Simo Häyhä), kilpailijat 25.08.2017 08:00-27.08.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Laskuvarjohyppykurssi, hyppyharjoitus 5/Kiltapäivien hyppytoiminta 25.08.2017 12:00-27.08.2017 Immola
Lippujoukkue 26.08.2017 09:00-26.08.2017 Lappeenranta
Turvallisuuspolitiikan Erikoiskurssi 50 01.09.2017 09:00-01.09.2017 Lappeenranta
Kymijoki 2017, Tiedotus 01.09.2017 14:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kymijoki 2017, Moottoripyöräkurssi 01.09.2017 14:00-03.09.2017 KARPR, Pahkajärvi
Reserviläistaidot, Mikkelin resups ja reserviläiset 02.09.2017 09:00-02.09.2017 Mikkeli
Jukajärven jotos 02.09.2017 09:00-03.09.2017 Jukajärvi
Kymijoki 2017, Makean toiminnan joukot kodissa ja maastossa kurssi 02.09.2017 10:00-03.09.2017 KARPR, Pahkajärvi
Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin suunnittelutilaisuus 4/2017 05.09.2017 09:30-05.09.2017 Kouvola
Sissitoiminta- ja johtamisharjoitus, Pahkis-17 08.09.2017 08:00-10.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Ase-ja ampumakoulutus 08.09.2017 09:00-10.09.2017 Immola
Kentämuonituskurssi, käytäntö 08.09.2017 09:00-10.09.2017 Taipalsaari
Intti tutuksi naisille 08.09.2017 09:00-10.09.2017 Taipalsaari
Rynnäkkökiväärikilpailu ”Ukontie” 09.09.2017 09:00-09.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin koulutustarjonta 1.6. - 31.12.2017
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MPK:n verkkopedagogiikan kurssi nro 3 09.09.2017 09:00-10.09.2017 Vekaranjärvi
EKSOTE viranomaisyhteistyö 12.09.2017 09:00-13.09.2017 Taipalsaari
Rakuunapäivät. Suomi 100 vuotta 15.09.2017 09:00-15.09.2017 Lappeenranta
Ampuma- ja pioneerikoulutus 2017, Mikkeli 16.09.2017 09:00-17.09.2017 Karkialampi
Rynnäkkökiväärikilpailu ”Tuomas Gerdt” 16.09.2017 09:00-16.09.2017 Taipalsaari
Laskuvarjohyppykurssi, hyppyharjoitus 6 22.09.2017 12:00-24.09.2017 Immola
Ryhmän hyökkäys ja puolustus rakennetulla alueella valoisalla ja pimeällä 22.09.2017 17:00-24.09.2017 Taipalsaari
Ryhmän hyökkäys ja puolustus rakennetulla alueella, Taipalsaari 22.09.2017 18:00-24.09.2017 Karkialampi, Mikkeli
Tinamäkiottelu, sotilastaitokilpailu 30.09.2017 09:00-01.10.2017 Lappeenranta
Fyysisen kunnon testit lokakuu/MAAKK 03.10.2017 10:00-31.10.2017 Karkialampi, Kuntotalo
CISOR Lappeenranta 05.10.2017 16:00-07.10.2017 Lappeenranta
Suunnistus ja marssi, ammunta,Mikkeli 06.10.2017 18:00-08.10.2017 Mikkeli
Reserviläisjohtaja 1 osa 1 07.10.2017 09:00-08.10.2017 Lappeenranta
KH ja KRIHA -kuntoon 6 kuukaudessa 3/3 13.10.2017 16:00-14.10.2017 Lappeenranta
Laskuvarjohyppykurssi, hyppyharjoitus 7 20.10.2017 12:00-22.10.2017 Immola
Laskuvarjohyppykurssien ilmoittautumissivut 2017 27.10.2017 12:00-29.10.2017 Immola
Laskuvarjohyppykurssien ilmoittautumissivut, päivityshypyt 2017 27.10.2017 12:00-29.10.2017 Immola
PVMoodle jatkokurssi, Kouvola 28.10.2017 09:00-29.10.2017 Kouvola
Kouluttajakoulutus, aseet ja simulaattorit 10.11.2017 15:00-12.11.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kouluttajakoulutus kouluttajille 10.11.2017 17:00-11.11.2017 Lappeenranta
Johto 2018, Lappeenranta 25.11.2017 09:00-25.11.2017 Lappeenranta
Tiedustelun perusteet, viesti- ja pimeätoimintavälineiden käsittely, ammunta 25.11.2017 09:00-26.11.2017 Mikkeli
Ketun kierros - sotilas- ja maastotaitojen koulutus, Mikkeli 25.11.2017 09:00-26.11.2017 Mikkeli
Toimija 2017, Mikkeli 09.12.2017 10:00-09.12.2017 Karkialampi, Mikkeli

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus
Tapahtuma Aika Paikka
Pistooliammunta 06.06.2017 17:00-06.06.2017 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Pistooliammunta , Mikkeli, Kyrönpelto 07.06.2017 18:00-07.06.2017 Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli
Pistooliammunta, kokeneet ampujat 13.06.2017 17:00-13.06.2017 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Pistooliammunta , Mikkeli, Kyrönpelto 14.06.2017 18:00-14.06.2017 Kyrönpellon ampumarata, Mikkeli
Ammuntakurssi reserviläiskiväärillä 15.06.2017 17:00-15.06.2017 Taipalsaari
Kesäkiertue Suomi 100v 16.06.2017 12:00-16.06.2017 Lappeenranta
Veteraanien virkistyspäivä. Lappeenranta Taipalsaari 17.06.2017 09:00-17.06.2017 Taipalsaari
Palokuntanuorten koulutusleirin tuki 30.06.2017 09:00-08.07.2017 Taipalsaaren leirialue
Antiikkia ja Löytöjä, muonituskurssi, Venetmäki 22.07.2017 08:00-23.07.2017 Häkkilän tila
Pistooliammunta 01.08.2017 17:00-01.08.2017 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Intti tutuksi naisille kouluttajakoulutus 12.08.2017 08:00-12.08.2017 Taipalsaari
Pistooliammunta 15.08.2017 17:00-15.08.2017 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Intti tutuksi erityistä tukea tarvitseville 22.08.2017 09:00-23.08.2017 Hamina, RUK
Intti tutuksi kehitysvammaisille 2017, Mikkeli 25.08.2017 12:00-26.08.2017 Mikkeli
Marskin-marssi 2017 -maanpuolustushenkinen ulkoilutapahtuma koko perheelle 26.08.2017 10:00-27.08.2017 Mikkeli
Pistooliammunta + aseen puhdistus 29.08.2017 17:00-29.08.2017 Lappeenranta,Muukon ampumarata
MBT-jotos, Suonenjoki 01.09.2017 09:00-01.09.2017 Suonenjoki
Kymijoki 2017, Piirin viestintäkurssi 01.09.2017 09:00-03.09.2017 Lappeenranta
Yritysten varautumiskoulutus, Pieksämäki 01.09.2017 17:00-01.09.2017 Esedu, metsäopetusluokka
Kymijoki 2017, Etsintä 02.09.2017 09:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kymijoki 2017, Katuturvallisuus. 02.09.2017 09:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kymijoki 2017, Kyberturvallisuus. 02.09.2017 09:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Kymijoki 2017, Arjen turvallisuus kurssin - kouluttajakoulutus 02.09.2017 09:00-03.09.2017 Vekaranjärvi, KARPR
Pistooliammunta 05.09.2017 17:00-05.09.2017 Lappeenranta, Muukon ampumarata
Matalan kynnyksen VARTU-tapahtuma, liittyy Intti-tutuksi naisille-kurssiin 09.09.2017 09:00-09.09.2017 Taipalsaari
Intti tutuksi kehitysvammaiselle 15.09.2017 09:00-17.09.2017 Taipalsaari
Pistooliammunta naisille 19.09.2017 17:00-19.09.2017 Lappeenranta, Muukon ampumarata
VAPEPA - yhteistoimintaharjoitus 30.09.2017 08:00-01.10.2017 Lappeenranta
PikkuNASTA: Savotar 2017 - Maasto- ja erätaidot 30.09.2017 09:00-01.10.2017 Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta: Savotar 2017 - Myrskyn silmässä 30.09.2017 09:00-01.10.2017 Karkialampi, Mikkeli
PikkuNasta: Savotar 2017 - Hallitse autosi 30.09.2017 09:00-30.09.2017 Karkialampi, Mikkeli
Pistooliammunta Kokeneet ampujat 03.10.2017 17:00-03.10.2017 Lappeenranta. Muukon ampumarata
Ampumapäivä naisille 2 07.10.2017 09:00-07.10.2017 Utti, UTJR
Pistooliammunta Kokeneet ampujat 10.10.2017 17:00-10.10.2017 Lappeenranta. Muukon ampumarata
Kukkarojotos 2017/Mil Wheels, suunnittelu,Pieksämäki 12.10.2017 17:00-12.10.2017 Esedu, metsäopetusluokka
Kukkarojotos 2017, Suomi 100v, Mil Wheels, Pieksämäki 05.12.2017 18:00-06.12.2017 Pieksämäki ymp
Lisätietoja kursseista sekä ilmoittautuminen niille tapahtuu osoitteesta www.mpk.fi . Siirry --> Koulutuspaikat -->Kaakkois-Suomi --> Koulutuspaikka
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Liput kohoavat. Keskellä vas. kansanedustaja Markku Pakkanen, everstiluutnantti Raimo Vertanen ja everstiluutnantti Mikko Räinä.
Kuvat: Jorma Uski

Kymenlaakson kriisinhallintaveteraanit lipunnostossa Kymen Lukolla Kansallisen veteraanipäivän aamuna.

Kriisinhallintaveteraanit lipunnostossa

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi kapteeni Rauno Nuorivuori.

Kouvolan varuskunnan, 
kaupungin ja seurakuntayh-
tymän yhteinen juhlatapah-
tuma järjestettiin tänä 
vuonna kaupungin keskus-
tassa Vanhan hautausmaan 
sankariristillä ja kaupun-
gintalolla. Vanhan hautaus-
maan Sankaristillä, Eero 
Mattilan sotamuistomerk-
kikirjan mukaan, Viheriöi-
vällä ristillä olivat kunnia-
vartiossa Kouvolan reser-
viupseerikerhon yliluutnan-
tit Kim Jokela ja Markus 
Haapanen sekä Kouvolan 
reserviläisten kersantti Ta-
pani Kuisma ja alikersantti 
Kyösti Skippari.  Jari Suni ja 
Erkki Rika kantoivat Suo-
men ja Viron lippuja. Vihe-
riöivälle ristille laskettiin 
kaksi seppelettä. Ensin Kar-

jalan prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Pasi Väli-
mäki, sotaveteraani Onni 
Sarilampi, kirkkohera Keijo 
Gärdström ja kansanedus-
taja Markku Pakkanen las-
kivat viranomaisten ja vete-
raanijärjestöjen yhteisen 
seppeleen. Heidän jälkeen-
sä vuorossa olivat Viron 
Kaitseliiton Algutase Male-
vin edustajat Kalev Naur ja 
Jaak Saar.

He olivat saapuneet 
edellisenä iltana Kymen-
laakson reserviläispiirin 
vieraiksi. Vieraat halusivat 
monella tapaa kunnioittaa 
Suomen kansallisen vete-
raanipäivän juhlaa. Seppe-
leenlaskun lisäksi juhlaoh-
jelmassa oli heidän terveh-
dyspuheensa. Puhe sisälsi 

katsauksen maitten 100- 
vuotisesta yhteisestä itse-
näisyyshistoriasta ja vuoro-
tellen annetusta avusta itse-
näisyystaisteluissa. Nyt rau-
hanomainen reserviläisyh-
teistyö on hyvinkin tiivistä 
Kymenlaakson reserviläis-

piirin kanssa. Yhteistyötä 
on kestänyt kymmenen 
vuotta. Kalev Naur puhui 
viroksi ja Jaak Saar käänsi 
sanoman suomeksi. Heidän 
kiitollinen ja veteraaneja 
kunnioittanut puheensa sel-
västi herkisti yleisön ja ap-

lodit olivat päivän kovim-
mat.

Virolaiset viipyvät Suo-
messa pari päivää Kosti Hä-
mäläisen, Jorma Hanskin ja 
Jari Sunin isännyydessä. 

Teksti ja kuvat: Kosti 

Hämäläinen ja Jorma Uski

Kansallisen veteraanipäivän juhla Kouvolassa

Seppeleen laskutilaisuuteen valmistautumassa vas. Jaak Saar, Erkki Rika, Ka-
lev Naur ja Jorma Hanski.

Vasemmalta sotaveteraani Onni Sarilampi, prikaatikenraali Pasi Välimäki, kirkkoherra Keijo Gärdström ja kansanedustaja Markku Pakkanen.
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Karjalan prikaati
Puh 0299 431105

Kymenlaakson reservipiirit ja Maasotakoulu/RUK järjestävät yhteistoiminnassa reserviläisille mahdollisuuden 
tulla seuraamaan epäsuorantulen ammuntoja Pahkajärven ampuma-alueelle Karjalan Prikaatiin.  

• Aika Keskiviikko 5.7.2017 klo 16.15 – 19.45
• Paikka Pahkajärvi, Karjalan Prikaati
• Ilmoittautuminen KARPR:n pääportista n.100 m oikealla oleva parkkipaikka (varuskunta-alueen 

ulkopuolella)
• Varustus Säänmukainen ulkoiluvarustus
• Ohjelma: 16.15 Kokoontuminen P-paikalla

16.15 – 16.30 Siirtyminen Pahkajärven harjoitusalueelle (yhteiskuljetus)
16.30 – 17.00 Harjoituksen/ Maasotakoulun esittely + kahvit, Pahkajärven 
sotilaskoti
17.00 – 17.30 Siirtyminen Rosoharjuun (yhteiskuljetus)
17.30 – 18.15 Ammuntojen seuraaminen tulenjohtopaikalla 
18.15 – 18.45 Siirtyminen tuliasemiin (yhteiskuljetus)
18.45 – 19.30 Ammuntojen seuraaminen tuliasemissa
19.30 – 19.45 Siirtyminen varuskunta-alueelle (yhteiskuljetus), tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki reserviläiset. 

Ilmoittautuminen 30.6.2017 mennessä sähköpostilla tai puhelimitse Jorma Uskille. Kulkeminen 
kokoontumispaikalle omin kyydein. Perillä Puolustusvoimien linja-autokuljetus. Harjoitus ei kerrytä 
kertausharjoitusvuorokausia. 

Lisätietoja tapahtumasta antavat: Jorma Uski (p. 040 530 8088, kymresmail@gmail.com

Tervetuloa! 

EPÄSUORANTULEN AMMUNTOJEN SEURAAMINEN 
KARJALAN PRIKAATISSA 5.7.2017 

AMOS kranaatinheitin tulitoiminnassa. Kuva: Göran Bruun

Suomi 100 
konserttikiertue

perjantaina 11.8.2017 Kouvolan Kasarminmäellä. Ilmaiskon-
serrtti järjestetään entisen Miljazzin tapaan Rykmentinpuis-
tossa klo 18-21. Päivällä Paraatikentällä Puolustusvoimien ka-
lustonäyttely sekä reserviläisten järjestämät tehtävärastit noin 
450:lle 9.-luokkalaiselle.

Tyrrin kivääriammunnat 
300 m tasalta on 

ammuttu tältä kesältä
Vaasan Hallinto-oikeus on hylännyt Utin jääkärirykmentin te-
kemän valituksen laukaisumääristä ja 1000 laukauksen vuosi-
määrä jää voimaan. Jatkomahdollisuuksista tidotetaaan myö-
hemmin.

Ampumatoimikunta

SALPAVAELLUS 30.6.-2.7.2017

Miehikkälän

» puh. 044 3835 091
» avoinna: kesä−elokuussa 
 ma-su 10-18, touko- ja 
 syyskuussa ke-su 10-18

TUNNETKO SALPALINJAN HISTORIAN?

Tule tutustumaan!

Museot avoinna ryhmille 
tilauksesta ympärivuotisesti

» puh. 040 7107 340
» avoinna: kesä−elokuussa 
   ma-su 10-18

Virolahden

sa
lp

ak
es

ku
s.


RESERVILÄIS-
MATKA
9.-11.6.2017

Tallinna – Narva – 
Pietari

Muutamia paikkoja vapaana !
Hinta n. 330 e sisältyy matka, 
hotelli+aamiainen +lounaat+opastus
omalla viisumilla!

Tiedustelut Ari Hottola 
Puh: 040-7545324

Tervetuloa Res - matkalle vuodesta 2001
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KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIN 
URHEILUKALENTERI 2017

28-29.4.2017 Etelä-Karjalan sotilasmarssi
Sisältö: Suomen kovin marssikilpailu
Aika: 28-29.4.2017
Paikka: LappeenrantaOsanottomaksu: 35 e / osallistujaIlmoittautumiset: lauritsalanressut@gmail.
com
Lisätiedot: http://etela-karjalan-sotilasmarssi.webnode.fi/
29.4.2017 Resul:n ampumasuunnistus
Paikka: KauhajokiLisätiedot: www.resul.fi
14.5.2017 Hirvenjuoksu/-kävely, Laajakoski Sisältö: 2 matkan arviointi –rastitehtävää, 1 am-
munta pienoiskiväärillä (oma ase, tähtäin vapaa),  juoksu/kävelymatka yhteensä n. 3km.Aika: 
14.5.2017 klo 10:00Paikka: Laajakosken HonkalaIlmoittautumiset: Paikan päällä. Lisätiedot: 
Hannu Valjus, puh. 040-8320338
16.5.2017 Pistooliampumajuoksu/-kävely, Laajakoski Sisältö: 1km etenemistä, 1. ammunta, 
1km etenemistä, 2. ammunta ja 1km etenemistä. Ammunta tapahtuu pienoispistoolilla.Aika: 
16.5.2017 klo 17:30Paikka: Laajakosken Honkala Ilmoittautumiset: Paikan päällä. Lisätiedot: 
Matti Kunnas, puh. 050-5352123
KanoottijotosSisältö: 2 vrk:n (la-aamu – su-ilta) erähenkistä melontaa, kosken kuohuntaa kanoo-
teilla ja kajakeilla. Aika: 22-23.4.2017Paikka: todennäköisesti VaalimaanjokiIlmoittautumiset: Jar-
mo KoskiaholleLisätiedot: Jarmo Koskiaho puh. 0400-913353
Harjoitusjotos Sisältö: Perhejoukkueillekin sopiva päiväharjoitusjotos, jossa tehtävärasteja, help-
poa suunnistusta ja edettävä matka n. 5-6 km kävellen, ammunta järjestäjän aseilla.Varustus: 
Säänmukainen ulkoiluvarustus
Aika:toukokuu 2017, järjestäjä ilmoittaa tarkan ajan toiminnanjohtajalle.Ilmoittautumiset toimin-
nanjohtajalle puh.Paikka: Kaakon Kulma
21.5.2017 Kotka Trail- polkujuoksutapahtumaSisältö: 6-16 km pitkä polkujuoksutapahtuma ran-
nikkoalueellaAika: su 21.5.2017Paikka: Santalahti, KotkaIlmoittautumiset ja lisätiedot: www.kot-
katrail.fi

10.6.2017 Kymijokiviesti –juoksutapahtuma Kouvolasta KotkaanSisältö: Juoksuviesti, jossa 
8.osuutta, osuuspituudet ovat 6-13 km.Aika: 10.6.2017 klo 10 alkaenPaikka: Kouvolan Korialta 
Kotkaan.Ilmoittautumiset: Reserviläisjoukkueeseen ilmoittautumiset 23.4.2017 mennessä Topil-
leLisätiedot: Topi Suomalainen, puh. 050-5142660 ja http://www.kymijokiviesti.fi
27.6.2017 Isoympyräviesti, HaminaSisältö: 10 osuuksinen juoksuviesti, osuuspituudet 230-470 
metriäAika: ti 27.6.2017 klo 17.30Paikka: RUK, HaminaIlmoittautumiset: Kymenlaakson reser-
viläisjoukkueeseen ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä Matti Kunnas, puh. 050-5352123
30.6.-2.7.2017 SalpavaellusAika: pe-su 30.6.-2.7.2017Lisätiedot ja ohjeet: www.salpavaellus.net
Haaste-Cooper:Kerhot voivat järjestää myös omatoimisesti itse Cooperin testin jäsenistölleen 
ja ilmoittaa kertyneet kilometrit ja suorituskerrat 15.8.2017 mennessä Janne Mieloselle puh. 
0445553359, sp. janne.mielonen@gmail.com. Yksi tulos/jäsen. Kunkin kerhon jäsenten ja per-
heen jäsenten etenemät metrimäärät lasketaan yhteen ja piirin paras kerho saa haltuunsa vuo-
deksi kiertopalkinnon Myllykoskella 21.8.2017.
Cooper- ja lihaskuntotesti, Myllykoski Sisältö: Juokse tai kävele 12 minuutin Cooperin testi. Lihas-
kuntotestissä lajeina ovat vatsalihasliike, punnerrus ja vauhditon pituushyppy.Aika: ma 21.8.2017 
klo 17.00 Paikka: Myllykosken urheilukenttäIlmoittautumiset: Paikan päälläLisätiedot: Eero Mat-
tila, puh. 0400-551284.
23.-24.8.2017 Sotilaspartiosuunnistus. VEH + Mpk:n kurssi. KarPrSisältö: Sotilaspartiosuunnis-
tuskilpailu, joka sisältää yösuunnistuksen, päiväsuunnistuksen, ammunnan rynnäkkökiväärillä ja 
käsikranaatin heiton. Keskiviikkoilta – torstaipäivä.Aika: 23.-24.8.2017Paikka: Vekarajärvi, Kar-
jalan PrikaatiIlmoittautumiset: MPK:n järjestelmän kautta 16.7.2017 mennessä tai puhelimitse 
Juha Käki 0407228114Lisätiedot: Juha Käki, puh. 040-7228114
11.9.2017 Kivääriampumajuoksu/-kävely 3km, Laajakoski Sisältö: 1km etenemistä, 1. ammun-
ta makuu, 1km etenemistä, 2. ammunta pysty ja 1km etenemistä. Ammunta tapahtuu pienoiski-
väärillä, tähtäin vapaa.Aika: 11.9.2017 klo 17:30Paikka: Laajakosken HonkalaIlmoittautumiset: 
Paikan päällä  Lisätiedot: Matti Kunnas, puh. 050-5352123
13. Kaukopartiomarssi, Utti Aika: syksy 2017Paikka: Utti, KouvolaLisätiedot: www.kouvu.fi
Suunnistustapahtumia Kymenlaaksossa, joissa suunnistat vähintään 6km:n radan 3 tuntiin, voit 
omatoimisesti suorittaa kenttäkelpoisuustestin suunnistusosuuden:http://iltarastit.kouvolansuun-
nistajat.fi/ www.rannikkorastit.fi
Kaikki piirin tapahtumat ovat kaikille piirin kerhojen jäsenille avoimia.

Lisätiedot Kymenlaakson reservipiirin urheilukalenterista: urheilu-upseeri Topi Suomalainen, email. 
topisuomalainen(ät)hotmail.com, puh. 0505142660

KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI
TOIMINTAKALENTERI 2017  
KEVÄT-KESÄ 

TOUKOKUU   
To 18.5.  Reserviupseeriliiton puheenjohtajan piirikierros Kouvola
Pe 19.5.  Veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä Elimäki
Pe-la 19.–20.5. RESUL perinneasekilpailut Keuruu
Pe-la 19. -20.5. Suomi 100 kokonaisturvallisuustapahtuma Kouvola
Su 21.5.  Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet
La 27.5.  RESUL neliottelu Imatra
Su 28.5.  RESUL pistooliampumajuoksu  Imatra
KESÄKUU
Su 4.6.  Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
Su 4.6.  Reservin ylennystilaisuus Kouvola 
Ti 6.6.  Hengellinen perheilta Kouvola
Pe-su 9.-11.6. Erämessut Koria
La 10.6.  Kymijokijuoksu Kouvola-Kotka
Viikko 24  Rahanjako II / 2017
Viikko 24  Kenttäposti 3 / 2017
Ti 27.6.  Isoympyrän viesti Hamina
Pe-Su 30.6. -2.7.  Salpavaellus ja  Miehikkälä Virolahti
                            maanpuolustusjuhla Virolahti/Harju
HEINÄKUU 
La 1.7.  RESUL reserviläisammunnat Santahamina 
Ke 5.7.  Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvi
Ma 17. -23.7. RESUL SRA -kilpailut Hätilä
ELOKUU
Pe-su 18. -20.8. Reservin ampumamestaruuskilpailut Rovaniemi
Ma 21.8.  PYT- ja Kymen Salpa tmk 3/2017 ABC Anjalankoski
Ma 21.8.  Piirihallitus 4/2017 ABC Anjalankoski 
Ke-to 23.–24.8. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Tampere
Pe-su 25. -27.8. Häyhä tarkka-ampujakilpailu Pahkajärvi 
elo-syyskuu  RESUL Falling Plates Mikkeli
Viikko 34  Kenttäposti 4 / 2017
SYYSKUU
La 2.9.  Kymen Salpa 3/2017 aineistopäivä 
Pe-la 8.-9.9.  Liittohallituksen kokous 3 / 2017 Paikka avoin
La 9.9.  ”Ukon tie” rk-kilpailu reserviläisille Vekaranjärvi 
Ke 13.9.  Kymen Salpa 3/ 2017 ilmestyy
La 16.9.  KarPr/ YT-päivä Vekaranjärvi
Ma 19.9.  Hengellisen tmk:n kokous Viljamaa 
La-su 22. -24.9 RESUL syysjotos Rauma
La 23.9.   Reserviläispäivä (ent. Vänskäpäivä) Tyrri
La 23.9.  RESUL 300 m kivääri  Hollola
Huom! Muutokset mahdollisia

      KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY 
 TAPAHTUMAKALENTERI 2017 

  
Toukokuu Reserviläisten ampumataitopäivä 8.5.2017
 RESUL, perinneaseet, Keuruu 19.- 20.5.2017
 Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Elimäki 19.5.2017
 Suomi 100-v maanpuolustustapahtuma, Veturi Kouvola 19.- 20.5.2017
 Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 21.5.2017
 Työ-ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto 22.5.2017
 Neliottelu, Imatra 27.5.2017
 Pistooliampumajuoksu, Imatra 28.5.2017
Kesäkuu Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet 4.6.2017
 Reservin ylennystilaisuus, Kouvola 4.6.2017
 Hengellinen perheilta, Kouvola 6.6.2017
 Virolaisten vierailu Suomeen, Parola 9.-11.6.2017
 Erämessut, Koria 8.-11.6.2017
 Kymijokijuoksu, Koria-kotka 10.6.2017
 Voiton päivän paraati, Johvi, Viro 22.- 24.6.2017
 CISOR-kilpailu, Vekaranjärvi 26.6- 2.7.2017
 Isoympyrän viesti, Hamina 27.6.2017
 Salpavaellus Miehikkälä, Virolahti 30.6- 2.7.2017
Heinäkuu RESUL, reserviläisammunnat, Santahamina 1.7.2017
 Maanpuolustusjuhla, Virolahti/Harju 2.7.2017
 Ammuntojen seuraaminen Vekaranjärvi 5.7.2017
 Reserviläisgolf, Laukaa 15.7.2017
 SRA-SM kisat, Hätilä 17.- 23.7.2017
Elokuu Elokuun ilta,  aika avoin
 Timon Maljakilpailu, Kuusankoski Ojakorpi 23.8.
 Reservin ampumamestaruuskilpailut Rovaniemi 18.- 20.8.2017
 RESUL maastokilpailu, Padasjoki 19.8.2017
 PYT, ABC Anjalankoski 21.8.2017
 Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Tampere 23.- 24.8.2017
 RESUL, Häyhä tarkka-ampujakilpailu, Pahkajärvi 25.- 27.8.2017
 Falling Plates, Mikkeli elo-syyskuu
Syyskuu Ampumakilpailu Suomi-Alutaguse Malev, Avinurme 1.-3.9.2017
 RES perheliikuntapäivä 2.9.2017
 Aineisto Kymen Salpa lehteen 6.9.2017
 ”Ukon tie” rk-kilpailu reserviläisille 9.9.2017
 Kymen Salpa nro 3/2015 ilmestyy, paperi+digi 15.9.2017
 Hengellinen toimikunta, kokous Sippola, Viljamaa 18.9.2017
 RESUL syysjotos, Rauma 22.- 24.9.2017
 Reserviläispäivä, Tyrri 23.9.2017
 RESL 300 m kivääri, Hollola 23.9.2017
 Piirihallituksen kokous, piiritoimisto 26.9.2017
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Elimäen Reserviupseeriker-
hon kevätkokous pidettiin 
Länsi-Kymen Osuuspankin 
kerhohuoneella 27. helmi-
kuuta. Kokouksen puheen-
johtajana toimi kapt Jukka 
Ikonen. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi kokoukses-
sa jaettiin seuraavat huomi-
onosoitukset:

Kerhon standaari no. 27: 
ylil Lassi Viantie. Kerhon 
maanpuolustusstandaari: 
ylil Jani Juvankoski. Kerhon 
kultainen maanpuolustus-
mitali: maj Antti Laherto . 

Yhteistyökumppaneille ker-
hon hopeinen leijonamitali: 
Essi Ikonen ja pronssinen 
leijonamitali: Maritta Vian-
tie ja kapt Pasi Olli.

RUL:n II lk:n harrastus-
merkki: ltn Esko Viinanen. 
RUL:n M-luokan kunto-
merkki: vänr Renno Jürgens 
ja Ahti Romo. II lk:n kunto-
merkki: kapt Reino Hem-
milä

Vuoden 2016 upseeri: 
ltn Esko Viinanen. Vuoden 
2016 nuori upseeri: ylil Te-
ro Lehtinen.

Lisäksi kokouksessa 
jaettiin vuoden 2016 kilpai-
lujen kiertopalkinnot: Ul-
koratamestarin kilpi: ylil Ta-
pio Penttilä. Sisäratamesta-
rin kilpi (Sutelan Muistokil-
pailu): ltn Matti Saarinen. 
Sandbergin Muistokilpi ja 
Harrastuskilpi: ylil Lassi 
Viantie. Ilma-asemestarin 
kilpi: ylil Jani Juvankoski. 
Maastomestarin kilpi: ltn 
Heikki Haarajoki. Kuntokil-
pi: ltn Lauri Sipilä. Upseerin 
juoksu-pokaali: vänr Olavi 
Priha. Parhaan urheilijan 

kilpi: ltn Esko Viinanen. 
Naisten Tähtisilmäkisa-pat-
sas (ammunnat): Pirjo-Lii-
sa Ikonen.

Kokousesitelmän piti ltn 
Matti Saarinen aiheenaan 
”Välirauha ja tapaus Kaleva”

Kevätkokoustaan pitä-
vät Elimäen Reservin Up-
seerien Naiset kukitettiin 
perinteisesti ruusuilla.

MSa

Elimäen Reserviupseerikerhon kevätkokous

RUK kurssin 250 upseerioppilaat Silvennoinen Pieksämäeltä ja Palovaara 
Oulusta (vas) suorittamassa Veteraanikeräystä Pyhtäällä Hartikanmäen mai-
semissa.
Veteraanikeräyksen suorittajia (22 upseerioppilasta) oli opastamassa/ kul-
jetusapuna Pyhtään Reserviläisjärjestöistä kymmenkunta henkilöä. Keräyk-
sen tuotto oli 2200 e.

																																																																																																																																								

																																		

																														S	U	O	M	A	L	A	I	N	E	N		U	P	S	E	E	R	I	K	O	U	L	U	T	U	S		2	4	0	–	V	U	O	T	T	A	

																																										Juhlaseminaari	Ristiinan	koulukeskuksessa	(Mäkitie	30)	

																																																																Setälä-sali	lauantaina	5.8.2017	

Ohjelma	

9.00	Seppeleenlasku	Ristiinan	sankarihaudoilla	(Brahentie	56)	

9.30	Seminaarin	avaus,	Etelä-Savon	Kadettipiirin	puheenjohtaja	maj	Mika	Barck	

									Tervehdykset	

- Puolustusvoimat	
- Kadettikunta	
- Suomen	Reserviupseeriliitto	

9.50	Upseerikoulutuksen	kehitysvaiheet	talvisotaan	saakka,	prkenr	evp	Asko	Kilpinen	

10.50	Kahvitarjoilu	

11.15	Jatkosodasta	nykypäivään	ja	tulevaisuuteen	upseerien	koulutuksessa,	ev	Markku	Hutka								

12.15	Paneelikeskustelu	

n.	13.00	Kenttälounas	Sotakoulun	puutarhassa	(Brahentie	54)																																																																																																					

																Entisen	virkatalon	tulevaisuus,	Ristiina-	Seuran	puheenjohtaja	prof	Jari	Valkonen.	Paikalla	myös							

																Savon	jääkäreitä																																																																						

n.	14.00	Seminaarin	päätös,	Suur-Savon	Reserviupseeripiirin	puheenjohtaja	ylil	Jussi	Saarinen	

	

																																																										TERVETULOA	

Etelä-Savon	Kadettipiiri																																																																		Suur-Savon	Reserviupseeripiiri	

	

Kiitämme	tuesta:	Puolustusvoimat,	Mikkelin	kaupunki,	Ristiina-Seura,	Jalkaväkimuseo,	Ristiinan	
Reservinupseerit	

Palveluspuku	tai	arkipuku	

	

SUOMALAINEN 
UPSEERIKOULUTUS 

240–VUOTTA
                                
Juhlaseminaari Ristiinan koulukeskuksessa (Mäkitie 30)
Setälä-sali lauantaina 5.8.2017
Ohjelma
9.00 Seppeleenlasku Ristiinan sankarihaudoilla (Brahentie 56)
9.30 Seminaarin avaus, 
        Etelä-Savon Kadettipiirin puheenjohtaja maj Mika Barck
Tervehdykset
- Puolustusvoimat
- Kadettikunta
- Suomen Reserviupseeriliitto
9.50 Upseerikoulutuksen kehitysvaiheet talvisotaan saakka, 
prkenr evp Asko Kilpinen
10.50 Kahvitarjoilu
11.15 Jatkosodasta nykypäivään ja tulevaisuuteen upseerien 
koulutuksessa, ev Markku Hutka       
12.15 Paneelikeskustelu
n. 13.00 Kenttälounas Sotakoulun puutarhassa (Brahentie 54)
Entisen virkatalon tulevaisuus, Ristiina- Seuran puheenjohtaja 
prof Jari Valkonen. Paikalla myös  Savon jääkäreitä
n. 14.00 Seminaarin päätös, Suur-Savon Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja ylil Jussi Saarinen

TERVETULOA
Etelä-Savon Kadettipiiri            Suur-Savon Reserviupseeripiiri

Kiitämme tuesta: Puolustusvoimat, Mikkelin kaupunki, Ristiina-
Seura, Jalkaväkimuseo, Ristiinan Reservinupseerit
Palveluspuku tai arkipuku

KILPAILUKUTSU

Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiirin ja Reserviläis-
piirin ampujat piirinmestaruuskilpailuihin 

Kiväärikenttä kilpailu
27.07.2017  Tyrrin 150 m rata

1. erä   klo 18.00 
2. erä   klo 19.00
sarjat:  Y, Y50,  Y60, Y70, Y75  ja D

Kilpailussa ammutaan saman aikaisesti itselataava kenttä-kil-
pailu.

Kilpailussa joukkuekilpailu piirin sääntöjen mukaan.
Osanottomaksut 5 euroa/ampuja maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä ampumapaikalla.

Ilmoittautuminen ja toimitsijat paikan päällä klo 17.00.

Tervetuloa ampumaan!

Voikkaan Reserviupseerikerho
Sakari Ahola
puh. 044-5252 851
sposti:tuula.ahola@sci.fi

ResUl ilma-
asemestaruuskilpailut 25.-
26.2.2017 Maaninka
Kymenlaaksolaiset mitalisuoritukset

10m ilmapistooli 60ls sarja H
3.    Kari Eskola     551

10m ilmapistooli 40ls sarja H70
 3.     Hannu Seppä    357

10m ilmapistooli 40 ls sarja D
Jaani Mäkelä     317

10m ilmapistooli, pika-ammunta sarja H
Ari Meinander     557
Kari Eskola     547

10m ilmapistooli, pika-ammunta sarja H70
Hannu Seppä     535

10m ilmapistooli, pika-ammunta sarja D
Jaani Mäkelä     475

10m ilmapistooli joukkue sarja H
Kymenlaakso (Meinander, Eskola, Páren)  1080

AVOINNA | MA , KE, TO, PE 9 – 17 | TI 9 – 18 | LA 9 – 13

Kouvolankatu 15  
45100 KOUVOLA

 Hyvä näkö terveissä silmissä!
Paikallinen

näköasiantuntijasi

AutoGlass Service

VAIHDA TUULILASI NYT!
AUTOJEN TUULILASIEN

VAIHDOT JA KORJAUKSET

Kouvolan Autolasi Oy

Kotkan Autolasi Oy
Kiilatie 11 D 48400 Kotka, ma-pe 8-16.30
Puh: 044-9883770

Kaupinkatu 12, 45130 KOUVOLA, ma-pe 8-17
05 3781660, 040 5458 139
kouvolan.autolasi.oy@pp.inet.fi, www.kouvolanautolasi.fi

HEINLAHDEN VEISTÄMÖ OY
Puh. 05 2109600

Veistämöntie 50 49200 HEINLAHTI
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Kymenlaakson Reserviläispiiri ry
Virotoimikunta

Tulevia tapahtumia:

10.6.2017 Viron Kaitseliitin yhteistyökumppanit vierailevat 
Suomessa. Tule mukaan mielenkiintoiseen lauantai-päivän 
tapahtumaan mukavassa ja reserviläishenkisessä seurassa.
Ensin Korian Erä- ja vapaa-aikamessuilla ja sen jälkeen MilSa-
farit Oy:n kalustoesittely/ajotapahtumaan Pornaisiin. 
Oletko joskus miettinyt, miltä tuntuisi ohjastaa oikeaa pans-
saroitua miehistönkuljetusvaunua?
Tässä tapahtumassa se voi olla mahdollista.
Ilmoittaudu ajoissa. Pornaisten Mil-Safarit tapahtumaan paik-
koja on rajoitetusti.

http://kymenlaaksonmessut.fi 
http://www.mil-safarit.com 

22.-25.6.2017 Osallistumme perinteisesti Viron Alutaguse 
Malev:an Voiton Päivä-paraatiin 23.6 omalla näyttävällä osas-
tolla. Tule mukaan marssiin. Marssin jälkeen on mahdollisuus 
kokea aito ja oikea Eestiläinen kyläjuhannus. 

Molempiin tapahtuma-viikonloppuihin lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 20.5.2017 mennessä Virotoimikunnan puheenjohtaja
Jari Suni

Syyskuun 1.-3. päivinä perinteinen ampumaottelu, tällä ker-
taa Viron Avinurmessa. Joukkueen koko on kahdeksan ampu-
jaa. Ilmoittautuminen kovien karsintojen kautta toimikunnan 
puheenjohtajalle Jari Sunille. 
jmtsuni@gmail.com taikka puh.0417030673

Alutaguse Malevin vuosipäiväjuhlaan Virossa 18.3.2017

Kapteeni Tomi Kitunen sai isänniltä Alutaguse Malevin ansioristin.

Markku K. Toikka luovutti Kymenlaakson Reserviläispiirin pienoislipun majuri Arno Kodulle, vas. ja piirin standaarin majuri Ain Krodellille.

Nuorempi luutnantti Kalmar Vene sai vuosittain luovutettavan suomalaisen sissipuukon. Luovuttajana Markku K. Toikka.

Juhlaan osallistuivat Viro-
toimikunnan 10-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi perus-
tajajäsenet, sotilasmestari 
Markku K. Toikka, sotilas-
mestari Kari Koivula ja yli-

vääpeli Erkki Rika sekä kap-
teeni Tomi Kitunen. Vas-
taanotto oli tavanomaisen 
lämminhenkinen.

Kuvat: Erkki Rika

Salpavaellus

Lisätietoja:

Antti Pakkanen
Vaelluksen johtaja 
041 446 1632
antti.lauri.pakkanen@gmail.com

Emilia Ristola
Vaelluksen tiedottaja
0400 740 566
emilia_ristola@hotmail.com

Tarkemmat reittikuvaukset ja 
kuvat löytyvät osoitteesta:  
www.salpavaellus.net 

Erämessut Korian 
Pioneeripuistossa  
9.-11.kesäkuuta

Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt ovat perinteisesti esit-
täytyneet Korian Erämessuilla Puolustusvoimien osaston yh-
teydessä.  Niin tänäkin vuonna.
Messujen pystytys alkaa osaltamme torstaina 8.6. klo 16.00. 
Tuolloin saapuu tarvittava materiaali Karjalan prikaatista.
Messuportit avataan perjantaina 9.6. klo 10 ja osastot ovat 
auki perjantaina ja lauantaina klo 18 ja sunnuntaina klo 17 
saakka.
Reserviupseereiden ja reserviläisten osastolle tarvitaan lähi-
alueen kerhoista ja yhdistyksistä yhteensä noin 15 esittelijää 
messujen aukioloaikoina sekä noin 10 yövartijaa yhteensä kol-
melle yölle.
Ilmoittautuminen reservipiirien messuosaston johtajalle Lassi 
Viantielle puh. 040 517 7610, lassiviantie@hotmail.com tai 
piirien toiminnanjohtajalle Jorma Uskille puh. 040 530 8088, 
kymresmail@gmail.com


