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Maanpuolustusjärjestöjen 
ja puolustusvoimien yhdes-
sä järjestämä toiminnalli-
nen maanpuolustustapah-
tuma Kouvolan urheilu-
puistossa osoittautui me-
nestykseksi. Erityisesti pai-
kalle saadut neljän perus-
koulun 450 9 .-luokkalaista 
pääsivät hyvin tapahtumaan 
sisään. Heitä oli myös jo val-
mennettu aamulla oppitun-
nilla aiheesta ”Intti tutuksi”. 
Karjalan prikaati esitteli ras-
kasta kalustoaan ja järjestöt 
toimintansa. Yleisön veto-
naula oli myös Iitin asehis-
toriallisen yhdistyksen Mat-
ti Kuparisen laaja vanhojen 
aseiden ja mitalien kokoel-
ma. 

Nuoret olivat kuitenkin 
elementissään päästessään 
itse toimimaan rasteilla. 
Toimintarasteja olivat eko-
aseammunta ”Annie mesta-
riampuja”, teltan pystytys 
”Vekaranjärvi camping”, 
etäisyyden arviointi ja käsi-

Maanpuolustustapahtuma 
oli koululaisille mieluinen kokemus

kranaatin heitto ”bongaus”, 
puristusvoiman mittaus ja 
täyspakkauksen kanto ”bo-
dari” sekä pukeutuminen ja 
selfie ”pukukoodi m 05”. 
Kouvolan alueen kerhojen 
ja yhdistysten jäsenet toimi-
vat ansiokkaasti rastien 
kouluttajina ja oppaina. 
Rasteilla piti suuresta oppi-
lasmäärästä johtuen kiiret-
tä, mutta myös valmista tu-
li. Esimerkiksi kaikki osal-
listuivat innokkaasti am-
muntaan ja joukosta löytyi 
todellisia lahjakkuuksiakin. 
Sääolosuhteiden vuoksi yk-
si kohokohdista, Utin lasku-
varjojäärien hyppy pesäpal-
lokentälle avajaisten aikana 
jäi turvallisuussyistä suorit-
tamatta. NH 9 helikopterin 
ylilento kuitenkin saatiin.

Yhteenvetona voi sanoa, 
että nuoria kiinnosti toi-
minta, vanhempaa väkeä 
kalustoesittely ja luonnolli-
sesti sotilaskodin munkki-
kahvit.

Maanpuolustuspäivän 
päätteeksi saatiin vielä naut-
tia Rakuunasoittokunnan 
viihteellisestä konsertista.

Päivän tarkoitus oli 
maanpuolustustahdon ja 
-hengen kohottaminen. Jär-
jestäjien sekä yleisön mie-
lestä siinä onnistuttiin

teksti Jorma Uski
Kuvat Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto ja Jorma Uski

Teltan pystytys ”Vekaranjärvi 
camping”.

Ekoaseammunta ”Annie mestariampuja”

Pukeutuminen ja selfie ”pukukoodi 
m 05”

450 9-luokkalaista täytti avajaistilaisuudessa pesäpallokentän 2-puolen katsomon.
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Reservipiirien vuoden 2016 tärkein tapahtuma, 
reservin yhteiset ampumamestaruuskilpailut 
järjestettiin Tyrrin ampumaradoilla 19—

21.8.2016. Kisaviikonlopun aikana kilpailtiin seit-
semässä eri lajissa, jotka olivat 25 m pistooli, isopis-
tooli, pistooli pika-ammunta, kivääri kenttä 10 + 10 
ls, itselataava kenttä 10 + 10 ls, pienoiskivääri 60 ls 
makuu ja pienoiskivääri 3 x 20 ls.

Lisäksi omana kisanaan järjestettiin vakioki-
vääri 300m kilpailu.

Pienoiskiväärilajit ammuttiin ensimmäistä ker-
taa Sius-laitteisiin (elektroniset taulut)

Ampujia osallistui 273 henkilöä 18 piiristä. 
Ampumasuorituksia heillä kertyi yhteensä 666. 

Reservin ampumamestaruuskisoja pystyi seu-
raamaan koko viikonlopun ajan kisasivuilta ja so-
siaalisessa mediassa. Mestaruuskisojen kotisivuil-
la julkaistiin jokaisen lajin tulokset heti niiden sel-
vittyä ja somessa julkaistiin valokuvia kisapaikoil-
ta. 

Kilpailujen järjestelyissä oli mukana noin 140 
henkilöä, joille kertyi yli 2000 talkootuntia.

Haluankin tässä kiittää Teitä kaikkia panok-
sestanne kilpailujen onnistumisen suhteen.

Samalla haluan osoittaa kiitokseni kaikille yh-
teistyötahoille. Ilman Teidän panostanne, kilpai-
lujen läpivienti olisi ollut mahdotonta. 

Tämänkin vuoden kilpailuissa Kymenlaakson 
ampujat menestyivät erinomaisesti.

Kymenlaakso voitti yleismestaruuden tuloksel-
la 9521 pistettä. Etelä-Häme antoi kovan vastuk-
sen pistemäärällä 9401.  

Paras kivääriampuja 2016 oli Lauri Lauste Sa-
takunnasta, pistemäärällä 1326.

Lauste ampui myös uuden liittojen ennätyksen 
190 pistettä kiväärikenttä 10+10 ls, sarja H50.

Paras pistooliampuja oli Keski-Suomen Teemu 
Lahti, pistemäärällä 1728.

Kovatasoisissa kisoissa tehtiin kuusi uutta en-
nätystä.

Kymenlaakson edustajista mestaruuksia hen-
kilökohtaisessa kilpailuissa voittivat Antti Puhak-
ka kaksi ja  Mikko Mattila, Sakari Ahola, Jaani 
Mäkelä, Kalle Kangas ja Tauno Lindströn kukin 
yhden henkilökohtaisen mestaruuden. 

Joukkuekilpailuissa Kymenlaaksolaiset olivat 
parhaita 5 kilpailussa.

Lämpimät onnitteluni Kymenlaaksolaisille am-
pujille. 

300m vakiokiväärissä, joka ei ollut yleismes-
taruuslaji, Kymenlaakso sai 2 henkilökohtaista ja 
3 joukkuemestaruutta. Edellä mainitulla ja muil-
la hyvillä suorituksilla kiertopalkinto ”Tyrrin Kot-
ka” jäi edelleen komistamaan piirien toimistoa. 

Lappeenrannassa järjestetään 18. – 20.11.2016 
vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen 
Jalustintuntumalla – liittojen yhteinen kokousvii-
konloppu. Järjestöjen kokousten lisäksi ohjelmas-

sa on lauantai – iltana yhteinen iltajuhla sekä sun-
nuntaina järjestettävä jumalanpalvelus, lippulin-
na ja – kulkue sekä valtakunnallinen maanpuolus-
tusjuhla.

RUL:n liittokokous on joka kolmas vuosi jär-
jestettävä liiton korkein päättävä elin, jossa mm. 
valitaan liitolle puheenjohtaja ja liittovaltuusto se-
kä hyväksytään kolmivuotissuunnitelma vuosik-
si 2017 – 2019.

Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät reser-
viupseeriyhdistykset. Yhdistyksellä on liittokoko-
uksessa yhtä monta ääntä, kuin mitä sillä oli mak-
saneita jäseniä viime vuoden lopussa. Jäsenyhdis-
tys voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jä-
senmäärän alkavaa sataa jäsentä kohden. Äänival-
taa käyttää siihen valtuutettu henkilö, joka voi ol-
la jonkin toisen reserviupseeriyhdistyksen jäsen.

Upseeriterveisin!

Pasi Laari
kapteeni

Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja

Ampumamestaruuskilpailut ja jalustintuntumalla –  
liittojen yhteinen kokousviikonloppu

Kesä on vierähtänyt monien erilaisten ta-
pahtumien merkeissä. Sarjakilpailut on 
saatu päätökseen ja piirinmestaruudet on 

ratkottu.
Reservin ampumamestaruuskisat järjestet-

tiin elokuussa Tyrrissä ja yleismestaruuden vei 
Kymenlaakso. Onnittelut menestyksestä kilpai-
lijoille. Kisat olivat mittava tapahtuma ja ne saa-
tiin kunnialla vietyä läpi, suuri kiitos ahkerille 
talkoolaisille.

Reserviläisliitto pyrkii Lappeenrannan syys-
kokouksessa uudistamaan sääntöjään. Aihees-
ta on lähetetty yhdistyksille kysely ja on toivot-
tavaa, että mahdollisimman moni yhdistys ky-
selyyn vastaa. Liiton Syyskokous on tällä ker-
taa melko lähellä ja toivon Kymenlaakson yh-
distysten lähettävän edustajansa paikalle.

Tämän ja seuraavan Kymen Salpa lehden 
rinnalla ilmestyy digitaalisessa muodossa ole-

va vastaava numero. Antakaa palautetta julkai-
susta. Mikäli ette ole sähköpostiosoitetta jäsen-
rekisteriin ilmoittaneet ja sellainen on käytös-
sä, ilmoittakaa se niin pääsette sähköisen leh-
den jakelulistalle mukaan.

Ampuma-aselain uudistuksen myötä 
13.6.2011 jälkeen haettujen toistaiseksi voimas-
sa olevien käsiaselupien kylkiäisenä tuli velvoi-
te harrastuksen jatkumisen osoittamiseksi. Lu-
paviranomaiselle täytyy viiden vuoden sisällä 
luvan saamisesta toimittaa todistus harrastuk-
sen jatkumisesta. Todistuksen voi kirjoittaa vi-
ranomaisen hyväksymä ampuma-asekoulutta-
ja. Todistus pitää itse muistaa toimittaa, joten 
pitäkää huoli, ettei asia jää unohduksiin. Lisä-
tietoja saa ampuma-asekouluttajilta.

Euroopan unionissa säädetään yhä ampuma-
aseiden tiimoilta jonkinlaista direktiiviä. Mitä 
se pitää sisällään on vielä täysin epäselvää, 

kaikki on mahdollista. Toivokaamme kuiten-
kin, ettei ampumaharrastustamme vaikeutettai-
si.

Kuulaita syksyn kelejä toivottaa:

Olli Leisti, 
Kymenlaakson 
Reserviläispiiri, 
puheenjohtaja

Hyvää alkanutta syksyä lukijat
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Meistä reserviläisistä kaikki 
on ollut valatilaisuudessa ai-
nakin sen oman kertansa.

Valalla oloon normaa-
listi kuuluu kenttähartaus-
hetki, jossa sotilaspastori tai 
muu hengellisesti oppinut 
antaa valalla oleville erään-
laisen viimeisen voitelun 
ennen alokasajan päätty-
mistä.  Jos et ole muulloin 
ollut yhdessä isossa joukos-
sa, jossa kaikki ovat Juma-
lan lapsia niin  tämä on 
paikka, jossa kaikki me 
olemme tasa-arvoisia.  Näin 
on myös kenttähartauden 
yhteydessä jaettavalla eh-
toollisella siellä ei ole arvo-

ja sen mukaan kenelle se an-
netaan eikä ole ensimmäis-
tä saatikka viimeistä vaan 
kaikki saavat sen ruotujär-
jestyksessä.  

Suomessa on aina kuu-
lunut paraatiohjelmiin har-
taushetket jo sinitakkien eli 
Ruotsin kuninkaan väessä 
olemisessa niin kuin itse-
näisen Suomen armeijan 
joukoissa.  Sama kaiku on 
askelten ovat laulumme sa-
nat, jotka vievät meitä väke-
västi eteenpäin tässä jouk-
kojen siirtyessä vuosisadal-
ta toiselle.  Samalla antaen 
muistutuksen siitä että 
olemme jatkumossa, joka 
koskettaa meitä kaikkia.

  Nykypäivänä on help-
po elää noin satavuotiaassa 
Suomessa, jonka isämme lu-
nastivat kolme kertaa  muis-
taen Lutherin virren sanat 
Jumala ompi linnamme.  

Tämä 1583 ensimmäisen 
suomennoksen saanut virsi, 
joka perustuu psalmiin, on 
antanut joukoillemme, jo-
hon sinäkin kuulut, tunteen 
siitä ettemme täällä vaella 
yksin ja meidän vaelluksel-
lamme on päämäärä. Onko 
sinun päämääräsi antaa jäl-
keesi tuleville joukoille jo-
tain mikä kantaa heitä 
eteenpäin kohti sen hetkis-
tä päämäärää. Oletan että 
jokainen meistä voi antaa 
oman panoksensa tähän 
meidän yhteiseen haluum-
me pitää Suomi  vapaana ja 
itsenäisenä valtiona.  Toiset 
tekevät näkyvää työtä ar-
meijan parissa, mutta emme 
unohda myöskään sinua, jo-
ka toimit siviilielämässä esi-
merkiksi kaupallisessa teh-
tävässä.  Tehtäväsi on luoda 
Suomen lapsille mahdolli-
suus hyvään elämään.

Niin oliko sinulla jotain 
annettavaa vai onko nuo-
ruus, jotain sellaista ettem-
me vielä osaa arvostaa sitä 
antajana vaan vastaanotta-
jana. Nuori antaja on ajal-
laan juoksija, jonka pää-
määrä ei välttämättä ole nä-
kyvissä mutta kirkastuu 
matkan varrella. Nuoren pa-
nos saattaa olla vielä enem-
män fyysisen suorituksen 
puolella. Toki jo kouluaika-
na veli voi opettaa veljeä.  
Aikain saatossa opetuksen 
panoksemme siirtyy enem-
män henkiseksi antamisek-
si eräänlaiseksi kouluttami-
seksi, tietojen, taitojen ja 
opitun elämäntavan edel-
leen siirtämiseksi.

Sun kätes Herra voi-
makkan virren sanoja on 
meillä täällä tapailtu jo 1700 
luvulla. Aikana jolloin virsi-
kirjat olivat harvassa piti 

opetella ulkoa virsiä tämä 
oli yksi tärkeimpiä. Riehui-
han silloin Iso- ja Pikkuvi-
ha maamme päällä. Nyt tä-
mä virsi soi milteipä kaikis-
sa Isänmaallisissa tilaisuuk-
sissa.

Eli jos on ollut jotain 
saatavaa niin tämän virren 
kautta meille on opetettu ja 
annettu uskoa Herraan, jo-
ka suojelee niin hyvinä kuin 
vaikeina aikoina. Kolmen 
viimeisen säkeistön sanat 
kuvaavat hienosti haluam-
me pitää Suomen maa ja 
kieli voimissaan niin että 
voimme jatkossakin omalla 
äidinkielellä laulaa ja lukea 
Herramme meille antamia 
opetuksia. Sitä voimaa ja sy-
vyyttä sekä henkistä kanta-
vuutta, jota tähän virteen on 
ladattu saa etsiä tosissaan. 
Jos kolmesataa vuotta siten 
ei ollut helppoa elämä muu-

toinkaan saatikka kun osa 
kansastamme myytiin or-
jiksi Venäjälle ja jopa aina 
Konstantinopoliin asti. Oli 
silloin henkisen minuuden 
ja hyvinvoinnin ylläpitäjillä 
sekä uskon vaalijoilla anka-
ra ja vaikea tehtävä. Ehkä 
heitä auttoi virren sanat: 
”On turha oma voimamme 
vääryyden valtaa vastaan.  
Me turman vallat voitamme 
Herrassa ainoastaan”.

Nyt kun itselläni mittari 
uhkaavasti näyttää miltei 
seitsemääkymppiä toivon 
nuorista sana edelleen vie-
jiksi. Ei niin että häipyisin 
jonnekin harmauteen vaan, 
että uudet aatokset ja tuulet 
löytäisivät tien tulla näky-
viin.  

Täysin palvellut 
puheenjohtajanne Pentti 
Kivi.

Oletko nuori vai tunnetko, että sinulla on vielä annettavaa

Lehden lukija varmastikin 
muistaa, että Puolustusvoi-
mien viimeisimmän raken-
nemuutoksen yhteydessä 
1.1.2015 perustettiin uudet 
aluetoimistot. Samalla päi-
vämäärällä uudistettiin 
myös paikallispuolustuksen 
toteutusta siten, että jokai-
sen aluetoimiston toiminta-
alueelle perustettiin uusi so-
dan ajan joukko, paikallis-
pataljoona. Kymenlaakson 
maakunnassa näitä patal-
joonia on kaksi, toinen Ete-
lä-Kymenlaaksossa ja toi-
nen Pohjois-Kymenlaaksos-
sa. Kaakkois-Suomen alue-
toimisto vastaa Pohjois-Ky-

men paikallistaljoonan toi-
minnan suunnittelusta sekä 
suorituskyvyn rakentami-
sesta ja ylläpitämisestä. Re-
serviupseerikoulu puoles-
taan vastaa Etelä-Kymen 
pataljoonasta.

Pohjois-Kymen paikal-
lispataljoonan kokonais-
vahvuus on noin 2800 soti-
lasta. Tämä luku sisältää 
myös useat pataljoonaan 
kuuluvat perustamiskes-
kukset. Taistelevista yksi-
köistä tulivoimaisimmat 
ovat Pohjois-Kymen maa-
kuntakomppania ja sotilas-
poliisikomppania.

Aluetoimisto aloitti pa-

taljoonan suorituskyvyn ke-
hittämisen suunnittelun 
vuoden 2014 aikana, jolloin 
pataljoonan esikunnan ker-
tausharjoituksessa aloitet-
tiin operatiivinen suunnit-
telu. Tuon jälkeen esikunta 
on ollut mukana eri harjoi-
tuksissa jo kolme kertaa täy-
dentämässä suunnitelmiaan 
sekä harjoittelemassa en-
simmäisiä tehtäviään. Esi-
kunnan osaamisen taso on 
jo varsin hyvä!

Pataljoonan yksiköt 
aloittivat omien suunnitel-
miensa laatimisen samoihin 
aikoihin esikunnan kanssa. 
Myös yksiköitä on harjoitet-
tu kattavasti jo pataljoonan 
toiminnan ensi hetkistä al-
kaen.  Loppuvuoden 2015 
kertausharjoituksessa maa-
kuntakomppania harjoitteli 
ensimmäisiä sille suunnitel-
tuja taistelutehtäviä. Seuraa-
van kerran maakuntakomp-
pania harjoitteli jo keväällä 
2016, tällä kertaa painopis-
te oli virka-apuvalmiuksis-
sa.  Syyskuun alussa 2016 
maakuntakomppanian kra-
naatinheitinjoukkue puo-
lestaan osallistui pataljoo-
nan kertausharjoitukseen 
toteuttaen muiden joukko-

jen taisteluammuntoihin 
liittyviä kovapanosammun-
toja.

Viimeisin iso pataljoo-
naharjoitus oli 5. -9.9.2016 
Kaakkois-Suomen alueella 
järjestetty paikallispuolus-
tusharjoitus “PAPU2 ITÄ”. 
Tämän harjoituksen koko-
naisuuden johti Maasota-
koulu ja Pohjois-Kymen 
paikallispataljoonan jouk-
koja osallistui siihen noin 
300 taistelijan vahvuudella 
seuraavin joukoin: Esikun-
ta, Sotilaspoliisikomppania, 
Esikunta- ja viestikomppa-
nia sekä edellä mainittu 
maakuntakomppanian kra-
naatinheitinjoukkue.

Perustamiskeskusten 

suunnitelmia on myös hiot-
tu. Ensimmäinen perusta-
misen kertausharjoitus to-
teutettiin kesällä 2015, jol-
loin perustettavana joukko-
na oli kenttätykistöpatteris-
to. Joukkojen perustamista 
tullaan harjoittelemaan jat-
kossakin eri kertausharjoi-
tusten yhteydessä. Vielä 
syksyn 2016 kuluessa perus-
tamiskeskuksien johto-osil-
le tullaan järjestämään kak-
si eri kertausharjoitusta.

Ensi vuonna paikallis-
pataljoonan joukoista on 
tarkoitus kertausharjoittaa 
ainakin paikallishuolto-
komppania (kevät 2017) se-
kä esikunta ja maakunta-
komppania (syksy 2017).

Näin ollen Pohjois-Ky-
men paikallispataljoonan 
kaikki keskeisimmät taiste-
levat osat ovat ensimmäisen 
runsaan kahden toiminta-
vuotensa kuluessa olleet 
harjoittelemassa omaa teh-
täväänsä vähintään yhden 
kerran. Ja suorituskyky kas-
vaa edelleen!

Kaarti päälle! 
Paikallispataljoona - Si-

nunkin kotisi turvana!

Tarmo Korhonen
Komentajakapteeni
Kaakkois-Suomen 
aluetoimisto

Pohjois-Kymenlaakson paikallispataljoonan suorituskyky rakentuu

Pataljoonan esikunta johtamispaikassaan “siellä jossain”

Viranomaisyhteistoimintaa; käynnissä virka-aputehtävän anto maakuntakomppanialle.

Sotilaspoliisikomppania puolustustaistelussa kranaatinheitinjoukkueen tukemana.Maakuntakomppanian valmistautuu taisteluun rakennetulla alueella.
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Hyvät maanpuolustajat Ky-
meenlaaksossa, Etelä- Kar-
jalassa ja Etelä-Savossa. 
Otin vastaan Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen 
Kaakkois-Suomen piiri-
päällikön tehtävät 1.8.1016. 
Tehtävänimike on pitkä ja 
jatkuukin siten, että olen 
myös Saimaan Koulutus- ja 
tukiyksikön päällikkö.

Aloitan mielenkiinnolla 
haastavassa tehtävässä. Pal-
velin puolustusvoimissa yli 
kolmekymmentä vuotta. 
Pääosan ajasta Uudenmaan 
Rakuunapataljoonassa ja 
Maasotakoulussa Lappeen-
rannassa, Karjalan prikaa-
tissa Kouvolassa ja Maavoi-
mien esikunnassa Mikkelis-
sä. Siirryin reserviin Puo-
lustusvoimien koulutus-

päällikön tehtävästä viime 
syksynä. Palvelin 16 tehtä-
vässä ja 10 hallintoyksikös-
sä puolustusvoimissa.

Me Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirissä us-
komme, että vapaaehtoisel-
la maanpuolustuskoulutuk-
sella lisäämme turvallisuut-
ta Kymenlaaksossa, Etelä-
Karjalassa ja Etelä-Savossa. 
Lisämme turvallisuutta pa-
rantamalla koulutusta tilaa-
vien joukko-osastojen jouk-
kojen valmiutta ja suoritus-
kykyä, reserviläisten osaa-
mista ja toimintakykyä sekä 
kansalaisten kykyä selviytyä 
arjen vaaratilanteissa ja 
poikkeusoloissa.

Väitetään, että vapaaeh-
toiselle maanpuolustustyöl-
le ei ole tarvetta, aikaa, osal-
listujia eikä resursseja. Mi-
kään näistä ei pidä paik-
kaansa. Kun valtio säästää, 
tarvitaan vapaaehtoisia. 
Kun asia on arvokas, sille 
löytyy aina aikaa. Kun kou-
lutus on hyödyllistä ja kiin-
nostavaa, siihen on aina 
osallistujia. Kun resursseja 
on vähän, tulee tehdä yh-
dessä ja yhdistää toimin-
taan.

Me kaikki olemme 
maanpuolustaja. Maanpuo-

lustuskoulutusyhdistys jär-
jesti viime vuonna 2 000 
kurssia, 1 400 tapahtumaa ja 
500 kaikille avointa varau-
tumis- ja turvallisuuskoulu-
tusta. Osallistujia oli 49 000 
henkilöä ja koulutusvuoro-
kausia 88 000. Osallistujien 
antama palaute koulutuk-
sesta, asteikolla 1-5, oli 4,3. 
Tulokset ovat määrällisesti 
ja laadullisesti vaikuttavia.

Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirin toi-
minta-alueella 160 kurssille 
osallistuu yli 4 000 henkilöä, 
lähes 9 000 koulutusvuoro-
kautena. Maanpuolustajat 
voivat jakaa osaamistaan 
kursseilla, kuten lähes 300 
kouluttajaa tekee tänäkin 
vuonna. Kurssin johtajan ja 
kurssivääpelin tehtäviin on 
tarjolla paikka yli sadalle. 
Tehtäviä on niille, jotka ha-
luavat kehittää johtamis-, 
kouluttamis- ja vuorovaiku-
tustaitojaan. Etsitäänkin 
lämpimät kiitokset kaikille 
kouluttajille ja koulutuk-
seen osallistuneille. Teitä 
tarvitaan ja vapaaehtoisuut-
tanne arvostetaan.

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys on reservin 
joukkojen ja yksilöiden 
kouluttaja. MPK tukee puo-

lustusvoimien suoritusky-
kyjä ja valmiuksia muiden 
viranomaisten tukemiseen. 
MPK antaa mahdollisuuk-
sia sotilaalliseen ja sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaan 
koulutukseen sekä sijoite-
tulle ja sijoituskelpoiselle re-
serville. MPK tarjoaa ase-
palvelusta käymättömille 
naisille mahdollisuuden 
koulutukseen, jonka perus-
teella heidät voidaan sijoit-
taa kokonaisturvallisuuden 
eri tehtäviin. Varautumis- ja 
turvallisuuskoulutus edistää 
kaikkien kansalaisten val-
miutta ja toimintakykyä yh-
teiskunnan häiriötilanteissa. 
Kurssit tarjoavat kunnille ja 
viranomaisille alan koulu-
tusta sekä mahdollisuuden 
oman alan varautumisen 
kouluttamiseen. 

Koulutuksen tulee tuot-
taa joukoille suorituskykyjä 
ja osallistujille käytännön 
osaamista, joita molempia 
tulee mitata tai arvioida. Jo-
kaisella kurssilla on pää-
määrä, joka kuvaa mihin 
joukon on kyettävä. Jokai-
sella kurssilla on tavoite, jo-
ka kuvaa mitä osallistujien 
on kurssin jälkeen tunnetta-
va, osattava tai hallittava. Jo-
kaiselta osallistujalta kysy-

tään palaute kurssista. Näin 
arvioimme ja kehitämme 
koulutusta jatkuvasti.

Vapaaehtoisessa maan-
puolustuskoulutuksessa tar-
vitaan tekijöitä ja yhdessä 
tekemistä. Siksi pyydänkin 
teitä osallistumaan, tuke-
maan ja yhteistyöhön. 
Kaakkois-Suomen maan-
puolustuspiirin toiminta-
alueella, kolmessa maakun-
nassa ja 30 kunnassa on lä-
hes 200 maanpuolustuksen 
toimijaa; viranomaisia, jär-
jestöjä ja muita toimijoita. 
Maanpuolustuskoulutuksen 
yhteensovittamiseen on 
varmasti tarvetta. Onnistu-
minen varmistetaan sillä, 
että koulutukselle on tilaaja 
ja tuottaja ja heillä riittävät 
resurssit. Yhdessä toimien 
olemme tehokkaampia kuin 
kukin yksin.

Toivotan kaikille maan-
puolustajille hyvää loppu-
vuotta 

”Lisää turvallisuutta yh-
dessä”

Hannu Hyppönen
Piiripäällikkö
Kaakkois-Suomi
Maanpuolustus-
koulutusyhdistys
www.mpk.fi

Kymen koulutus- ja 
tukiyksikkö
Päällikkö Tapio Lakela
Koulutuspäälliköt Ari En-
bom, Roy Ylijoki
Kouluttajat      130
Kurssit        70
Osallistujat   2 000
Koulutusvuorokaudet  
4 800

Saimaan koulutus- 
ja tukiyksikkö, 
Etelä-Karjala
Päällikkö Hannu Hyppönen
Koulutuspäälliköt Eino Lau-
lainen, Ari Jussila
Kouluttajat       105
Kurssit         60
Osallistujat    1 300
Koulutusvuorokaudet  
2 700

Saimaan koulutus- ja 
tukiyksikkö, Etelä-Savo
Koulutuspäälliköt Pertti 
Pulkkinen, Eero Kontinen
Kouluttajat        30 
Kurssit        30 
Osallistujat      650 
Koulutusvuorokaudet  
1 400

MPK:n piiripäällikkö Hannu Hyppönen esittäytyy

Kymenlaakson kou-
lutus- ja tukiyksikkö 
koulutti kuluvan 
vuoden kevään ja 
syksyn aikana en-
simmäistä kertaa 
paikallispataljoonan 
joukkoja. Koulutus 
toteutettiin kahdes-
sa eri harjoituksessa 
siten, että touko-
kuussa järjestettiin 
Vekaranjärvellä en-
simmäinen harjoitus 
ja toinen harjoitus 
KYMIJOKI 2016 har-
joituksen nimellä.

Toukokuun harjoitus 
toimeenpantiin 13.-
15.5.2016. Harjoitukseen 
osallistui 43 paikallispatal-
joonan reserviläistä. Koulu-
tusaiheina olivat mm uudet 
uusimmat viestivälineet, su-
luttaminen ja liikkeen edis-
täminen, uusi tulenjohtota-
pa, huollon järjestelyt sekä 
sotilaspoliisikoulutus Maa-
voimien taistelutapa 2015 
konseptissa. Joukkueenjoh-
tajat kouluttautuivat maas-
toharjoituksessa tyypilli-
simpiin paikallispataljoo-
nalle suunniteltuihin tehtä-
viin. Lisäksi kaikki reservi-
läiset ampuivat rynnäkköki-
vääriammunnan.

Harjoituksen suunnitte-
lu ja toimeenpano oli varsin 
haasteellinen kaikille kou-
luttajille. Tietoa piti kerätä 
useista eri lähteistä ja useil-

ta eri organisaatiolta. Viral-
lista ohjesääntö ja opasma-
teriaalia oli käytettävissä 
varsin niukasti, mikä on to-
sin ymmärrettävää, koska 
kyseessä aivan uusi joukko. 
Haasteista kuitenkin selvit-
tiin ja tästä lankeaa suuri 
kiitos aktiivisille Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
ja puolustusvoimien koulut-
tajille.  

Valmistelujen taktiseksi 
lähtökohdaksi oli laadittu 
paikallispataljoonan ko-
mentajan arvio vastustajan 
toiminnasta ja komentajan 
päätös toiminnasta perusta-
misen jälkeen. Sama päätös 
palveli jatkossa myös syksyn 
KYMIJOKI 2016 harjoitus-
ta. Harjoitus toimeenpan-
tiin 2.- 4.9.2016 Vekaranjär-
vellä ja toteutettiin keväällä 
laadittujen suunnitelmien 

mukaan täydennettynä ke-
säkuussa toteutetulla kou-
luttajien maastontieduste-
lulla.

Harjoitukseen osallistui 
noin 200 reserviläistä ja se 
jakautui toiminnallisesti 
taisteluharjoitusosaan ja 
kurssiosaan. Paikallispatal-
joonaan sijoitettu henkilös-
tö oli sijoitettu taisteluhar-
joitusosaan sodanajan teh-
täviensä mukaisesti. Kurssi-
osa koostui moottoripyörä-
läheteistä, etsintäkurssista 
sekä ensikertaa mukana ol-
leesta katuturvallisuuskurs-
sista. Kursseista osa tuki toi-
minnallaan taisteluharjoi-
tusta. 

KYMIJOI 2016 harjoi-
tuksen valmisteluosa saapui 
harjoitukseen torstaina ja 
pääosa joukosta seuraavana 
päivänä. Saman päivän ai-

kana heti perustamisen ja 
simulaattoreiden kohdista-
misen jälkeen joukot ja 
kurssit siirtyivät maastoon 
tai omille toimipaikoilleen. 
Lauantaina koulutettiin re-
serviläisiä Karjalan prikaa-
tin lähiharjoitusalueella. 
Taisteluharjoitus toimeen-
pantiin kaksi puoleisena si-
mulaattoriavusteisena har-

joituksena. Simulaattoreita 
hyödynsivät niin yksittäiset 
rynnäkkökiväärimiehet, 
pioneerit, huollon osaajat, 
tiedustelijat ja vastustajan 
toiminut panssarijääkäri-
joukkue.

Harjoituksen huipentu-
man voidaan pitää sunnun-
taiaamuna alkanutta sinisen 
puolen hyökkäystä kohti Se-
länpäätä panssaroidun vas-
tustajan lyömiseksi. Vastus-
tajan tiedustelijat iskivät 
kuitenkin ensin sinisen 
kohteisiin yöllä hankittujen 
tiedustelutietojen perusteel-
la ja väistyivät tapansa mu-
kaan johonkin piilotuki-
kohtaan lepäämään. Varsi-
nainen taistelu alkoi sinisen 
siirtymisellä kohti lähtöase-
maan. Matkalla pioneerit 
raivasit nopeasti aukon siro-
temiinoitteeseen ja etene-
minen jatkui, tykistö ja kra-
naatinheittimistö ampuivat 
raivoisan tulivalmistelun ai-
van kuten lähestulkoon päi-
välleen 75 vuotta sitten Tuu-
losjoen ylimenohyökkäyk-
sessä, ” jääkärit syöksyivät 
kärkeen ” huolto hoiti haa-

voittuneita uusimmalla en-
sihoitopaikan välineillä, 
täydensi tarvikkeita, huo-
lehti erilaisista kuljetuksis-
ta. Johtamisessa käytettiin 
apuvälineenä maavoimien-
tietojärjestelmää (MATI).   

Savun hälvettyä nousi-
vat joukot poteroistaan Se-
länpään alueella ja todettiin, 
että hyökkäys oli taas kerran 
saavuttanut menestystä ja 
voitiin aloittaa harjoituksen 
päättäminen. 

Karjalan prikaati ja 
Maasotakoulu tukivat jäl-
leen kerran erinomaisella 
tavalla harjoituksen toi-
meenpanoa. Tästä kuuluu 
iso kiitos kummallekin 
joukko-osastolle. Kiitoksen 
ansaitsevat ennen kaikkea 
kaikki harjoitukseen osallis-
tuneet reserviläiset; henki ja 
motivaatio olivat erinomai-
sella tasolla. ”Aika velikul-
tia” .

Kirjoittaja evl Ari 
Enbom palvelee 
koulutuspäällikkönä 
Kymenlaakson koulutus- 
ja tukiyksikössä.

Kymenlaakson koulutus ja tukiyksikko kouluttaa paikallispataljoonaa
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Kaakkois-Suomen aluetoimiston järjestämä reservin ylen-
tämistilaisuus järjestettiin perinteisin menoin Kouvolan up-
seerikeholla 4.6.2016. Ylennykset julkisti aluetoimiston 
päällikkö everstiluutnantti Esa Hyytiäinen.

Paikalla oli kolmisen kymmentä ylennyksen saanutta 
seuralaisineen. 

Ylennettävien puheenvuoron käytti majuri Raine Suur-
näkki.

Lisäksi tilaisuudessa luovutettiin saajilleen valtiollisia, 
sotilaallisia sekä reserviupseeriliiton ansiomerkkejä.
Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan Mitali 
kultaristein: 
luutnantti Matti Saarinen, Elimäki
Suomen Reserviupseeriliiton Kultainen ansiomitali Soljen 
kera:
kapteeni Arto Ala-Outinen, Voikkaa

yliluutnantti Tuomo Pesari, Pyhtää
Suomen Reserviupseeriliiton Kultainen ansiomitali:
yliluutnantti Jani Juvankoski, Elimäki
majuri Erkki Rikkola, Virolahti
yliluutnantti Petri Rajajärvi, Virolahti
Sotilasansiomitali:
kapteeni Jorma Uski, Kouvola

Ylentämistilaisuus 4.6.2016

Ylennettävät muodossa. Vasemmalla edessä majuri Raine Suurnäkki. Paikalla olleet palkitut. vas. Arto Ala-Outinen, Tuomo Pesari, Jorma Uski, Erkki Rikkola, Jani Juvankoski, Mattti Saari-
nen. Petri Rajajärvi oli estynyt.

Suomen reserviupseeriliitto 
vietti 85-vuotisjuhlaansa 
Hamina Tattoo sotilasmu-
siikkitapahtuman yhteydes-
sä Haminassa elokuun 5. 
päivänä 2016. Juhlallisuudet 
alkoivat Haminan kerhon 
jäsenten opastamilla kävely-
kierroksilla Haminan kes-
kustassa ja varuskunnassa. 
Kello 15 laskettiin liiton 
seppele Kaatuneitten upsee-
rien patsaalle RUK-puistos-
sa. Seppeleen laskivat vänr 
Emilia Ristola, kapt Mikko 
Halkilahti ja kapt Jarkko Ta-
wast.

Juhla jatkui Maneesin 
pääjuhlalla ja edelleen Bas-
tionissa marssishown mer-
keissä. Tapahtumiin osallis-
tui yli 500 reservin upseeria 
seuralaisineen. 

RUL 85 vuotta

Suomen Reserviupseeriliiton seppeleen kaatuneitten upseerien patsaalle laskivat Virolahden ja Miehikkälän reser-
viupseerikerhon jäsen, vänrikki Emilia Ristola, liiton puheenjohtaja, kapteeni Mikko Halkilahti sekä Haminan reser-
viupseerikerhon puheenjohtaja, kapteeni Jarkko Tawast useampi satapäisen yleisön seuratessa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö vieraili Hamina Tattoo-tapahtumassa liiton ja piirin infopisteellä.
Vas plm Jussi Niinistö. oik. piirin toiminnanjohtaja Jorma Uski.Kuva Terho Ahonen.
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Varvara 2016 (22.-
24.4.2016) oli en-
simmäinen Naisten 
Valmiusliiton 
NASTA-harjoitus, 
joka pidettiin 
Reserviupseerikoulun 
suojissa Haminassa. 
Kurssit olivat hyvin 
suosittuja: ensim-
mäinen täyttyi jo 
runsaan kahden 
minuutin kuluttua 
ilmoittautumi-
sen alkamisesta. 
Useimpien kurssien 
ilmoittautuminen 
jouduttiinkin sulke-

maan jo parin päi-
vän päästä, koska 
ilmoittautuneita oli 
jo ylen määrin.

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen kursseina toteu-
tettu harjoitus sai nimensä 
Haminassa hyvin tunnetul-
ta Varvara Schantinilta 
(1870-1941). Varvaran tari-
na kerrottiin kurssilaisille 
harjoituksessa julkaistussa 
lehdessä. 

Harjoituksen kursseja 
olivat Etsintä, Johtamistai-
dot, Katuturvallisuus, Kou-
luttajavalmennus, Kyber-
turvallisuus, Maastotaidot, 
Muonitus maastossa, Nuo-
ren naisen selviytymispakki 
(ensimmäistä kertaa), Puo-

lustusvoimien B-ajolupa se-
kä harjoituksen organisaa-
tion Johda Nasta III. Ilmoit-
tautumisten perusteella nai-
set haluavat erityisesti oppia 
johtamisesta, etsinnästä ja 
maastotaidoista. Harjoituk-
sen kokonaisvahvuus oli 
320 naista, jonka lisäksi oli 
lyhyempiaikaisia kouluttaji-
na – naisia ja miehiä – run-
saat parikymmentä. 

Kurssipalautteet olivat 
hyvät, jopa erinomaiset. 
Kurssien keskiarvot olivat 
4-4,6 (korkein 5). Kokonais-
keskiarvo oli 4,4.

Haastava, antoisa matka

Harjoituksen johtajana toi-
mi Maanpuolustusnaisten 
Liiton 1. varapuheenjohtaja 

Mervi Liimatainen Pyhtääl-
tä. Muita kymenlaaksolaisia 
organisaatiossa olivat mm. 
koulutuspäällikkö Satu Au-
rala, varakoulutuspäällikkö 
ja turvallisuusvastaava An-
ne Pakkanen, ensiapuvas-
taava Hanni Kangasmäki, 
majoitusvastaava Salme Ra-
jala, kurssinjohtajat Eeva 
Koivula (kouluttajakoulu-
tus), Mirka Talvitie (etsintä) 
ja Sini Timonen (katutur-
vallisuus), varakurssinjoh-
tajat Mari Huttunen (etsin-
tä) ja Teea Pallaskari (nuo-
ren naisen selviytymispak-
ki), toimittaja-tiedottaja 
Tarja Autio, toimiston apu-
lainen Minna Torstensson, 
majoitusapulainen Raili 
Halme sekä kuljettajat Heli 
Kylmälä, Eija Pekkola ja 
Hanna-Maria Vakkala. Har-
joituksenvarajohtaja oli Ka-
ti Vuorio Lahdesta ja toi-
mistopäällikkö Marja Repo-
nen sekä huoltopäällikkö 
Anni Martikainen Lap-
peenrannasta.

- Varvara-harjoitus oli 

vaativa, mutta antoisa puo-
lentoista vuoden matka ja 
haaste. Lämmin kiitos hy-
västä yhteistyöstä ja tuesta 
Reserviupseerikoululle, eri-
tyisesti johtaja Markku Hut-
kalle, komendantti Jorma 
Lindforsille ja yliluutnantti 
Henna-Mari Maaraselle. 
Kiitokset myös yhteistyöstä 
ja avusta Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen Ky-
menlaakson koulutusyksi-
kölle ja sen päällikkö Tapio 
Lakelalle sekä puolustusvoi-
mien Kouvolan aluetoimis-
tolle.  Myös Haminan Soti-
laskotiyhdistys auttoi mo-
nin tavoin harjoituksemme 
onnistumisessa, kiitokset 
siitä. 

Jokainen osallistuja sai 
tervetuliaiskassin, jonka si-
sältöä tukivat mm. Hami-
nan kaupunki, Virolahden 
kunta ja Kymenlaakson Liit-
to. Myös Miehikkälän kun-
ta tuki harjoitusta koulutta-
jalahjan myötä.

Mervi Liimatainen

Onnistunut harjoitus RUK:n suojissa

Varvara 2016 NASTA-harjoituksen johtajana toimi Mervi Liimatainen (vas.) Pyhtäältä. Naisten Valmiusliittoa harjoituksessa edusti hallituksen puheenjohtaja 
Anne Holmlund.  Kuva Jaana Siljander

Ensimmäistä kertaa järjestettiin Nuoren naisen selviytymispakki –kurssi, jossa mm. suoritettiin alkusammutuskortti.  
Kuva Tarja Autio

Kotkan Maanpuolustusnai-
set perustettiin Kotkan kau-
pungintalolla 4.9.2016. Pe-
rustamiskokoukseen osal-
listui kymmenen naista, joi-
ta yhdistää kiinnostus sekä 
vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön että siihen liit-
tyvien tietoja ja taitojen ke-
hittämiseen. 

Uuden yhdistyksen on 
ensitöikseen rekisteröidyt-
tävä, minkä jälkeen se voi 
hakea jäsenyyttä Maanpuo-
lustusnaisten Liitosta ja Ky-
menlaakson piirijärjestöstä. 
Yhdistyskummina uudella 
tulokkaalla on Pyhtään 
Maanpuolustusnaiset ry:n 
puheenjohtaja Mervi Liima-
tainen, joka toimii myös Ky-
menlaakson piirin puheen-

johtajana sekä Maanpuolus-
tusnaisten Liiton 1. varapu-
heenjohtajana. 

Kotkan Maanpuolustus-
naisten puheenjohtajaksi 
valittiin Anna-Maria Länsi-
mies, varapuheenjohtajaksi 
Kaija Sainio, sihteeriksi Pil-
vikki Ojanen ja hallituksen 
jäseniksi Nina Rauhala ja 
Raija Hellekari.

Yhdistykseen ovat ter-
vetulleita kotkalaiset vapaa-
ehtoisesta maanpuolustus-
työstä kiinnostuneet kai-
kenikäiset naiset, kuului re-
serviin tai ei. Ensimmäiseen 
toimintasuunnitelmaan kir-
jattiin muun muassa yhdes-
sä liikkumista ja retkiä luon-
tokohteisiin. Yhdistyksestä 
löytyy myös hengenheimo-

laisia, jos vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus 
kiinnostaa mutta yksin ei 
tule lähdettyä. 

Naisten vapaaehtoisen 
maanpuolustustoiminnan 
merkeissä voit hyvässä seu-
rassa esimerkiksi paistaa 
tikkupullaa, suorittaa maas-
toajoneuvokurssin, opetella 
vesiturvallisuuden perustei-
ta ja perehtyä sotahistoriaan 
tai kyberturvallisuuteen. 
Tervetuloa mukaan!

 
Lisätietoja: Anna-Maria 
Länsimies, p. 050 561 5176 
kotkanmpnaiset@gmail.
com 
www.facebook.
com/kotkanmaan-
puolustusnaiset/

Kotkan Maanpuolustusnaiset 
perustettiin

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykselle (MPK) 
on päätetty perustaa pysy-
vä valtakunnallinen nais-
ten koulutuksen kehittä-
misryhmä. Sen puheen-
johtajana toimii Kaarina 
Suhonen (Naisten Valmi-
usliitto)) ja jäseninä Satu 
Mustalahti (Sotilaskoti-
liitto), Mervi Liimatainen 
(Maanpuolustusnaisten 
Liitto) ja Terhi Hakola 
(Reserviläisliitto). 
MPK:lta ryhmän pysyvä 
asiantuntijajäsen on nais-
ten koulutusta tehtäväku-
vauksien perusteella hoi-
tava henkilö, tällä hetkel-
lä Irina Lönnqvist. 

Kehittämisryhmän 
tehtävänä on seurata 

MPK:n naisten koulutuk-
sen toteutumista, naisten 
koulutukseen liittyvien 
koulutusohjelmien laati-
mista, kehittymistä ja to-
teutumista sekö laaditun 
naisten koulutuksen ke-
hittämistyöryhmän rapor-
tin ehdotusten jalkautta-
mista. Kehittämisryhmä 
tekee esityksiä MPK:n 
koulutusvaliokunnalle 
naisten koulutuksen ke-
hittämiseksi. Toimikausi 
on 1.9.2016-31.12.2019. 

MPK:lle naisten koulutuksen 
kehittämisryhmä
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Juhlavastaanotto ja -illalli-
nen pidettiin ravintola Kei-
sarin Satamassa 26.4.2016. 
Professori Martti Turtolan  
juhlaesitelmän aiheena oli 
Mannerheim. Puolustus-
voimien tervehdyksen toi 

RUK:n johtaja, eversti 
Markku Hutka ja puheen-
johtaja, kapteeni Mikko 
Halkilahti esitti Suomen re-
serviupseeriliiton onnitte-
lut. Kotkan kaupunkia 
edusti kaupunginhallituk-

sen puheenjohtaja Jari Elo-
maa. Juhlaillalliselle osallis-
tui edellä mainittujen lisäk-
si runsaasti kerhon omia jä-
seniä naapurikerhojen ja 
-yhdistysten sekä piirin 
edustajia. Juhlassa julkistet-

tiin myös Samppa Ahtiaisen 
laatima historiikki. Kerho 
muisti ansioituneita jäseni-
ään monin eri tavoin.

Teksti ja kuvat Jorma Uski

Karhulan reserviupseerikerho täytti 75 vuotta

Juhlaillallisen ykköspöytä. Selin kerhon puheenjohtaja Markku Saastamoinen, 
rouva Marja-Leena Saastamoinen, professori Martti Turtola, reserviupseeri-
liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ja-
ri Elomaa, Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Markku Hutka, sotaveteraa-
ni Erkki Vihavainen ja saattajansa Anna-Maija Suominen.

Kerhon puheenjohtaja Markku Saastamoinen ja varapuheenjohtaja Arimo 
Heikkilä vieraiden vastaan otossa.

Kerho vietti 50-vuotisjuh-
laansa lauantaina 23. huhti-
kuuta 2016. Juhla alkoi sep-
peleenlaskulla Jaalan sanka-
rimuistomerkillä. Seppe-
leen laskivat puheenjohtaja 
Perttu Valkeapää ja varapu-
heenjohtaja Reijo Salminen. 
Varsinainen juhlavastaanot-
to pidettiin Liikasenmäellä 
LC Jaalan omistaman van-
han maatilan päärakennuk-
sessa. Paikalla oli kerhon 
omaa väkeä, naapurikerho-
jen, reserviupseeripiirin ja 
puolustusvoimien edustus-
ta yhteensä noin 30 henki-
löä. Juhlapuheen piti piirin 
puheenjohtaja, kapteeni Pa-
si Laari. Tärkeimmän yh-

teistyökumppanin, puolus-
tusvoimien tervehdyksen 
toi Kaakkois-Suomen alue-
toimiston päällikkö, evers-
tiluutnantti Esa Hyytiäinen. 
Kaikki juhlaan osallistuneet 
totesivat tyytyväisinä, että 
Jaalan kerholla on nyt hyvä 
veto päällä. Jäsenistö on 
nuorta ja jäsenmäärä on lä-
hes kaksinkertaistunut 
muutamassa vuodessa ollen 
nyt 35 henkilöä. Omia akti-
viteetteja on runsaasti, mm 
sotahistorian matkoja. Li-
säksi kerhosta on aina edus-
tus myös piiri-ja valtakun-
nan tason tapahtumissa.

Teksti ja kuvat Jorma Uski

Jaalan Reserviupseerikerho 50 vuotta

Kerhon nykyinen puheenjohtaja vänrikki Perttu Valkeapää Juhlavieraita vas. ylil Petri Rajajärvi Virolahdelta (alunperin Jaalasta), kapt Juha Tompuri Myllykoskelta, kapt Ari Falkenberg Haminasta ja Jaalan kerhon so-
tahistorian matkat opastanut maj Matti Laine Kuusankoskelta.
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Reservin ampuma-
mestaruuskilpailut 
järjestettiin toista 
kertaa peräkkäin 
Tyrrin ampumakes-
kuksessa.

Kilpailusuorituksia ammut-
tiin viime hetken peruutus-
ten jälkeen 615 kappaletta, 
mikä on noin 50 suoritusta 
vähemmän kuin edellisenä 
vuotena. Lajit ja sarjat pysyi-
vät samoina, mutta pienois-
kiväärilajit ammuttiin en-

Reservin toiset ampumamestaruuskilpailut

Kutsuvieraita saapumassa tilaisuuteen. Vas. Suur-Savon reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pentti Nuutilainen, Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist, Reserviläisurheiluliiton toimin-
nanjohtaja Risto Tarkiainen, kilpailunjohtaja Pasi Laari, kapteeni Mikael Kalliomäki Utin jääkärirykmentti, RUK:n johtaja eversti Markku Hutka ja Karjalan prikaatin apulaiskomentaja eversti Pertti 
Kuokkanen.

Palkinnot odottavat saajiansa. Lauantain pistoolitoimitsijat ansaitulla ruokatauolla

simmäistä kertaa elektroni-
siin tauluihin. Taululaitteita 
oli käytössä vain 20 kappa-
letta, joten laji oli pistoolila-
jien tavoin jaettava kolmel-
le päivälle. Tästä lajista vas-
tasi suvereenisesti Kuusan-
kosken ampujat, joista tosin 
puolet on samalla myös ak-
tiivisia reserviläisiä.

Kisojen täydelliset tu-
lokset löytyvät parhaiten 
esim. Reserviläisurheilulii-
ton sivuilta. Omat ampujat 
kunnostautuivat taas ker-
ran, sillä niin reservin am-
pumamestaruuskilpailujen 

yleiskilpailun kiertopalkin-
to kuin 300 m vakikiväärin 
kiertopalkinto Tyrrin kotka 
jäivät jälleen kotimaakun-
taan.

Järjestelyjen kannalta 
katsottuna etukäteen oli 
tuntuma, että toinen vuosi 
menee kokemuksella hel-
pommin. Näin osittain oli-
kin. Edellisenä vuonna ri-
maa hipoen läpi menneisiin 
pistoolilajeihin panostettiin 
erityisesti. Talven ja kesän 
aikana järjestettiin toimitsi-
joille kuusi koulutustilai-
suutta. Samoin parannettiin 

taulujen kääntölaitteiden 
toimintavarmuutta ja lisät-
tiin kapasiteettia hankki-
malla ja kunnostamalla ra-
tamoottoreita. Näin saatiin 
varmistettua täysien ratojen 
käyttö ja aikataulussa pysy-

minen. Tästä kaikesta val-
mistelutyöstä erityiskiitos 
Kosti ja Matti Hämäläiselle. 
Pistoolilajien toimitsijavas-
tuu oli jaettu kolmelle eri 
päivälle ja kolmelta eri alu-
eelta kootulle toimitsijajou-

kolle. Vaikka päivät olivat 
pitkiä ja vaativia, saadun pa-
lautteen mukaan järjestely 
teki työn mielekkääksi eikä 
ylimääräistä päivystystä tar-
vittu.

Kilpailu- ja tulostoimis-
to kantaa kisoissa aina suu-
ren vastuun ja on työllistetty 
koko kilpailun ajan alusta 
loppuun. Kilpailijoiden mie-
lestä tuloksilla on aina kiire, 
valmista pitäisi olla ja pal-
kinnot jaettu vaikka kisa oli-
si vielä kesken.  Sami Sihvo-
la ja koko tulostoimiston vä-
ki kesti paineen erinomai-
sesti, protesteja ei jätetty ja 
kaikki saivat palkintonsa.

Kiväärilajit menivät läpi 
lähes edellisvuoden toimit-
sijajoukolla odotetun ruti-
noidusti eikä ongelmia il-
mennyt.

Myös huolto, majoitus, 
ruokailu, kahvio, opastus ja 
sauna saivat kilpailijoilta 
kiitosta.

Unohtaa ei voi Utin jää-
kärirykmentin vahvaa tukea 
tapahtumalle.

Kaikki edellä mainittu 
vaati noin 140 henkilön työ-
panoksen niin valmistelus-
sa, itse kilpailussa kuin kil-
pailun jälkeenkin, joten ko-
neisto oli viritetty äärimmil-
leen. Tulevan vuoden kil-
pailupaikka on tätä kirjoi-
tettaessa vieläkin avoinna. 
Ratojen ja talkooväen saa-
misen kanssa on monella 
paikkakunnalla ongelmia. 
Joku väläytti meille kolmat-
ta kertaa, mutta kilpailun-
johtaja sekä useimmat muut 
totesivat nyt olevan muiden 
vuoro yrittää. Meidän on 
vedettävä henkeä!

Teksti ja kuvat Jorma Uski



93/2016

Majurit Hannu Lahtinen Iitti ja Janne Kosonen RUL.

Tyrrin kotka jäi tiukasti kotiin.  Pitelemässä vas. Mikko Mattila, Kari Uski ja Hannu Yläoutinen

Kisojen paras kivääriampuja Lauri Lauste Satakunnasta
Reservin ampumamestaruuskilpailujen 2/2 kiertopalkintoa vastaanottamasta kotijoukkueen puolesta vas. Mikko Mattila, Hannu Yläoutinen, Sakari Ahola, Jer-
ry Laakso, Antti Puhakka ja Jouni Jokinen.
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Paikalla oli innostunut, vajaan sadan hengen yleisö.

Kovapanosammunnat Pahkajärvellä
Yksi suosituimmista reser-
viläistapahtumista on vuo-
desta toiseen mahdollisuus 
päästä seuraamaan epäsuo-
rantulen kovapanosam-
muntoja Pahkajärvelle.

Kevään tilaisuuteen 
osallistui vajaat 100 henki-
löä, jotka olivat näkemään-
sä erittäin tyytyväisiä.

Erityisen kiinnostava 
oli Amos-kranaatinheitin-
järjestelmä.

Tilaisuutta isännöi Kar-
jalan tykistörykmentti.

Kuvat: Göran Bruun.

Amos tulitoimintaa

Kuvasatoa Kahy:n mestaruuskisoista
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Sotaveteraanikeräys toteu-
tettiin eteläisessä Kouvo-
lassa viime viikon tiistaina. 
Keräys toteutettiin lipaske-
räyksenä.

Karjalan Prikaatin Sal-
pItPston 3 komppanian va-
rusmiehet osallistuivat ke-
räykseen 43 varusmiehellä 
ja 3 + 3 esimiehen edustuk-
sella Myllykosken, Kelta-
kankaan ja Ummeljoen 
alueella. Joukkoa johti ope-
tusupseeri Toni Saarinen. 
Kerääjinä oli 19 upseerien 
ja reservin edustajaa. 

Parhaiten keräystä ku-
vaa ensimmäistä kertaa 

mukana ollut Sotilaspoi-
kien puheenjohtaja Jouko 
Pokki Kouvolan Liikkalas-
ta. 

– Olin ensimmäistä 
kertaa mukana kyseisessä 
keräyksessä ja koin sen kai-
kin puolin hyvin myöntei-
sesti. Samaa mieltä olivat 
kyydissä olleet soturit. Mo-
lemmat ihmettelivät, miten 
myönteisesti ja suorastaan 
innostuneesti ihmiset suh-
teutuivat asiaan. Sanoivat, 
että kotikaupungeissaan 
Lahdessa ja Espoossa var-
maan puolet ei antaisi mi-
tään ja muutenkin suhtau-

tuminen olisi täysin toisen-
laista. Myös marketeilla 
päivystänyt poika kertoi ih-
metelleensä miten ihmiset 
tulivat tarjoamaan ropoaan 
– monesti seteleinä. 

– Alueelle sattui pari 
tuttua, joiden rouvien 
kanssa juttelin ennen poi-
kien tuloa. Molemmat ker-
toivat lukeneensa keräyk-
sestä lehdestä ja varan-
neensa varta vasten rahaa. 
Toinen sanoi, että piti kau-
passa oikein huolta, että jäi 
sopiva seteli. 

Etukäteisilmoittaminen 
on tärkeää, koska ihmiset 

selvästi odottivat kerääjiä ja 
toisaalta raha on hyvä vara-
ta, kun on tavallista, että 
lompakossa ei tosiaan ole 
käteistä rahaa muutamaa 
killinkiä enempää. Esimer-
kiksi Heikintiellä sattui 
niin, että isäntä sanoi, että 
ei ole käteistä, mutta oli sit-
ten jostain puvun taskusta 
rahaa löytänyt ja juossut 
kerääjien perään. Keräystu-
los oli Myllykoskella 
3.770,82 € (vuonna 2015 oli 
2.917,19 €).  

Terveisin.
Eero Mattila

Veteraanikeräys eteläisessä Kouvolassa
ANJALANKOSKEN

RENGAS  
_________________________________________________________ 
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Kersantti Toni Saarinen tekee ilmoitusta Myllykosken kerhon puheenjohtaja, majuri Eero Mattilalle.

Kansallista veteraanipäivää 27.4. vietettiin paikkakuntakohtaisesti.. Kuva on Kuusankosken uudelta hautausmaalta, jossa seppelettä valmistautuvat laske-
maan takarivissä vas. kirkkoherra Kimmo Ylikangas, sotaorpojen Ossi Koivula, Karjalan prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jari Kallio, sotaveteraani Ilmari 
Mäkelä ja kaupunginhallituksen jäsen Anssi Tähtinen. 

Myllykosken  
Reserviupseerikerho ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

pidetään to 03.11.2016 kello 18.00 alkaen osoitteessa Myl-
lykoski, Paperitehtaantie 1, Seurakuntakoti. Esillä sääntömää-
räiset syyskokousasiat. Kokouksen jälkeen kapteeni Juha Tom-
purin järjestämä ”Herrasmieskilpailu”. Hallitus kokoontuu kel-
lo 17.00. Kahvitarjoilu. Hallitus
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Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry 

Kokouskutsu
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina marras-
kuun 17. päivänä 2016 klo 18.00 Jaalassa. Kokouspaikka on Liikasenmäen tila, os. Jaalantie 75. 

Kokouksen esityslista/työjärjestys
Klo 17.30  Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus
Klo 18.00  Kokouksen avaus, puheenjohtaja Pasi Laari    
  Huomionosoitukset: puheenjohtaja Pasi Laari
Tervehdykset:  Kokouspaikan isäntä, LC Jaala
 Reserviläispiiri, puheenjohtaja Olli Leisti
Kokousesitelmä: Salpausselän ilmatorjuntapatteri maj Jari Mäkelä

Klo 19.00 Varsinainen kokous
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Valitaan piirihallituksen (piirin) puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen 
 varapuheenjohtaja vuodeksi 2017. 
5. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet v 2017 (yksi jäsen alkavaa 200-jäsenlukua kohti) 
 sekä kullekin henkilökohtainen varamies. 
6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet v. 2017
7. Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämä ehdokas liittohallitukseen.
8. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta  
 liittokokoukseen. (päätetty kevätkokouksessa)
9. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma v. 2017
10. Vahvistetaan piirin jäsenmaksu v. 2017
11. Vahvistetaan piirin talousarvio v. 2017
12. Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään (7) päivää 
 ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät 
 asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa 
 mainittu.
13.  Kokouksen päättäminen.

Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalu-
kua kohti.

Piirihallitus

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry

SYYSKOKOUSKUTSU
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n syyskokous pidetään tiistaina 1.11.201 klo.18.00 alkaen Laa-
jakosken Honkalassa, os. Honkalantie 12 Kotka.

KOKOUSOHJELMA:

Kahvitarjoilu ja klo 18:00 valtakirjojen tarkastus

1. Kokouksen avaus klo 18:30 Puheenjohtaja Olli Leisti
2. Huomionosoitukset Puheenjohtaja Olli Leisti
3. Kokousesitelmä Karjalan huoltopataljoona, maj Jarmo Rinne   

Varsinainen kokous klo 19:15   

ESITYSLISTA:  Syyskokous
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat (viralliset)
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma 2017 
Vahvistetaan piirin vuoden 2017 jäsenmaksu
Vahvistetaan piirin talousarvio vuodelle 2017 
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tilikaudelle 2017
Päätetään piirihallituksen lukumäärästä seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 10 §:n 
määräämissä rajoissa.  
Valitaan piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
Valitaan piirin edustajat Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry:n liittohallitukseen –
muut piirin mahdolliset edustajat – vaalivaliokunnan jäsen (tarvittaessa)
Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä 
mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu
Kokouksen päättäminen

Piirihallitus

Jäsenyhdistykset saavat lähettää virallisia edustajia ( yksi (1) jokaista alkavaa satalukua 
kohti ) seuraavasti: 4: Hamina, 3: Kotka, Kouvola, 2: Elimäki, Iitti, Karhula-Kymi, Myllykoski, Val-
keala, Inkeroinen, 1:Jaala, Kaakonkulma, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola, Voikkaa

Huom! Yhdistysten tulee nimetä henkilökohtaiset varamiehet 10 §:n mukaisesti.

KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI

TOIMINTAKALENTERI 2016
 
SYYSKUU
Pe 16.9.  Kymen Salpa 3/ 2016 ilmestyy
La 17.9.  Karpr YT-päivä Vekaranjärvi
La 17.9. Pystykorva SM Kokkola
Ma 19.9. Hengellisen tmk:n kokous Viljamaa
La 24.9. Liiton neuvottelukunnan kokous 
Ma 26.9. Rk-ammunnan ja sarjakilpailujen palkintojen 
jako   Kouvola  

LOKAKUU
La 1.10. Partiokilpailu Raisio
To 6.10. Sota-ajan lauluilta Kuusankoski
La 8.10. Arvoseminaari MPKK 
Viikko 42 Rahanjako III / 2016
Viikko 42 Kenttäposti 5 / 2016
Ma 17.10. Piirihallituksen kokous 5/ 2016 ABC-Anjalankoski 

MARRASKUU
Ma 14.11. PYT- ja Kymen Salpa tmk 4/2016 Piiritoimisto
To 17.11. Piirin syyskokous  Jaala
Pe 18.11. Liittohallituksen kokous 4/2016 Lappeenranta
Pe-su 18.-20.11. Liittokokoustapahtuma  Lappeenranta
Ma 30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet

JOULUKUU
Pe 2.12.  Kymen Salpa 4/2016, aineistopäivä
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet 
La 10.12. Liittovaltuuston kokous Helsinki
Viikko 49 Isoympyrän viesti Hamina 
Ma 12.12. Piirihallituksen kokous 1/ 2017 ABC-Anjalankoski 
Ke 14.12. Glögitilaisuus Piiritoimisto
Pe 16.12. Kymen Salpa 4/ 2016 ilmestyy
Viikko 50  Rahanjako IV / 2016
Viikko 50 Kenttäposti 6 / 2016
Viikko 50 Joulutulet ja adventtihartaudet
La 24.12. Jouluaaton hartaustilaisuudet

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY
 

TAPAHTUMAKALENTERI 2016
  
Syyskuu 
 Kymen Salpa nro 3/2016 ilmestyy 16.9.2016
 Suomi-Viro ampumaottelu, Tyrri 17.9.2016
 Pystykorva SM, Kokkola 17.9.2016
 Hengellinen toimikunta, kokous Sippola, Viljamaa 19.9.2016
 Rk-ammunnan ja sarjakilpailujen palkintojen jako, aluetoimisto 26.9.2016
 Piirihallituksen kokous ja piiri-info, piiritoimisto 27.9.2016
 
Lokakuu 
 Partiokilpailu, Raisio 1.10.2016
 Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus 6.10.2016
 
Marraskuu 
 Piirin syyskokous, Karhula 1.11.2016
 PYT/Kymen Salpa lehtitoimikunnan kokous, piiritoimisto 14.11.2016
 RES, Syyskokoustapahtuma, Lappeenranta 18.-20.11.2016
 Aluetoimiston YT-päivä marraskuu
 Piirihallituksen järjestäytymiskokous, piiritoimisto 28.11.2016
 Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti 30.11.2016
 
Joulukuu 
 Aineistopäivä Kymen Salpa 2.12.2016
 Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet paikkakuntakohtaisesti 6.12.2016
 Glögitilaisuus, piiritoimisto 14.12.2016
 Kymen Salpa nro 4/2016 ilmestyy 16.12.2016
 Joulutulet ja adventtihartaudet viikko 51
 Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakuntakohtaisesti 24.12.2016
 Prosenttiammunta päättyy 31.12.2016
 
Huom! muutokset mahdollisia
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Jaalan reserviupseerit Laatokan kierroksella
Lähdimme kerhomme jär-
jestämälle, perinteiselle so-
tahistoriamatkalle Karja-
laan helatorstai-aamuna 
5.5.2016. Matkalle oli il-
moittautunut yhteensä 27 
sotahistoriasta kiinnostu-
nutta reserviläistä. Pääosa 
lähtijöistä oli Jaalalaisia re-
serviläisiä, mutta puheet 
reissustamme olivat myös 
levinneet laajalle, sillä lähti-
jöitä riitti Lappeenrannasta 
ja Joensuusta asti. 

Karjalaan suuntautunei-
den sotahistoriamatkojen 
ensikertalaisia oli mukana 
n. 10 henkilöä, joka lisäsi 
matkan mielenkiintoisuutta 
entisestään. Oppaanamme 
toimi jälleen Matti Laine, 
joka on ollut oppaanamme 
jokaisella reissullamme! 

Tänä vuonna reittinäm-
me oli ”Laatokan kierros”, 
eli ensimmäisen yömme yö-
pyisimme Aunuksen kau-
pungissa ja seuraavan Pieta-
rissa.

Ensimmäisen matkapäi-
vän aikana reittimme var-
rella osui mm. Koirinoja, 
Pitkäranta, Salmi, Vitele se-

kä Tuulos. Tuuloksessa las-
kimme myös seppeleen kaa-
tuneiden Suomalaisten 
muistomerkille. 

Saavuimme illan suussa 
Aunukseen, jossa illallisen 
syötyämme aloimme val-
mistautumaan jo seuraa-
vaan päivään.

Seuraavana aamuna jat-
koimme matkaamme kohti 
Pietaria. Ensimmäisenä py-
sähdyimme Sammatuksen 
kylässä, jossa tutustuimme 
Venäläisten hautausmaahan 
sekä venäläiseen muisto-
merkkiin mäen huipulla. 
Sammatuksen jälkeen 
suuntasimme kohti Syvärin 
voimalaitosta, jossa söimme 
kenttälounaan. Päivän 
pääkohteena oli 
tutustuminen Petrokrepos-
tin Panoraamamuseoon, 
jonka panoraamamaalaus 
Leningradin piirityksestä 
oli varmasti monelle unoh-
tumaton kokemus. Museon 
jälkeen saavuimme Pieta-
riin, jossa ruokailun jälkeen 
osa reissaajista lähti katso-
maan Suomi-Valko-Venäjä 
jääkiekko-ottelua, muiden 

viettäessä iltaa haluamal-
laan tavalla.

Aamulla tutustuimme 
pienen ajelun muodossa 
Pietarin kaupunkiin ja sen 
jälkeen käänsimme keulan 
kohti Koti-Suomea. Reit-
timme kulki Terijoen, Inon, 
Koiviston ja Johanneksen 
kautta YläSommeen-Por-
lammin motin muistomer-
kille. Tämä jälkeen lähdim-
me Viipuriin, jossa söimme 
päivällisen Pyöressä tornis-
sa, ostimme tuliaiset ja läh-
dimme kohti rajaa. 

Saavuimme Jaalaan lau-
antaina illalla jälleen yhtä 
sotahistoriakokemusta rik-
kaampana. Reissaajien hen-
ki oli aivan loistava ja toivot-
tavasti mahdollisimman 
moni pääsee myös ensi 
vuonna matkaan!

Iso kiitos matkalla olleil-
le, oppaallemme ”Laineen 
Masalle”, Puolakan Valmis-
matkoille sekä Jaalan Koti-
seutusäätiölle.

Perttu Valkeapää, Pj.
Jaalan 
Reserviupseerikerho ry

Jo lähes parinkymmenen 
vuoden ajan on Myllykos-
kella järjestetty Kymen-
laakson reservin testit. Tä-
nä vuonna testit olivat 
maanantaina 22. 8. 2016. 
Kokenut joukko Mylly-
koskella hoiti järjestelyt. 
Lajeina olivat Cooperin 
testi/Kävelytesti sekä 
Lihaskuntotesti, jossa ovat 
vauhditon pituushyppy, 
etunojapunnerrus ja 

istumaan nousu. Testin 
osallistujalistalle saimme 
19 henkilön osallistuja-
tiedot ja suoritusta. Testi 
palvelee oman kunnon 
kehittämistä, koska tulos 
on sidottu ikään. Tuloksia 
pitää verrata omaan 
aikaisempaan tulokseen. 

Terveisin.
 

Eero Mattila
Heikki Rongas, Jouni Laurikainen ja 
Olavi Heikkilä tutkivat tuloslistaa. 

Myllykoskella Kymenlaakson 
reservin testit

Yläsommee-Porlammi.

Koirinojan suurristi.
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Kymen Salpa on ilmesty-
nyt vuodesta 1985 lähtien 
painettuna paperiversiona 
4 kertaa vuodessa.

Painettu lehti oli aina 
2010-luvulle asti ainoa 
mahdollisuus julkaista pii-
rien tiedotus-/jäsenlehteä.

Tiedonvälitys on muo-
dostunut entistä nopeam-
maksi ja erityisesti paperi-
lehden jakelukustannukset 
ovat nousseet. Samaan ai-
kaan ilmoitusmyynti on 
ratkaisevasti vähentynyt. 
Lehden pääasiallinen ra-

hoitusmuoto on jäsen-
maksuun sisältyvä lehti-
maksu.

Sähköiset kanavat. 
sähköposti, internet- ja fa-
cebook-sivut ovat totaali-
sesti mullistaneet tiedotus-
mahdollisuudet. Toki nii-
den hyödyntäminen edel-
lyttää jäsenistöltä omaa in-
ternetyhteyttä.

Jäsenrekisterin mu-
kaan kattavuus on toistai-
seksi melko heikko; reser-
viläispiirin jäsenistöstä 
vain n. 50 % on ilmoitta-

nut omaavansa sähköpos-
ti-ja internetyhteyden. Re-
serviupseereilla vastaava 
luku on noin 70 %. Keski-
arvoksi tulee n, 60 %. Tä-
mä merkitsee sitä, että 
noin 3200 jäsenestämme 
yli 1000 jäisi ilman lehteä, 
jos siirrytään pelkästään 
sähköiseen järjestelmään. 
Joissakin piireissä näin on 
kuitenkin jo tehty.

Meillä on tehty päätös, 
että tämän syksyn 2016 
kaksi viimeistä numeroa 
tehdään sekä perinteisenä 

paperilehtenä että jaetaan 
sähköpostin liitteenä pdf-
muodossa samaan aikaan 
paperilehden kanssa säh-
köpostin liitteenä sekä lai-
tetaan piirien internet-si-
vuille.

Vuodesta 2017 ei ole 
vielä tehty päätöstä. Kerro 
mielipiteesi, miten olisi 
viisainta menetellä!

Pelkkä paperilehti, 
molemmat, vai pelkkä net-
tiversio?

Lehden kustannusra-
kenne on sellainen, että 

toimitustyö tapahtuu tal-
koilla, taiton osuus on 
noin 25%, painon noin 
15% ja jakelun osuus noin 
60%. Yhden numeron kus-
tannus liikkuu painosmää-
rästä riippuen runsaassa 
kolmessa tuhannessa eu-
rossa.

Pelkässä sähköisessä 
lehdessä kaksi viimeksi 
mainittua kustannuserää 
jäisivät pois. Rahamääränä 
tuo tarkoittaa keskimäärin 
2000 €/numero. Jäsen-
maksua nykyisellä jäsen-

määrällä voitaisiin alentaa 
ehkäpä kahdella eurolla. 
Toisaalta 1000 jäsentä jäi-
si ilman lehteä. Mikä tällä 
olisi vaikutus jäsenmää-
rään?

Ota kantaa! 

Jorma Uski
piirin toiminnanjohtaja
lehden toimitussihteeri

Kymen Salpa-lehden tulevaisuudesta

Kävely
Nimi                             Pisteet
Eero Hakola 1102
Jari Hakola 1032
Matti Vanhala 1016

M
Lauri Sihvola 896
Antti Heiskanen 820

Anssi Immonen 640

50
Tuomo Valjus 1078
Heikki Rautio 1018
Juha Valjus 958

60
Erkki Luoma 922

Ari Suihko 832

70
Hannu Valjus 1021
Juha Auvinen 1020
Reijo Valjus 986
Olli Pohjola 930
Mikko Penttilä 875

Järjestelyistä vastasi Karhu-
lan-Kymin reservin aliup-
seerit.

8.5.2016 Hirvenjuoksu- ja kävely 
Kotkan Laajakoskella

Kutsu 
palkintojenjakotilaisuuteen

Kymenlaakson reserviläisten ”Ukon tie” rynnäkkökiväärikilpai-
lun ja kesän kiväärin ja pistoolin sarjakilpailujen perinteinen 
palkintojenjakotilaisuus maanantaina 26.9.2016 klo 18 Kaak-
kois-Suomen aluetoimiston Aseveliluokassa.
Osoite: Paraatikenttä 1 (Esikuntarakennus) Kouvola

Rk-kilpailussa palkitaan henkilökohtaisen kilpailun kuusi pa-
rasta ampujaa
ja joukkuekilpailun kolme parasta joukkuetta

Sarjakilpailuissa palkitaan osallistujamääristä riippuen 1-5 pa-
rasta/sarja.
Palkittaville lähetetään henkilökohtainen kutsu.

Lisäksi arvotaan kymmenen palkintoa kaikkien osallistujien 
kesken

Kahvitarjoilu

Kaakkois-Suomen aluetoimisto    
Piirit

Tulokset:
M 50: 1. Heikki Rautio Pyhtää 24,45 (5)
2. Matti Kunnas Ka-Ky rau 32,26(9)
M60: 1. Ari Suihko Kot.res 28,44 (4)
2. Keijo Heijari Ka-Ky rau 28,55 (6)
3. Erkki Luoma Pyhtää 37,39 (5)

M70: 1. Juha Auvinen Kaakonk 28,48 (2)
M75: 1. Reijo Valjus Ka-Ky rau 32,04 (4)
2. Vilppu Grönlund Ka-Ky rau 36,33 (5)
3. Mikko Penttilä Elimäki 45,43 (5)
KÄVELY: Matti Vanhala Ka-Ky rau 37,35 (5)
Hannu Valjus Ka-Ky rau 44,45 (6) Inkeroisten Seudun Reserviläiset 

ry. 
syyskokous

Inkeroisten VPK talolla Terholantie 5.
11.10.2016 klo 18.00
Käsitellään syyskokouksen esityslista, toimintasuunnitelma 
vuodelle 2017 ja  budjetti2017. Tervetuloa!

Inkeroisten Seudun 
Reserviläiset ry.
OHJELMAA  
syksy 2016

             
Kuntokuukauden kuntovihkot lokakuu 2016: 
Anjalan kuntorata, Katinhäntä Huhdanniemi, Metsäsamola 
Koirojantie, Hirvijärventie Ahvio, Inkeroisten uimahalli, ampu-
mamaja ja Marintien kuntolaatikko. Sähköinen kuntokortti 
toimii Reserviläisurheiluliiton sivuilla, tunnus on jäsennumero  
  
 4.10  Ongintakilpailu Kortojalla klo 17. 
 19.11.  RES Liiton kokous Lappeenrannassa.
 30.11  Pimeänammunta kilpailu Ink ampumaradalla.
 6.12.  Itsenäisyyspäivän kunniavartiot Anjalassa ja Karhun- 
  kankaalla
 24.12.  Jouluaaton kunniavartiot Anjalassa ja 
  Karhunkankaalla

Ampumajuoksu 06.09.2016 kivääri 22

Rynnäkkökiväärikilpailu ”Ukon tie” 10.9.2016
Henkilökohtainen kilpailu

 Sija Nimi Tulos x 
 1 Sami Janne Aukusti Sihvola 185 5 
 2 Lassi Fontell 185  
 3 Jokke Edvard Kaiponen 183 3 
 4 Juhani Koste 183 1 
 5 Jerry Asser Juhani Laakso 182 3 
 5 Jani Siljander 182 3 
 7 Ari Naski 181  
 8 Reino Juhani Pietikäinen 180   
 9 Mika Petteri Seppä 179  
 10 Jari Hakola 178 3 
 10 Petri Juhani Rajajärvi 178 3 
 12 Tommi Olavi Tiihonen 177 4

Kaikki tulokset lehden seuraavassa numerossa palkinto-
jen jaon jälkeen.

Reservin ampumakilpailut 27.8.2016  
 1. ALIK Sihvola Sami  190
 2. VÄNR Tiihonen Tommi 187
 3. YLIL Mertakorpi Pekka 181
 4. KAPT Pietikäinen Reino 181
 5. MAJ Suurnäkki Juha 179
 6. YLIL Purho Hannu  177

 7. VÄRN Nieminen Rami 177
 8. YLIK Nöjd Sami 174
 9. YLIK Kokkola Kimmo 171
 10. KERS Hiltunen Pasi 171
 11. JÄÄK Niemelä Jan 171
 12. ALIK Hänninen Marko 171

”UKON TIE 10.9.2016” Joukkuekilpailu
Sija Joukkue Nimet Tulos
   
 1 Kotkan Seudun Reserviläiset II  
   Jokke Kaiponen 183
   Juuso Koskela 172
   Ari Naski 181
   Ville Ryynänen 168
   Jani Westman 175
   Yhteensä 879
   
 2 Iitin Reserviupseerikerho  
   Hannu Lahtinen 159
   Pekka Mertakorpi 169
   Jarkko Niittymaa 161
   Mika Färlin 177
   Tommi Tiihonen 177
   Yhteensä 843
   
 3 Kouvolan Reserviupseerikerho I  
   Juha Suurnäkki 163
   Kim Jokela 168
   Pekka Vesanen 151
   Jerry Laakso 182
   Rami Nieminen 168
   Yhteensä 832
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Tänä kesänä osallistuin en-
simmäistä kertaa Salpavael-
lukselle, vaikka tapahtuman 
tiedotusjoukoissa olen ollut 
mukana jo aiempinakin 
vuosina. Vaelluskokemus 
oli kerrassaan positiivinen 
ja silmiä avaava. 

Osallistuin pisimmälle, 
kahden yön reitille, joka täl-
lä kertaa kulki Lappeenran-
nan Rutolasta Miehikkälään 
Salpamuseolle. Reitin nimi-
kin oli osuvasti ”Saimaalta 
Salpamuseolle”. Vaellusseu-
raksi pyysin luonnossa liik-
kumisesta pitävän äitini. 

Odotuksenamme oli, et-
tä kierrämme kaksi päivää 
erilaisia korsuja ja bunkke-
reita oppaan johdolla ja sii-
nä se. Todellisuus oli kuiten-
kin paljon odotuksiamme 
mielenkiintoisempi. 

Vaellus alkoi perjantai-
na iltapäivällä Rutolan alu-
een kohteisiin tutustuen. 
Mielenkiintoisimpana mie-
leeni jäi Myllylammen yli-
vientilaitos ja Hilkka Matti-
lan kertomat tarinat Väli-
väylän uittohistoriaan liitty-
en.

 Ensimmäinen yö vietet-
tiin Salpamajan ympäristös-
sä, Kärjenlammen rannalla, 
jossa pääsimme illalla sau-
naan sekä uimaan lämpi-
mässä lampivedessä. Aikai-
nen lauantaiaamu usvaisel-
la lammella oli sanoinku-
vaamattoman upea. Aamu-
toimien jälkeen matka jat-
kui ”pitkälle rännille”, josta 
siirryimme linja-autolla 
Hurtanmaan alueelle. Siellä 
Paavo Teitto kertoi mielen-
kiintoisia ja elävöittäviä ta-

rinoita kylän historiasta Sal-
palinjan rakentamisen ai-
koihin. Sää suosi ja aurin-
koa riitti. Onneksi huolto 
pelasi koko viikonlopun 
ajan loistavasti, eikä nälkä 
tai jano vaivannut missään 
vaiheessa vaellusta. 

Iltapäiväksi siirryimme 
Luumäen Askolaan, jossa 
oli aivan kuutostien varres-
sa upeita ja hyvin pidettyjä 
linnoituskohteita, joihin on 
helppo pysähtyä ihan ohi-
kulkumatkallakin tutustu-
maan uudestaan. 

Alkuillasta majoituim-
me Taavetin Lomakeskuk-
sen alueelle. Pitkän ja kuu-
man päivän jälkeen virkis-
tyminen saunassa ja raik-
kaassa Kivijärven vedessä 
teki terää. Saunan jälkeen il-
taamme piristi vielä elävä 

musiikki. 
Sunnuntaina matkam-

me jatkui linja-autolla koh-
ti Miehikkälää. Pysähdyim-
me matkalla kuuntelemaan 
Lauri Suoknuutin kertomaa 
mielenkiintoista tarinaa 
Blenheim-muistomerkistä 
ja koneen putoamispäiväs-
tä. Putoamispaikalle oli ra-
kennettu hieno muisto-
merkki, jonka päällä oli vie-
lä joitakin koneen osiakin 
tallella. Edes muistomerkin 
ympäristössä viihtyneet 
hyttyset eivät pilanneet nos-
talgista tunnelmaa. 

Hostikan alueella pää-
simme vielä seuraamaan es-
tekiven nostonäytöstä. Se 
jos joku lisäsi arvostusta 
Salpalinjan rakentajia koh-
taan. Ei ollut aikanaan hääp-
pöiset välineet rakentajilla 
käytössä ja silti tuloksena on 
suurin sodan ajan monu-
mentti, jota kyllä kelpaa tut-
kia, kierrellä ja katsella. 

Silakkakalliolta käve-
limme yhdessä Reserviup-
seerikoulun johtajan, evers-
ti Markku Hutkan kanssa 
Salpalinja- museolle, jossa 
vaellusviikonloppu huipen-
tui juhlalliseen maanpuo-
lustusjuhlaan. Vaikka kysei-
seen juhlaan olenkin osal-
listunut useita kertoja aikai-
semmin, ei se ole sykähdyt-
tänyt koskaan niin paljon 
kuin tänä vuonna, vaellus-
kokemusten jälkeen. 

Vaellusviikonloppu jätti 
jälkeensä paljon hyviä muis-
toja. Meillä oli mukava ryh-
mä ja erittäin osaava ja mu-
kava opas. Ajatella, että niin 
hieno matkailutapahtuma 
järjestetään vuodesta toi-
seen täysin vapaaehtoisten 
voimin! Tästä on hyvä jat-
kaa kohti ensi vuotta, uutta 
Salpavaellusta suunnitellen! 

Emilia Ristola

Ensikertalaisena Salpavaelluksella

Kivijärven rannalla. 

 Vaelluksella kuljetaan pienissä muutaman hengen ryhmissä oppaan kanssa. Kuvassa opas Mauno Sirénin ryhmä.

Piirit saivat jalkeille yhtei-
sen joukkueen, joka sijoittui 
kutsuvierassarjassa hienos-
ti kolmanneksi.

Joukkueessa juoksivat:
Jyri Takanen

 Eerik Purho
Ville Kyntäjä
Viljami Pätäri
Matti Kunnas
Harri Mielonen
Lauri Sihvola

Ville Simola
Juha Koponen

Joukkueen kokosi Matti 
Kunnas

Isoympyrän viesti Haminassa 

Kokemusta edustivat vas. Harri Mielonen, Lauri Sihvola ja Matti Kunnas
Joukkueen nuorempi kaarti kisan jälkeisissä tunnelmissa. vas Tommi Takanen, Viljami Pätäri, Ville Kyntäjä, Juha Ko-
ponen, Ville Simola ja Erik Purho
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Kaakkoisen Suomen reser-
viläiset saivat virallisesti 
kutsun saapua Viron voiton 
päivän  juhlallisuuksiin se-
kä Maakaitsepäivän viet-
toon 09.06.2016. Kutsun oli 
lähettänyt ja allekirjoittanut 
Alutaguse malevan päällik-
kö majuri Margus Ets.

Olimme jo odottaneet 
kutsua ja siihen nähden teh-
neet ennakko - valmisteluja 
asian suhteen. Kymen Sal-
vassa oli tämän vuoden en-
simmäisessä numerossa si-
vulla 10 ilmoitus ja tiedoi-
tuksia Viro toimikunnan tä-
män vuoden suunnitelmis-
ta ja tulevista tapahtumista, 
ja ohjeet ilmoittautumises-
ta. Jorma Uski oli lähettänyt 
anomuksen maastopuku 
m/05 käytöstä paraatin yh-
teydessä ja aluetoimisto oli 
luvan myöntänyt. Kun asiat 
olivat näin pitkällä, ei ollut 
muuta tehtävää, kun pyytää 
Jari Suni tilaamaan matka-
liput ja sopia siitä, kenen au-
tolla matka tehtäisiin.

Sami Sihvola lupautui 
autoineen matkalle, ja sa-
maan kyytiin änkesimme 
Jorma Hanskin kanssa, jo-
ten se asia ratkesi helposti. 
Satamassa saimme Ravo 
Sarmet,in kyytiin, ( synty-
nyt Virossa, mutta Suomen 
kansalainen ja Rauman 
RU:ssa toimiva res.kapt ) jo-
ten meitä oli täysi autolasti 
laivaan mennessä. Kari 
Haapanen meni perheineen 
omia teitään. Tallinnan sa-
tamaan tultiin n klo 15,30 ja 
kun oli purkauduttu laituril-
le, päätettiin suorittaa tuli-
aisostokset heti, sillä takai-
sin tullessa oli kaikki kiinni, 
sillä Virossa oli Juhannus-
aatto. ( Meillä Suomessa oli 
aaton aatto,) ostosten jäl-
keen oli suunta kohti Koht-
la – Järveä E20 tietä myöten 
n 160 km, päätepisteestäm-
me oli Narvaan eli Venäjän 
rajalle vielä noin 50 km. 
Matka taittui mukavia rupa-

tellessa ja menneitä muistel-
lessa. Matkalla pidettiin yk-
si lyhyt kahvipaussi ja taas 
menoksi. Matkalla sovittiin 
työnjako paraatissa, Ravo 
hoitaa komentajan viran, 
Sami kantaa Suomen lipun, 
Jorma ja Kari ovat lippu-up-
seereina. Minä huonompi-
jalkaisena sain valokuvaajan 
viran.

Kun illan suussa pää-
simme majapaikkaan, oli 
siellä jo vastaanotto komi-
tea päällikkönsä Marguksen 
johdolla valmiina toivotta-
maan meidät tervetulleeksi. 
Halailujen ja kättelyjen jäl-
keen tavarat lennossa meil-
le varattuihin huoneisiin, ja 
heti sen jälkeen mitä mah-
tavimpaan ilta-ateria pöy-
tään. Kielten sekamelska oli 
sanoin kuvaamaton, oli Vi-
roa, Suomea, Venäjää ja Uk-
rainakin tuli esiin, vaikka 
siellä varmaan oli suuren 
naapurin kieli pääkielenä. 
Meillä Suomen miehillä oli 
siinä mielessä helppoa, kun 
osa isännistä hallitsi meidän 
kielen ja Ravo oli valmiina 
kääntämään epäselvät sanat. 
Virolaiseen tapaan meitä 
odotti myös saunan löylyt, 
Täytyy myöntää, että kui-
vassa saunassa oli ehkä hie-
man liikaa lämmintä. Ehkä-
pä 140 astetta lämmitti lii-
kaa.

Keskiviikkona 22.6 oli 
heti lähtö isäntien tarjo-
amalle tutustumiskierrok-
selle. Ensimmäinen koh-
teemme oli Järve – Jaanin 
Vanhantekniikkamuseo. 
Museo sisälsi vanhoja palo-
autoja, eri vuosikymmenten 
aikaisia erimallisia Ladoja, 
Moskvits henkilöautoja 
(vanhin lienee piikkinokka 
mosse ) heti toisen maail-
mansodan jälkeiseltä ajalta 
( sama kun Saksan pikku 
Opel ennen sotia ). lisäksi 
näkyi vanhojen kuorma – 
autojen kirjo, samoin van-
hat linja-ja erikoisautot. Eri-

koisuuksiin kuului vielä kai-
tafilmi ja elokuvakalustoa 
menneiltä vuosikymmenil-
tä, ja siihen liittyen näytet-
tiin vanhassa elokuvateatte-
rissa piirretty opetuseloku-
va Viinapirujen kiroista.

Toisena kohteena oli Vi-
ron Vapaustaistelun Museo. 
Se oli aika täydellinen mate-
riaalin ja valokuvien osalta. 
Merkille pantavaa oli Suo-
malaisen kaluston ja kuvien 
sekä kunniamerkkien osuus 
näyttelyssä. Kielekkeinen 
valtiolippu ( sotalippu ) oli 
levitetty kaikessa komeu-
dessaan yhdelle seinälle. 
Esillä oli mm. Rauman 
RUK:n pöytä standaari jota 
Ravo Sarmet hyvin ylpeänä 
esitteli. Kellarikerroksessa 
oli mittava kivääri kaliperis-
ten aseiden kokoelma. Tä-
mä käsitti varmaankin koko 
itsenäisen Viron ajan pitkät 

aseet, mukana oli myös suo-
malaisia aseita, mainitakse-
ni mm kiv m/39 ja 20mm 
pstkiv/39. Ulkoa löytyi it ka-
lustoa, sekä erilaista kulje-
tuskalustoa, panssarikalus-
toa unohtamatta. 

Näiden kahden museo-
kierroksen jälkeen alkoi pa-
luumatka majoitukseen, 
jonne saavuttiin vasta illan-
suussa. Iltaruokailun jäl-
keen ei saunaan ollut paljoa 
halukkaita, vaikka löyly oli  
kohtuullinen, vaan suurin 
osa kömpi heti nukkumaan, 
koska tiedettiin seuraavan 
päivän olevan voimia koet-
televa.

Juhla-ja paraatipäivä tu-
li aamusta alkaen näkyviin 
kirkkaana ja aurinkoisena, 
se lupaili suorastaan helteis-
tä ja tukalaa päivää. Aamul-
la oli herätys klo 8.00 jonka 
jälkeen nautittiin aamupala 

ja pukeutuminen paraati-
asuun. Saman tien pakattiin 
kaikki mukana olleet tava-
rat autoon valmiiksi, koska 
meillä ei tule olemaan aikaa 
niitä noutamaan. Ajoimme 
autolla lähelle seppelten las-
ku paikkaa jossa tapahtuisi 
viimeinen seremonia. Sieltä 
kävelimme harjoituspaikal-
le, joka sijaitsi yhden kou-
lun jalkapallokentällä, jon-
ka jälkeen alkoivat harjoi-
tukset. Harjoituksia johti Itä 
– Viron Malevin päällikkö 
maj Margus Ets. Luulisin, 
että meitä joukkoja oli kaik-
kiaan 250 -300 henkeä. Tä-
mä luku sisältää kaitseliitin, 
naiskodukaitsen, kotityttä-
rien, nuorkotkien, palokun-
nan, poliisin sekä muut vie-
railijat. Harjoituksissa kiin-
nitettiin näkyvästi huomio-
ta tervehdykseen vastaamis-
ta ja marssiessa eri osasto-
jen välisiin etäisyyksiin. Nä-
mä sujuivatkin mallikkaas-
ti mutta aurinko helli meitä 
todella lämpimästi, sillä 
mittari näytti +30 lämmin-
tä. Ruokailutauon jälkeen 
pidettiin vielä yksi kevyt 
harjoitus, joka jälkeen siir-
ryttiin marssien varsinaisel-
le paraatipaikalle jossa     
(Kaitseliidu ülem on prikaa-
tikenraali Meelis Kiil) pää-
esikunnan konsultti Ken-
raaliluutnantti Johannes 
Kert tarkasti joukot, seura-
naan Majuri Margus Ets. 
Eri osastoja oli kaikkiaan 9 
kpl. Paraatikatselmuksen ja 
puheiden jälkeen 
suoritettiin ohimarssi, jonka 
kenrltn Kert seurueineen 
otti vastaan. Tästä siirryttiin 
suoraan marssien sankari-
patsaalle jossa eri yhdistyk-
set ja virastot laskivat sep-
peleen patsaan juurelle, 
Suomen seppeleen laskivat 
kapt Ravo Sarmet ja vääp 
Kari Haapanen. Näiden se-
remonioiden jälkeen hyväs-
telyt kaikille paikalla olevil-

le ystäville, ja luvattiin ta-
paamista Suomessa ampu-
matapahtumassa. Sitten kii-
reesti autolle, siviilivaatteet 
päälle ja matka kohti Tallin-
naa sai alkaa. Tähän on 
laitettava pari episodia, kun 
kysyin Margukselta 
liikkumisrajoituksia, Hän 
vastasi ”nou problem/liiku 
missä haluat”, toinen oli. 
Tapasin kenraali Kenraali 
Kert:n, hän sanoi seuraavasti 
” On oikein mukavaa, että 
Suomalaiset ovat mukana 
näissä heidän juhlatilai-
suuksissaan”. Kun siinä ta-
paamisen yhteydessä koetin 
esittäytyä, Hän totesi ” Kyl-
lä minä muistan sinut, 
olemme tavanneet aikai-
semminkin”. Nämä ovat hie-
noja kohteliaisuuksia niin-
kin arvovaltaisilta herroilta 
meille Suomalaisille. Ehkä 
vielä kolmas asia on se, että 
meitä sotilaspuvuissa notee-
rattiin sangen korkealle sii-
nä maassa.

Parin tunnin ajon jäl-
keen kerittiin sopivasti sata-
maan ja laivaan, Helsinkiin 
saavuttaessa heitettiin hy-
västit matkakumppaneille, 
suoriuduttiin kotiin unisina 
mutta onnellisina.

Tähän perään Kymen 
Salvan lukijoille haluaisin li-
sätä vetoomuksen. TUL-
KAA MUKAAN VIRO 
TOIMINTAAN MU-
KAAN. MEILLÄ ON YH-
TEISIÄ TAPAHTUMIA 
KUMMASSAKIN MAAS-
SA PITKIN VUOTTA. JA-
RI SUNI ON TÄLLÄ HET-
KELLÄ TOIMIKUNNAN 
VETÄJÄ, mutta kaikki mu-
kana olleet antavat auliisti 
tietoja tapahtumista.

Kuvaaja ja kirjoittaja
Kosti Hämäläinen 
/ Kuusankosken 
Reserviläiset

Viron Voiton päivän juhlallisuudet 21.06 – 23.06.2016

Jorma Hanski, Ravo Sarmet, Sami Sihvola.

kapteeni Ravo Sarmet johtaa Suomen paraatiosaostoa, takana vas. Sotilasmestari Jorma Hanski, alikersantti Sami Sihvola ja vääpeli Kari Haapanen


