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KYMENLAAKSON
RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI                                

 25. VUOSIKERTA
NRO 2, TOUKOKUU 2009

KYMEN SALPA

Kolmisenkymmentä reservin vän-
rikkiä ja aliluutnanttia vietti 25. 
huhtikuuta nuorten upseereiden 
päivää Utissa. Utin Jääkäriryk-
mentin isännöimä vapaaehtoinen 
harjoitus sai sanalla sanoen halti-
oituneen vastaanoton. 

– Kyllä tämä aina kotiolot voit-
taa! Tästä vaikka vähän maksaisi, 
kiitteli kotkalainen Erkki Olli. 

Nuorten reservin upseereiden 
mieleen olevaa rynnäkkökivää-
rikilpailua vapaaehtoisen harjoi-
tuksen osanottajat tiesivät odot-
taa, mutta ohjelmassa oli monil-
le sitäkin mieluisampi yllätys eli 
hyppytornin testaaminen. 

– Ei tällaiseen pääse mukaan jo-
ka päivä. Päivän ohjelmasta aina-
kin uloshyppyharjoitus erikoisjää-
kärien laskuvarjohyppyharjoituk-
sissa käyttämästä tornista syöpyi 
mieleen ikipäiviksi, aprikoi kot-
kalainen Arto Sunila. 

Tyytyväinen Karjalan Prikaatis-
ta vuonna 2001 kotiutunut vänrik-
ki oli myös ampumakisaan. 

– Rk-ammunnan tulos oli yhdes-
tä hudista huolimatta 80. Se on mi-
nusta ihan hyvä kun ottaa huomi-
oon, että edellisen kerran rynkyl-
lä on tullut ammuttua kahdeksan 
vuotta sitten, tuumi Sunila. 

Hyvin menee
Kymenlaakson Aluetoimiston 
yhdessä Kymenlaakson Reser-
viupseeripiirin kanssa järjestä-
män nuorten upseereiden päivän 
alkajaisiksi osanottajille oli tar-
jolla tuhti tietoisku puolustus-
voimien, aluetoimisto, Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen, reser-
viupseeripiirin ja Utin Jääkäriryk-
mentin toiminnasta. Puolustusvoi-
mien ja aluetoimiston esittelyn hoi-
ti komentajakapteeni Reijo Kinnu-
nen, MPK-Kymenlaakson puheen-
vuoron käytti piiripäällikkö Mat-
ti Mikkonen ja reserviupseeripii-
rin toimintaa esitteli puheenjoh-
taja Pasi Laari. 

UTJR:n puolesta nuoret reservin 
upseerit otti vastaan rykmentin ko-
mentaja, eversti Kim Matsson. 

– Viime viikolla tapaamani ami-
raali Juhani Kaskealan terveiset täl-
le joukolle ovat, että Suomen puo-
lustusvoimilla menee hyvin. Sama 
pätee Utin Jääkärirykmenttiin, sa-
naili Matsson.

Erikoisjoukkojen 
osaamisen keskus
Omaa yksikköään hän luonneh-
ti maailmankin mittakaavassa ai-
nutlaatuiseksi erikoisjoukkojen 
osaamisen keskukseksi. Vuon-
na 1997 tehtyä päätöstä keskittää 
helikopteri- ja erikoisjoukkotoi-
minta Uttiin hän kuvaili viisaak-
si päätökseksi. 

Suomen viidenneksi suurimman 
joukko-osaston yhtenä erityispiir-

teenä hän nosti esiin ammattimai-
suuden. Henkilökuntaa UTJR:ssä 
on 320 ja heistä vain 15 osallistuu 
noin 180 varusmiehen joukon kou-
lutukseen. Varusmiehistä noin 80 
palvelee erikoisjääkäripataljoonas-
sa ja loput tukikomppaniassa. 

– Erikoisjääkäripataljoonassa 
palveluksen keskeytyksiä on tiu-
kan valintakokeen takia käytännös-
sä vain loukkaantumisten takia ja 
tukikomppaniassakin keskeyttä-
misprosentti on heti erikoisjouk-
kojen jälkeen valtakunnan alhai-
sin, kertoi eversti Matsson.

Erikoisjääkäripataljoonas-
sa palvelevien varusmiesten par-
haimmistosta UTJR rekrytoi par-
haat sopimussotilaiksi erikoisjää-
kärikomppaniaansa. Siellä palkat-
tuja erikoisjääkäreitä koulutetaan 
erityisen vaativiin erityisjoukko-
tehtäviin.

– Sopimussotilaita rekrytoimme 
omasta joukosta, mutta mieluusti 
myös ulkopuolelta. Ei muuta kuin 
hakemus vetämään. Palkka on lisi-
neen moneen muuhun ammattiin 
verrattuna kilpailukykyinen ja teh-
tävä varmasti haastava ja mielen-
kiintoinen, kannusti komentaja. 

Huippukopteri
Ammattisotilaiden ja hyvien va-
rusmiesten lisäksi eversti Mats-
son saattoi ylpeillä myös UTJR:n
kalustolla. 

– Vuosi sitten käyttöön saa-
mamme NH90 on huippukopteri. 
Se pesee esimerkiksi amerikkalai-
set mennen tullen. 

Luentojen jälkeen eurohelikop-
teria vieraille esitteli helikopte-
ripataljoonan komentaja, evers-
tiluutnantti Anssi Vuolle. ”Van-
haan rouvaan” eli Mi-8-kopteriin 
verrattuna hän kehui uuden suku-
polven helikopterin käsiteltävyyt-
tä, automatiikkaa, ohjaus- ja hyd-
rauliikkajärjestelmien varmistuk-
sia, pimeänäköjärjestelmiä ja mo-
nia muita ominaisuuksia. Kehuja 
saivat myös kopterin kaksi moot-
toria. 

– Tehoja niissä on sen verran, et-
tä NH90 pysyy ilmassa yhdelläkin 
moottorilla. Perheellisenä miehe-
nä pidän sitä hyvänä asiana, tuumi 
Vuolle pilke silmäkulmassa. 

Helikopteripataljoonassa palve-
leva väki on tehtävien vaativuuden 
vuoksi luonnollisesti kaikki tyyn-
ni ammattilaisia. 

– Hölmömpikin saa kopterin kyl-
lä käyntiin, mutta sen jälkeen on 
vaativampaa. 

Suurin osa töistä on yöllä ja sil-
loin lentäminen 300 kilometriä tun-
nissa matalalla metsän päällä vaatii 
kyllä ammattimaista otetta ja rank-
kaa rutiinia, kuvaili Vuolle. 

Helikopterihallilta nuoret upsee-
rit siirtyivät hyppytornille. 

– Tornista hyppääminen ei ole 
fyysinen, vaan henkinen suoritus, 

evästi everstiluutnantti Vuolle nuo-
ria upseereita. 

Liki yhtä kannustavia sanoja 
käytti hyppääjiä opastanut luut-
nantti Keijo Nipuli. 

– Torni on rakennettu 10 metriä 
korkeaksi sen takia, että ihmisestä 
se tuntuu pahimmalta korkeudelta. 
Katsokaa ennen hyppäämistä ho-
risonttiin, älkää maahan. 

Useimmat vapaaehtoiseen har-
joitukseen osallistuneista vänri-
keistä ja aliluutnanteista uskal-
tautui hyppytorniin ja tuli sieltä 
myös valjaissa alas. 

– Upea kokemus! On tämä mu-
kavampaa kuin lasten keinussa! Ei 
pelottanut yhtään, kuuluivat jälki-
käteiskommentit. 

Pelotti tai ei, niin hyppykoke-
muksen jälkeen vuorossa oli am-
pumatarkkuuden testaaminen Tyr-
rissä. 150 metrin radalla käydys-
sä 10 laukauksen kisassa nuoris-
ta upseereista voiton otti 93 pis-
teen tuloksella Janne Korhonen, 
kakkonen oli 91 pisteellä Ari Ho-
vi ja pronssille sijoittui 89 pistet-
tä ampunut Mikko Pirinen. Kilpai-
lun ulkopuolella mittaa toisistaan 
ottivat myös päivän bussikuskina 
ahkeroinut Veli-Pekka Muona, pii-
rin toiminnanjohtaja Jari Suni ja 
puheenjohtaja Pasi Laari. Kahvi-
vedolla käydyn kisan voitti Muo-
na tuloksella 89, Laari otti hope-
aa 83 pisteellä ja Suni oli kolmas 
tuloksella 75. 

– Ei pitäisi ampua harjoituksis-
sa niin hyvin, ettei jää paukkuja it-
se kilpailuun, opasti piirin puheen-
johtaja toiminnanjohtajaa pilke sil-
mäkulmassa. 

Nuoret reservin upseerit Utissa:

Tästä vaikka vähän maksaisi!

– Puoli tuntia pelkoa päivässä pitää pirteänä, totesi nuorten upseerei-
den päivän vieraat Uttiin tervetulleiksi toivottanut eversti Kim Matsson. 
Hyppytornilla kävi selväksi mitä rykmentin komentaja sanoillaan tarkoit-
ti. Joka tapauksessa useimmat vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistu-
neista vänrikeistä ja aliluutnanteista uskaltautuivat kymmenen metrin 
korkuiseen hyppytorniin ja tulivat sieltä myös asianmukaisella tavalla 
valjaissa alas. 

NH90-eurohelikopteria vieraille esitteli helikopteripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Anssi Vuolle. 
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 PÄÄKIRJOITUS

Sitoudutaan!

Kyky kansalliseen puolustukseen kasvaa ulkomailla

Y
hdistystoiminta pe-
rustuu vapaaehtoisuu-
teen niin kauan kunnes 
henkilö on valittu, tie-
tenkin omalla suostu-

muksellaan, johonkin tehtävään. Tä-
män jälkeen vapaaehtoisuus muuttuu 
käsittääkseni velvollisuudeksi! Vali-
tun henkilön tulee työskennellä kai-
kin käytettävissä olevin keinoin yh-
distyksen ja sen jäsenten hyväksi. 

Piirin puheenjohtajana oletan, et-
tä jokainen reserviupseerikerho lä-
hettää piirihallituksen sekä muihin 
sääntömääräisiin kokouksiin edusta-
jansa. Minusta ei ole liikaa vaadittu, 
että piirihallitukseen tai muihin toi-
mikuntiin valitut henkilöt osallistu-
vat kokouksiin. Onhan varamies me-
nettelykin mahdollista. 

Piirihallituksen kokouksia pidetään 

vuosittain kuusi sekä sääntömääräiset 
kevät- ja syyskokoukset. Nyt eräis-
tä kerhoista kokouksiin ei osallistu 
kukaan. Mitä pitäisi tehdä? Tulisiko 
miettiä mahdollisia kerhojen yhdisty-
misiä. Tosin minulle on sanottu, että 
muutaman miehen pitää kuolla ja Ky-
mijoesta virrata vettä miljoonia kuu-
tioita ennen kuin tiettyjen kerhojen 
yhdistyminen on mahdollista. Mitään 
ei kuitenkaan saa, jos ei yritä.

  

Piirin jäsenmäärä on ollut laskevalla 
käyrällä jo kaksi vuotta. Jäsenmak-
suja jätetään maksamatta kenelle-
kään ilmoittamatta. Parempi tapa 
on ilmoittaa eroavansa yhdistykses-
tä. Perimiskulut ja siihen käytetty ai-
ka pienenevät tällä menettelyllä huo-
mattavasti. Sähkömaksukin makse-

taan yleensä eräpäivään mennessä. 
Miksei näin toimita myös jäsenmak-
sujen osalta? 

Meidän on pystyttävä sitouttamaan 
nykyiset jäsenet ja mahdollisuuksi-
en mukaan hankittava uusia. Jäsen-
potentiaalia kentältä kuitenkin löy-
tyy. Kaikki reserviupseerit eivät suin-
kaan ole tällä hetkellä mukana toi-
minnassa. Pitää olla aktiivinen asi-
an suhteen!!

  

Puolustusvoimat voi hyväksyä kou-
luttajiksi ja kouluammuntojen joh-
tajiksi henkilöitä, joilla on puolus-
tusvoimien tai Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen toiminnassa han-
kittu johtaja- tai kouluttajakoulutus 
sekä käytännössä osoitettu pätevyys 
ammuntojen järjestämisestä puolus-

tusvoimissa ja jotka katsotaan tehtä-
vään muuten sopiviksi. Samalla heil-
le voidaan myöntää lupa puolustus-
voimien taisteluvälineiden käyttöön 
harjoituksissa. 

Kouluttajaksi hakeutuvan tulee 
tehdä sitoumus puolustusvoimille. 
Puolustusvoimien aluetoimistot ar-
vioivat Pääesikunnan ohjeiden mu-
kaisesti kouluttajien ja ammunnan-
johtajien pätevyyden vähintään kol-
men vuoden välein. 

Lämmintä kesää odotellessa!!!

Pasi Laari
yliluutnantti

Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin 

puheenjohtaja

Erikoisoperaatio-osasto (EOS) 
on ajatusmalli, joka tarkoittaa 
Utin Jääkärirykmentin joka-
päiväistä valmiutta käyttää 

olemassa olevaa suorituskykyään. Konk-
reettisesti EOS on palkatusta henkilökun-
nasta muodostettava osasto, jonka ryk-
mentti pystyy lähettämään tehtävään rau-
han ajan kokoonpanossaan – siis ennen 
sodan ajan joukkojen perustamista. 

Maavoimien kulttuuri elää vahvana sii-
nä, että joukko-osastot mielletään koulu-
tuskeskuksiksi tärkeimpinä tehtävinään 
koulutus ja joukkotuotanto. Utin Jääkä-
rirykmentissä tilanne on hieman toinen. 
Yli 300 henkilökuntaa kuuluvaa ja 150 
varusmiestä on lähtökohtatilanne, jossa 
joukolta on lupa odottaa muutakin kuin 
pelkästään varusmieskoulutukseen liit-
tyviä tunnuslukuja. 

EOS ei ole mikään erillinen pysyvä 
joukko, vaan se muodostetaan kutakin 
tehtävää varten erikseen. Osasto myös 
puretaan kun tehtävä on suoritettu. Sil-
le ei ole olemassa tarkkaa kokoonpa-
noa, vaan organisaatio harkitaan tilan-
nekohtaisesti. 

Osasto on käytössä kaikissa kolmessa 
puolustusvoimien tehtäväryhmässä. Sa-
ma joukko voi toimia kansallisen puo-
lustuksen, muiden viranomaisten tuke-
misen tai kriisinhallinnan tehtävissä. Ra-
kenne ei ole irrallinen rykmentin organi-
saatiosta tai sodan ajan kokoonpanoista. 
Ideologiana on sitouttaa osastoon par-

haat eri alojen ammattilaiset. 
Paras mahdollinen suorituskyky saavu-

tetaan tilanteessa, jossa EOS:n kokoon-
panoon kuuluu sekä jääkäri- että helikop-
teripuolen osia. Emme ehkä voi kilpail-
la kansainvälisessä vertailussa operatii-
visella kokemuksella, mutta muihin vas-
taaviin joukkoihin verrattuna meillä on 
vahva kilpailuetu: jääkärit ja helikopte-
rit samassa tukikohdassa ja samassa or-
ganisaatiossa. Tulevaisuudessa jääkäri- 
ja helikopterivoimasta koottua joukkoa 
voidaan miettiä tuettavan myös muilla 
kapasiteeteilla: tiedusteluosilla, lääkin-
täkyvyllä tai muilla siirtymiseen liitty-

villä suorituskyvyillä.
EOS on suorituskykyä, jota Utin Jää-

kärirykmentti pystyy tarjoamaan kaikissa 
valmiustiloissa ja puolustusvoimien teh-
tävissä. Tehtävämme on vakuuttaa suori-
tuskyvyn käyttäjät siitä, että joukkomme 
on valmis hallitusti ja ammattitaitoisesti 
suorittamaan sille annetut tehtävät. Tämä 
on mahdollista vain positiivisten koke-
musten kautta. Kansallisen puolustuksen 
kyky on tärkein tavoite, mutta tarvittava 
operatiivinen kokemus saadaan käytän-
nössä ensisijaisesti kriisinhallintaoperaa-
tioista ja virka-aputehtävistä. 

Mihin me sitten tarvitsemme tällais-

ta osastoa? Vastausta ei ehkä löydy pe-
rinteisestä vuosittaisesta koulutusrytmis-
tä, vaan oivaltaminen vaatii vähän toisen 
tyyppistä tarkastelua. Merkittävä ajatus-
tavan muutos on mieltää, että Utin Jää-
kärirykmentin tyyppistä joukkoa ylläpi-
detään käyttöä varten. 

Jotta käyttövalmius olisi olemassa, 
koulutus on kyettävä asemoimaan oi-
kein. Koulutus jatkuu tietysti koko ajan, 
mutta tietyssä vaiheessa palkatun henki-
löstön koulutuksessa saavutetaan kulmi-
naatiopiste, jossa on todettava valmiu-
den olevan riittävä. Sen saavuttamisen 
jälkeen vain todellisella operatiivisella 
kokemuksella on merkitystä suoritus-
kyvyn lisääjänä. Koko järjestelmän op-
pimisen lisäksi tämä on myös merkittä-
vä motivaatio- ja rekrytointitekijä. Jot-
ta kokemus hyödyttäisi joukkoa, sitä on 
hankittava osastokokoonpanossa – niiden 
henkilöiden kanssa joiden kanssa teem-
me jokapäiväistä työtä. 

Muut Pohjoismaat ovat ehkä aavistuk-
sen edellä tietyillä osa-alueilla johtuen 
operatiivisesta kokemuksesta.  Olemme 
nuori joukko ja toimiala, joten kehittymi-
selle on varattava aikaa. Keskeinen teki-
jä tässä vaiheessa on yhteinen tavoitetila 
ja ymmärrys toiminnan luonteesta. Tä-
tä yhteistä tavoitetta varten on olemas-
sa erikoisoperaatio-osasto.

Utin Jääkärirykmentti

 KOLUMNI
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Kymenlaakson Reserviupseeri-
piirin ja Kymenlaakson Reservi-
läispiirin kevätkokoukset pidet-
tiin 29. maaliskuuta Kouvolassa. 
Kokouksia edeltäneessä palkitse-
mistilaisuudessa Kasarmiravinto-
lan auditoriossa puhunut Reser-
viupseerikoulun johtaja, evers-
ti Heikki Bergqvist arvioi puo-
lustusvoimien ja vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevien ta-
hojen yhteistyön olevan Kymen-
laaksossa hyvällä mallilla. Monis-
ta yhteistyö kuvioista ja suhteista 
hän nosti esiin RUK:n katsannos-
ta Etelä-Kymenlaakson maakun-
takomppanian. 

– Se on meidän lempilapsi. Sen 
toiminnan käynnistämiseen ja ke-
hittämiseen on uhrattu paljon aikaa 
ja rahaa, kuvaili Bergqvist. 

Yhteistyötä yhteistyön vuoksi 
tai silkkaa hyvyyttään puolustus-
voimat ei kuitenkaan tee. 

– Kyllä win–win-mallin pitää ai-
na toimia. Kun jotain yhteistyöku-
vioon antaa, niin jotain sieltä pitää 
myös saada, painotti Bergqvist. 

Johtajia                 
tarvitaan
Reserviupseerien koulutuksen 
eversti Bergqvist kertoi pysy-
vän vakaana. Näin siitä huoli-
matta, että puolustusvoimien so-
danajan vahvuutta on supistettu 
350 000 mieheen ja näköpiirissä 
on 250 000 taistelijan vahvuinen 
reserviläisarmeija. 

– Koulutettavien upseerien mää-
rä ei vähene, vaikka sodanajan jouk-
kojen vahvuus supistuu. Taustalla 
on organisaatioiden muuttuminen 
ja sodankäynnin teknistyminen. 
Muun muassa näistä syistä joh-
tajien määrä suhteessa miehistön 
määrään kasvaa, selvitti Bergqvist. 

Reserviupseerikoulun johtajan 
lisäksi tervehdyksensä tilaisuu-
teen toivat sivistystoimen toimi-
alajohtaja Eero Mattila Kouvolan 
kaupungin puolesta ja seurakunta-
pastori Mikko Wirtanen Kouvolan 
seurakunnan puolesta. 

Huomionosoituksia            
ja palkitsemisia
Piirien kevätkokousten yhteydes-
sä jaettiin iso joukko huomionosoi-
tuksia. Reserviupseeriliiton hopei-
sen ansiomitalin saivat Tuula Aho-
la Voikkaan Reserviupseerikerhos-

ta sekä Pirjo-Liisa Ikonen, Christi-
na Saarinen, Sole Sihvola ja Mart-
ti Niukkanen Elimäen Reserviup-
seerikerhosta. Reserviupseeripiirin 
ansioristillä muistettiin sotilasmes-
tari Markku K. Toikkaa ja sotilas-
mestari Kari Koivulaa. 

Kenraaliluutnantti Tuomo Tuo-
misen kiertopalkinnoksi lahjoit-
taman Kenraalipatsaan sai tällä 
kertaa vuodeksi hyllyynsä kap-
teeni Jorma Kalevi Vallittu Hami-
nan Reserviupseerikerhosta. 

Reserviupseeripiirin parhaana 
urheilijana palkittiin luutnantti 
Antti Puhakka Myllykosken Re-
serviupseerikerhosta. Piirin pro-
senttiammunnoista ykköspalkin-
non sai isoista kerhoista Hamina, 
keskikokoisista Voikkaa ja pienistä 
Virolahden ja Miehikkälän kerho. 
Kunto-, toiminta- ja yleiskilpailu-
jen kiertopalkintolevykkeet korjasi 
Voikkaan Reserviupseerikerho. 

Reserviläisliiton kultaisen ansio-
merkin sai Markku Jaanu Voikkaan 
Seudun Reservinaliupseereista. 
Hopeisen ansiomerkin saivat ali-
kersantti Pertti Elg, vääpeli Taisto 
Olkkonen ja kersantti Tapio Taipa-
le Voikkaan Seudun Reservinaliup-
seereista, ylivääpeli Timo Kitunen 
Myllykosken Reserviläisistä, ker-
santti Taisto Raussi Sippolan Re-
serviläisistä, kapteeni Martti Rela 
Haminan Reserviupseerikerhosta 

sekä ylikersantti Pentti Kivi Inke-
roisten Seudun Reserviläisistä.

Reserviläispiirin plaketin aktii-

visesta yhdistystoiminnasta saivat 
Kouvolan Reserviläisten puuha-
miehet ylikersantti Juhani Väänä-

nen, alikersantti Tuomo Lipponen, 
korpraali Jukka Tapani Koste sekä 
kersantti Jarmo Juhani Koste.

Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Heikki Bergqvist piirien kevätkokouksessa: 

Yhteistyöllä voi rakentaa isoja asioita

Reserviupseeriliiton hopeisen ansiomitalin rintapieliinsä saivat Martti Niukkanen Elimäen Reserviupseeriker-
hosta sekä Elimäen Reservin Upseerien Naiset ry:n varapuheenjohtaja Sole Sihvola, puheenjohtaja Christina 
Saarinen ja sihteeri Pirjo-Liisa Ikonen. Hopeamitalin saajista puuttuu Tuula Ahola, joka oli estynyt osallistu-
masta kevätkokoukseen. 

Puolustusvoimien tervehdyksen piirien kevätkokoukseen toi RUK:n joh-
taja, eversti Heikki Bergqvist, Kouvolan kaupunkia edusti sivistystoimen 
toimialajohtaja Eero Mattila ja Kouvolan seurakunnan puolesta puheen-
vuoron käytti seurakuntapastori Mikko Wirtanen. 

Rerserviupseeripiirin puheenjohtaja Pasi Laari onnittelemassa Kenraa-
linpatsaalla palkittua Kalevi Vallittua.

Kaakonkulman Reserviläiset ja 
Virolahden ja Miehikkälän Re-
serviupseerikerho järjestivät 22. 
huhtikuuta jäsenilleen yhteisen 
tiedotustilaisuuden. 

Kymenlaakson aluetoimiston 
kuulumisista oli kertomassa ko-
mentajakapteeni Reijo Kinnunen, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen toimintaa esittelivät Kymen-
laakson maanpuolustuspiirin kou-
lutuspäällikkö Pekka Äärynen ja 
Haminan koulutusyksikön pääl-
likkö Kaj Lille, ja rajan kuulumi-

sista oli kertomassa Vaalimaan ra-
jatarkastusaseman päällikkö, kap-
teeni Ismo Kärhä. 

Päällimmäisiksi tilaisuudessa 
nousivat koulutuskysymykset. 

– Miehikkälässä tai Virolahdel-
la ei vuosikausiin ole järjestetty 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen kursseja, aikaisemmin kyl-
lä. Tämä olisi MPK-koulutuksen 
katsannosta kuitenkin tärkeää kul-
makuntaa, arvioi koulutuspäällik-
kö Äärynen. 

Samaa mieltä oli Kaj Lille. 
– Esimerkiksi viime vuonna Ha-

minassa järjestettiin kaikkiaan 17 
erilaista kurssia, joilla osallistujia 
oli kaikkiaan 375. Mieluusti järjes-
tämme koulutusta myös täällä Viro-
lahden–Miehikkälän alueella mut-
ta se edellyttää aktiivisten paikal-
listen kurssivetäjien saamista mu-
kaan toimintaan, totesi Virolahden 
Pyterlahdesta syntyisin oleva Lil-
le ja kannusti kaakonkulmalaisia 
reserviläisiä hakeutumaan MPK:n 
tarjoamille kouluttajakursseille. 

Rajan kuulumisista oli kertomassa Vaalimaan rajatarkastusaseman pääl-
likkö, kapteeni Ismo Kärhä. Hänen kertomaansa kuuntelivat tarkalla kor-
valla myös Kymenlaakson maanpuolustuspiirin koulutuspäällikkö Pekka 
Äärynen (kesk.) ja Haminan koulutusyksikön päällikkö Kaj Lille.

Kaakonkulman reserviläisille 
tiivis tietopaketti
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 MAANPUOLUSTUSNAISET

Etsikkoaika on ohi

 HENGELLINEN TOIMIKUNTA

Mihin olet 
matkalla

Yhdistysten toiminta on aktiivi-
simmillaan näin kevään korval-
la ja koulutustoimintaa kehite-

tään edelleen palvelemaan naisten intres-
sejä. Toimintaa on tarjolla, kunhan vain 
lähdemme mukaan toimimaan.

Maailman talouden alkuvuoden vaiku-
tukset heijastuvat suomalaiseen yhteis-
kuntaan viiveellä ja valitettavasti nega-
tiivisia uutisia olemme saaneet kuulla lo-
mautusten suhteen toimialueellamme lii-
ankin kanssa. Yhteiskunnan taloudelliset 
heilahdukset vaikuttavat yleisesti yhtei-
söjen kiinteyteen ja yhteisöllisyyteen. Ja 
nyt, jos koskaan, meidän tulee tehdä yh-
teistyötä jokaisella toimintamme osa-alu-
eella. Yhteistyötä olemme tehneet puolus-
tusvoimien kanssa ja toimintaamme olem-
me tuoneet tunnetuksi mm. palkitsemalla 
hyvin palvelleita vapaaehtoisessa asepal-
veluksessa olleita naisia. 

Maanpuolustusnaisten liiton rooli va-
paaehtoisessa maanpuolustuksessa on 
huomattu ja tänä vuonna liitollemme on 
luvattu samanarvoista taloudellista tukea 
kuin muillekin vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekeville järjestöille.

Maanpuolustusharrastuksen tärkeimpä-
nä kulmakivenä on juuri aatteellisen toi-
minta-ajatuksen; maanpuolustustiedon, -
taidon ja tahdon edistäminen. Maanpuo-
lustusnaisten liiton etsikkoaika alkaa olla 
jo eletty ja nyt jos koskaan on aika toimia. 
Piirimme yhdistyksillä on kaikilla sama on-
gelma; emme tahdo saada mukaan toimin-
taan uusia ja varsinkaan nuoria toimijoita. 
Onko meidän aatteemme vanhanaikaisia ja 
emmekö ole tarpeeksi trendikkäitä? Olem-
meko kaavoihin kangistuneita kalkkiksia? 
Mitä se maanpuolustustyö on?

On aika pysähtyä miettimään omia ar-
vojamme ja toimintamme strategiaa! Mitä 
meillä on annettavana, mitä me itse saam-
me tältä harrastukseltamme? 

Olen puhunut monesti ja haluan tuoda 
edelleen esille sen, että meillä naisilla on 
potentiaalia toimia yhdessä yhteisten asi-
oiden puolesta. Meillä on osaamista, tie-
toa ja taitoa monelta alalta. Meidän tulee 
löytää se tahto käyttää sitä. Meidän tulee 
luottaa vahvaan osaamiseemme ja tuo-
da se julki. Meidän on tehtävä yhteistyö-
tä ensin omassa yhdistyksessämme, pii-
rissämme ja yhdessä muiden naisjärjes-

töjen kanssa.
Jokainen yhdistys voi järjestää jäsenil-

lan ja -tapahtuman, jonka teema on kiin-
nostusta herättävä. Aiheiden ei tarvitse 
olla ”maata syleileviä” tai mahtiponti-
sia. Yksinkertainen teema voi olla paras 
vaihtoehto ja pienestä on hyvä edetä. Yh-
dessäolo samanhenkisten ihmisten kans-
sa ja saatu tietous tuo mielihyvän tunteen 
ja ilon. Hyvän olon viestiä on helppo vie-
dä eteenpäin. 

Yhdessä toimiminen ja verkostoitumi-
nen ovat päivän sana eikä sitä pidä vähek-
syä, vaikka se jo pursuaakin korvista. Yh-
dessä olemme enemmän ja sitä kautta meis-
sä on voimaa. 

Piirien yhdistysten yhteistoiminnasta 
meillä on jo hyviä esimerkkejä. Esimerk-
kinä mainitsen Pyhtään yhdistyksen, joka 
järjesti viime syksynä koulutustilaisuuden 
arjen turvallisuudesta. Kaikilla piirin yh-
distyksillä oli mahdollisuus osallistua  kou-
lutukseen ja nyt saamme jatkoa kyseiseen 
koulutukseen sen saaman suosion vuoksi. 
Kouvolan Run järjestää toukokuussa uu-
sille jäsenille  tutustumis- ja koulutustilai-
suuden sekä briefauksen liiton toimintaan, 

johon kaikki uudet jäsenet ovat tervetullei-
ta. Tällekin tapahtumalle teemme tilaa tu-
levaisuuden koulutuksia ajatellen.

Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat 
myös yksi osa maanpuolustusta. Liittom-
me on mukana fyysisen kunnon testauk-
sessa ja Maanpuolustusliiton Suvi-kurs-
silla Lahdessa on mahdollisuus osallistua 
kuntotestaukseen. Kehotankin jokaista ole-
maan ahkera oman hyvinvointinsa kans-
sa, omien voimavarojen mukaan. Ole yh-
teydessä oman yhdistyksesi puheenjohta-
jaan ja kysy tietoa toiminnasta. Käy tu-
tustumassa Maanpuolustusnaisten liiton 
www-sivuihin ja MPKY:n koulutustar-
jontaan tai pyydä tietoa Naisten Valmius-
liiton Kymen alueneuvottelukunnan nais-
järjestöjen toiminnasta.

Ole mukana tulevaisuuteen tähdäten!

Marja-Terttu Nuorivuori
MNL:n Kymenlaakson piirin pj

Puh. 040 740 3928
marja-terttu.nuorivuori@pp.inet.fi

Jokainen meistä on joka päivä matkalla jonnekin, lyhyelle tai 
pitkälle matkalle. Esimerkiksi työmatkalle lähtiessä usein 
jo kotona näemme ajatuksissa mitä tietä ajamme ja monesti 

tiedämme jo mitä alamme työpaikallamme tekemään.
Usein teemme matkaa yhdessä jonkun toisen kanssa, saatam-

me puhella matkalla työasioita ja pohdiskella miten asiat pitäi-
si tehdä.

Mutta olemmeko koskaan tulleet ajatelleeksi omaa elämääm-
me yhden päivän osalta?

Siihen liittyy aina useita eri henkilöitä ja kuulemme päivän ai-
kana useita eri mielipiteitä.

Itsekin otamme kantaa moniin eri asioihin ja näemme ehkä sel-
vänä päämäärän mihin pyrimme tai näemme tuotteen valmiina, 
jonka valmistusta ohjaamme. 

Jos sanamme, joita päivän aikana olemme puhuneet tai joita 
olemme kuulleet kirjoitettaisiin muistiin, tulisi hyvin pitkä ker-
tomus.

Asiaa pohtiessa tulee minun mieleeni heti kysymyksiä; onko-
han se kaikki ollut rakentavaa tai ovatko kaikki puheet olleet tar-
peellisia, ovatko ne auttaneet päämäärän saavuttamisessa.

Entä muistanko minä tänäänkin, että olen yhden päivän lähem-
pänä iankaikkista elämää?

Onko minun puheeni tai käytökseni ollut rohkaisemassa ihmi-
siä kulkemaan taivastietä?

Entä näkyykö sinun ja minun elämässä määränpää; iankaikki-
nen elämä taivaassa Jumalan luona. Voi jospa Herra antaisi vii-
sautta ja rohkeutta olla kirkastamassa näkyä elämämme päämää-
rästä, iankaikkisesta elämästä.

Herra Jeesus Kristus on luvannut olla joka päivä kanssamme, 
olemmepa lyhyellä tai pitkällä matkalla. Hän odottaa jokaista 
kulkijaa, joka valitsee taivastien matkareitiksi.

Hän auttaa jokaista silloin kun tukea tarvitsemme, kantaa sil-
loin kun omat voimat ovat vähissä. Hän kutsuu sinua ja minua 
nyt ja sanoo ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekevät ja raskau-
tetut, niin minä annan teille levon”.

Lähtekäämme joka päivä matkalle Jeesuksen kanssa, Jumalan 
rakkaus karkottaa pelon!

Taisto Raussi

Maanpuolustuksen tuki ry:n vuo-
sikokous pidettiin 23. huhtikuuta 
Helsingissä. Katajanokan Kasinon 
Kenraalisalissa pidetyn kokouksen 
yhteydessä luovutettiin maanpuo-
lustusmitalit miekkojen kera iitti-
läiselle Suomen Reserviupseerilii-
ton varapuheenjohtaja Hannu Lah-
tiselle sekä kouvolalaiselle kansan-
edustaja, Reserviläisliiton puheen-
johtaja Markku Pakkaselle.

Maanpuolustusmitali on pe-
rustettu toukokuussa 1989 muis-

toksi osallistumisesta maanpuo-
lustuksellisiin tehtäviin vuoden 
1945 jälkeen. Maanpuolustusmi-
talia hoitaa mitalitoimikunta, jo-
ka myöntää maanpuolustusmita-
lit miekkojen kera. Maanpuolus-
tusmitali miekkojen kera on tar-
koitettu ansiomerkiksi poikkeuk-
sellisen merkittävistä, pitkäaikai-
sista valtakunnan tason ansiois-
ta maanpuolustuksen, erityises-
ti vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen saralla.

Maanpuolustusmitalia miekko-
jen kera voidaan sääntöjen mukaan 
vuosittain myöntää enintään kak-
si mitalia kutakin Maanpuolus-
tusmitalitoimikunnan jäsenjärjes-
töä kohti. Maanpuolustusmitali-
toimikuntaan kuuluvat edustajat 
Maanpuolustuksen Tuki ry:stä, Re-
serviläisliitto ry:stä, Suomen Re-
serviupseeriliitto ry:stä, Maanpuo-
lustuskiltojen liitto ry:stä, Naisten 
Valmiusliitto ry:stä ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksestä.

Lahtiselle ja Pakkaselle 
maanpuolustusmitalit miekkojen kera

Kymenlaakson Aluetoimiston 
päällikkö vaihtuu. Puolustusvoi-
man komentaja on määrännyt 
everstiluutnantti Markku Hutkan 
aluetoimiston päälliköksi elo-
kuun alusta lähtien. 

Haminassa toimivan Kymen-
laakson Aluetoimiston päällikök-
si Hutka siirtyy kansainvälisis-
tä tehtävistä. Tehtävässä hän seu-
raa aluetoimiston päällikkönä sen 
perustamisesta eli viime vuoden 
alusta lähtien toiminutta eversti-
luutnantti Heikki Hokkasta. 

Aluetoimistot ovat puolustusvoi-
mien tärkeimmät asiakaspalvelu-
pisteet. Ne hoitavat muun muassa 

kaikki palvelukseen määräämiseen 
sekä vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön ja paikalliseen viran-
omaisyhteistyöhön liittyvät asiat 
toimialueellaan.

 Suomessa on kaikkiaan 19 alue-
toimistoa ja kaksi palvelupistettä. 
Palveluverkosto kattaa koko maan. 
Aluetoimiston toimialue on pää-
sääntöisesti sama kuin kunkin maa-
kunnan alue.

 Aluetoimistot kuuluvat maa-
voimien organisaatioon. Ne ovat 
sotilasläänien esikuntien alaisia 
aluehallintoviranomaisia. Jokais-
ta toimistoa johtaa aluetoimiston 
päällikkö. 

Aluetoimiston päällikkö vaihtuu

Myllykosken seurantalolla järjes-
tetään 3. kesäkuuta kello 16 alka-
en maanpuolustushenkinen kon-
sertti. Marssimusiikin toivekon-
sertin järjestää Ahvion soittokun-
ta yhteistyössä Kymenlaakson ra-
dion kanssa. 

Konsertin yhteydessä esittäy-
tyvät myös Kymenlaakson Re-
serviupseeripiirin ja Kymenlaak-

son Reserviläispiirin paikallisyh-
distykset, Pohjois-Kymenlaakson 
asehistoriallinen yhdistys ja Kou-
volan–Utin sotilaskotiyhdistys se-
kä joukko muita taustavaikuttajia. 
Tilaisuuden aluksi yleisö voi tu-
tustua reserviläisjärjestöjen toi-
mintaan, asehistoriallisen seuran 
näyttelyyn sekä nauttia sotilasko-
din antimia. 

Tilaisuus huipentuu kello 19 al-
kavaan konserttiin. Konserttisoit-
tokuntana on Ahvion soittokunnan 
ja Rakuunasoittokunnan yhteisko-
koonpano. Tilaisuuteen ovat terve-
tulleita kaikki maanpuolustushen-
kiset hyvän musiikin ystävät. Ta-
pahtumaan on vapaapääsy. Konser-
tin ohjelmia myydään paikan pääl-
lä asevelihintaan.

Marssimusiikin toivekonsertti Myllykoskella
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KYMENLAAKSON 
RESERVIUPSEERIPIIRI 
TOIMINTAKALENTERI 
Toukokuu
8.–9.5.  RUL:n kesäpäivät
 Syndalen 

14.–17.5.  CIOR-harjoitus
 Lahti

14.–17.5.  RUL–EROK–PUOLA-sotilasmoniottelu
 Lahti

16.5.  Piiriretki 
 Helsinki/Hämeenlinna

16.5.  RESUL:n ampumasuunnistus
 Ähtäri

17.5.  Kaatuneitten muistopäivän juhlallisuudet: 
 Pääjuhla 
 Myllykosken seurantalo
 Piirien yhteinen juhla 
 Kotkan seurakuntakeskus

19.5.  Pistooliampumajuoksu
 Ksue, Kotka/Laajakosken ampumahiihtokeskus

19.5.  Jalkamarssi
 Koria, Inginmaa

23.5.  SRA pm-osakilpailu
 Myllykoski

23.5.  RESUL:n neliottelu
 Kangasniemi

24.5.  RESUL:n pistooliampumajuoksu
 Immola

Kesäkuu
3.6.  Sotiemme veteraanien kirkkopäivä
 Pyhtää, Siltakylän koulukeskus

3.6.  Marssimusiikkikonsertti 
 Myllykosken seurantalo

4.6.  Puolustusvoimain lippupäivän tilaisuudet

5.–7.6.  ERÄ-messut
 Korian Pioneeripuisto

5.–6.6.  Kesäyön marssi

26.6.  Pohjoisen alueen perheilta 
 Heinlahden Kesäkoti

Heinäkuu
25.7.  Palvelusaseammunnat
 Lahti

Elokuu
Aika avoin Virolaisten toimintapäivä / ampumakilpailut 
 Virossa

1.–2.8.  RESUL:n SRA-ampumamestaruuskilpailut
 Nurmes

4.–9.9. CIOR:n kesäkongressi ja sotilasmoniottelu
 sekä nuorten upseereiden YROW

10.8.  RUL:n ja piirin mitaliesitykset piiriin

14.–16.8.  HÄYHÄ-tarkka-ampujakilpailu

17.8.  PYT / Kymen Salpa -lehtitoimikunnan kokous /
 piirihallitus
 Keltakankaan ABC

21.8.  Kymen Salvan aineistopäivä

22.–23.8.  RUL:n ampumamestaruuskilpailut
 Pirkanmaa

31.8.  Veteraanikeräys päättyy

Syyskuu
4.–5.9.  Merikilpailu

5.9.  RESUL:n pystykorvamestaruuskilpailut
 Keuruu

10.9.  Kymen Salpa ilmestyy

19.9.  Liittohallitus
 Helsinki

26.9.  KARPR YT-päivä

Maanpuolustusnaisten Liiton Ky-
menlaakson piiri piti kevätkoko-
uksensa Pyhtäällä 8. maaliskuuta. 
Koolla oli parisenkymmentä osal-
listujaa Kouvolan, Haminan, Kar-
hulan ja Pyhtään Reservinupseeri-
en Naisista.

Tilaisuuden emäntäyhdistyksen 
puheenjohtaja, piirin varapuheen-
johtaja Mervi Liimatainen toivot-
ti kaikki lämpimästi tervetulleiksi 
ja kertoi yhdistyksensä kuulumi-
sia. Viime syksynä järjestetty Arjen 
turvallisuus -tilaisuus saa jatkoa, 
kun ensi syksynä järjestetään kou-
lutus-ilta uhkaavan henkilön koh-
taamisesta. Tilaisuudet ovat kaikil-
le avoimia yleisötilaisuuksia.

– Yhdistystämme on pyydet-
ty avustamaan 3. kesäkuuta Pyh-
täällä pidettävän veteraanien kirk-
kojuhlan ruokailussa. Jätän mieliin 
hautumaan, löytyisikö piirin muis-
ta yhdistyksistä henkilöitä, jotka 
voisivat tulla mukaan auttamaan 
veteraaneja, Liimatainen totesi.

Kokousesitelmästä vastasi pa-
taljoonaupseeri Jussi Suomalai-
nen aiheenaan Kotkan Rannikko-
pataljoona itäisellä Suomenlahdel-
la. Pellingistä itäiselle merirajalle 
ulottuva toiminta-alue on merkit-
tävä osa Suomen turvallisuusym-
päristöä. 

Kotkan Rannikkopataljoona vas-
taa Kymenlaakson rannikon val-
vonnasta, suojaamisesta ja turvaa-
misesta. Ydintehtäviä ovat reaali-
aikaisen tilannekuvan ylläpito ja 
Suomen alueellisen koskematto-

muuden turvaaminen itäisellä Suo-
menlahdella. Kotkan Rannikkopa-
taljoona vastaa myös osaltaan suo-
rituskykyisten rannikkojoukkojen 
tuotannosta.

Jäsenmäärässä           
pientä kasvua
Piirin viidessä yhdistyksessä oli 
viime vuoden lopussa yhteensä 
159 jäsentä. Jäsenmäärän kasvua 
on kolme henkilöä. 

Piirin yhdistysten jäsenet ovat 
osallistuneet muun muassa Kou-
volan valtakunnallisen veteraani-
juhlan ensiapu- ja päivystystehtä-
viin sekä valtakunnalliseen Suvi-
kurssiin Lappeenrannassa. Ha-
mina-Tattoossa piirillä oli esitte-
lypöytä. Varusmiesten kotoutta-
mistilaisuuksissa piirin edustaja 
on palkinnut hyvin menestyneen 
varusnaisen.

Piirin puheenjohtaja Marja-Tert-
tu Nuorivuori on toiminut liitto-
hallituksessa ja sen tiedotustyö-
ryhmässä. Kevätliittokokoukseen 
Lohjalla osallistui piiristä kak-
si henkilöä ja syysliittokokouk-
seen Jyväskylässä kolme henki-
löä. Piirillä on myös ollut edus-
tus NVL:n Kymen alueneuvotte-
lukunnassa.

Tilinpäätöksen mukaan viime 
vuoden tulos oli alijäämäinen 
runsaat 400 euroa. Tulot muodos-
tuvat jäsenmaksuista. Suurimpia 
kulueriä olivat koulutukset, koko-
ukset ja kokousmatkat. 

– Piiri järjestää Kouvolassa Äly-
päivän 24. huhtikuuta aiheena pro-
tokolla. Valtakunnallinen syysliit-
tokokous on Kouvolassa 24.–25. 
lokakuuta, piirin puheenjohtaja 
Marja-Terttu Nuorivuori kertoi 
lopuksi tulevasta toiminnasta.

Mervi Liimatainen

Kymenlaakson 
maanpuolustusnaiset 
kokoontuivat Pyhtäällä

Maanpuolustusnaisten Liiton Kymenlaakson piirin kevätkokous keräsi parisenkymmentä osallistujaa Pyhtään 
kirjastoon.

Pyhtäällä Huutjärven koulukes-
kuksessa vietetään keskiviikkona 
3. kesäkuuta sotiemme veteraani-
en kirkkojuhlaa. Juhlapäivän viet-
ti alkaa aamuyhdeksältä, kun Pyh-
tään ja Ruotsinpyhtään sankarihau-
doille lasketaan seppeleet. 

Kirkkojuhlan jumalanpalvelus 
pidetään Huutjärven koulukes-
kuksen juhlasalissa. Jumalanpalve-
luksessa saarnan pitää ja liturgina 
toimii kirkkoherra, rovasti Mark-

ku Suhonen. Jumalanpalveluksen 
musiikilliseen antiin panoksensa 
antavat Pekka Suomalaisen johta-
ma Pohjois-Kymen Sotilaspoika-
killan kuoro ja orkesteri sekä Ra-
kuunasoittokunta musiikkimajuri 
Kari Westmanin johdolla. 

Ruokailun ja kahvien jälkeen 
pidettävän päiväjuhlan musiik-
kiohjelman takana ovat samat te-
kijät kuin jumalanpalveluksessa-
kin. Tervehdyssanat päiväjuhlas-

sa esittää Kymenlaakson Sotave-
teraanipiirin puheenjohtaja Olavi 
Eronen. Juhlapuheen pitää kan-
sanedustaja Sari Palm. 

Tervehdyksensä juhlassa esittä-
vät Kymenlaakson Aluetoimiston 
päällikkö, everstiluutnantti Heikki 
Hokkanen sekä kuntien, ortodoksi-
sen seurakunnan ja nuorten edus-
tajat. Päätössanat lausuu Kymen-
laakson Sotaveteraanipiirin vara-
puheenjohtaja Arto Mikkonen. 

Pyhtäällä vietetään veteraanien kirkkojuhlaa

Piirin puheenjohtajana toimii Mar-
ja-Terttu Nuorivuori ja hän edus-
taa kymenlaaksolaisia maanpuo-
lustusnaisia myös MLK:n piirihal-
lituksessa. 



����������� 2/20096 �����������2/2009 7

Elimäen Reserviupseerikerhon 
kevätkokouksessa 19. helmikuuta 
kerhon puheenjohtaja, luutnant-
ti Matti Saarinen palautti mieliin 
viime vuoden merkittävimpiä ta-
pahtumia ja totesi tyytyväisenä ker-
hon jäsenmäärän kasvun ja varsin-
kin nuorten upseerien mukaantulon 
ja aktiivisuuden kerhon toiminnas-
sa. Piirin toimintakilpailuissa ker-
ho oli edelleen toisella sijalla. 

Kokouksessa jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset:

Kymenlaakson Reserviupsee-
ripiirin ansioristi: ylil Lassi Vian-
tie. 

RUL:n erikoisluokan harrastus-
merkki: ylil Lassi Viantie. 

SM-luokan kuntomerkki ltn Jor-
ma Kalliola ja ltn Matti Saarinen.

Elimäen Reserviupseerikerhon 
Kultainen maanpuolustusmitali: 
kapt Ali Alander, ylil Eilo Sihvo-
la, ltn Taisto Virtanen, ltn Tapio 
Penttilä ja ltn Jani Juvankoski. 

Hopeinen mp-mitali: kapt Pertti 
Hiltunen ja ltn Teemu Vinnikka. 

Pronssinen mp-mitali: ylil Juk-
ka Koskinen, ltn Kari Hokkanen 
ja vänr Olavi Priha. 

Vuoden 2008 Upseeri-pokaali: 
kapt Martti Niukkanen. 

Lisäksi kokouksessa jaettiin 
vuoden 2008 kilpailujen kierto-
palkinnot:

Ulkorata- ja Sisäratamestarin 

kilvet (ammunta), Timpan Tuop-
pi (uintikisa) ja Parhaan Urheili-
jan kilpi: ltn Tapio Penttilä. Sand-
bergin Muistokilpi ja Kuntokilpi: 
ylil Lassi Viantie. Maastomestarin 
kilpi: ltn Jani Juvankoski. Tarnasen 
Taulu (perheralli): kapt Jukka Iko-
nen ja ylil Olli Liukkonen. Harras-
tuskilpi: ltn Matti Saarinen. Nais-
ten Tähtisilmäkisa (ammunta): So-
le Sihvola. 

Kokouksen päätteeksi eversti Il-
mari Hurmerinta kertoi Manner-
heim-ristin ritari, hävittäjälentäjä 
Lauri Nissisestä. Kokouksessa mu-
kana olleet Elimäen Reservin Up-
seerien Naiset kukitettiin perintei-
sesti ruusuilla.

Elimäen Reserviupseerikerho palkitsi jäseniään

Elimäen Reserviupseerikerhon kevätkokouksessa oli jaossa kosolti huo-
mionosoituksia. 

– Monet ovat vieläkin siinä luu-
lossa, että Pioneerimuseo on Ko-
rialla, vaikka uudistettu Pioneeri-
museo on toiminut täällä Miehik-
kälässä jo parin vuoden ajan, har-
mittelee museonjohtaja Jaakko 
Martikainen tiedonkulun verk-
kaisuutta. 

Korian varuskunnassa sijain-
neen maamme vanhimman ase-
lajimuseon, Pioneerimuseon toi-
minta hiipui Kymen Pioneeripa-
taljoonan siirtyessä vuonna 1994 
Karjalan Prikaatin joukkoyksikök-
si Vekaranjärvelle. Monien vaihei-
den jälkeen Miehikkälässä käyn-
nistettiin kesällä 2003 Pioneeria-
selajien Liitto ry:n hallinnoimana 
Pioneerimuseon käynnistäminen 
-hanke, joka saatiin päätökseen pari 
vuotta sitten ja uudistetun Pionee-
rimuseon avajaisia päästiin viettä-
mään Miehikkälässä kesäkuun lo-
pussa 2007. 

Miehikkälään kotiutuneen Pio-
neerimuseon vetonauloja ovat 
Martikaisen mukaan museora-
kennuksen edustalle sijoitettu 
panssarivaunu sekä aidatulle ul-
koalueelle ajoneuvot ja muu ras-
kas kalusto. 

Jatkuvaa          
uudistumista
– Sisätiloissa mielenkiintoisia eri-
koisuuksia ovat muun muassa Kar-
jalan kannakselle jatkosodan aika-
na rakennetuista kenttäsilloista teh-
dyt pienoismallit ja tietenkin ainut-
laatuinen viime vuosisadan alkuun 
ja jääkäreihin liittyvä pioneerika-
lusto. Pioneerimuseossa myös suo-
jelutoimintaan liittyvää esineistöä 
on ensimmäistä kertaa esillä tässä 
laajuudessa, Martikainen listaa.

Valtakunnallisen sotahistorialli-
sen erikoismuseon status velvoit-
taa. Vaikka perusnäyttely on nyky-
muodossaan ollut esillä vasta pa-
rin vuoden ajan, ollaan sitä jo uu-
distamassa sitä mukaa kuin eurot 
antavat myöden. 

– Esimerkiksi perusnäyttelyn 
osio välirauhasta nykypäivään 
muuttuu kevään ja kesän aikana 
melkoisesti, kertoo Martikainen. 

Mahdollisuuksia jatkuvaan uu-
distumiseen antavat Pioneerimu-
seon mittavat esine-, kuva-, arkis-
to- ja erikoiskokoelmat sekä kir-

jasto. Esinekokoelmassa nimikkei-
tä on yli 4000 kappaletta ja rajalli-
sissa tiloissa niistä yleisön nähtä-
ville pääsee kerralla vain noin 10 
prosenttia. Valokuvia museon ko-
koelmista löytyy noin 15000 kap-
paletta ja vanhoja pioneeri- ja suo-
jelualaa käsitteleviä kirjoja muse-
olla on noin 2500. 

Paljon näkymätöntä työtä
Valtionapukelpoisena sotahistori-
allisena erikoismuseona Pioneeri-
museo tekee paljon muutakin kuin 
tallentaa ja esittelee pioneeriasela-
jiin liittyvää esineistöä. 

– Näyttelyt ovat tietenkin muse-
on toiminnan näkyvin osa. Sen li-
säksi museon toimenkuvaan kuu-
luvat muun muassa tiedonvälitys, 
tutkimustoiminta, opetus ja jul-
kaisutoiminta, luettelee museon-
johtaja. 

Martikaiselle niin pioneeri- 
ja suojelutoimialat kuin Pionee-
rimuseokin ovat tuttuja pitkäl-
tä ajalta. 

– Palvelin Korialla vuonna 1974 
ja silloin olin Pioneerikillan sih-
teerinä paljon tekemisissä muse-

on perustamiseen liittyvien asioi-
den kanssa. Viimeisen työrupea-
man puolustusvoimien palveluk-
sessa puolestaan tein maavoimien 
esikunnassa, missä vastasin muun 

muassa pioneeri- ja suojelukalus-
ton hankinnoista, kertoo vuon-
na 2000 everstiluutnanttina sivii-
liin siirtynyt Martikainen työhis-
toriastaan. 

Pioneerimuseo sopeutunut uuteen ympäristöön

Suomen vanhin sotahistoriallinen 
erikoismuseo toimii Miehikkälässä

Museon mielenkiintoisia erikoisuuksia ovat muun muassa Karjalan kan-
nakselle jatkosodan aikana rakennetuista kenttäsilloista tehdyt pie-
noismallit.

Pioneerimuseossa on esillä laajas-
ti myös suojelutoimintaan liittyvää 
esineistöä.

– Niin museoesi-
neitä kuin ovat-
kin, niin kaik-
ki esillä olevat 
ajoneuvot ovat 
käyntikuntoi-
sia. Myös tämä 
vuosimallia -44 
oleva Chevro-
let-maapora-au-
to käy ja todel-
la nätisti, esitte-
lee museonjoh-
taja Jaakko Mar-
tikainen.
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KYMENLAAKSON 
RESERVILÄISPIIRI 

TOIMINTAKALENTERI

Toukokuu
16.5.  Piiriretki 
 Helsinki/Hämeenlinna 

16.–17.5.  Viro-toimikunnan retki 
 yhdessä virolaisten kutsuvieraiden kanssa
 Helsinki/Hämeenlinna 

17.5.  Kaatuneitten muistopäivän juhlallisuudet: 
 Pääjuhla 
 Myllykosken seurantalo
 Piirien yhteinen juhla 
 Kotkan seurakuntakeskus 

19.5.  Pistooliampumajuoksu 
 Ksue, Kotka / Laajakosken ampumahiihtokeskus

19.5.  Jalkamarssi
 Koria, Inginmaa 

23.5.  SRA pm-osakilpailu
 Myllykoski 

Kesäkuu
3.6.  Sotiemme veteraanien kirkkopäivä
 Pyhtää, Siltakylän koulukeskus 

3.6.  Marssimusiikkikonsertti 
 Myllykosken seurantalo 

4.6.  Puolustusvoimain lippupäivän tilaisuudet 

5.–7.6.  ERÄ-messut
 Korian Pioneeripuisto 

5.–6.6.  Kesäyön marssi 

22.–23.6.  Viron Voiton Päivän paraatijuhlallisuudet 
 Virossa 

22.–28.6.  Reserviläisten moottoripyöräretki 
 Viroon 

26.6.  Pohjoisen alueen perheilta 
 Heinlahden kesäkoti 

Elokuu
Aika avoin Naisten ampumapäivä
 Hamina

Aika avoin Virolaisten toimintapäivä / ampumakilpailut 
 Virossa

1.–2.8.  RESUL:n SRA-ampumamestaruuskilpailut
 Nurmes 

17.8.  PYT / Kymen Salpa -lehtitoimikunnan kokous
 Keltakankaan ABC 

18.8.  Piirin työ- ja talousvaliokunta
 Hakuntie 6, Koria 

21.8.  Kymen Salvan aineistopäivä 

21.8.  Kenttäkelpoisuustestit 
 Myllykoski

21.8.  Aineisto Kymen Salpaan 

24.8.  Piirihallitus 
 Keltakankaan ABC 

30.8.  RES-perheliikuntapäivä 

29.8.–6.9.  Viro-toimikunnan ja virolaisten vieraiden 
 moottoripyöräretki 
 Itä-Suomen taistelupaikoille 

31.8.  Veteraanikeräys  päättyy 

Syyskuu
10.9.  Kymen Salpa ilmestyy 

21.9.  Hengellisen toimikunnan kokous, 
 Keltakankaan ABC

19.–20.9.  RES-huipputapahtuma
 Turku 

Kaitseliiton Alutagusen piirin vuo-
sipäivä 14. maaliskuuta osui viro-
laisten Äidinkielen päivälle ja mi-
nulla oli ilo tervehtiä sekä ukrai-
nalaisia Lvovista että suomalaisia 
ystäviä Kymenlaaksosta molem-
pien äidinkielellä. Suhteet ukrai-
nalaisiin ovat vasta tutustumisvai-
heessa, mutta yhteistyö suomalais-
ten reserviläisten  kansaa on toimi-
nut jo yli kaksi vuotta ja tuottanut 
hyviä ja luotettavia ystäviä. 

Virolaisia ja suomalaisia sitoo 
pitkälti samanlainen historia yh-
dellä suurella erolla – suomalai-
set vältti puolen vuosisadan mit-
taisen neuvostomiehityksen, mi-
kä virolaisten oli pakko kestää. 
Suomesta kehittyi suuren sodan 
jälkeen länsimainen demokraatti-
nen hyvinvointivaltio, mikä ei ol-
lut mahdollista Virossa. 

Viime vuosisadan alussa molem-
mat veljeskansat taistelivat Venä-
jän imperiumia vastaan ja voitti-
vat itsenäisyyden. Virolaisten so-
tahistoria tuntee ja muistaa 3000 
suomalaisen vapaaehtoisen uro-
teot ja veriuhrin Viron vapausso-
dan raskaissa taisteluissa kommu-
nisteja vastaan. Nykypäivän Virun 
maakunnan asukkaille on tärkeää 
maihinnousu Utrian rannikolle ny-
kyisen Narva-Jõesuun lähelle pu-
na-armeijan linjojen taakse tammi-
kuussa 1919. Yksikkö koostui suo-
malaisista ja virolaisista vapaaeh-
toisista ja sen tuloksena vapautet-
tiin Narvan kaupunki punajoukoil-
ta takaisin. 

Voitto Narvassa oli erittäin tär-
keä, koska vihollinen menetti jalan-
sijan Viron itäosissa ja pakeni ra-
jajoen yli Venäjälle. Sen merkittä-
vän sotilaallisen voiton kunnioitta-
miseksi järjestetään joka talvi par-
tioretki ”Utria dessant”. Suomalai-
set osallistui tehokkaana iskujouk-
kona myös Etelä-Viron ja Pohjois-
Latvian taisteluihin. Sotatoimien 

loputtua seurasi 20 rauhan vuotta, 
kunnes nousi uhka idästä. 

Kunniavelan hoitamista 
kansandiplomatian keinoin
Virolaisille alkoi kommunistien so-
tilastukikohtien ja miehityksen ai-
ka ja suomalaisten oli pakko tais-
tella itsenäisyydestään verisessä 
talvisodassa. 

Virolaiset miehet, jotka vältti-
vät pakkokutsunnat puna-armei-
jaan kesällä 1940, ja eivät halun-
neet pukeutua toisen miehittäjän 
eli Saksan armeijan harmaisiin, 
pakenivat Suomeen ja värväytyi-
vät vapaaehtoisina Suomen puo-
lustusvoimiin puolustaakseen aseet 
kourassa veljeskansan itsenäisyyt-
tä samalla tavoin kuin suomalai-
set olivat tehneet parikymmentä 
vuotta aikaisemmin Viron vapa-
ussodassa. Virolaisista muodos-
tettu JR 200 taisteli yhteistä vi-
hollista vastaan – se oli symbo-
lisen kunniavelan hoitamista kan-
sandiplomatian keinoin. 

Toisen maailmansodan loput-
tua alkoivat vuosikymmenet, jol-
loin virolaisilla ja suomalaisilla oli 
hyvin niukasti tietoa veljeskansan 
elämästä. Vasta 1970-luvulla itse 
rakennettujen tv-antennien ja Ylen 
televisiolähetysten turvin pääsivät 
virolaiset kurkistamaan rautaisen 
esiripun läpi länsimaailmaan. 

Huhtikuussa nähtiin Viros-
sa uuden polven elokuvanteki-
jöiden Jaak Kilmin ja Kuir Aar-
man dokumentaalielokuva ”Dis-
ko ja ydinsota”, jossa 1970-luvul-
la syntyneet elokuvantekijät ker-
toivat omien kokemuksien nojal-
la, miten suomalaiset tv- ja radio-
lähetykset muuttivat virolaisten 
maailmankäsitystä ja edesauttoi-
vat osaltaan neuvostojärjestelmän 
luhistumista. 

Itse näin Viru-hotellin ja Rak-

veren lihajalostamon rakennuk-
silla ensimmäistä kertaa ”Jenk-
ki”-purukumia ja suomalaisia ra-
kennusmiehiä Nokian kumisaap-
paissa. 1980-luku tiivisti suhteet ta-
vallisten virolaisten ja suomalais-
ten välillä ja hyvät kumppanussuh-
teet Kymenlaakson reserviläisiin 
ovat sen kehityksen tulosta. 

Puuhaihmisiä         
tarvitaan
Erityisesti haluaisin kiittää reser-
vin sotilasmestari Markku K. Toik-
kaa Haminasta, joka on huolehti-
nut yhteistyön sujuvuudesta. Alu-
tagusen piirin vapaaehtoiset reser-
viläiset odottavat innolla jokaista 
vierailua Suomeen, mikä on viro-
laisille niin tuttu, mutta kuitenkin 
erilainen maa. 

Suunnittelemme yhteistä ampu-
makilpailua Virossa, missä suoma-
laiset ja virolaiset ottaisivat mittaa 
toisistaan tarkkuusammunnassa. 
Suomalaiset reserviläiset osallis-
tuvat virolaisten voitonjuhlan pa-
raatiin omalla osastolla. Kaitselii-
ton Alutagusen piirin vuosijuhlassa 
lahjoittivat suomalaiset reserviläi-
set suomalaisen sissipuukon kap-
teeni Tarmo Antonille tunnustuk-
sena Viron vapaaehtoisen maan-
puolustuksen kehittämiseksi teh-
dystä työstä. 

Alutagusen piirillä oli kunnia 
myöntää Malevan vuosipäivän 
juhlassa ansioristi sotilasmestari 
Markku K. Toikalle Kaitseliiton 
Alutagusen piirin ja Kymenlaak-
son reserviläisten yhteistyön esi-
merkillisestä hoitamisesta. 

Kalev Naur
Reservin ylikersantti 

Kaitseliiton Alutagusen piirin 
johtokunnan jäsen

Yhteiskuvassa Kymenlaakson Reserviläisten kanssa artikkelin kirjoittaja Kalev Naur (keskellä) ja Alutagusen 
piirin päällikkö 2007, majuri Arno Kodu (Kalevin vieressä). Majuri Arno Kodu ja johtokunnan jäsen Kalev Naur 
ovat erittäin ansiokkaasti vaikuttaneet yhteistyön kehittymiseen Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n kanssa. 
Kymenlaakson edustajat Erkki Rika (vasemmalla), Timo Kitunen, Markku K. Toikka, Kari Haapanen ja Kari Koi-
vula. Taustalla Alutagusen Malevan yksiköitten lippuja. 

Tervehdys Virosta
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 HAMINAN 
    RUN RY
Puheenjohtaja
Aila Sahala
Pikkuympyräkatu 13 B
49400 Hamina
puh. 040 514 7269 
aila.sahala@pp1.inet.fi
Varapuheenjohtaja
Kaija Olanto-Siukola
Taskalinrinne 8
49400 Hamina
puh. 040 523 9997
Sihteeri 
Ritva Suurnäkki
Horssingintie 4
49420 Hamina
puh. 0400 806 670
Taloudenhoitaja 
Reetta Noponen
Säkkijärvenkatu 8
49400 Hamina
puh. 040 588 5182

 KARHULAN
    RUN RY
Puheenjohtaja
Helena Härkönen
Korpikatu 4
48600 Kotka
puh. 040 350 8675
helena.harkonen@kymp.net
Varapuheenjohtaja
Sinikka Aatsalo
Reinolankatu 5 C 25
48600 Kotka
puh. 040 737 1203
Sihteeri 
Irma Fransila
Laihontie 11
48700 Kotka
puh. 050 538 9447
irma.fransila@luukku.com
Taloudenhoitaja
Marjatta Hänninen
Kaunismäenkatu 1 B 22
46800 Kotka
puh. 040 762 2749
marjatta.hanninen@pp.inet.fi
Piirihallituksen jäsen
Helena Härkönen
varalla Sinikka Aatsalo

 KOUVOLAN 
    RUN RY
Puheenjohtaja
Marja-Terttu Nuorivuori
Haminantie 27 D 12
45100 Kouvola
puh. 040 740 3928
marja-terttu.nuorivuori@
pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja
Irmeli Hakulinen
Joutsentie 10
45160 Kouvola
puh. 040 736 6193
irmhak@gmail.com 
Sihteeri 
Päivi Äärynen
Mäkitie 2
45360 Valkeala
puh. 040 746 9413
paiviaarynen@pp.inet.fi
Taloudenhoitaja 
Kati Muhonen
Kinnintie 7
45100 Kouvola
puh. 0400 837 735 
katijaveva@suomi24.fi
Koulutusvastaava
ja tiedottaja
Marja-Terttu Nuorivuori
Piirihallituksen jäsen
Marja-Terttu Nuorivuori (pj),
Irmeli Hakulinen
Jäsenvastaava 
Tiina Meisola
Havustonkuja 20
45100 Kouvola
puh. 040 776 2026
tiina_meisola@yahoo.com

 KAAKKOIS-SUOMEN 
   MAANPUOLUSTUS-
   NAISET RY
Puheenjohtaja
Kirsi Klaavu-Marjanen
Lavinmäentie 12
49480 Summa
puh. 044 929 8840
kirsi.klaavu-marjanen@
lavinpaikka.fi
Varapuheenjohtaja
Eva Klaavu
Ummenmäenpolku 21
48810 Kotka
puh. 050 372 9356
ari.klaavu@kymp.net
Sihteeri 
Hanna Klaavu
Gutzeitintie 8 B 24
48100 Kotka
puh. 050 544 0667
hanna.klaavu@hotmail.com
Taloudenhoitaja
Marja-Liisa Rantanen
Marinmäentie 33
48810 Kotka
puh. 050 549 5823
marja-liisa.rantanen@
hawcon.fi
Koulutusvastaava
Eva Klaavu
Tiedottaja
Kirsi Klaavu-Marjanen
Piirihallituksen jäsen
Kirsi Klaavu-Marjanen

 PYHTÄÄN 
    RUN RY
Puheenjohtaja
Mervi Liimatainen
Kanervakuja 4
49200 Heinlahti
puh. 040 821 0461
mervi.liimatainen@cursor.fi
Varapuheenjohtaja
Eija Pekkola
Vehkakorventie 45
49220 Siltakylä
puh. 050 353 5790
eija.pekkola@pp.inet.fi 
Sihteeri 
Merja Isomäki
Rysätie 6
49210 Huutjärvi
puh. 0500 757 912
merja.isomaki@pyhtaa.fi
Taloudenhoitaja 
Päivi Brinkas
Länsikyläntie 628 A
49220 Siltakylä
puh. 050 575 3829
Tiedottaja
Mervi Liimatainen
Piirihallituksen jäsen
Mervi Liimatainen (vpj),
Eija Pekkola

Puheenjohtaja
Marja-Terttu Nuorivuori
Haminantie 27 D 12
45100 Kouvola
puh. 040 740 3928
marja-terttu.nuorivuori@pp.inet.fi
marja-terttu.nuorivuori@kouvola.fi 

Varapuheenjohtaja
Mervi Liimatainen
Kanervakuja 4
49200 Heinlahti
puh. 040 821 0461
mervi.liimatainen@cursor.fi
mervi.liimatainen@pyhtaa.fi

Sihteeri
Helena Härkönen
Korpikatu 4
48600 Kotka
puh. 040 350 8675
helena.harkonen@kymp.net

Taloudenhoitaja
Kati Muhonen
Kinnintie 7
45100 Kouvola
puh. 0400 837 735 
katijaveva@suomi24.fi

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON KYMENLAAKSON PIIRI 

MNL:n KYMENLAAKSON PIIRIN YHDISTYKSET

PIIRIN YHTEYSTIEDOT

Kuusankosken neljän kerhon pe-
rinteinen talvitapahtuma järjestet-
tiin tällä kertaa Voikkaan Seudun 
Reservinaliupseereiden luotsaa-
mana 14. helmikuuta. Talvitapah-
tumaan osallistui myös sen suoje-
lija, majuri Petri Olli Itä-Suomen 
Sotilasläänistä. 

Talvitapahtuman startti oli 
Kuusankosken uimahallin ala-
parkkipaikalla. Sieltä talvitapah-
tuman osanottajat siirtyivät hiih-
täen tai kävellen Ojakorven am-
pumaradalle. 

Ojakorven radalla matkante-
kijöitä odotti ampumatehtävä 50 
metrin virallisiin makuu- ja pys-
tytauluihin. Kannustimena tark-
kaan tähtäämiseen oli jokaisesta 
ohi ammutusta laukauksesta lan-
gennut yhden euron sakko. Ampu-
masuorituksia kertyi kaikkiaan 47 
kappaletta. 

Sekä ohi ammutuista laukauk-
sista karttuneet eurot että tapah-
tuman ”töpinän” tuotto lahjoite-

taan sotaveteraaneille. Kaikkiaan 
lahjoitettavaa kertyi 258 euroa ja 
50 senttiä. 

Tapahtuman ohjelmaan kuului-

vat myös arpajaiset. Arvonnassa 
hiihtovälineiden ostoon oikeutta-
van lahjakortin voitti Ossi Heik-
kilä ja talviurheilujalkineet pää-

tyivät Tapani Joutjärvelle. Onnet-
taren muita suosikkeja arvonnas-
sa olivat Marko Jussila, Pertti Elg 
ja Ossi Heikkilä.

Neljän kerhon talvitapahtuma Kuusankoskella

Ojakorven radalla talvitapahtuman 
osanottajat pääsivät kokeilemaan 
osumista 50 metrin virallisiin ma-
kuu- ja pystytauluihin. Kannustime-
na tarkkaan tähtäämiseen oli jokai-
sesta ohi ammutusta laukauksesta 
langennut yhden euron sakko.

Talvitapahtumassa tankkaaminen tapahtui nuotiotulien äärellä. 
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PALVELUKSESSANNE
TOIMITAMME: • seulottua muuraus- ja betonisoraa 

• täytesoraa ja tiesoraa 0–18 mm • singeliä 10–18 mm, 18–30 mm 
• teiden ja rakennuspohjien tekoa • MULTAA

Maanrakennus ja kuljetus
MARTTI TULOKAS

47110 JAALA
Puh. 0400 654 176, (05) 334 176

Uudet
- merikortit

- karttasarjat
- CD-merikartat
- matkalukemista

Turvallisesti vesille

Keskuskatu 25, Kotka
puh. 214 770

Kirja-INFO

a v a i n a s e m a

Vari Oy
KOUVOLA

Myllykosken 
Asennuspalvelu Oy

KAAKON RAKENNUS OY
Ajurinkatu 2, 49400 HAMINA

Puh. 0400 652 260

Nuijamaan kansainvälisellä rajany-
lityspaikalla aloitettiin 16. maalis-
kuuta kokeilu Tullin ja Rajavartio-
laitoksen tehtävien yhteensovitta-
miseksi. Vuodesta 2007 saakka val-
misteltu pilotointi kestää marras-
kuuhun 2009 saakka ja käytännön 
työstä vastaavat Itäinen tullipiiri ja 
Kaakkois-Suomen rajavartiosto. 
Pilotoinnin avulla pyritään vas-
taamaan kasvavien liikennemää-
rien ja rajanylityspaikkojen infra-
struktuurin kehittymisen luomiin 
haasteisiin sekä parantamaan lii-
kenteen sujuvuutta.

Yhteistyötä virkakuntien välillä 
on tehty aiemminkin, muun muas-
sa poliisin, tullin ja rajavartiolai-
toksen välisessä PTR-yhteistyös-
sä, mutta Nuija-hankkeessa yhteis-
työtä syvennetään yhteen sovitta-
malla tehtäviä. Hankkeen taustalla 
on vuonna 2007 toimineiden sel-
vitysmiesten raportti, jonka tulok-
sena perustettiin kaksi alatyöryh-
mää jatkamaan suunnittelutyötä. 
Alatyöryhmien keskeisinä tavoit-
teina oli selvittää mahdollisuudet 
toiminnan vaikuttavuuden paran-
tamiseen, päällekkäisten toimin-
tojen poistamiseen ja rajanylitys-
liikenteen sujuvuuden parantami-
seen, mutta samalla myös pohtia 
tehtävien yhteensovittamisen vai-
kutuksia rajanylittäjien asiakas-
palveluun. 

Suunnittelutyön aikana määritet-
tiin pilotoinnin neljä keskeistä yh-
teistoiminnan tasoa, jotka ovat lii-
kenteen säännöstely, tullivalvonta 
ja rajatarkastukset kaistoilla, kul-
jettajan ajo-oikeuden ja ajokuntoi-
suuden valvonta sekä raskaan lii-
kenteen rajatarkastukset. Työryh-
mien valmistelutyössä selvitettiin 
myös nykyisen lainsäädännön sekä 
toimintaa ohjaavien muiden sään-
nösten sopivuus pilotointiin.

Tehtävien yhteen-
sovittaminen käytännössä
Suunnittelutyöryhmien työskente-
lyn pohjalta edettiin vuonna 2008 
pilotoinnin valmisteluvaiheeseen, 
jossa Itäisestä tullipiiristä ja Kaak-
kois-Suomen rajavartiostosta kou-
lutettiin yhteensä 120 tullitarkas-

tajaa ja rajatarkastajaa muuttuviin 
tehtäviin. Koulutus tapahtui mo-
nimuoto-opiskeluna marraskuun 
2008 ja helmikuun 2009 välisenä 
aikana ja se sisälsi lähiopetuksen 
ja verkko-opetuksen lisäksi myös 
työssä oppimista. 

Koulutusta vaativia asioita oli-
vat muun muassa lainsäädäntö ja 
muut toimintaa ohjaavat säännök-
set sekä tietojärjestelmät. Lisäksi 
vuoden 2008 aikana luotiin tekni-
set edellytykset pilotoinnille hank-
kimalla tarvittavat laitteistot ja oi-
keudet sekä rakentamalla tarvitta-
vat tietoliikenneyhteydet.

Käytännön työtä varten Itäisen 
tullipiirin ja Kaakkois-Suomen 
rajavartioston ulkovalvontahenki-
löstöstä on kussakin työvuorossa 
muodostettu yhteinen työryhmä, 
joka suorittaa rajatarkastuksia 
kaistoilla. Työryhmät suorittavat 
sekä raskaan liikenteen että hen-
kilöliikenteen ulkotarkastukset, 
jolloin rajatarkastajat suorittavat 
myös tullivalvontaa yhdessä tul-
litarkastajien kanssa. Tulli hoitaa 
uudessa yhteistyömallissa raskaan 
liikenteen I-linjan rajatarkastukset 
tavaraliikennekeskuksessa ja raja-
vartiolaitoksen rajatarkastajat hoi-
tavat tarvittavat II-linjan tarkastuk-

set. Sekä I-linjan rajatarkastusten 
että kaistoilla tapahtuvien tulli- ja 
rajatarkastusten jatkotoimenpiteet 
hoitaa tarvittaessa kuitenkin pää-
vastuuviranomainen.

Katse 
tulevaisuuteen
Pilotointi on lähtenyt liikkeelle 
melko vaivattomasti ja alkuvaiheen 
kokemukset ovat tähän mennessä 
varsin hyviä. Jo tässä vaiheessa on 
todettavissa, että ainakin valvonta 
on aiempaa kattavampaa. 

Suurimpana haasteena kokeilus-
sa koetaan kahden erilaisen orga-
nisaation ja niiden toimintatapojen 
sovittaminen yhteen, sillä jo pel-
kästään erilaiset käsitteet ja määri-
telmät voivat joissakin tapauksissa 
aiheuttaa päänvaivaa. Kokeilu kes-
tää kahdeksan kuukautta ja sinä ai-
kana kerätään kokemuksia muun 
muassa lomakauden vaikutuksis-
ta henkilöstöresurssien riittävyy-
teen sekä säännösten edellyttämi-
en tehtävien hoitamisen kattavuu-
teen ja laatuun.

Teksti ja kuvat: 
Mari Nyyssönen

Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Tulli ja Rajavartiolaitos 
syvempään yhteistyöhön

Raskaan liikenteen osalta ulkovalvonnan työryhmä suorittaa vastaavaa 
kuljettajan ajo-oikeuden ja -kuntoisuuden sekä ajoneuvon tieliikenne-
kelpoisuuden valvontaa kuin henkilöliikenteessäkin, mutta sen lisäksi 
tarkastetaan muun muassa lastin kiinnitykset, tulliasiakirjojen ja lastin 
vastaavuus ja varmistetaan, ettei ajoneuvossa ole kätkeytyneitä hen-
kilöitä.

Ulkovalvonnan työryhmä valvoo henkilöliikenteessä esimerkiksi ajoneuvojen tieliikennekelpoisuutta sekä suo-
rittaa tullivalvontaa. Lisäksi samalla valvotaan myös kuljettajan ajo-oikeutta ja ajokuntoisuutta.
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Tuemme maan-
puolustustyötä

Pasi Laari

Toivo
Hartikainen

SÄRÄPIRTTI

KIPPURASARVI

Lemin särään
erikoistunut yritys

• Säräravintola
• Säräpirtin tuoteperhe
• Juhlapalvelu

Ennakkovaraus
välttämätön!

Säräpirtti Kippurasarvi
Rantatie 1

54710 Lemi
puh. (05) 414 6470
faksi (05) 414 6475
info@sarapirtti.fi 
www.sarapirtti.fi 

Lemin särä yksi
Suomen seitsemästä

ihmeestä!
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Kyminlinnan Kesäteatterissa
Kotkassa

rakastettu musikaali

VIULUNSOITTAJA
KATOLLA

Ohjaus Reijo Paukku,
musiikinjohto Marko Taipale
Ensi-ilta pe 26.6. klo 19.00

Esitykset 2.8. asti
Liput 17, 15 ja 10 euroa
Tiedustelut ja varaukset

0400 759 142
www.kyminlinnankesateatteri.fi 

50 vuotta
3.7. Pekka P. Suurpää 

Virolahdella

Korian erämessujen suunnittelutyö 
on täydessä vauhdissa. 4. huhtikuu-
ta suunnittelutyöryhmän päällikkö 
Leo Pekonen ja hänen oikea käten-
sä Ilpo Repo tekivät piirin toimis-
tolla yhteenvetoa maastotieduste-
lun pohjalta. 

Erämessut järjestetään entisen 
Korian Pioneerikasarmin maas-

tossa jälleen 5.–7. kesäkuuta. Mes-
suhumussa ovat muiden näytteil-
leasettajien ja markkinamies-
ten ohella mukana luonnollisesti 
myös reserviläisjärjestöt ja MPK 
sekä Kymenlaakson aluetoimisto, 
joka on yhteistyölinkki maanpuo-
lustusjärjestöjen messuesiintymis-
tä tukeviin puolustusvoimiin. 

Iitin Asehistoriallinen Yhdistys jär-
jestää Korian Erämessujen aikaan 
ase- ja puhdetöiden näyttelyn mes-
sualueen välittömässä läheisyy-
dessä Reserviupseeripiirin ja Ky-

menlaakson Reserviläispiirin toi-
mistossa Vartiotuvassa. Näyttelyn 
yhteydessä yhdistys esittelee myös 
toimintaansa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
on järjestänyt viestialan koulu-
tusta jo 15 vuoden ajan. Radio-
amatöörit ovat osallistuneet kou-
lutusohjelman suunnittelemiseen 
ja järjestämiseen jo alusta lähti-
en. Vuotuiset liikennöintiharjoi-
tukset ovat mitanneet osaamista 
mainiolla tavalla. Suomen Radio-
amatööriliitto on ollut joulukuus-
ta 2008 lähtien MPK:n jäsenjär-
jestö, jonka myötä yhteistoiminta 
tulee varmasti lisääntymään vies-
titoimialalla.

MPK:n viestitoimiala, Suomen 
Radioamatööriliitto ja Kouvolan 
Radiokerho esittelevät toimintaan-
sa Korian Erämessuilla maanpuo-
lustusjärjestöjen teltoissa Pionee-
rikoulun edustalla 5.–7. kesäkuu-
ta. Osastolla on myös toiminnassa 
sodanaikainen armeijan radioase-
ma sekä näytteillä tuon ajan vies-
timateriaalia.

Tässä yhteydessä perinneradiol-
la tarkoitetaan Suomen tai jonkun 
muun maan armeijan käyttämää tai 
sotilaskäyttöön tarkoitettua, tyyp-
pinä käytöstä poistettua radiolaitet-
ta toisen maailmansodan ajoilta tai 
välittömästi sen jälkeen, suunnit-
telultaan kuitenkin vähintään 40 
vuotta vanhaa laitetta. 

Perinneasema voi olla kenttä-, 
laiva- lentokone- tai muu sotilas-
radio. Parhaimmillaan täydellinen 
perinneasema muodostuu lähetin-
, vastaanotin-, virtalähde- ja anten-
nilaitteista, jotka ilman tai kohtuul-
lisen pienin muutoksin soveltuvat 
käytettäväksi 80m radioamatööri-
alueella. Perinneasemien anten-
neina tulisi ensisijaisesti käyttää 
alkuperäisen varustuksen mukai-
sia antennirakenteita tai laitteen 
virkakäyttöajankohtana käytös-
sä olleita muita vastaavia anten-
nirakenteita. Vastaanotossa suosi-
tellaan käytettäväksi ensisijaises-

ti perinneaseman kokoonpanoon 
kuuluvaa vastaanotinta, mutta ny-
kyaikaisen vastaanottimen rinnan-
käyttö on hyväksyttävää apuvas-
taanottimena (mm. taajuuden mää-
rittämiseksi). 

Perinneradiot voivat olla kunnos-

tettuja, jolloin niihin on vaihdet-
tu sähköisiä tai mekaanisia kom-
ponentteja tai radioputkia ja teh-
ty muita välttämättömiä muutok-
sia, jotta ne täyttäisivät amatööri-
laitteiden vaatimukset. Vaihdettu-
jen osien tulee vastata alkuperäi-

siä arvoja. Laitteen varsinaista kyt-
kentää ei kunnostuksessa saa muut-
taa, ellei siihen ole pakottavia tek-
nisiä perusteita. Lähettimen tehoa 
ei saa nostaa kytkentämuutoksel-
la tai ulkopuolisella vahvistimel-
la. Sähkötys tulisi ensisijaisesti 
suorittaa normaalilla perinteisel-
lä sähkötysavaimella (alkuperäi-
sellä mikäli mahdollista) ja puhe-
lähetys alkuperäisellä modulointi-
menetelmällä. Tapahtumaan osal-
listuessaan perinneasema voi käyt-
tää asematunnuksen jälkeen liitet-
tyä lisäosaa /S. 

Mitä radioamatööri-
toiminta on
Radioamatööritoiminta on moni-
puolinen harrastus, joka tarjoaa jo-
kaiselle jotakin. Jonkun mielestä 
radioamatööriyhteyksien pitämi-
nen saattaa olla kaikkein hauskinta, 
joku toinen taas pitää radiosuunnis-
tuksesta ja joku kolmas antennien, 
laitteiden tai jopa radioamatööri-
satelliittien rakentelusta. Mukana 
harrastuksessa on kaikenikäisiä ai-
na koululaisista eläkeläisiin. Suo-
messa harrastajia on yli 5000, ko-
ko maailmassa kolme miljoonaa. 
Radioamatööriksi päästäkseen on 
suoritettava pätevyystutkinto.

Suomen Radioamatööriliitto ry. 
eli SRAL on Suomen radioama-
töörien kansallinen keskusjärjes-
tö. SRAL on kansainvälisen ra-
dioamatööriliiton IARU:n ja poh-
joismaisten radioamatööriliitto-
jen yhteistyöelimen NRAU:n jä-
sen. SRAL on perustettu 1921 ja jä-
seniä on noin 5000. Jäseneksi pää-
see kuka tahansa radioamatööritoi-
minnasta kiinnostunut.

SRAL:n kotisivuosoite on 
www.sral.fi .

Jari Myntti
OH5ZN

Perinneradioasema erämessuilla

MPK:n viestitoimiala, Suomen Radioamatööriliitto ja Kouvolan Radio-
kerho esittelevät toimintaansa Korian Erämessuilla maanpuolustusjär-
jestöjen teltoissa Pioneerikoulun edustalla 5.–7. kesäkuuta. Osastolla on 
myös toiminnassa sodanaikainen armeijan radioasema sekä näytteillä 
tuon ajan viestimateriaalia. Kuvassa perinneradioasema ”Bertta”.

Korian erämessujen 
suunnittelutyö 
täydessä vauhdissa

Leo Pekonen ja Ilpo Repo kahvikupin ääressä tutkailemassa erämessu-
jen esittelypisteiden sijoittelua. 

Iitin asehistoriallisella 
yhdistyksellä näyttely 
Vartiotuvassa

Iitin Asehistoriallisen yhdistyksen kokoelmien sota-ajan puhdetyöt ja 
vanhat aseet ovat kesäkuussa esillä Korian erämessuilla. 
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MUSTILAN TAIMITARHAT
Takuutaimia Suomen ilmastoon.
Ilmainen hinnasto pyydettäessä.

Puh. (05) 377 6221
47200 Elimäki
www.mustilantaimitarhat.com

Amiraalin Lippulaiva
s/s HYÖKY

Se entinen loistolaiva Helsinki
Tervasaari, Hamina, puh. 040 763 3757

www.hyoky.net

VALTAKUNNALLINEN PIONEERIMUSEO
Osoite: Keskustie 21, 49700 Miehikkälä
Puh. 044 566 0439, www.pioneerimuseo.fi
   Touko- ja syyskuu:  ke–su klo 10–18
   Kesä–elokuu:           ma–su klo 10–18
   Muina aikoina sopimuksen mukaan

Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina

Puh. (05) 353 9353, faksi (05) 353 9355

s-posti: haminan.varuskuntakerho@pp.inet.fi

Lounas á la carte, baari A-oikeudet
ryhmille sekä yksityisille

R AV I N TO L A

Haminan
VARUSKUNTAKERHO

LÄMPÖSULKU OY
TEOLLISUUSERISTYKSET
INDUSTRIAL INSULATIONS
Suurniitynkatu 4, FIN 48600 KOTKA, FINLAND
e-mail: info@lamposulku.com, www.lamposulku.com
tel. +358 (0)5 747 6600, fax +358 (0)5 213 036

TEOLLISUUSERISTYKSET
INDUSTRIAL INSULATIONS

SUURNIITYNKATU 4, FIN 48600 KOTKA FINLAND
e-mail: info@lamposulku.com, www.lamposulku.com
TEL. +358 (0)5 747 6600, FAX  +358 (0)5 213 036

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikun-
nan järjestämä 64. Oltermannin 
hiihto hiihdettiin Mikkelin alu-
eella 10.–11. maaliskuuta. Kil-
pailuun osallistuivat A-sarjassa 
Itä-Suomen Sotilasläänin alueen 
joukko-osastot ja B-sarjassa re-
serviläispiirien joukkueet. 

Kilpailun ulkopuolella A-sar-
jassa Oltermannin hiihti myös 
Hämeen Rykmentin joukkue, jo-
ka oli koottu Urheilukoulun oppi-
laista. Joukkueita oli mukana yh-
teensä 15, joissa oli mukana 225 
kilpailijaa. 

Oltermannin hiihto on jatkunut 
keskeytyksettä vuodesta 1951 alka-
en. Ensimmäinen kilpailu hiihdet-
tiin vuonna 1933, jolloin kilpailu 
alkoi Haminasta 25.3. kello16.00 
ja päättyi Mikkeliin. Ensimmäisen 
voittajan aika oli noin 13,5 tuntia 
ja voittomarginaali lähes 2 tuntia. 
Ennen sotia hiihdettiin viisi kilpai-
lua, jotka kaikki alkoivat tai päät-
tyivät Mikkeliin.

Vuoden 2009 kilpailun valmiste-
lu alkoi vuoden 2008 keväällä, jol-
loin kaksi ratamestaria saatiin mu-
kaan toimintaan. Ratamestareina 
toimivat majuri (evp) Veli Kova-
nen ja luutnantti (evp) Jouko Vää-
ränen. Molemmat herrat ovat ol-
leet voittamassa Oltermannia usei-
ta kertoja. 

Tämän vuoden kilpailu alkoi 
Anttolan Satamasta, käväisi Juvan 
puolella ja kiersi Mikkelin pohjois-
puolelta Otavaan Susiniemen leiri-
keskukseen. Susiniemessä oli väli-
maali. Ankkurit lähetettiin saavu-
tettujen aikaerojen perusteella mat-
kaan ja kärjelle yli tunnin jääneet 
päästettiin yhteislähdöllä irti. Ank-
kurit hiihtivät Otavasta Karkialam-
melle maaliin. 

Ratamestareiden laatimat ihan-
neajat pitivät alkumatkasta hyvin 
paikkansa, mutta lumisateen loput-
tua ja kelin liukastuttua vauhti kas-
voi. Kärki oli välimaalissa noin 10 
minuuttia etuajassa. Nopein ank-
kuri käytti 12 kilometrin matkaan 
aikaa 56 minuuttia, kun ratames-
tari oli arvioinut aikaa kuluvan 58 
minuuttia.

Kilpailun aikana jo ensimmäisel-
lä osuudella tapahtui yhdelle henki-
lökuntajoukkueelle todellinen sip-
paaminen, jolloin joukkue jäi odo-
tetusta hiihtoajastaan ainakin puo-
li tuntia. Joukkue jatkoi kuitenkin 
kilpailun henkeen sopivalla taval-

la viestin maaliin, nousten välillä 
puolen minuutin päähän edellises-
tä joukkueesta. 

12 kilometrin rastivälillä Hiiro-
lasta Vanhalan koululle yksi varus-
miesjoukkue eksyi ja jäi omasta ta-
voiteajastaan yli tunnin, käyttäen 
matkaan aikaa yli kolme tuntia. Vä-
limaaliin tuli helpottava tieto ras-
tin valvojalta vähän ennen aamu-
kuutta, jolloin viimeinenkin jouk-
kue oli vaihtanut toiseksi viimeisel-
lä rastilla. Viimeinen joukkue tuli 
välimaaliin vasta, kun ensimmäi-
set ankkurit olivat jo lähteneet vä-
limaalista kohti Karkialampea. 

Kilpailujoukkueiden kokoami-
nen välimaaliin tunnin aikaerolle 
tiivistää ja helpottaa kilpailun seu-
raamista. Maaliin tulee tälläkin ta-
valla ensimmäisenä oman sarjan-
sa voittaja. Kahden vuoden koke-
musten perusteella maaliin ei sil-
ti ole tulossa kovaa ruuhkaa, vaik-
ka joidenkin joukkueiden viestiä ei 
kuultu kokonaan seuraavana tule-
van joukkueen kunniamarssin soi-
dessa viestin lukemisen päälle. En-
si vuotta varten keksimme ratkai-

sun tähänkin ongelmaan. 
Kaikki joukkueet toivat viestin 

perille Oltermannin hengessä – 
kunnioittaen anttolalaista sotave-
teraania ja hiihtäjälegendaa Eero 
Kolehmaista. 

Kilpailun järjestäjinä Kymen-
laakson reserviläiset olivat vält-
tämättömiä. Reserviläiset toimi-
vat rastien ja majoitusten valvoji-
na sekä erilaisissa huoltotehtävis-
sä. Suuret kiitokset kaikille järjes-
telytehtäviin osallistuneille: ilman 
teitä kisa ei olisi onnistunut. 

Kotikenttäedusta saattoi olla hiu-
kan hyötyö, sillä Suur-Savon reser-
viläiset voittivat B-sarjan. A-sarjan 
voitti Pohjois-Karjalan Prikaati. 

Mitä kilpailun johtajalle jäi mie-
leen kisasta? Ensimmäisenä kilpai-
lun tasaisuus, toisena se, että sa-
maan kisaan mahtuu sekä sippaa-
minen että eksyminen ja kolman-
tena Urheilukouluun pohjautuvan 
Hämeen Rykmentin jääminen 
hiihtoajassa isojen joukko-osas-
tojen jälkeen. Reserviupseerikou-
lu ja Maasotakoulu kokoavat hiih-
tojoukkueensa reilun sadan varus-
miehen joukosta. 

Seuraava, 65. Oltermanni hiih-
detään 19.–20.3.2010 Etelä-Karja-
lassa. Kilpailu alkaa perjantaina ja 
päättyy lauantaina. Ratamestari on 
jo aloittanut suunnittelutyön.

Everstiluutnantti 
Mikko Vainonen

Itä-Suomen Sotilasläänin 
Henkilöstöosaston päällikkö

5. Oltermanni, 
kilpailun johtajana kahdesti 

(2008–2009) ja 
hiihtäjänä kolmasti (1984–1986)

64. Oltermannin viestihiihto 
10.–11.3.2009 Mikkelissä

Tulokset: 
A-sarja: 1) Pohjois-Karjalan Pri-

kaati 6.59.28, 2) Karjalan Prikaa-
ti 7.51.42, 3) Utin Jääkärirykmen-
ti 8.06.58, 4) Resereviupseerikoulu 
10.01.38, 5) Maasotakoulu 12.05.44, 
Hämeen Rykmentti  (kilp. ulkopuo-
lella) 8.32.24.

B-sarja: 1) Suur-Savon reserviläiset 
6.38.26, 2) Kymenlaakson reserviläiset 
6.41.16, 3) Pohjois-Karjalan reservi-
läiset 6.50.03, 4) Etelä-Karjalan reser-
viläiset 6.59.03, 5) Pohjois-Savon re-
serviläiset 7.48.33, 6) RUK II 7.53.20, 
7) MAAVE 8.07.13, 8) PKARPR II 
9.01.30, 9) KARPR II 9.04.27.

Kymenlaakson reserviläisten joukkue hopealle

64. Oltermannin hiihto 
kilpailun johtajan näkökulmasta

Kilpailun johtajan apulainen yli-
luutnantti Jukka Pätäri palkittiin 
Suomen Liikuntakulttuurin ja ur-
heilun ansiomitalilla pitkäaikai-
sesta valmennus- ja seuratoimin-
nasta. Yliluutnantti Pätäri toimii 
muun muassa hiihtäjä Ville Nou-
siaisen valmentajana.

– Herra kenraali! 64. Oltermanni on valmiina palkintojen jakoon.
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Ilmassa oli suuren urheilujuhlan 
tuntua, kun kahtena viikonloppu-
na väkeä kokoontui Iitin Urajärven 
rannalle kimpsuineen ja kampsui-
neen. Oli Iitin Reserviläisten järjes-
tämien Suomen mestaruuskisojen 
aika. Sää suosi kisapäivinä, saaliit 
vain jäivät odotettua laihemmik-
si. Ahti oli tänä keväänä nuukal-
la päällä. ”

– Noh, se on tämä Urajärvi, jos-
kus se antaa, joskus ei, tokaisi eräs-
kin hieman harmistunut kalamies 
kovin pientä saalistaan katsellen.

SM-pilkin avasi komeasti valtio-
neuvos Mikko Pesälä ja kun H-het-
ki lähestyi, ammuttiin lähtölaukaus 
valopistoolilla, jolloin kaikki edel-
lisenä iltana teräviksi tahkotut kai-
rat iskeytyivät kipinää iskien jää-
hän ympäri jäälakeutta.

Alkoi kärsivällinen odotus. Tä-
mä palkittiin itse palkintojen jaos-
sa niin mitaleilla kuin tavarapal-
kinnoillakin, sillä Iitin Reservi-
läisten puuhamiehet Matti Kupa-
rinen ja Pentti Kuortti olivat saa-
neet Kouvolan Prisma-tavaratalos-
ta aimo kasan kaikkea hyödyket-
tä, jotka näin löysivät tiensä ihmis-
ten koteihin.

Ensi talvena     
Kesälahdella
Kuten otsikossa sanotaan, pilk-
kiminen on pilke silmäkulmassa 
ja hurtilla huumorilla maustettua 
hommaa, sillä jos saalis jäikin joil-
lain kilpailijalla pieneksi, niin yh-
teisen harrastuksen parissa viihty-
vät ihmiset, raikas pikkupakkaspäi-
vä ja termospullollinen kahvia re-
pusta piristävät. Tämä saa jälleen 
monen suuntaamaan kohti uusia 
kalavesiä ympäri Etelä-Suomea 
ennen kuin kevätaurinko aivan 
sulattaa jäät olemattomiin.

Näissäkin kisoissa oli osallistu-
jia Kesälahdelta ja Heinolasta pai-
kallisjoukkojen lisäksi. 

Iitin reserviläisten puolesta kii-
tos puuhaisännille ja emännil-
le, jotka olivat kantaneet korten-
sa kekoon kisojen onnistumisen 
takaamiseksi järjestelyjen puo-
lesta. Kaikki toimi ja kisailijat 
saivat kisa-emäntien kanttiinista 
kuumaa kahvia ja soppaa päivän 
päätteeksi.

Ensi talvena taidamme hakeu-
tua Kesälahden jäille – näin aina-
kin sivukorvalta kuultuna näyttäi-
si, sillä Kesälahden väki taisi ottaa 
haasteen vastaan järjestää vastaa-
vat tapahtumat silloin siellä suun-
nalla. Katsotaan millaiset Pietarin 
kalansaaliit silloin tulee.

Tulokset:
M, yleinen: 1) Petri Tojkander Iitin 

res. 1616, 2) Erkki Marttilainen Iitin res. 
1596, 3) Kimmo Hyvärinen Etelä-Lap-

peen res. 1154, 4) Ossi Varpenius Iitin 
res. 1100, 5) Mikael Lehtinen Kuusan-
kosken res. 494, 6) Seppo Varpenius Iitin 
res. 438, 7) Vesa Pekkola Iitin res. 310, 
8) Eero Taimisto Iitin res. 44

M55: 1) Rauno Mäkelä Myllykos-
ken res.ups. 1834, 2) Aarno Koho-
nen Iitin res.1160, 3) Raimo Kuokka-
nen Iitin res.952, 4) Hannu Lokko Hei-
nolan res. 884, 5) Juhani Tojkander Ii-
tin res.834, 6) Esko Nenonen Heinolan 
res. 832, 7) Kalervo Jaatinen Kesälahden 
res. 80, 8) Olavi Sainio Orimattilan res. 
676, 9) Seppo Sormunen Heinolan res. 
625, 10) Reijo Toivanen Orimattilan res. 
504, 11) Heikki Reiman Iitin res. 252, 
12) Pentti Talikainen Hattulan-Tyrvän-
nön res. 222, 13) Hannu Forsberg Ori-
mattilan res. 212, 14) Ari Pennanen Ke-
sälahden res. 198, 15) Ahti Kaarnais Hat-
tulan-Tyrvännön res. 190, 16) Alpo Ahola 

Elimäen resau. 186, 17) Ari Kokko Nas-
tolan reservin aliupseerit 174, 18) Timo 
Mäntynen Iitin res.171, 19) Veikko Ki-
vilahti Heinolan res. 140, 20) Veli-Pek-
ka Sippola Hattulan-Tyrvännön res. 114, 
21) Sulo Rasilainen Hattulan-Tyrvännön 
res. 106, 22) Erkki Aakko Hattulan-Tyr-
vännön res. 102, 23) Tauno Itämäki Hat-
tulan-Tyrvännön res. 34 

M65: 1) Olavi Saarinen Iitin res. 2030, 
2) Matti Kuparinen Iitin res. 1682, 3) Eino 
Marttila Elimäen resups. 1398, 4) Kalevi 
Rantala Asikkalan res. 1294, 5) Raimo 
Miettinen Heinolan res. 1098, 6) Veik-
ko Mattila Valkealan res. 1096, 7) Kyösti 
Pulkkinen Kesälahden res. 974, 8) Eino 
Matilainen Iitin res. 828, 9) Raimo Nä-
veri Orimattilan res. 774, 10) Orpana Ar-
vo Iitin res. 708, 11) Eero Laurila Iitin 
resup. 404, 12) Pentti Kuortti Iitin res. 
368, 13) Taisto Pöllänen Kesälahden res. 

318, 14) Markku Lehtinen Kuusankos-
ken res. 308, 15) Einari Koutukari Iitin 
res. 160, 16) Juhani Syrjänen Iitin res. 
132, 7) Aulis Pekkola Iitin res. 82, 18) 
Veikko Karjalainen Orimattilan res. 80, 
19) Martti Päivärinta Orimattilan res. 36, 
20) Tauno Alén Heinolan res. 30 

N, yleinen: 1) Maarit Savela Iitin 
res. 2586, 2) Raija Nenonen Heinolan 
res. 206, 3) Minna Pekkola-Virtanen Ii-
tin res. 72

N55: 1) Seija Orpana Iitin res. 1810,2) 
Marja Sormunen Heinolan res. 692, 3) 
Lahja Pöllänen Kesälahden res. 612, 4) 
Kirsti Pöllänen Kesälahden res. 458, 5) 
Anja Jaatinen Kesälahden res. 456, 6) 
Mirja Ellonen Heinolan res. 440, 7) Riit-
ta Halonen Iitin res. 300, 8) Pirjo Män-
tynen Iitin res. 262, 9) Terttu Pekkola 
Iitin res. 184 

Urajärvellä käydyt reserviläisten 
SM-pilkkikilpailut avasi valtio-
neuvos Mikko Pesälä. 

SM-mitalit jaettiin Urajärvellä

Pilkkiminen on hauskaa

Iitin Reserviläisten voitokas naisjoukkue pm-kisassa: Seija Orpana, Riitta Halonen ja Terttu Pekkola.

Pienoispistoolin sisäradan piirin-
mestaruudet ratkottiin 14. maalis-
kuuta Kouvolassa. Kisassa tarkim-
min ampui yleisen sarjan voiton tu-
loksella 566 ottanut Kuusankosken 
Reserviläisten Olli Parén.

Tulokset: 
Sarja Y: 1) Olli Parén Kuusankosken 

Reserviläiset 566, 2) Kari Eskola Kuu-
sankosken Reserviläiset 561, 3) Heikki 
Westerlund Kuusankosken Reserviläiset 
553, 4) Jarno Tani Iitin Reserviläiset 527 
(94), 5) Juha Rantala Elimäen Reservi-
naliupseerit 527 (91), 6) Matti Hämäläi-
nen Kuusankosken Reserviläiset 522, 7) 
Kimmo Kokkola Myllykosken Reservi-
läiset 501, 8) Marko Lahti Kuusankos-
ken Reserviläiset 495, 9) Jarno Mauno 
Valkealan Reserviupseerikerho 486, 10) 
Pauli Pölönen Kouvolan Reserviupsee-
rikerho 481, 11) Jarmo Achren Valkea-
lan Reserviupseerikerho 474, 12) Petri 
Laine Kuusankosken Reserviläiset 436, 
13) Sami Sihvola Myllykosken Reservi-
läiset 419, 14) Pasi Huusari Myllykos-
ken Reserviläiset 413, 15) Taavi Mali-
nen Haminan Reserviupseerikerho 394, 
16) Janne Puonti Kouvolan Reserviup-
seerikerho 377.

Sarja Y50: 1) Pekka Äärynen Kouvo-
lan Reserviupseerikerho 542, 2) Esa Ur-
hovaara Haminan Reserviupseerikerho 
527, 3) Harri Hallikas Voikkaan Seudun 
Reservinaliupseerit 515, 4) Juhani Kos-
te Kouvolan Reserviläiset 513, 5) Han-

nu Pettinen Kuusankosken Reserviläiset 
487, 6) Juha Matilainen Karhulan-Kymin 
Reservinaliupseerit 484.

Sarja Y60: 1) Tapani Kuisma Kouvo-
lan Reserviläiset 535, 2) Olli Pohjola Kar-
hulan-Kymin Reservinaliupseerit 534, 3) 
Olavi Pulsa Kuusankosken Reserviläiset 
527, 4) Hannu Seppä Karhulan-Kymin 
Reservinaliupseerit 526, 5) Kosti Hämä-
läinen Kuusankosken Reserviläiset 512, 
6) Markku Leporanta Kouvolan Reser-
viupseerikerho 495, 7) Markku Mylly-
nen Haminan Reserviupseerikerho 465, 
8) Pekka Pärssinen Kuusankosken Re-
serviläiset 446, 9) Esa Huusari Kouvo-
lan Reserviupseerikerho 323.

Sarja Y70: 1) Kauno Suurnäkki Ha-
minan Reserviupseerikerho 507, 2) Jor-
ma Korhonen Kouvolan Reserviupsee-
rikerho 502, 3) Pekka-Juhani Karja-
lainen Kouvolan Reserviupseerikerho 
497, 4) Simo Hasu Myllykosken Re-
serviläiset 442.

Joukkuekilpailu: 1) Kuusankoski 1 
(Parén 566, Eskola 561, Westerlund 553, 
Pulsa 527) 2207, 2) Kouvola 1 (Äärynen 
542, Kuisma 535, Koste 513, Korhonen 
502 ) 2092 3) Kuusankoski 2 (M. Hä-
mäläinen 522, K. Hämäläinen 512, Pet-
tinen 487, Pärssinen 446) 1967, 4) Hami-
na (Urhovaara 527, Suurnäkki 507, Myl-
lynen 465, Malinen 394) 1893, 5) Kou-
vola 2 (Karjalainen 497, Leporanta 495, 
Pölönen 481, Puonti 377) 1850, 6) Myl-
lykoski (Kokkola 501, Hasu 442, Sihvo-
la 419, P. Huusari 413) 1775.

Pienoispistoolin piirinmestaruudet
ratkottiin Kouvolassa

Reserviupseeriliiton vuoden 2010 
ampumamestaruuskisojen suunnit-
telu etenee hyvää vauhtia.

Itä-Suomen Sotilasläänin ko-
mentajaa Kouvolan Varuskun-
nassa olivat kilpailujärjestelyjen 
tiimoilta tapaamassa kisojen TA 

Sakari Ahola sekä Pertti Paloran-
ta ja Jari Suni. 

Saman pöydän ääressä pohdittiin 
suuntaviivoja seuraavalle vuodel-
le, sillä Utissa järjestettävän Re-
serviupseeriliiton ampumakilpai-
lun suunnittelu on hyvä aloittaa 

hyvissä ajoin. On paljon järjestet-
tävää: kisalajit, aikataulutus, osal-
listujien majoittaminen, muonitus 
jne. Arvostettava asia on, että Soti-
lasläänin komentaja, kenraalima-
juri Jukka Pennanen on lupautu-
nut kisojen suojelijaksi.

Reserviupseeriliiton vuoden 2010 ampumamestaruuskilpailut järjestetään Utissa. Itä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja, kenraalimajuri Jukka Pennanen on lupautunut kisojen suojelijaksi. Hänen kanssaan kisajärjeste-
lyistä keskustelemassa Sakari Ahola ja Pertti Paloranta. 

RUL:n ampumamestaruuskisojen 
järjestelyt hyvällä mallilla
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Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n 
ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n yhdistyksien jäsenet 

osallistumaan piirinmestaruuskilpailuun. 

Laji:  Perinnepistooli 15+15 ls.
Paikka ja aika:   Tyrrin ampumakeskus, 25 m pistoolirata
     maanantaina 20.7.2009 klo 18.00
Sarjat: N, Y, Y50, Y60, Y70 ja joukkuekilpailu
Joukkueet: Kunkin paikkakunnan neljän parhaan ampujan tu-
los
Osallistumismaksu: 5 euroa / kilpailija, 
laskutetaan tulosluettelon postituksen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: Ampumapaikalla klo 17.30 alkaen (ammu-
taan yhdessä erässä max 30 ampujaa ilmoittautumisjärjes-
tyksessä).
Lisätietoja: Pauli Pölönen, puh. 0400 670 130 tai 
pauli.polonen@gmail.com
Huomaa: Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastetaan että 
ampujalla on voimassa oleva kilpailulisenssi tai reserviläisen 
ampumaturva. Ota vakuutuskortti tai maksutosite mukaan.
Kilpailussa noudatetaan Resul:n perinnepistoolisääntöjä ja 
soveltuvin osin SAL:n sääntöjä. Ratakaukoputken käyttö on 
sallittu. Suojalasien käyttö suositeltavaa ammuttaessa.
Perinnepistooli on yleismääritelmältään vähintään 7 mm 
kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 
suunniteltu pistooli tai revolveri. Lippaaseen tai rullaan on 
mahduttava vähintään 5 patruunaa. Liipaisimen on viritettynä 
kestettävä vähintään 1 kg:n laukaisupaino.
www.resul.fi >säännöt>ammunnat – lajisäännöt>perinnease

Tervetuloa!
KOUVOLAN RESERVIUPSEERIKERHO ry

KILPAILUKUTSU
Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n 

ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n yhdistyksien jäsenet 
osallistumaan piirinmestaruuskilpailuun. 

Laji:  Isopistooli 30+30 ls.
Paikka ja aika:   Tyrrin ampumakeskus, 25 m pistoolirata
     maanantaina 25.5.2009 klo 18.00
Sarjat: N, Y, Y50, Y60, Y70 ja joukkuekilpailu
Joukkueet: Kunkin paikkakunnan neljän parhaan ampujan tu-
los
Osallistumismaksu: 5 euroa / kilpailija, 
laskutetaan tulosluettelon postituksen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: kilpailupaikalla klo 17.30 alkaen
Lisätietoja: Juha Virtanen, puh. 040 500 0867
Huomaa: Yhdistykset, ilmoittakaa yhteystiedot kenelle 
postitetaan tulokset ja lasku osallistumiskuluista. 
Jokaisella ampujalla tulee olla henkilökohtainen vakuutus 
(kilpailulisenssi). 
Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä.

Tervetuloa!
IITIN RESERVIUPSEERIKERHO ry

KILPAILUKUTSU

Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiirin 
ja Kymenlaakson Reserviläispiirin yhdistyksien jäsenet 
osallistumaan yhteisiin piirinmestaruuskilpailuihin. 

Laji: Pienoispistooli 30+30 ls.
Kilpailuaika: torstai 4.6.2009, erät klo 17.00 ja klo 19.00
Kilpailupaikka: Inkeroisten ampumarata
Sarjat: Y, Y50, Y60, Y70
Palkinnot sarjoittain, yhteinen KSUE:n mitali
Joukkueet: Joukkuetulos paikkakunnittain 4 parasta
Osanottomaksu: 5 euroa / kilpailija, 
maksetaan tulosluettelon yhteydessä annettavalle tilille.
Ilmoittautumiset: Puhelimitse 29.5.2009 mennessä 
Raimo Männylle, puh. 0400 906 516
Heikki Sakulle, puh. 0400 886 274
sähköpostilla raimo.manty@elisanet.fi
Ilmoittautuessa pyydetään kertomaan erätoivomus
Huomaa: Jokaisella ampujalla tulee olla henkilökohtainen va-
kuutus (kilpailulisenssi). 

Tervetuloa!
Inkeroisten Reserviupseerikerho ry
Inkeroisten Seudun Reserviläiset ry

KILPAILUKUTSU

Kutsumme kerhonne ampujia osallistumaan Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin ja Kymenlaakson Reserviläispiirin mesta-
ruuskilpailuun Kuusankoskella Ojakorven ampumaradalla.
Kilpailulaji: pistooli pika-ammunta
Kilpailuaika: 8.7.2009 klo 17.30
Sarjat: H, H50, H60, D, D50
Jos kaikki kilpailijat eivät mahdu klo 17.30 alkavaan erään,
ammutaan tarvittaessa toinen erä klo 19.00.
Osallistumismaksu 5 euroa/kilpailija. Maksu peritään kerhoilta tu-
losten mukana postitettavalla pankkisiirtolomakkeella. 
Ilmoittautuminen kilpailuihin radalla ennen ammunnan alkua
Kilpailunjohtaja: Tuomo Simola, puh. 0500 209 681

Tervetuloa Kuusankoskelle!
Juha Käki, Kuusankosken Reserviupseerikerho, 

puh. 0400 912 739
Timo Hasari, Kuusankosken Reserviläiset, 

puh. 040 546 3946

KILPAILUKUTSU

KILPAILUKUTSU
Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n 

ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n
yhdistyksien jäseniä osallistumaan 

KIVÄÄRIKENTTÄ-PIIRINMESTARUUSKILPAILUUN.

Paikka ja aika: Tyrrin 150 m kiväärirata 27.7.2009,
  ensimmäinen erä klo 18.00, 
  toinen erä klo 19.00
Sarjat:  Y, Y50, Y60, Y70 ja D, 
  joukkuekilpailu piirin sääntöjen mukaan. 
Samassa yhteydessä ammutaan piiriottelu PäHä, Kymi RU ja 
Kymi RES.
Ilmoittautuminen paikan päällä puoli tuntia ennen erän alkua.
Osallistumismaksu 5 euroa/ampuja, joka laskutetaan tulosluet-
telon postituksen yhteydessä. 
Lisätietoja: Sakari Ahola puh. (05) 374 5458 ja 044 525 2851, 
sähköposti tuula.ahola@sci.fi. 
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n sääntöjä.
Tervetuloa!                                Voikkaan Reserviupseerikerho ry

Kuusankosken ja Kouvolan Reserviupseerikerhot järjestävät reserviläisen kenttäkelpoi-
suustestaukseen kuuluvan noin 25 km:n jalkamarssin ja noin 6 km:n suunnistuksen

Inginmaalla Korialla tiistaina 19.5. klo 16.00
Osallistua voi jompaankumpaan suoritukseen, jalkamarssista tulisi suoriutua alle kuudessa 
tunnissa ja suunnistuksesta alle kolmessa tunnissa.

Tapahtuma toteutetaan Kouvolan Sanomien iltarastien yhteydessä, ja halukkaille on myös 
pitkä suunnistusrata á la Kalevan Kierroksen Suunnistus. Pitkän suunnistuksen kartan 
vaihto tapahtuu lähtöalueella. Opastus tapahtuman lähtöalueelle: Valtatie 6 Nappa

Ilmoittautumiset: to 14.5. mennessä mielellään MPK:n järjestelmään www.mpky.fi
tai puhelimitse Juha Käki 040 722 8114
Lisätietoja: Juha Käki, s-posti juha.kaki@upm-kymmene.com, puh. 040 722 8114

JALKAMARSSI 25 km tai 
SUUNNISTUS 6 km

KOUVOLAN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN 
käyttövuorot Tyrrin ampumakeskuksessa 

1.5.2009–30.4.2010 
Ma klo 17–21  pistoolirata 25 m, pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata 50 m, 
 kivääriradat 150 ja 300 m 
Ke klo 17–21 tilannerata 1 (practical)
To klo 17–21  pistoolirata 25 m, pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata 50 m, 
 kivääriradat 150 ja 300 m
La klo 9–18  pistoolirata 25 m, pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata 50 m, 
 kivääriradat 150 ja 300 m, ampumahiihtorata 50 m, villikarjurata ja hirvirata.
La klo 9–11 tilannerata 1 (practical)
Ratakapasiteetin salliessa on myös muilla ammunnan harrastajilla mahdollisuus harjoitella 
kyseisenä aikana.

Reserviupseerien 
ja reserviläisten 

LIHASKUNTO- 
JA 

COOPERIN-
TESTI

torstaina 20.8.2009 
klo 18.00

Saviniemen kentällä 
Myllykoskella

Ilmoittautuminen kentällä 
klo 17.30. 
Lihaskuntotesti: 
– etunojapunnerrus 
– istumaannousu 
 – puristusvoima 
– toistokyykistys 
Varustus sään mukainen. 
Mukaan juotavaa. 
Peseytymismahdollisuus. 
Ei lääkintähuoltoa.
Lisätietoja:  
Juha Tompuri, 
puh. 040 834 8889, 
juha.tompuri@
kotiportti.fi, 
Eero Mattila, 
puh. 0400 551 284, 
eero.mattila@kouvola.fi 
tai 
Timo Kitunen, 
puh. 050 335 4470
timo.kitunen@pp.inet.fi

Järjestäjinä 
MyRUK ja MyRes
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Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n Viron toimikunta järjestää 
moottoripyöräileville reserviläisille seikkailumatkan Viroon. 

Aloitamme retken Itä-Virosta, jossa tutustumme Sinimäen museoon sekä taistelupaikkoi-
hin 22.6. Osallistumme suomalaisten osastona myös Viron voitonpäivän paraatiin Alutagu-
se Malevissa 23.6. Paraatin jälkeen pakkaamme varusteemme ja jatkamme retkeä seuraa-
vaan kohteeseen. Ajoreitti sekä tutustumiskohteet tarkentuvat yhteisessä kokouksessa ke-
säkuun alussa. 

Jos haluat liittyä mukaan reippaaseen motoristiosastoon, niin ilmoittaudu viipymättä mielen-
kiintoiseen Viron seikkailuun. 

Ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostissa 
31.5.2009 mennessä:

Viron toimikunnan pj Markku K. Toikka
puh. 0400 553 640

markku-k.toikka@haminetti.net 
Tarkemmat tiedot retkestä saat ilmoittautumisen yhteydessä. 

VARAA LOMASI AJOISSA JA TULE MUKAAN!

RESERVILÄISTEN
MOOTTORIPYÖRÄRETKI

VIROON 22.–28.6.2009

Kutsumme kerhonne ampujia osallistumaan Kymenlaakson 
Reserviupseeripiirin ja Kymenlaakson Reserviläispiirin 

sarjakilpailuun Utissa Tyrrin ampumaradalla.

Kilpailulaji: Pistoolikenttä
Kilpailuaika: 18.5.2009 klo 18.00
Paikka: Tyrrin ampumarata, Utti
Sarjat: H, H50, H60, D, D50
Osanottomaksu: 5 euroa / kilpailija. Maksu peritään kerhoilta 
tulosten mukana postitettavalla pankkisiirtolomakkeella.
Ilmoittautuminen kilpailuihin radalla ennen ammunnan alkua
Kilpailunjohtaja: Kosti Hämäläinen, puh. 0400 557 127

Tervetuloa Uttiin!
Kuusankosken Reserviupseerikerho

Kuusankosken Reserviläiset

KILPAILUKUTSU

Haminan Reserviupseerikerho kutsuu 
molempien piirien yhdistysten jäseniä kilpailemaan

22.6.09 klo 18.00 Haminan Lupinmäen hirviradalle.
Lajina kaksoishirvi 6x2 lks

Osanottomaksu 5 euroa/kilpailija. Maksu peritään tulosten mu-
kana postitettavalla pankkisiirtolomakkeella. 
Ilmoittautuminen radalla ennen ammunnan alkua

Tervetuloa kisaamaan Haminaan!
Lisätiedot: Esa Hankia, puh. 050 365 9700, 

esa.hankia@haminetti.net

KILPAILUKUTSU

Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n 
ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n yhdistyksien jäsenet 

osallistumaan piirinmestaruuskilpailuun. 

Lajit:  Pienoiskivääri 60 ls makuu
 Pienoiskivääri 3+20 ls
Paikka ja aika:   Tyrrin ampumarata
     maanantaina 29.6.2009 klo 18.00
Sarjat: N, Y, Y50, Y60, Y70 ja joukkuekilpailu
Joukkueet: Kunkin paikkakunnan neljän parhaan ampujan tu-
los
Osallistumismaksu: 5 euroa / kilpailija, 
laskutetaan tulosluettelon postituksen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: 22.6.2009 mennessä puhelimitse
puh. 040 709 8995 tai eero.viitanen@pp1.inet.fi 
(sarja, nimi ja paikkakunta/kerho) 
Ampumapaikalla klo 17.30 mennessä.
Lisätietoja: Eero Viitanen, puh. 040 709 8995
Huomaa: Yhdistykset, ilmoittakaa yhteystiedot kenelle 
postitetaan tulokset ja lasku osallistumiskuluista. 
Jokaisella ampujalla tulee olla henkilökohtainen vakuutus 
(kilpailulisenssi). Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä.

Tervetuloa!
MYLLYKOSKEN RESERVIUPSEERIKERHO ry

KILPAILUKUTSU

KILPAILUKUTSU
Kutsumme Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n 

ja Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n
yhdistyksien jäseniä osallistumaan 

RA-7-PIIRINMESTARUUSKILPAILUUN.
Paikka ja aika: Tyrrin 150 m kiväärirata 1.6.2009, kilpailu 
ammutaan sarjakilpailun jälkeen noin klo 19.30 alkaen.
Sarjat: Y ja Y50, joukkuekilpailu piirin sääntöjen mukaan.
Ilmoittautuminen paikan päällä klo 18.00 mennessä
Osallistumismaksu 5 euroa/ampuja, joka laskutetaan tulosluet-
telon postituksen yhteydessä. 
Lisätietoja: Sakari Ahola puh. (05) 374 5458 ja 044 525 2851, 
sähköposti tuula.ahola@sci.fi. 
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n sääntöjä.
Tervetuloa!                                Voikkaan Reserviupseerikerho ry

INKEROISTEN SEUDUN 
RESERVILÄISET 

– KESÄ 2009
17.5. Kaatuneiden muistopäivän seppelenlaskut ja kunniavartiot 
Anjalassa jumalanpalveluksen jälkeen ja Inkeroisissa Karhunkankaalla klo 12.00

Torstaisin perinnekiväärin Ukko-Pekka-sarjakilpailu 
Inkeroisten metsästysseuran radalla klo 18

Maanantaisin ja keskiviikkoisin pistooliammunnan harjoitukset ampumamajalla klo 17

To 4.6. reservipiirien pistoolikisat Inkeroisissa
Ampuma-asioissa lisätiedot Heikki Saku, puh. 0400 886 274

RETKI Karjalan Kannakselle la–su 6.–7.6.2009.
Piikki 25:n sotatoimia kesällä –44 esittelee majuri Matti Laine. 
Tutustumme mm. seuraaviin paikkoihin: Valkjärvi, Kivennapa, Kämäri, Heinjoki, Vammelsuu, 
Summa. Matkaamme Puolakan bussilla. Yöpyminen Terijoella Hotelli Repinskaja. 
Hinta 219 euroa / henkilö. 
Ilmoittautumiset ottaa ja lisätiedot antaa Kari Hämäläinen puh. 044 285 3586. 

Heinäkuussa prosenttiammunta–makkarailta ampumamajalla

To 13.8. elokuun rantailta Inkeroisten metsästysseuran majalla, Toukolantie, Inkeroinen

Vuoden 2008 tilastoja:
Henkilökohtaiset harrastuspisteet, yhteensä 2688 pistettä
Ylik. Pentti Kivi 387, alik. Viktor J. Mattila 245, vääpeli Erkki Rika 196, 
kers. Seppo Pietarila 173, yliv. Markku Pakkanen 128, ylik. Seppo Salonen 93, 
ylik. Kari Hämäläinen 90, stm. Olavi Sinisalo 85, korpr. Matti Hellsten 82, 
alik. Antero Kauppila 82, ylik. Matti Nieminen 81, alik. Kaarlo Heino 80. 

Kuntokilpailu, yhteensä 3882 pistettä
Korpr. Timo Tulokas 680, rouva Kirsti Heinonen 531, vääpeli Pentti Peltola 350, 
ylik. Ilkka Mäkelä 326. Mestariluokan kuntomerkki Kirsti Heinonen. 

Ampumaharrastuskilpailu, pisteet yhteensä ammunnasta 816. 
1. alik. Viktor J. Mattila 232 Ratin kello, kiertopalkinto, 2. korpr. Matti Hellsten 81, 
3. stm. Olavi Sinisalo 78, 4. ylik. Esko Mattila 66, 5. alik. Kaarlo Heino 51, 
6. korpr. Vesa Hölttä 46, 7. kers. Markku Seppälä 37. 

Jäsenhankintakilpailu, korpr. Ari Hottola 5 uutta jäsentä, Erkin Pytty kiertopalkinto.

Yhdistyksemme yhteystiedot: 
Postiosoite: Tammenmäentie 52 B, 46910 ANJALANKOSKI
Sähköposti: kivipen@hotmail.com
Puheenjohtaja ja tilastojen kokoaja Pentti Kivi, Anjala, puh. 0400 305 281
1. varapj. Seppo Salonen, Inkeroinen, puh. 0400 750 183
2. varapj. Kaarlo Heino, Inkeroinen, puh. 040 826 8895. 
Kortoja-Klubin isäntä Kari Hämäläinen, puh. 044 285 3586. 

Ajankohtaiset tiedotteemme ovat luettavissa 
kotisivuilta http://www.reservilaisliitto.fi/inkeroinen 

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Tiedottaja Seppo Pietarila, puh. 0500 704 985
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RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI

25. VUOSIKERTA

Julkaisijat
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Seuraava numero ilmestyy 10.9.2009.
Aineistot 21.8. mennessä

Päätoimittaja
Pasi Laari
Vipusentie 3, 45200 Kouvola
puh. 0400 298 308
s-posti pasi.laari@kouvolanputkityo.fi

Toimitus
Kaakonkulma, Osmo Havuaho
PL 20, 49901 Virolahti
puh. (05) 357 1500, 0400 193 212
s-posti osmo.havuaho@kaakonkulma.fi

Toimituskunta
Pasi Laari, Kari Koivula, Aki Heikkilä, 
Timo Kitunen, Kari Niemi, Jari Suni, Juha 
Tompuri, Kari Huttunen ja Toivo Hartikainen

Ilmoitusmarkkinointi

Eero Hakola
Puistolankuja 1, 48900 Kotka
puh. (05) 260 6138, 050 389 4797
s-posti eero.hakola@luukku.com

Kaarlo Hirvonen
Velhontie 4 F 47, 48350 Kotka
puh. (05) 228 5560, 050 570 4445

Ilmoitushinnat

Ilmoitustila     1,10 € / pmm
– nelivärilisä   10,00 € / ilmoitus

Nimi-ilmoitukset   30,00 € / kpl
 100,00 € / 4 kpl

Osoitteenmuutokset ja jäsenasiat
RUL: Virpi Kukkonen, puh. (09) 4056 2011
RES: Sara Väinölä, puh. (09) 4056 2010

Tilaushinta 3,50 €/vuosikerta

Pankki
KSOP 575001-20174223

Sivunvalmistus
Kaakonkulma, Virolahti

Painopaikka
Saimaan Lehtipaino, Lappeenranta

ISSN 1797-3791

Hyvä jäsenistö!

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin hallituksessa 
käsitellyistä ajankohtaisista asioista on tästä lähtien 
tiedote piirin internet-sivuilla www.rul.fi/kymenlaakso.

Käykää tutustumassa.
Piirihallitus

RETKI
VIRON VOITONPÄIVÄN
PARAATIIN 23.6.2009

Kymenlaakson Reserviläispiiri osallistuu Alutaguse Malevissa
Viron voitonpäivän paraatiin 23.6.2009.

Yhteistyö Alutaguse Malevin kanssa jatkuu vahvana. Yhteistyömme tärkeimpiä muotoja on 
osallistua molempien piirien yhteisesti sovittuihin tilaisuuksiin Virossa sekä Suomessa. 
Yhteisellä sopimuksella olemme määritelleet tilaisuudet, joihin pyrimme kokoamaan vapaa-
ehtoisia reserviläisiä tutustumaan ja syventämään tietämystä maittemme vapaaehtoisesta 
maanpuolustustoiminnasta. 

Yksi tärkeimmistä tapahtumista Virossa ovat voitonpäivän juhlallisuudet. 
Haluamme koota Kymenlaaksosta edustavan marssiosaston (10–15) juhlistamaan 
virolaisten juhlapäivää 23.6.2009. Ajankohta on suomalaisille sopiva, koska oma 
juhannusjuhlamme on tuolloin jo vietetty, ja meillä on normaali arki. 

Lähtö Viroon tapahtuu maanantaina 22.6.2009 ja paluu on 23.6.2009.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Viron retkeen ja voiton päivän paraatiin, 
niin ilmoita siitä hyvissä ajoin allekirjoittaneelle, mutta viimeistään 31.5.2009 mennessä. 
Ilmoita myös, jos autosi on käytettävissä retkellä.

Voitonpäivän paraatissa käytetään maastopukua malli –91, baretti + varsikengät. 
Reserviläispiiri hankkii varusteet niille reserviläisille, joilla omaa pukua ei ole.
Matka tehdään omilla autoilla, ja jokainen retkelle osallistuja huolehtii omista kuluistaan. 
Alutaguse Malev järjestää kaikille kasarmimajoituksen korvauksetta. 

LAITA PÄIVÄMÄÄRÄ ALLAKKAASI JA ILMOITTAUDU!

Ilmoittautuminen retkelle tulee tehdä 31.5.2009 mennessä:
MARKKU K. TOIKKA

puh. 0400 553 640
markku-k.toikka@haminetti.net

Tarkemmat tiedot retkestä saat ilmoittautumisen yhteydessä. 

LÄHDE MUKAAN MIELEKKÄÄSEEN 
RESERVILÄISTOIMINTAAN!

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry Kymenlaakson Reserviläiset ry
www.rul.fi/kymenlaakso     www.reservilaisliitto.fi

KAATUNEITTEN 
MUISTOPÄIVÄN

TILAISUUS 
Sunnuntaina 17.5.2009 

järjestetään reserviläispiirien ja Kotkan seurakunnan 
yhteinen kaatuneitten muistopäivän 
seppeleenlasku- ja muistotilaisuus. 

Ohjelma:
Klo 10.00 messu Kotkan keskuskirkossa, jonka jälkeen
 seppeleenlasku 
 sankarivainajien muistopatsaalle ja
 kahvitilaisuus Kotkan seurakunnan salissa

Pyydämme maanpuolustusjärjestöjen jäseniä 
osallistumaan tilaisuuteen perheineen.
Tervetuloa

Myllykosken, Sippolan, Elimäen 
ja Inkeroisten reserviläisten
ELOKUUN RANTAILTA

pidetään to 13.8.2009 klo 18
Inkeroisten metsästysseuran majalla

Opastus VT15 alkaen Toukolantietä n. 3,3 km

Lisätietoja Pentti Kivi, puh. 0400 305 281

Tervetuloa!

Inkeroisten Seudun Reserviläiset

KESÄN PIIRIRETKI
ON PERUTTU

vähäisen osallistujamäärän takia.

Reserviläisjärjestöjen järjestämä

POHJOISEN ALUEEN 
HENGELLINEN PERHEILTA

perjantaina 26.6.2009 klo 18.00 
Heinlahden leirikeskuksessa

Perjantaina 26.6.2009 järjestetään maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen 
yhteinen hengellinen kesäilta Iitin seurakunnan Heinlahden leirikeskuksessa Iitissä. 

Ohjelman järjestää Iitin seurakunta. 

Kahvit leirikeskuksessa klo 17.30, ohjelma klo 18.00
Mukana mm. Lehtonen, Pesonen, Hopponen

Ilmoittautumiset tarjoilun järjestämiseksi 18.6.2009 mennessä 
Toivo Hartikaiselle, puh. 0400 655 283.

Tervetuloa!                                                                                       Hengellinen toimikunta

http://www.rul.fi/kymenlaakso
http://www.reservilaisliitto.fi
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Valmiusprikaatin ilmatorjunta oli 
yhtenä aihealueena kun Salpaus-
selän Ilmatorjuntapatteristo järjes-
ti omaan aselajiin liittyvän reser-
viläisjärjestöille suunnatun tapah-
tumapäivän maaliskuussa Karjalan 
Prikaatissa. Kyseessä oli pilottita-
pahtuma, jonka tarkoituksena oli 
tutustuttaa reserviläiset valmiusp-

rikaatin ilmatorjuntaan sekä tämän 
kautta lisätä kansalaisten tietämys-
tä ilmapuolustuksen nykytilasta ja 
maanpuolustuksesta. 

Tilaisuuden isäntänä toiminut 
Salpausselän Ilmatorjuntapatte-
riston komentaja, everstiluutnant-
ti Ari Suontlahti luennoi siitä, mi-
ten patteristo vastaa osaltaan ilma-
torjunnan haasteisiin ja miten se 
kouluttaa varusmiehistä asiansa 
osaavia taistelijoita sijoitettavak-
si sodanajan joukkoihin. Patteristo 
aloittaa tänä vuonna uuden ilmator-
junnan johtamisjärjestelmän (JO-
KE 06) ja ohjusjärjestelmän (05M) 
joukkotuotannon. 

Toisen alustuksen esitti yliluut-
nantti Ilari Karinen. Hän loi mie-
lenkiintoisen, rajojemme ulkopuo-
lelle ulottuneen katsauksen ilma-
tilanteeseen, niin joukkoihin kuin 
kalustoonkin. 

Kalustoesittelyn jälkeen toi-
mintapäivän osallistujat pääsivät 
itse kokeilemaan, miten järjes-
telmien koulutukseen tarkoitetut 
simulaattorit toimivat. Parin yri-
tyksen jälkeen saattoi osata ohja-
ta ohjuksen simulaattoriohjelmas-
ta valittuun helpoimpaan kohtee-
seen. Nuoremmille asian omaksu-
minen oli selkeästi nopeampaa. Vi-
deo- ja tietokonepelien harrastami-

nen tuo tässä kohtaa etua, sillä oh-
jus ohjataan maaliin peukalolla ja 
lähes nuppineulalta tuntuvalla jo-

ystcikillä. 
Toimintapäivä tarjosi osallistu-

jille hyvän katsauksen, missä tä-

män päivän ilmatorjuntakoulutuk-
sessa mennään. Uusi tilaisuus lu-
vattiin järjestää 19. syyskuuta.

Ilmatorjunta-aiheinen toimintapäivä 
Karjalan Prikaatissa

Ilmatorjuntaohjus 05M:n puikoissa res. luutnantti Tapani Peltola.

Everstiluutnantti Ari Suontlahti. 

Kaunis, kylmä ja tuulinen lauan-
tai otti 18. huhtikuuta pyörämars-
sille osallistuneet vastaan RUK:n 
tykistökasarmin kentällä.  SA-pyö-
rät odottivat outoja polkijoita, jot-
ka olivat päättäneet suorittaa

42 kilometrin mittaisen marssin 
suunnitelman mukaisesti. 

Pienien satulan säätöjen ja 
pumppausten jälkeen oltiin val-
miita koitokseen, joka oli monel-
le pitkästä aikaa tutustumista ar-
meijan aikoihin. Pienen puhuttelun 
jälkeen kurvailtiin kasarmin portis-

ta komeassa jonossa kohti Töytä-
rinmäkeä, välillä vaihdettiin tuu-
lenhalkaisijaa. Vastatuuli oli lähes 
koko alkumatkan tuollaiset 14–16 
metriä sekunnissa, puuskissa toki 
paljonkin enemmän.

Puolimatkan paikkeilla pidet-
tiin juomatauko. Eveliina Ihalai-
nen tarjoili janoisille mehua. Me-
hut olivatkin tarpeen sillä nyt alkoi 
marssin mäkisin osuus ja vastatuuli 
oli vieläkin riesana. Hyvin jaksoi-
vat itärajan miehet halkoa keulilla 
tuulta asepuvuissaan. Kaikkia ki-

ritti ajatus jonkun kilometrin pääs-
tä alkavasta myötätuuliosuudesta. 
Aki Heikkilän ohjaama huoltoau-
to oli päässyt ainakin tähän asti il-
man avustustöitä.

Kyllä alkoi matkanteko luistaa 
Metsäkylää kohti käännyttäessä, 
ei niin suurta mäkeä, etteikö oli-
si ylös ajettu. Seuratalon Baarissa 
pysähdyimme horaisemaan kuu-
mat juomat, alkoi selvästi osallis-

tujien kasvoilla näkyä ”me teim-
me sen” -ilmeitä. 

Loppumatka sujui reippaalla 
vauhdilla ja jopa kunniakierros-
kin ajeltiin Raatihuoneen ympä-
ri. Pyörien luovutuksen jälkeen 
oli mahdollisuus saunomiseen, 
jonka monet käyttivätkin hyväk-
seen. Oli tärkeää saada kylmästä 
kärsineet lihakset lämpimiksi ja 
verrytellyiksi. 

Kiitokset kaikille Teille, jotka 
olitte mukana ajamassa ja tieten-
kin huoltotoimissa olleille. Myös 
varuskunnan osuus on kiitoksen 
arvoinen.

Eiköhän ensi keväänäkin suori-
teta vastaava marssi, joskin uusia 
ja parannuksia aiheuttavia vinkkejä 
otetaan mielihyvin vastaan.

Paavo Tiainen
kurssijohtaja

Tuulta päin

Pyörämarssin osallistujat 
osoittivat kenttäkelpoisuutensa

Komeasti ryhmäkuvassa.

Hannu Lavonen, Eero Mattila ja Martti Harju tauolla. 


