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Kymenlaakson Reserviup-
seeripiiri ja Kymenlaakson 
Reserviläispiiri ovat vuon-
na 2018 avatun Rauhantur-
vaamisen ja veteraanityön 
perinnekeskus Wanhan Ve-
teraanin jäsenyhdistyksiä. 
Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja Pekka Merta-
korpi ja molempien piirien 
toiminnanjohtaja Leevi 
Lassila kävivät elokuussa tu-
tustumassa Wanhan Vete-
raanin näyttelyihin ja tiloi-
hin Haminassa.

Ja kuinka ollakaan, näyt-
telyt osoittautuivat siksi 
mielenkiintoisiksi, että 
käynti poiki ajatuksen ruok-
kia koronan karsimaa anee-
mista piirien yhdistystoi-
mintaa syyskokousretkillä 
Haminaan!

- Kyllähän totinen tosi 
on, että korona on pysäyt-
tänyt kerhojen toiminnan 
hyvin vähiin. Tässä on ide-
aa. Yhdistetään kerhojen ja 
yhdistysten syyskokoukset 
retkeen Wanhaan Veteraa-
niin Haminaan. Saadaan te-

kemistä ja kenties muutama 
kokousosallistuja enem-
män mukaan kuin normaa-
lioloissa kotikonnuilla, Pek-
ka Mertakorpi innostuu.

Leevi Lassila sanoo, et-
tä siinähän kerhojen koko-
uspaikka ja kokousohjelma 
tulisi ratkaistua helposti sa-
malla kertaa. Wanhassa Ve-
teraanissa on kokoustilat 
kahdelle kokoukselle yhtä 
aikaa. Näin saman kulma-
kunnan kerhot voisivat lyö-
dä hynttyyt yhteen ja tehdä 
yhteisretken Haminaan.

Keskustelussa Wanhan 
Veteraanin toiminnanjoh-
tajan Vesa Kangasmäen 
kanssa sovittiin, että koko-
uspaikka on piirien jäsen-
mandaatilla maksuton tällä 
kertaa myös kerhoille ja yh-
distyksille. Wanha Veteraa-
ni järjestää opastuksen kul-
loisellekin kokousryhmälle 
ja perii normaalin pääsy-
maksun pääluvun mukaan. 
Kahvituskulut maksavat 
kerhot. Varaukset kerhot te-
kevät suoraan Wanhaan Ve-

teraaniin vesakangasmaki@
gmail.com 040 158 8115.

Suojeluskunta- 
ja Lotta Svärd 
-näyttelyssä 
Kymenlaakso 
vahvasti esillä. 

Perinnekeskus Wanha Ve-
teraani avasi koronaehdoin 
Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -näyttelyn Haminas-
sa 1. kesäkuuta. Koko maan 
kattanutta ja lähes kaikkia 
sukuja Suomessa kosketta-
neiden järjestöjen paikallis-
ta työtä valaistaan erityises-
ti Kymenlaaksosta.

- Maakunnasta on saa-
tu hyvä kokonaisuus mate-
riaalia, esimerkiksi Hami-

nan kaupunginmuseon ja 
Miehikkälän Salpalinja-
museon kokoelmista. Li-
säksi lukuisilta yksityisiltä 
on paljon esineitä ja valo-
kuvia ympäri maakunnan. 
Näyttelymme onkin poik-
keuksellisen laaja kooste 
Suojeluskuntajärjestön ja 
Lotta Svärdin maanpuolus-
tustyöstä Suomessa, näytte-
lypäällikkö Ismo Flink vah-
vistaa.

Flinkin mukaan tästä ai-
heesta harvoin on samassa 
näyttelyssä vastaavaa laa-
juutta nähtävissä eikä hevin 
ainakaan vähään aikaan tu-
le. Kymenlaakso on esi-
merkkinä hyvä siksikin, et-
tä täällä oli myös vahvaa me-
risuojeluskuntien toimin-
taa.

- Erikoista on myös se, 
että talvisodan lopussa rin-
tamalle kelpaamattomista 
Kymenlaakson suojelus-
kuntien ”vanhoista ukoista 
ja lukioikäisistä pojista” 
koottiin pataljoonia ranni-
kolle. Heidän tehtävänsä oli 
torjua Suomenlahden yli 
jäällä edennyttä puna-ar-
meijan maihinnousuyritys-
tä. Siitä meillä on netissä ly-
hyt virtuaalivideokin, Flink 
kertoo.

Näyttelyn aineistoa on 
koottu myös Kymenlaakson 
ulkopuolelta yhteistyössä 
alan museoiden, yksityisten 
keräilijöiden ja Suojelus-
kuntien ja Lotta Svärdin Pe-
rinteiden Liitto ry:n kanssa.

Virtuaaliulottuvuus

Wanhassa Veteraanissa on 
esillä myös suomalaisen 
rauhanturvaamisen ja krii-
sinhallinnan pysyvä perus-
näyttely, alansa ainoa mu-
seo Suomessa. Samalla 
maakuntamatkalla näkee 
paljon.

-  Perinnekeskuksemme 
on muutakin kuin tavan-

omaista museotoimintaa. 
Annamme yleisölle mah-
dollisuuden tutustua näyt-
telyteemoihin virtuaalisesti 
vapaaehtoista tukimaksua 
vastaan verkkosivujemme 
kautta, museota ylläpitävän 
yhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti evp. Markku Hutka 
sanoo.

Toukokuussa tehdyt 
näyttelyaiheita valaisevat 
videot ovat nähtävissä tääl-
lä: https://www.rvpk.fi/vir-
tuaalinayttelyt

Einar Schadewitz ja 
kirjasto

Kunnioituksena Haminas-
sa sotien jälkeen eläneen 
Mannerheim-ristin ritarin 
Einar Schadewitzin elä-
mäntyölle on sotiemme ve-
teraanien perinnehuonees-
sa avattu hänelle omistettu 
vitriini. Siinä kuvataan 
myös hänen talvisodan ai-
kaista ” Avvoo Iivana, kuo-
lema kolkuttaa” -hyökkäys-
vaunutempaustaan.

- Schadewitzin muisto-
vitriini ja siihen kiinteästi 
liittyvä digitaalinen virtuaa-
liympäristö ovat yleisön 
käytössä. Vieras voi esimer-
kiksi virtuaalilaseilla kokea 
ja samaistua taisteluhaudas-
sa etenevän tai korsussa 
suojassa olevan sotilaan nä-
kymään, toiminnanjohtaja, 
eversti evp Vesa Kangasmä-
ki kertoo.

Lisäksi nähtävyys Wan-
hassa Veteraanissa on Han-
nes Janssonin perikunnan 
lahjoittama yli 3 000 niteen 
ja maanpuolustuslehtien 
kokoelma, Suomen itsenäi-
syystaistelut -kirjasto.

Museokaupassa myy-
dään näyttelyaiheisiin liit-
tyvää materiaalia, muun 
muassa kirjoja. 

Lakkautus NL:n 
vaatimus

Valvontakomissio tulkitsi 
syksyllä 1944 Suojeluskun-
ta- ja Lotta Svärd -järjestöt 

Neuvostoliitolle vihamieli-
siksi ja vaati niiden lakkaut-
tamista jatkosodan rauhan-
ehtoihin perustuen. Järjes-
töissä oli enimmillään yh-
teensä yli 400 000 aktiivista 
jäsentä, aikuisia ja nuoria.

Suojeluskuntajärjestön 
ja Lotta Svärdin vapaaehtoi-
nen varautuminen 1920- ja 
1930 -luvuilla oli erittäin 
tärkeä osa Suomen selviy-
tymistä viime sodista. Siksi 
Neuvostoliitto halusi ne 
pois pelistä. 

Suomessa suositun jär-
jestöparin lakkautus hoidet-
tiin pakon edessä tyylik-
käästi. Niiden huomattava 
omaisuus saatiin turvatuk-
si; järjestöjen luoma vahva 
vapaaehtoinen maanpuo-
lustusaate oli hetkeksi kät-
kettävä pois silmistä.

Vaikka reserviläistoi-
minta ru- ja res.kerhojen 
kautta ei olekaan suoranai-
nen jatke suojeluskunnille, 
olisi tietenkin reserviläistoi-
mijoiden hyvä tietää, miten 
vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tehtiin ennen sotia 
ja niiden aikana.

- Monelle asioista tietä-
välle maanpuolustusharras-
tajalle on yllätys, että Suo-
messa on jo useita sukupol-
via, jotka eivät tunne lak-
kautettujen järjestöjen toi-
mintaa juuri lainkaan. 
Kuinka he voisivat suojelus-
kunnista ja lotista tietää-
kään, kun niistä ei ole koto-
na eikä kouluissa puhuttu! 
Tätä puutetta haluamme 
näyttelyillämme paikata, 
opastuspäällikkö Juha Kaa-
ro muistuttaa.

Rauhanturvaamisen ja 
veteraanityön perinnekes-
kus Wanhassa Veteraanissa 
ovet ovat auki kesä-syys-
kuussa kuutena päivänä vii-
kossa ja loka-marraskuussa 
viikonloppuisin.  Ryhmille 
ja koululaisluokille näyttely 
on auki sovittaessa joka päi-
vä.

Teksti ja kuvat: 
TERHO AHONEN

Piirien kerhot ja yhdistykset syyskokousretkelle Haminaan?

Wanhan Veteraanin näyttelypäällikkö Ismo Flink (oik) esitteli suojeluskuntanäyttelyä Leevi Lassilalle ja Pek-
ka Mertakorvelle. Vesa Kangasmäki vasemmalla.

Wanhan Veteraanin vaihtuva näyttely antaa vankan kuvan suojeluskuntien ja lottien toiminnasta Suomen 
maanpuolustuksen voimavarana ennen sotia ja niiden aikana.

Suojeluskuntien hihanauhoja Ky-
menlaaksosta
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Covid-19 on 16.3.2020 alkaen 
määritellyt marssijärjestyk-
sen. Reserviläistoiminta on 

Reserviläisliiton ohjeistuksella ra-
joitettua, minkä seurauksena perin-
ne- ja kunniavartiot jäivät toteutu-
matta ainakin Kuusankosken osal-
ta keväällä 2020. Ampumaurheilu 
on kuitenkin yksi reserviläistoi-
minnan kulmakivistä; se on saman-
aikaisesti myös merkittävä keino 
saada uusia jäseniä yhdistyksiin ja 
kerhoihin.

Reserviläisurheiluliiton (RE-
SUL) sähköinen kuntokortti päät-

tyi vuoden 2019 lo-
pussa.  Sähköisen 
kuntokortin tilalle 
nousi kolme sovel-
lusta: MarsMars, 
Tikki ja Kymppi. 
(Kuntosuoritukset - 
MarsMars.fi, Kunto-
testaus - Tikki, Am-
pumapäiväkirja – 
Kymppi)

Viestintä on piiri-
hallituksen ykköshaasteita. Vies-
tinnän tulee olla selkeää ja reaali-
aikaista, jotta toimijoita saadaan 

paikalle erilaisiin tapah-
tumiin ja tilaisuuksiin. 
Pidän ensiarvoisen tär-
keänä yhdistysten keinoa 
varmistaa tiedonkulku 
vanhemmille jäsenille, 
jotka eivät välttämättä 
omista nykyajan tiedon-
siirtolaitteita.

Torstai 1.10.2020: So-
ta-ajan lauluilta Kuusan-
kosken seurakuntakes-

kuksessa (Maunukselantie 3); kah-
vitarjoilu alkaa klo 17.30 ja lauluti-
laisuus klo 18.00.

Hyvää syksyä!
Jarmo Ruippo

Kymenlaakson Reserviläispiirin 1. 
varapuheenjohtaja

V. 2020 ja Covid-19

Piiri- ja kerhotasolla olemme 
sopeuttaneet toimintaamme 
poikkeusolojen takia ja toi-

mintakalenterimme on ohentunut 
melkoisesti suunnitellusta. Touko-
kuun lopulla pidimme etäkokouk-
sen Aluetoimiston kanssa ja kävim-
me läpi mitä PV:n tukemia tilai-
suuksia pystymme toteuttamaan 
loppukesän ja alkusyksyn aikana. 
Syyskuussa toimintakalerissamme 
ovat PV:n tukemat Ukontie ammun-
ta 5.9 ja Reserviläisten ampuma- ja 
maastokilpailun 19.9 ja perinteinen 
palkintojenjakotilaisuus syyskuun 
lopulla. 

Keväällä teimme päätöksen, et-
tei piirinmestaruuksista ammuta 
tänä vuonna ja, ettei kiväärin ja pis-
toolin sarjakilpailuja järjestetä. Sa-
moin kävi piirimme päätapahtu-
malle eli Tyrsky 2020 jotokselle, jo-
ka siirrettiin ensivuoteen. Sen si-
jaan SRA- ampujat päättivät järjes-
tää piirin mestaruusosakilpailun, 
joka ammuttiin 9.8. Tyrrissä 17 am-

pujan voimin. Myös val-
takunnan tasolla järjes-
tettiin reservin ampuma-
mestaruuskilpailut 22-
23.8 Hälvälässä, josta 
Tyrrissä ammuttiin pie-
noiskiväärilajit. Tälläkin 
kertaa ”poika on tullut 
kotiin” eli kokonaiskil-
pailun voitti Kymenlaak-
son joukkue. Olemme 
siirtäneet myös piirien 
kevät kokouksen syyskuulle ja pi-
tää katsoa pystytäänkö syyskoko-
ukset hoitamaan suunnitellusti. 
Molempiin tulemme järjestämään 
osallistumisen myös etänä.   

Etäkokouksista näyttää tulleen 
uusi normaali ja kesän mittaan nii-
tä on pidetty niin, liitto-, piiri-, ker-
ho- kuin toimikuntatasoilla. Vii-
meisen piirihallituksen kokouksen 
pääaiheena oli Kymenlaakson re-
servipiirien viestinnän kehitys-
hankkeen läpikäynti. Viestinnän 
kehitystyöryhmän esityksessä oli 

roolitettu uudella pai-
notuksella viestintäka-
naviemme Kymen Sal-
pa -lehden, piirien net-
ti- ja some sivujen 
käyttöä vastaan parem-
min tämän päivän tar-
peita. Esityksen perus-
ajatuksena on siirtää 
viestinnän painopistet-
tä neljästi vuodessa jul-
kaistavasta Kymen Sal-

pa lehden toimittamisesta kuukau-
si- ja viikkotasolla toimitettaviin 
netti- ja some sivustoihin. Esityk-
sessä piirien sivustojen nimeksi eh-
dotetaan Kymen Salpaa, jonka vies-
tinnän kohderyhmäksi halutaan 
oman jäsenistön lisäksi sidosryh-
miämme sekä erityisesti uutta po-
tentiaalista jäsenkuntaa. Piirien 
hallituksissa ja jäsenyhdistyksissä 
tullaan jatkamaan esityksen läpi-
käyntiä ja päätöstä uudesta rooli-
tuksesta haetaan vielä syksyn aika-
na. Kymen Salpa- sivustomme toi-

mitukseen tulemme hakemaan ak-
tiivisia toimijoita ja erityisesti nuo-
ria jäseniämme.      

Meillä reservilisillä on edelleen 
momentum oman kenttäkelpoisuu-
den kehittämiseen, siksi lyhyt on 
ollut toimintakalenterimme. Vink-
kinä todettakoon, että viikoittaisel-
la pyörällä työssä käynnillä kuittaa 
kaksi harjoitusta kerralla. 

Viikon 34 MarsMars- kohokoh-
tani oli maastopyöräily Tahkolla; 
23,8 km, 2h 44min ja reitin koko-
naisnousu 550 m.  

Pekka Mertakorpi
Kymenlaakson reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja
pekka.mertakorpi@gmail.com

Sopeutettua toimintaa, etäkokouksia ja 
viestinnän kehittämistä
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Kaakkois-Suomen aluetoimiston 
päällikkönä toiminut everstiluut-
nantti Timo Hartikainen luovut-
ti tehtävät seuraajalleen eversti-
luutnantti Timo Heijarille 
1.8.2020. Vaihto toteutettiin Co-
rona epidemian rajoituksista joh-
tuen ilman tavanomaista muo-
dollista vaihtotilaisuutta kutsu-
vieraineen. Everstiluutnantti 
Hartikainen siirtyi samalla päi-
vämäärällä kansainvälisiin tehtä-
viin. 

Everstiluutnantti Heijari 
esittäytyy:

Asumme vaimoni kanssa Kotkas-
sa. Perheeseemme kuuluu neljä 
täysi-ikäistä lasta, jotka asuvat jo 
omillaan. Vapaa-aikani täyttyy 
vaihtelevan kuntoliikunnan ja 
omakotitalon, sekä mökkeilyn 
tuomien projektien parissa. Lii-
kun mielelläni merellisessä luon-
nossa vuodenajasta riippumatta, 
johon tietysti kotikaupunkini tar-
joaakin mitä mainioimmat puit-
teet. 

Varusmiespalvelukseni suori-
tin Karjalan prikaatissa vuonna 
1988-1989, jonka jälkeen toimin 
VA- kouluttajana aina Kadetti-
koulun alkamiseen, syksyyn 
1990. Peruskoulutukseltani olen 
sissi. Valmistuin upseerin virkaan 
Kadettikoulun kurssilta 77 syk-
syllä 1993.

Ensimmäiseksi palveluspai-
kakseni valikoitui Reserviupsee-
rikoulu, jossa sain kunnian pal-
vella yhtäjaksoisesti aina vuoteen 
2004 asti. Tuohon ajanjaksoon si-

sältyi useita mielenkiintoisia teh-
täviä RUK organisaation sisällä 
aina jääkärijoukkueen koulutta-
jasta kurssiupseerin tehtävään as-
ti. Esi- ja yleisesikuntaupseeri-
kurssit suoritin vuosina 2001-
2003.

Vuodet 2004-2007 palvelin 
Maasotakoulussa silloisen Taktii-
kan opettajaryhmän johtajana 
kohderyhminä kadetit, opistoup-
seerit ja aliupseerit. Loogisena 
jatkumona edelliselle tehtävälle, 
siirryin vuonna 2008 Maavoi-
mien esikunnan suunnitteluosas-
tolle työskentelemään jalkaväen 
asioiden valtakunnallisen kehit-
tämisen parissa. 

Vuoden 2010 syksynä otin 
vastaan Karjalan prikaatin ope-
raatiopäällikön tehtävät Vekaran-
järvellä. Tehtävän keskeistä sisäl-
töä olivat tuolloin paitsi operatii-
viset asiat, niin myöskin tulevan 

Puolustusvoimauudistuksen val-
mistelu. Tuota uudistusta pääsin-
kin toteuttamaan konkreettisesti 
syksyllä 2014, jolloin tie vei Nii-
nisaloon silloiseen Tykistöpri-
kaatiin valmistelemaan Pohjan-
maan Jääkäripataljoonan perus-
tamista vuodenvaihteessa 15. 

Satakunnan ja samalla patal-
joonan komentajuuden sain jät-
tää taakseni syksyllä 2016 tehtä-
vänä perustaa Maavoimien simu-
laattoriosaamiskeskus Maasota-
kouluun Lappeenrantaan. Alku-
keväästä 2019 liikkeen suunnak-
si muodostui vaihteeksi pohjoi-
nen. Toimin Kainuun prikaatin 
operaatiopäällikkönä aina nykyi-
sen tehtäväni alkamiseen asti.

Kansainvälisissä tehtävissä 
olen vuosien varrella palvellut 
Bosniassa jääkärikomppanian 
varapäällikkönä -99, Kosovossa 
-00 keskisen prikaatin tilanneup-
seerina, Kosovossa 07-08 ISR 
komppanian päällikkönä ja vii-
meksi Afganistanissa neuvonan-
tajana 18-19.

Otan kiitollisuudella vastaan 
minulle annetun tehtävän Kaak-
kois-Suomen aluetoimiston pääl-
likkönä. Tehtävä on Kymenlaak-
solaisena minulle mitä mieleisin 
ja odotan yhteistoiminnan kaik-
kien osapuolien kesken jatkuvan 
samalla erinomaisella tavalla, 
kuin tähänkin asti. Kiitän edeltä-
jääni arvokkaasta työstä aluetoi-
miston asioissa ja toivotan hänel-
le parasta mahdollista sotilaan 
onnea jatkoon.  

Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö vaihtui

Koronakriisi on ollut riesanam-
me keväästä lähtien, ja myös re-
serviläistoiminnassa lähes kaik-
ki aktiviteetit ovat olleet joko pe-
ruttu tai siirretty. Tällä hetkellä-
kin näyttää siltä, että vain osa 
perinteisistä syksyn tapahtumis-
ta voidaan järjestää. Kun tapah-
tumia näissä oloissa on, niin kä-
sihygienia ja turvavälit on tär-
keää muistaa valtioneuvoston ja 
terveysviranomaisten suositus-
ten mukaisesti. 

Ampumaradat ovat auki, ja 
harjoittelu on mahdollista. Ta-
pahtumalistalla ovat piirien 
osalta ainakin Reservin ampu-
ma- ja maastokilpailu ja Ukon-
tie RK-kilpailu. Hollolassa ja 
Tyrrissä käytiin äskettäin Re-
servin ampumamestaruuskil-
pailut, jossa Kymenlaaksoon tu-
li menestystä sekä joukkue- et-
tä yksilökilpailuissa. Potin 
kruunasi yleiskilpailun voitto. 
Maakuntamme kilpailijat an-
saitsevat suurkiitoksen sotilaan 
perustaidon, ampumataidon yl-
läpidosta.

Poikkeuslain sallimissa puit-
teissa ja valtioneuvoston suosi-

tusten mukaisesti piirien kevät-
kokous on siirretty pidettäväksi 
17.9. Tällä kertaa kokous hoide-
taan ns. työkokous-periaatteel-
la, elikkä kovin paljoa lisäohjel-
maa lain edellyttämien asioiden 
ohella ei kokouksessa tule ole-
maan. Kokouskutsu on tässä leh-
dessä.

Merkittävän yhteistyö-
kumppanimme Kaakkois-Suo-
men aluetoimiston päällikkö on 
kesän kuluessa vaihtunut.  Uu-
si päällikkö 1.8. lähtien on evl 
Timo Heijari, joka esittäytyy 
tässä lehdessä aluetoimiston 
palstalla. 

Hiljainen korona-aika ei pii-
ritoimistolla kuitenkaan ole ol-
lut pelkkää hiljaiseloa, vaan joi-
takin tärkeitä, toimintaan vai-
kuttavia päätöksiä on saatu val-
misteltua, ja osin myös tehtyä. 
RU-piirin piirihallitus on hyväk-
synyt äskettäisessä kokoukses-
saan uuden toimintaohjeen pii-
ritoimiston käytöstä kokousten 
pitämiseen. Käyttö on nyt oma-
toimisempaa kuin ennen. Ylei-
sessä käytössä ei toimisto edel-
leenkään ole, vaan sitä voivat 

vuokrata lähinnä piirien omat 
toimikunnat, piirien jäsenker-
hot ja yhdistykset, sekä luotetta-
vina pidetyt ulkopuoliset toimi-
jat. Toimintaohjeen saa tarvitta-
essa allekirjoittaneelta.

Molemmat piirihallitukset 
ovat hyväksyneet muutoksia toi-
minnanjohtajan tehtäväkuvauk-
seen. Tehtäviä on muutettu sel-
laiseksi, että piiritoimiston pal-
velut perustuvat enemmän tar-
velähtöisyyteen, ja että se palve-
lee paremmin kokonaisuutta ja 
vähemmän yksittäisiä toimijoi-
ta. Näin piiritoimiston niukat re-
surssit tulevat käytetyksi mah-
dollisimman tehokkaasti piirien 
hyväksi.   

Kesän kuluessa piirit ovat yh-
teistyötä silmällä pitäen lähesty-
neet maakunnan elinkeinoelä-
mää, erityisesti niitä yrityksiä, 
joilla on vapaehtoiselle maan-
puolustustoiminnalle jotain tar-
jottavaa. Tästä yhteistyöstä toi-
votaan saatavan molemminpuo-
lista hyötyä. Käytännössä se tar-
koittaa sitä, että ainakin reservi-
läisille sopiviin tuotteisiin eri-
koistuneille yrityksille tarjotaan 

mahdollisuus esittäytyä Kymen 
Salpa-lehdessä. Vastikkeeksi toi-
votaan elinkeinoelämän tukea 
vapaaehtoiseen maanpuolustus-
toimintaan. Ensimmäisenä, jo 
tässä numerossa esittäytyy Kaus-
alan Urheilu ja Koneliike Oy, jo-
ka urheilutarvikkeiden ohella on 
myös aloittanut asekaupan vii-
me vuonna. Kannattaa tutustua!   

Edellä mainittujen, käytän-
nön muutosten ja aktiviteettien 
ohella on piireissä ollut vireillä 
tiedottamisen ja viestinnän ke-
hittämisprojekti, jonka puitteis-
sa on käyty aktiivista keskuste-
lua viestinnän ja tiedottamisen 
tulevaisuuden toteuttamiskäy-
tännöistä.  On jouduttu totea-
maan, että painettu media ei 
enää kiinnosta mainostajia, ei-
kä se tarjoa jäsenistöllekään ny-
kyvaatimusten mukaista, reaali-
aikaista informaatiota.  

Viestinnän ja tiedottamisen 
tärkeys mahdollisimman reaa-
liaikaisena jäsenistölle on tärke-
ää. Tärkeää on myöskin se, mi-
ten reserviläisyys ja vapaaehtoi-
nen maanpuolustustoiminta 
näyttäytyy, ja miten sen halutaan 

näyttäytyvän ulkopuolisille. Jat-
kuva jäsenmäärien vähenemi-
nen kummassakin piirissä saat-
taa olla merkki siitä, että ulkoi-
sessa esilläolossa on parantami-
sen varaa.  

Hyvää syksyä!
Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja

Koronakesän jälkeen
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Kouvolan Liikkalan kyläs-
sä, Lehtaanmäen kupeessa 
olevan Porraspellon, sekä 
Suijankosken rannalla ole-
van Kosken tiloilta löyty-
vät muistomerkit, jotka 
ovat sotahistoriallisesti 
merkittäviä.  Muistomer-
keillä halutaan kunnioittaa 
kahden liikkalalaisen 
Mannerheim-ristin rita-
rin, Arvi Liikkasen ja Ar-
vo Aholan muistoa ja ur-
hollisuutta. Kuten tiede-
tään, on Mannerheim-ris-
ti jo itsessään merkittävä ja 
harvinainen, mutta että sa-
malle kylälle niitä on 
myönnetty kaksi, on niin 
harvinaista, että se hakee 
vertaistaan. Kenties vastaa-
vaa ei olekaan, jos ritarien 
määrä suhteutetaan paik-
kakunnan väkilukuun. 

Sota ja taistelut vihollis-
ta vastaan olivat Liikkalas-
sa niin kuin muuallakin 
Suomessa aikanaan se suu-
rin mahdollinen uhka. Sen 
voi todeta vaikka kylän ta-
lojen vanhoista huoneka-
luista, kaikkiin on maalat-
tu pohjaan nimi ja kotipaik-
ka. Siitä on helppo muistaa 
kuinka konkreettinen ja lä-
hellä on lähtö ollut niilläkin 
kulmilla. Sota on kuitenkin 
julmaa, taisteluissa toiset 
osoittavat jatkuvaa kylmä-
päisyyttä, strategian ja tak-
tiikan hallintaa viikosta ja 
kuukaudesta toiseen. Heis-
tä osa palkittiin Manner-
heim-ristillä. 

Erilaiset ritarit

Henkilöinä ritarit Arvi 
Liikkanen ja Arvo Ahola 
olivat hyvin erilaisia. Arvi 
oli kansakoulun käynyt 
maatalon poika. Hiljainen 
ja vaatimaton, teki metsä- 
ja maatöitä, sekä työsken-
teli myös paikallisessa pa-
peritehtaassa. Sodan jäl-

keen hän työskenteli Myl-
lykoski Oy:n paperiteh-
taalla.

Arvo puolestaan oli yli-
oppilas, jolle upseerin ura 
oli selviö jo nuorena poi-
kana. Hän eteni ammat-
tiupseerin uralle reser-
viupseeri- ja kadettikoulun 
kautta. Sodan jälkeen hän 
toimi liike-elämän palve-
luksessa, eläköityi Osuus-
kunta Maito-Auran vara-
toimitusjohtajana. Näin eri 
lähtökohdista voi päätyä 
samaan ritarilistaukseen. 

Mannerheim-ristin 
ritareista

Ritarikuntien sisäisessä ar-
vojärjestyksessä Vapau-
denristin ritarikuntaan 
kuuluvat ensimmäisen 
luokan Mannerheim-risti 
on toinen ja toisen luokan 
risti neljäs. Kunnianosoi-
tus oli siitä erikoinen, että 
sen voi saada vain omilla 
ansioilla ja arvomerkeistä 
riippumatta. ”Erinomai-
sen urheuden, taistellen 
saavutettujen erittäin tär-
keiden tulosten tai erityi-
sen ansiokkaasti johdettu-
jen sotatoimien palkitse-
miseksi voidaan Suomen 
puolustusvoimain sotilas 
hänen sotilasarvostaan 
riippumatta nimittää 1. tai 
2. luokan Mannerheim-
ristin ritariksi.”  Ristin oli 
tarkoitus sekä kannustaa 
että palkita. Mannerheim-
ristin ritareita on kaikki-
aan 191, neljä heistä on pal-
kittu kahdesti. Kaksi ovat 
1. luokan Mannerheim-
ristin ritareita, Marsalkka 
itse ja jalkaväen kenraali 
Axel Heinrichs. 

Mannerheim-ristit ja 
mitalit on suunnitellut Ak-
seli Gallen-Kallela, ja ne 
kuten kaikki muutkin vas-
taavat, teetettiin tunnettu-

jen kultaseppien korupa-
joilla, nämä Tillanderilla.

Perustelut ristien 
myöntämiseksi 

Arvi Liikkanen, Ritari No. 
114, 4.6.1943, kersantti, 
joukkueenjohtaja 9./JR 25.

Paperityöntekijä, vää-
peli. Syntyi 1.12.1912 Sip-
polassa, kuoli 8.1.1980 Sip-
polassa, haudattu Anjalan-
koskelle Hirvelän hautaus-
maalle. Vanhemmat maan-
viljelijä Anton Liikkanen 
ja Amanda Sipilä. 

”Ylipäällikkö on 
pvm:llä 4.6.43 nimittänyt 
Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim-ristin rita-
riksi kersantti Arvi Anton 
Liikkasen. Kersantti Liik-
kanen on toiminut koko 
sodan ajan menestykselli-
sesti joukkueenjohtajana. 
Hänelle ominainen hellit-
tämätön taistelumieli, kyl-
mäverinen rauhallisuus ja 
synnynnäinen johtamisky-
ky, sekä jo rauhan ja edel-

lisen sodan aikana hankit-
tu taistelutekniikka ja mes-
tarillinen maaston käyttö 
ovat tehneet hänestä kor-
kealuokkaisen taistelijan ja 
alijohtajan, joka voitok-
kaasti on joukoillaan suo-
rittanut kaikki annetut teh-
tävät ja usein omalla aloit-
teellaan saavuttanut ratkai-
sevaa laatua olevia tulok-
sia. Kersantti Liikkasen ai-
kaansaannoksista mainit-
takoon: Kerran hänen 
joukkueensa suorittaessa 
väkivaltaista tiedustelua, 
haavoittui mukana tulen-
johtajana seurannut ker-
santti jääden vihollisen 
puolelle. Vihollisen tuli-
tuksesta huolimatta ryömi 
kersantti Liikkanen edessä 
olleen aukean yli tuoden 
mukanaan haavoittuneen 
omalle puolelle. Erään tär-
keän kylän (Ykspää) luona 
pysähtyi komppanian 
hyökkäys vihollisen voi-
makkaaseen tuleen. Oma-
aloitteisesti ryhtyen toi-
mintaan kersantti Liikka-

nen käsikranaateilla ja ko-
nepistoolilla tuhosi vaaral-
lisimmat pesäkkeet ja vä-
littömästi sen jälkeen 
omalla esimerkillään tem-
maten muut mukaansa sai 
hyökkäyksen jälleen käyn-
tiin, vaikuttaen siten rat-
kaisevasti vihollisen tuho-
amiseen. Tuloksena oli lä-
hes 300 vihollisen tuho 
kaatuneina ja 23 koneki-
väärin sotasaalis. Viholli-
sen yrittäessä vahvoin voi-
min murtautua eräästä 
motista [Pyhäniemi] ker-
santti Liikkanen koko yön 
kestäneessä taistelussa tor-
jui vähälukuisella joukku-
eellaan, järkähtämättö-
mästi paikallaan pysyen, 
omalla tahollaan vihollisen 
yrityksen. Jonkun aikaa 
myöhemmin hän edetes-
sään tapansa mukaan jouk-
kueensa etunenässä haa-
voittui. Epäitsekäs alttius ja 
vaatimattomuus omien te-
kojen suhteen ovat taan-
neet kersantti Liikkaselle 
alaistensa ihailun ja esi-
miestensä vankkumatto-
man luottamuksen.” 

Arvo Ahola, Ritari No. 
164, 21.12.1944, majuri, 
pataljoonankomentaja ErP 
12.

Everstiluutnantti, vara-
toimitusjohtaja. Syntyi 
14.11.1908 Sippolassa, kuo-
li 9.5.1998 Turussa, haudat-
tu Turkuun Uudelle hauta-
usmaalle. Vanhemmat 
maanviljelijä Tuomas Aho-
la ja Vilhelmiina Huovila. 

”Ylipäällikkö on pvm:llä 
21.12.44 nimittänyt Vapau-
denristin 2. luokan Man-
nerheim-ristin ritariksi ma-
juri Arvo Aholan. Majuri 
Ahola kunnostautui mer-
kittävästi jo hyökkäysvai-
heen aikana, jolloin hän ras-
kaissa Tyrjän läpimurto-
taisteluissa lannistumaton-
ta hyökkäyshenkeä osoitta-
en murskasi edessä olleet 

vihollisvoimat sekä operaa-
tion kehittyessä mottitais-
teluksi Laatokan luoteis-
rannikolla, häikäilemättä ja 
määrätietoisen sitkeästi 
pehmitti vihollisen ratkai-
sukypsäksi. 9.6.44 alka-
neessa suurtaistelussa jou-
tui majuri Aholan johtama 
pataljoona ottamaan Vaski-
savotan lohkolla vastaan vi-
hollisen voimakkaan, val-
tavalla tykistön- ja lentoko-
netulella sekä panssareilla 
tuetun hyökkäyksen, jol-
loin osa asemista menetet-
tiin, mutta majuri Aholan 
kylmäverisestä ja taitavasta 
toiminnasta johtuen kyet-
tiin välittömästi asemien 
taakse muodostamaan uu-
si rintama, jossa vihollisen 
hyökkäys pysäytettiin. Kun 
yleistilanteen johdosta täl-
lä alueella olleet joukkom-
me vedettiin taakse, viivyt-
ti majuri Ahola tehokkaas-
ti vihollista aiheuttaen sille 
useissa taisteluissa Pien-
Kaljalassa, Tonterissa, Sies-
järvellä ja Ronnunkylässä 
huomattavia tappioita. Sii-
ranmäen taistelussa oli pa-
taljoona Ahola reservinä 
joutuen suorittamaan vas-
taiskuja kerran toisensa jäl-
keen, jolloin majuri Ahola 
jälleen osoittautui taitavak-
si ja pelottomaksi johtajak-
si. Jatkuneissa kiivaissa vii-
vytystaisteluissa sekä Äyrä-
pään sillanpääaseman puo-
lustuksessa oli majuri Aho-
la pataljoonineen myöskin 
ansiokkaasti mukana. 
9.7.1944, jolloin vihollinen 
kolmen divisioonan voimin 
oli ylittänyt Vuoksen ja 
edennyt syvälle asemiim-
me, teki majuri Ahola kah-
della komppanialla vasta-
hyökkäyksen, joka heitti vi-
hollisen pakokauhun val-
lassa pakoon. Juuri tämä 
hyökkäys vaikutti ratkaise-
vasti tilanteeseen vakaan-
nuttaen puolustuksemme 
edullisemmille linjoille. 

Liikkasen Arvin sukulaisia useammassa polvessa.

Liikkalan historiassa merkittäviä sotasankareita 

Sippolan reserviläiset ry:n pj. Jarmo Liikkanen avaa muistolaatan paljastustilaisuuden, Lippua kantaa Hannu Ahola, kunniavartiossa vasemmalta 
Taisto Raussi ja Jari Purho



53/2020

Hilkka Salojärvi paljastaa Arvo Aholan muistolaatan. Professori Matti Ylätalo muistutti maanpuolustushenkisessä puheessaan, miten meidän tulevaisuutemme 
on ollut aina omissa käsissä.

Juhlaväkeä kokoontuu Kosken tilalle Arvo Aholan muistolaatan paljastukseen. 

Seuraavina kriitillisinä päi-
vinä majuri Ahola puolus-
ti Mäntylän–Karvolan loh-
koa pitäen sitkeästi puoli-
aan yhä hupenevilla jou-
koillaan vihollisen mitä voi-
makkaimpia hyökkäyksiä 
vastaan. Majuri Aholan tar-
mokas toiminta antoi jou-
koillemme aikaa järjestäy-
tyä ja ryhmittyä uudelleen, 
siten että vihollisen hyök-
käys Vuosalmella lopulli-
sesti saatiin pysäytetyksi.” 

Liikkalan Manner-
heim-ristin ritarien muis-
tolaatat paljastettiin 
1.7.2018. Ajatus muistolaa-
toista oli Veino Vakkarin, 
toteutuksen hoiti Sippolan 
Reserviläiset ry.  Tapahtu-
maa ja laattojen hankki-
mista tukivat myös Man-
nerheim-ristin ritarien 
säätiö ja LC Kaipiainen. 
Muistolaattojen paljastus-
tilaisuudessa Veino Vakka-
ri luki vuoden 1967 Kansa 

Taisteli -lehdestä Arvi Liik-
kasen pelastamaan tulen-
johtokersantin kertoman 
tarinan omasta pelastumi-
sestaan. Tarina oli erittäin 
liikuttavaa kuunneltavaa, 
kuinka liikuntakyvyttö-
mäksi haavoittunut mies 
tunsi edelleen palavaa elä-
män halua, ja miten hyväl-
tä tuntui, kun häntä tultiin 
vihollisen tulituksesta ja 
avoimesta maastosta huo-
limatta hakemaan ja miten 
kiitollinen hän oli pelastu-
misestaan. Ellei Arvi Liik-
kanen olisi pelastanut hän-
tä, hän olisi joko menehty-
nyt sijoilleen tai joutunut 
sotavangiksi ja todennä-
köisesti kuollut vankeu-
dessa.

Teksti Petri Liikkanen
 
lähdesivusto: http://www.
mannerheim-ristinritarit.fi/

Ahas suoritti lukion Tar-
tossa. Vuonna 1943 hän 
hakeutui usean kouluka-
verinsa tavoin vapaaeh-
toiseksi Suomen armei-
jaan. Villem Ahas kertoi 
omana motiivinaan ol-
leen nimen omaan kun-
niavelan maksaminen 
suomalaisille Pohjan Po-
jille,

Suomessa sotatie vei 
Karjalan Kannaksen tor-
juntataisteluihin ja Ahas 
kuului valikoituun ulko-
maalaisten joukkoon, jo-
ka sai upseerikoulutuksen 
Suomessa. Virolaisten va-

paaehtoisten pääjoukko 
palasi Viroon elokuussa 
1944, Ahas heidän muka-
naan. Kotimaassaan hän 
osallistui Tarton rintaman 
torjuntataisteluihin ja 
haavoittui Pupastveren 
lohkolla lokakuussa 1944.

Viron jouduttua uu-
delleen Neuvostoliiton 
miehittämäksi Ahas van-
gittiin ja hänet tuomittiin 
15+5 vuoden pakkotyö-
rangaistukseen. Hän va-
pautui Vorkutan hiilikai-
voksilta vuonna 1955 Sta-
linin kuoleman jälkeises-
sä armahdusten aallossa. 
Ahas on haudattu Metsä-
kalmistoon.

Viro-yhteistyötoimi-
kunta on Kymenlaaksos-
sa toiminut useita vuosia.  

He käyvät Voitonpäivän 
juhlissa ja järjestää yhtei-
siä tapahtumia Jöhvin re-
serviläisten, Alatagus Ma-

levin kanssa.
Elokuussa 2020 järjes-

ti Inkeroisten Seudun Re-
serviläiset retken Tallin-

naan, Metsäkalmiston 
hautausmaalle.

Kymenlaakson reser-
viläispiirien hengellisen 

toimikunnan puheenjoh-
taja Pentti Kivi laski sep-
peleen ”Soomepoisid” 
muistomerkille.

Harras perinteitä ja 
uskoa isänmaahan sykki-
vä tunnelma oli vahvasti 
mukana muistomerkillä, 
suurten mäntyjen varjos-
sa.  Jumalan kämmenellä, 
ei pelkää ihminen.

Teksti osin Hans Gab-
rielssonia lainaten
Seppo Pietarila 
Inkeroisten Seudun 
Reserviläiset

Kuva Anna-Liisa 
Pietarila

Villem Ahas 1925-2014 Suomipoika

Inksalaset valmistautuvat kunnianosoitukseen Suomipoikien muistomerkille Tallinnassa.
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Sotilasarvoon: VÄÄPELI 
Butterlin Jarmo Kalevi Hamina
Riuttala Tommi Vesa Tapio Kouvola
Rouhiainen Asko Petteri Kouvola
Suoknuuti Sami Petteri Kouvola
Ukkonen Tomi Veli Elmeri Kouvola
Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI 
Huusko Markku Antero Kotka
Hyppänen Tom Jyrki Kalevi Kouvola
Jokivaara Jussi Tapio Kouvola
Junkkari Juha Mikael Hamina
Kokko Assi Arla Inari Iitti
Laulainen Timo Tapani Hamina
Lehto Patrik Joakim Kouvola
Loikala Markus Tapani Kouvola
Mattsson Jani Ilmari Kotka
Mikkola Vesa Tapani Hamina
Mäkelä Juho Kasperi Kouvola
Pekkola Lauri Juhani Kouvola
Ruippo Kari Antti Juhani Kouvola
Tolsa Jarkko Antti Petteri Kotka

Tylli Markus Petteri Miehikkälä
Ukkola Tuomas Tapani Miehikkälä
Vesalainen Jari Juhani Kouvola
Väkevä Jani Kristian Kotka
Ylätalo Anssi Pekka Kouvola
Kalmi Tomi Tapani Kotka
Sotilasarvoon: KERSANTTI 
Erolainen Joni Juhani Kouvola
Havuaho Matti Otto Akseli Kotka
Höglund Juuso Ville Ilmari Kotka
Karikorpi Juuso-Petteri Hamina
Keskinen Juha Mikael Kouvola
Koivu Marko Mikael Hamina
Koskinen Antti Ilari Pyhtää
Laitila Joonas Hermanni Matias Helsinki
Laulainen Jere Matti Antero Kouvola
Lehtonen Lasse Jani Juhani Kouvola
Mattila Sami Markus Kouvola
Niemi Ville Petri Tapani Kouvola
Nippula Juha Tapio Hamina
Partanen Jani Pekka Anttooni Kouvola

Piilola Tero Mikael Hamina
Tynys Jarkko Tapani Kouvola
Vilkki Marko Tapani Kotka
Vilkman Toni Jesse Taneli Kouvola
Virtanen Arttu Juhani Kouvola
Väkevä Jukka Pekka Kouvola
Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI 
Järvisalo Jesse Eino Gunnar Hamina
Peltonen Tuomas Olli Antero Kotka
Salakka Antti Mikael Virolahti
Tylli Jukka Tapani Kouvola
Sotilasarvoon: KORPRAALI 
Kyöstilä Tuomas Jukanpoika Kouvola
Leppäkoski Antti Juho Santeri Kouvola
Leppänen Arttu Aleksi Kouvola
Peltonen Petri Jouko Tapani Kotka
Setälä Veikko Samuli Kouvola
Vainikka Otto Matti Arvid Kouvola
Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI 
Immonen Toni Petteri Hamina
  

Tasavallan presidentti on 4.6.2020  ylentänyt Kymenlaakson Reserviupseeripiirin alueella seuraavat reservin upseerit

Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö on 4.6.2020  ylentänyt Kymenlaakson Reserviläispiirin alueella seuraavat reservin 
aliupseerit ja miehistön jäsenet

MPK Kaakkois-Suomen 
piiripäälliköksi valittiin 
MPK:n hallituksen koko-
uksessa 19.8.2020 evers-
tiluutnantti (evp) Jyrki 
Niukkanen. Niukkanen 
on palvellut Puolustus-
voimissa yli 30 vuotta mo-
nipuolisissa tehtävissä.

Viimeisimpinä palve-
lustehtävinään Suomessa 
Niukkanen toimi Etelä-
Savon aluetoimiston ja 
Mikkelin varuskunnan 
päällikkönä 2016–2019. 
Muita hänen tehtäviään 
Puolustusvoimissa ovat 
olleet mm. Pioneeriryk-
mentin esikuntapäällikön 
tehtävät 2010–2012 ja 
Maavoimien esikunnan 
apulaisosastopäällikön 
tehtävässä 2012–2014.

Jyrki Niukkanen on 
oppinut tuntemaan Kaak-
kois-Suomen maanpuo-

lustuspiirin toimintaym-
päristön, keskeiset sidos-
ryhmät ja yhteistoiminta-
kumppanit kokonaistur-
vallisuuden eri sektoreil-
la tehtävässään Etelä-Sa-
von aluetoimiston ja Mik-
kelin varuskunnan pääl-
likkönä.

Niukkasella on kan-
sainvälistä kokomusta 
erilaisilta kursseilta sekä 
kriisinhallintatehtävistä 
Afganistanista 2014–
2015 ja Libanonista 2019–
2020. Niukkanen aloittaa 
tehtävässään MPK Kaak-
kois-Suomen piiripäällik-
könä 1.9.2020 alkaen ja 
hänen toimipaikkanaan 
on Mikkeli.

KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN  
KOULUTUSTARJONTAA SYKSYLLÄ 2020
Tapahtuma Aika Paikka

Pistooliammunta 9/15/2020 Lappeenranta

MPK Kaakkois-Suomen soittokunta esiintyminen kutsunnat 9/16/2020 Lappeenranta

Proto20: Tiedusteluharjoituksen Johto 17.-20.9.2020 Mikkeli

Reserviläiskivääriammunta 9/17/2020 Lappeenranta

Proto20: Tiedusteluharjoitus 18.-20.9.2020 Mikkeli

RESL naisten koulutuspäivät 9/19/2020 Hamina

MPK Kaakkois-Suomen soittokunta esiintyminen kutsunnat 9/21/2020 Lappeenranta

Pistooliammunta 9/22/2020 Lappeenranta

Ampumakurssi 6 9/22/2020 Mikkeli

Taisteluensiapu 1 25.-27.9.2020 Mikkeli

Taisteluensiapu 2 25.-27.9.2020 Mikkeli

Noptel-kouluttajakoulutus 5 25.-27.9.2020 Mikkeli

Kohteen suojaaminen 25.-27.9.2020 Mikkeli

Tiedustelukurssi: Kohteen tiedustelu 25.-27.9.2020 Mikkeli

Taisteluharjoitus TRA 25.-27.9.2020 Lappeenranta

Pioneerikoulutus 25.-27.9.2020 Lappeenranta

Reserviläiskivääriammunta 9/28/2020 Lappeenranta

Noptel-kouluttajakoulutus 2 2.-4.10.2020 Mikkeli

Ampumaleiri: Reserviläisaseet 2.-4.10.2020 Mikkeli

Ampumapäivä naisille 10/3/2020 Kouvola

Pistooliammunta 10/6/2020 Lappeenranta

Reserviläiskivääriammunta, kokeneet ampujat 10/8/2020 Lappeenranta

Noptel-kouluttajakoulutus 3 9.-11.10.2020 Mikkeli

Taistelu rakennetulla alueella: Rakennuksen tarkastaminen, voimankäyttö 9.-11.10.2020 Mikkeli

MPK valtakunnallinen johtamiskouluttajien koulutustilaisuus 10.-11.10.2020 Hamina

Pistooliammunta 10/13/2020 Lappeenranta

Laskuvarjohyppykurssi nro 9 23.-25.10.2020 Kouvola

Esikuntatyöskentely 1: Johdanto ja perusteet 20.-22.11.2020 Mikkeli

Koulutuspaikkapäivä Hamina 11/21/2020 Hamina

SRA - ampujankurssi 21.-22.11.2020 Mikkeli

Ketun Kierros 2020- maastotaidot 21.-22.11.2020 Mikkeli

Koulutuspaikkapäivä 11/21/2020 Kouvola

Koulutuspaikkapäivä JOHTO 2021 11/28/2020 Lappeenranta

Toimija 2020 12/12/2020 Mikkeli

Jyrki Niukkasesta uusi 
piiripäällikö Kaakkois-
Suomeen

Sotilasarvoon: KOMENTAJA 
Korhonen  Tarmo Reino Kotka
Sotilasarvoon: MAJURI 
Ahonen Mikko Antti Hamina
Ellilä  Heikki Sakari Kouvola
Heininen Veli-Matti Kotka
Timonen Jorma Olavi Kouvola
Sotilasarvoon: KAPTEENI 
Kuusela Ilkka Juhani Kotka
Rajajärvi Timo Jukka Kouvola
Turkki Juha Timo Ilmari Kouvola
Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI 
Aalto  Jari Pekka Juhani Iitti
Brenner Lukas Ola Kotka
Koskiaho Vesa Tapani Hamina
Leinonen  Vesa Petteri Hamina

Lumijärvi Mika Henrik Kouvola
Mankinen Marko Juha Antero Hamina
Muukka Jarkko Ilari Hamina
Nikkanen Niko Väinö Valtteri Kouvola
Suoniemi  Kalle Juhani Kotka
Tiitinen Matti Toivo Tapio Kotka
Tolvanen Ville Kristian Hamina
Vanhala Ville  Kalle Nestor Kotka
Viitarinne Esa Juhani Kouvola
Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄYLILUUTNANTTI 
Toivanen Arto Tapio Kouvola
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI 
Heinonen Miki Ilkka Santeri Kouvola
Järvelä Mika Pentti Johannes Kouvola
Kajander Juho-Kusti Iitti
Koistinen Jussi Mikael Kotka

Koskimies Jani Markus Kotka
Laitinen Jarno Juhani Kouvola
Lindberg Joni Antero Kouvola
Mallat Tomi Oskari Kouvola
Raatikainen Joona August Kouvola
Strengell Henri Esa Tapio Kotka
Uutela Tomi Antero Kouvola
Vaija Markus Lauri Ilari Kouvola
Valtanen Sami Simeon Roopertti Kotka
Viitaniemi Toivo Ilmari Kotka
Sotilasarvoon: LUUTNANTTI (ME) 
Järvinen Lasse Jaakko Kotka
Orimus Juho Aleksi Sebastian Kotka
Sotilasarvoon: VÄNRIKKI 
Liukkonen  Mika Harri Juhani Kouvola
Westerlund  Ville Sakari Kotka
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Esko Mattila kirjaa ja ammunnan-
johtaja Viktor J. Mattila lukee tu-
loksia Hannu Salmelan tarkkail-
lessa

”Ukko-Pekka”- ammunnat Inkeroisissa

Ukontie ammuttiin 5.9.2020 Vekaranjärvellä

Inkeroisten Seudun Reser-
viläisten ”Ukko-Pekka” –
ammunnat kokoaa Inke-
roisten ampumaradalle 
yhdistyksen kivääriampu-
jat kesäkaudella torstai-il-
taisin. Radalla ammutaan 
aina toukokuulta syys-
kuulle ja kilpailusuorituk-
sia kertyykin ampumakau-
della pitkälti toistasataa. 
Viikkoammuntojen tulos-
kirjauksia on arkistoitu lä-
hes kahdenkymmenen 
vuoden ajalta. Kilpailu am-
mutaan sarjakilpailuna ja 
lopputuloksiin on huomi-
oitu kolme kauden paras-
ta kymmenen laukauksen 
suoritusta.

Kesäkauden viikkoam-
muntojen lisäksi Inkerois-
ten Seudun Reserviläisten 
ampumakalenteri pitää si-
sällään mm. pimeäam-
munnan, pistinkilpailun ja 
kolmiasentokilpailun. Pi-
meäammunta on tavattu 
järjestää marraskuun 30. 
päivän tienoilla talvisodan 
syttymisen muistoksi ja 
heinäkuussa järjestettävä 
pistinkilpailu ammuntaan 
yhteistoiminnassa Inke-
roisten Reserviupseeriker-
hon kanssa. 3- asentokil-
pailu on ammuttu kauden 

viimeisellä torstaivuorolla.
Rata mahdollistaa am-

pumisen 130 m:iin ja tau-
lutasalta löytyy viisitoista 
taulupaikkaa. Aseina käy-
tetään avotähtäimellä va-
rustettuja, mallinmukaisia 
perinnekivääreitä. Perin-
nekiväärimalli on vapaa, 
mutta yleisimpinä käytös-
sä ovat pystykorvamallit. 
Perinnekivääriharrastuk-
seen kuuluu olennaisena 
osana myös patruunoiden 
jälleenlataaminen. Jälleen-
lataamalla ampumatarvike 
itse saadaan, paitsi hyvä-
käyntinen patruuna omaan 
aseeseen, myös taloudellis-
ta säästöä. Radalla vaihde-
taankin usein kokemuksia 
erilaisista latauksista ja 
keskusteluissa vilisevät 
niin grammat kuin grainit-
kin.

Heräsikö kiinnostus? Ter-
vetuloa tutustumaan lajiin.

Teksti ja kuvat Marko 
Hänninen

Ampujat valmistautuvat.

Perinteinen Kymenlaakso-
laisten reserviläisammun-
ta Ukontie kilpailtiin 28:n 
ampujan voimin. Ammun-
ta toteutettiin PV:n tuella 
ja valvonnassa. Ammun-
nan valvojana toimi Alue-
toimistosta VMP -upseeri 
kapt. Joni Lehtiranta jär-
jestäen ammuntaan ampu-
maradan, rynnäkkökivää-
rit sekä patruunat. Am-
muntaan suorittamisesta 
vastasi MPK, jonka järjes-

telmän kautta ammuntaan 
ilmoittauduttiin. Ammun-
nan johtajina toimivat Ti-
mo Viantie ja Pauli Pölö-
nen sekä ”tvälläreinä” Ju-
hani Tuominen ja Ilkka 
Reiju. 

Kisa ammuttiin vaihte-
levassa säässä, joka toi li-
sämausteen niin ampujille 
kuin toimitsijoille. Tasai-
sen kisan henkilökohtaisen 
kilpailun kolmeparasta oli-
vat Miikka Piiparinen (Eli-

mäki res.) 188 p, Tommi 
Tiihonen (Iitti ru.) 181 ja 
Ville Hietakangas (Mylly-
koski res.) 181. Joukkuekil-
pailu ammuttiin viisi mie-
hisin joukkuein ja sen voit-
ti Iitin reserviupseerikerho 
joukkueella Tommi Tiiho-
nen, Hannu Lahtinen, To-
ni Niininen, Pekka Merta-
korpi ja Tero Luukkainen.  
Kooste tuloksista on ohes-
sa.

Yksilökilpailun	10	parasta:	

	

			Joukkuekilpailun	3	parasta:		

1.  IITIN RESERVIUPSEERIKERHO  
 Tiihonen Tommi 181 6x10 
 Lahtinen Hannu 172  
 Niininen Toni 171  
 Mertakorpi Pekka 170  
 Luukkainen Tero 165 4x10 

   
859 

  

2.  
KOUVOLAN 
RESERVIUPSEERIKERHO  

 Vesanen Pekka 175  
 Pietikäinen Reino 171  
 Turkki Juha 169  
 Laakso Jerry 158  
 Jokela Kim 154  

   
827 

  

3.  
KYMENLAAKSON 
RAUHANTURVAAJAT  

 Tuominen Marko 168 1x10 
 Kaaro Juha 164 3x10 

 Räinä Mikko 164 
2x10; 
7x9 

 Hukkanen Matti 163  
 Arponen Veli Pekka 148  
   807  
	

	

	

	

1 Piiparinen Miika ELIM ÄEN RESERVILÄISET 188
2 Tiihonen Tommi IITIN RESERVIUPSEERIKERHO 181 6x10
3 Hietakangas Ville M YLLYKOSKEN RESERVILÄISET 181 5x10
4 Tuominen Kari KOUVOLAN RESERVILÄISET 180
5 Suur-Askola Tapani ELIM ÄEN RESERVILÄISET 176
6 Vesanen Pekka KOUVOLAN RESERVIUPSEERIKERHO 175
7 Tuominen Tuukka KOUVOLAN RESERVILÄISET 173
8 Lahtinen Hannu IITIN RESERVIUPSEERIKERHO 172
9 Pietikäinen Reino KOUVOLAN RESERVIUPSEERIKERHO (edusti tässä kilpailussa)171
10 Niininen Toni IITIN RESERVIUPSEERIKERHO 171
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KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY
Loppuvuoden tapahtumakalenteri 2020

SYYSKUU   
9.-10.9. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Seinäjoki
11.9. Kymen Salpa nro 3/2019 ilmestyy 
15.9. Hengellinen toimikunta, kokous Anjala
17.9. Piirin kevätkokous Kotka
19.9. Reservin ampuma- ja maastokilpailu Tyrri
20.9. RESUL: SRA-ampujakurssi Valkeakoski
21.9. Piirihallituksen kokous Piiritoimisto 
22.9. Ukontie RK-kilpailun palkintojen jako  Ups.kerho, Kouvola
LOKAKUU 
1.10. Sota-ajan lauluilta Kuusankoski
3.-4.10. RESUL: SRA-tuomarikurssi Alavus 
11.10. RESUL: SRA-tuomarikurssi Valkeakoski 
16.10. Kenttäposti 5/2020
17.10. RESUL: SRA-ampujakurssi Sastamala
29.10. Piirin syyskokous Anjala
MARRASKUU 
9.11. PYT/Kymen Salpa lehtitoimikunnan kokous Piiritoimisto
11.11.  Reservin yhdistysten ja PV:n YT-tilaisuus Ups.kerho, Kouvola
23.11. Piirihallituksen järjestäytymiskokous  Piiritoimisto 
30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet Paikkakunnittain
JOULUKUU 
4.12. Aineistopäivä Kymen Salpa 4/2020 
5.-6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Paikkakunnittain
11.12. Kymen Salpa nro 4/2020  
Viikko 49 Isoympyrän viesti Hamina 
vko 51 Joulutulet ja adventtihartaudet Paikkakunnittain
24.12. Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit  Paikkakunnittain  
Huom!  Muutokset mahdollisia!
 RESUL:n loppuvuoden kilpailuista ei ole lehden ilmestyessä päätöksiä 

KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Loppuvuoden toimintakalenteri 2020

SYYSKUU
9.-10.9. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Seinäjoki
11.9. Kymen Salpa 3/ 2020 ilmestyy
15.9. Hengellisen toimikunnan kokous Anjala 
17.9. Piirin kevätkokous Kotka
19.9.  Reserviläisten ampuma- ja maastokilpailu Tyrri 
20.9. RESUL: SRA-ampujakurssi Valkeakoski
22.9. Ukontie RK-kilpailun palkintojen jako Ups.kerho, Kouvola
LOKAKUU
1.10. Sota-ajan lauluilta Kuusankoski
3.10. Reserviupseeripäivä Helsinki
3.-4.10. RESUL: SRA-tuomarikurssi Alavus 
11.10. RESUL: SRA-tuomarikurssi Valkeakoski 
16.10. Kenttäposti 5 / 2020
17.10. RESUL: SRA-ampujakurssi Sastamala
19.10. Piirihallituksen kokous 5/ 2020 Anjalankoski
29.10. Piirin syyskokous Anjala 
MARRASKUU
7.11. Liittohallituksen kokous 4/2020 Katajanokka
Marraskuu Ampumatoimikunnan kokous Piiritoimisto
9.11. PYT- ja Kymen Salpa tmk 4/2020 Piiritoimisto
11.11. Reservin yhdistysten ja PV:n YT-tilaisuus Ups.kerho, Kouvola
28.11. Liittokokous Helsinki 
30.11. Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet Paikkakunnittain
JOULUKUU
4.12.  Kymen Salpa 4/2020, aineistopäivä
5.-6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet Paikkakunnittain
6.12. Reservin ylennykset
11.12. Kenttäposti 6//2020 
Viikko 49 Isoympyrän viesti Hamina 
Viikko 50 Piirihallituksen kokous 6/ 2020 ja 1/2021 Anjalankoski
11.12. Kymen Salpa 4/ 2020 ilmestyy
Viikko 51 Joulutulet ja adventtihartaudet Paikkakunnittain
24.12. Jouluaaton hartaustilaisuudet Paikkakunnittain
Huom!  Muutokset mahdollisia
 RESUL:n loppuvuoden kilpailuista ei ole lehden ilmetyessä päätöksiä

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry

 SYYSKOKOUSKUTSU
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n syyskokous pidetään torstaina 29.10.2020 klo.19.00 alka-
en Anjalatalossa, Elimäentie 28, 46910 Anjala. Ennen varsinaista kokousta pidetään Reserviup-
seeripiirin kanssa yhteinen ohjelmaosuus alkaen klo 18.00. 

Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu 17.30 

RESERVIUPSEERIPIIRIN KANSSA YHTEINEN OHJELMA

Klo 18.00 Yhteisen tilaisuuden avaus
 - Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
 Tervehdykset ja esitykset:
 - Anjala-talon edustaja
 - Puolustusvoimat, aluetoimisto
 Huomionosoitukset/palkitsemiset
 - Piirien puheenjohtajat
klo 19.00  Varsinainen kokous, järjestäytyminen piireittäin omiin kokoustiloihin. Kokoukseen 
on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-ohjelmasovelluksen avulla. 

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin syyskokous
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Valitaan piirihallituksen (piirin) puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen 
 varapuheenjohtaja vuodeksi 2021. 
6. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet vuodelle 2021 (yksi jäsen alkavaa 
 100-jäsenlukua kohti) sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2021
8. Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämä ehdokas liittohallitukseen.
9. Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät edustajat liittokokoukseen.
10. Valitaan Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämät ehdokkaat 
 varajäsenineen liittovaltuustoon.
11. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma vuodeksi 2021
12. Vahvistetaan piirin jäsenmaksu vuodeksi 2021
13. Vahvistetaan piirin talousarvio vuodeksi 2021
14. Käsitellään muut piirihallituksen esittämät sekä jäsenyhdistysten vähintään (7) päivää 
 ennen kokousta piirihallitukselle kirjallisesti piirin kokouksen käsiteltäväksi esittämät 
 asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
15. Kokouksen päättäminen.

Piirihallitus

Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua 
kohti seuraavasti: Kouvola 3, Hamina, Kotka ja Karhula 2, Elimäki, Iitti, Inkeroinen, Jaala, Kuu-
sankoski, Myllykoski, Pyhtää, Virolahti-Miehikkälä ja Voikkaa 1.  

Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2019 maksetut jäsenmaksut.

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina syyskuun 
17. päivänä 2020 klo 18.00 alkaen Kotkan Höyrypanimolla, Metsontie 41, 48220 Kotka. Koko-
uksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kokous pidetään koronapandemian vuoksi annetun väliaikaisen lain 290/2020 perusteella alun-
perin ilmoitetusta ajankohdasta siirrettynä.
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu   17.30  

Kokouksen yhteinen ohjelma Kymenlaakson Reserviläispiirin kanssa
Klo 18.00 Yhteisen tilaisuuden avaus
 - Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
 Tervehdykset ja esitykset:
 - Puolustusvoimat, Aluetoimiston uusi päällikkö evl Timo Heijari esittäytyy 
 Huomionosoitukset/palkitsemiset
 - Piirien puheenjohtajat
klo 19.00  Varsinainen kokous, järjestäytyminen piireittäin omiin kokoustiloihin. Kokoukseen 
on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-ohjelmasovelluksen avulla. 

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin kevätkokous
ESITYSLISTA
1. Valitaan kokoukselle
 - puheenjohtaja ja sihteeri
 - 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. 
5. Käsitellään tilinpäätös vuoden 2019 tileistä.
6. Esitellään toiminnantarkastuskertomus vuoden 2019 tilinpäätöksestä
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilivelvollisille myönnettävästä 
 vastuuvapaudesta
8. Valitaan piirin edustajat ja heille varahenkilöt liittovaltuustoon ja muihin toimielimiin.
9.  Käsitellään jäsenyhdistysten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirihallituk-
sen käsiteltäväksi kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23§.ssä mainittuja, ellei 
niitä ole kokouskutsussa mainittu
10. Mahdolliset tiedotusasiat
11. Kokouksen päättäminen

Piirihallitus

Piirin kokouksessa on jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä 
alkavaa satalukua kohti seuraavasti Kouvola 3, Hamina, Kotka ja Karhula 2, Elimäki, Iitti, Inkeroi-
nen, Jaala, Kuusankoski, Myllykoski, Pyhtää, Virolahti-Miehikkälä ja Voikkaa 1.  
Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2019 maksetut jäsenmaksut.
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Kymenlaakson Reserviläispiiri ry
 

KEVÄTKOKOUSKUTSU 
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina syyskuun 17. 
päivänä 2020 klo 19.00 alkaen Kotkan Höyrypanimolla, Metsontie 41, 48220 Kotka. Ennen var-
sinaista kokousta pidetään Reserviupseeripiirin kanssa yhteinen ohjelmaosuus alkaen klo 18.00. 

Kokous pidetään koronapandemian vuoksi annetun väliaikaisen lain 290/2020 perusteella alun-
perin ilmoitetusta ajankohdasta siirrettynä.

 Klo 17.30      Valtakirjojen tarkastus ja kokouskahvit 

Reserviupseeripiirin kanssa yhteinen ohjelma
     
Klo 18.00 Yhteisen tilaisuuden avaus
 - Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
 Tervehdykset ja esitykset:
 - Puolustusvoimat, Aluetoimiston uusi päällikkö evl Timo Heijari esittäytyy 
 Huomionosoitukset/palkitsemiset
 - Piirien puheenjohtajat
 
klo 19.00  Varsinainen kokous, järjestäytyminen piireittäin omiin kokoustiloihin. Kokoukseen 
on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-ohjelmasovelluksen avulla. 

Kymenlaakson Reserviläispiirin kevätkokous

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Käsitellään piirin vuoden 2019 toimintakertomus
6§ Käsitellään piirin vuoden 2019 tulos ja tase
7§ Esitellään toiminnantarkastajien lausunto
8§ Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta
9§ Käsitellään sääntömuutosasia
10§ Käsitellään muut asiat
11§ Kokouksen päättäminen

Piirihallitus

Jäsenyhdistykset saavat lähettää yhden (1) virallisen kokousedustajan jokaista alkavaa jäsenmää-
rän satalukua kohti seuraavasti: Hamina ja Kouvola 3, Iitti, Inkeroinen, Kotka ja Myllykoski 2, Eli-
mäki, Jaala, Kaakonkulma, Karhula-Kymi, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola, Valkeala ja Voikkaa 1. 
Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2019 maksetut jäsenmaksut.

Yhdistysten tulee nimetä henkilökohtaiset varahenkilöt sääntöjen 10§ mukaisesti.

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry

SYYSKOKOUSKUTSU
Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n syyskokous pidetään torstaina 29.10.2020 klo.19.00 alkaen 
Anjalatalossa, Elimäentie 28, 46910 Anjala. Ennen varsinaista kokousta pidetään Reserviupsee-
ripiirin kanssa yhteinen ohjelmaosuus alkaen klo 18.00. 

 Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu 17.30 

RESERVIUPSEERIPIIRIN KANSSA YHTEINEN OHJELMA
Klo 18.00 Yhteisen tilaisuuden avaus
  - Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Mertakorpi
  Tervehdykset ja esitykset:
  - Anjala-talon edustaja
  - Puolustusvoimat, aluetoimisto
  Huomionosoitukset/palkitsemiset
  - Piirien puheenjohtajat
 
klo 19.00  Varsinainen kokous, järjestäytyminen piireittäin omiin kokoustiloihin. Kokoukseen 
on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-ohjelmasovelluksen avulla. 

ESITYSLISTA:  
1. Kokouksen avaus     
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajat (viralliset)
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma 2021
6. Vahvistetaan piirin vuoden 2021 jäsenmaksu
7. Vahvistetaan piirin talousarvio vuodelle 2021 
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tilikaudelle 2021
9. Päätetään piirihallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 10 

§:n määräämissä rajoissa. 
10. Valitaan piirihallituksen muut jäsenet sääntöjen 10§:n mukaisesti  
11. Valitaan piirin edustaja Reserviläisliitto ry:n liittohallitukseen, sekä muut piirin mahdolli-

set edustajat
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta 

ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §:ssä 
mainittuja, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu

13. Kokouksen päättäminen

Piirihallitus

Jäsenyhdistykset saavat lähettää yhden (1) virallisen kokousedustajan jokaista alkavaa jäsenmää-
rän satalukua kohti seuraavasti: Hamina ja Kouvola 3, Iitti, Inkeroinen, Kotka ja Myllykoski 2, Eli-
mäki, Jaala, Kaakonkulma, Karhula-Kymi, Kuusankoski, Pyhtää, Sippola, Valkeala ja Voikkaa 1. 
Virallinen jäsenmäärä on 31.12.2019 maksetut jäsenmaksut.

Yhdistysten tulee nimetä henkilökohtaiset varahenkilöt sääntöjen 10§ mukaisesti.

Juttu	SRA	9.8.2020	

	

Kymenlaakson	piirien	SRA	mestaruuskilpailu	ammuttiin	9.8	helteisissä	olosuhteissa	Tyrrin	tilanne	radalla.	
Kilpailun	järjestelyistä	vastasi	Iitin	Reserviupseerikerho	yhteistyössä	KouMAS:n	kanssa.	Kilpailussa	
ammuttiin	pistoolilla	ja	reserviläiskiväärillä	yhteensä	4	rastia.	Kaksi	ensimmäistä	21:den	maalin	rastia	
ammuttiin	ensin	kiväärillä	ja	pistoolilla.	Kolmantena	rastina	oli	8	maalin	kiväärirasti	ja	neljäntenä	11	maalin	
pistoolirasti.	Kilpailun	tulokset	on	kokonaisuudessa	julkaistu	Kymenlaakson	Reserviläispiirin	sivuilla,	ohessa	
kooste	TOP	10.	

	

	

Pekka	Mertakorpi.	

	

			

Piirien SRA mestaruuskilpailu 
ammuttiin 9.8.2020 Tyrrin 
Tilanneradalla
Kymenlaakson piirien SRA 
mestaruuskilpailu ammut-
tiin 9.8 helteisissä olosuh-
teissa Tyrrin tilanne radal-
la. Kilpailun järjestelyistä 
vastasi Iitin Reserviupsee-
rikerho yhteistyössä 
KouMAS:n kanssa. Kilpai-

lussa ammuttiin pistoolil-
la ja reserviläiskiväärillä 
yhteensä 4 rastia. Kaksi en-
simmäistä 21:den maalin 
rastia ammuttiin ensin ki-
väärillä ja pistoolilla. Kol-
mantena rastina oli 8 maa-
lin kiväärirasti ja neljänte-

nä 11 maalin pistoolirasti. 
Kilpailun tulokset on ko-
konaisuudessa julkaistu 
Kymenlaakson Reservi-
läispiirin sivuilla, ohessa 
kooste TOP 10.

Pekka Mertakorpi
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Kymen Salpa-julkaisun 
toimituskunnan edustajat 
kävivät tutustumassa 
Kausalan Urheilu- ja ko-
neliikkeeseen. Mukana oli 
myös Iitin reserviläisyh-
distyksen puheenjohtaja 
Eero Asikainen. 

Kausalan Urheilu- ja 
Koneliike Oy on perin-
teikäs perheyritys, joka on 
perustettu vuonna 1967. 

Jo kolmannessa polvessa 
toimintaa pyörittää toimi-
tusjohtaja Juuso Rämä.  
Valikoimaan kuuluu mo-
nia reservin aktiiveille 
käyttökelpoisia tuotteita 
liikuntaan, metsästyk-
seen, kalastukseen, retkei-
lyyn ja yleensäkin urhei-
luharrastukseen, myös 
ampumaurheiluun. Liike 
sijaitsee Kausalassa, mut-

ta sillä on myös sivutoimi-
piste Kouvolassa, Kouvo-
lan Pyöräpaja, joka on ni-
mensä mukaisesti erikois-
tunut polkupyöriin ja pyö-
rätarvikkeisiin, sekä pyö-
rien huoltoon. Kausalan 
ja Kouvolan toimipisteet 
tukevat toinen toisiaan, 
mutta asemyyntiluvat ja 
siihen kelpaavat tilat eivät 
tänä päivänä ole läpihuu-

Urheilu-, erä- ja  
metsästystarvikkeita yli 50 vuotta

. Tutustumiskäynnillä Pekka Mertakorpi hankki perinnekivääriinsä patruunoita. 

Puheenjohtajat Pekka Mertakorpi (RU-piiri) ja Eero Asikainen (Iitin seudun res) kiinnostuneina, esittelyssä 
puoliautomaattihaulikko Derya MK12. Pöydällä metsästyskivääri Tikka T3 CTR. Esittelijänä tiskin toisella puo-
lella Janne Matilainen (vas) ja toimitusjohtaja Juuso Rämä. 

tojuttu, ja siksi aseita saa 
vain Kausalan toimipis-
teestä, Rämä valaisee asi-
aa. Molemmissa toimipis-
teissä on asiakkaiden saa-
tavilla ammattitaitoinen 
henkilökunta ja alan yk-
kösmerkit.

Aseet ja ampumatar-
vikkeet ovat olleet valikoi-
massa alusta lähtien, vuo-
sikymmenten varrella 
enemmän tai vähemmän 
aktiivisesti, mutta kulu-
van vuoden maaliskuussa 
yritys otti kuitenkin uu-
den askeleen pyrkimykse-
nään ottaa aseiden ja am-
pumatarvikkeiden saralla 
vahvempi rooli alueella. 

Valikoimassa ovat aseet, 
patruunat, optiikat ja 
muut ase- ja ampumatar-
vikkeet. Patruunoista löy-
tyvät yleisimmät ja myy-
dyimmät kaliiberit.  Yli-
voimaisesti suosituimpia 
asemerkkejä ovat Sako, 
Tikka ja Beretta. Myös 
muita merkkejä saa, ja py-
rimmekin löytämään aina 
sopivan tuotteen asiak-
kaalle, sanoo Rämä.  Hän 
toivottaa kerhojen ja yh-
distysten jäsenet tervetul-
leiksi tutustumaan.

Teksti ja kuvat Leevi 
Lassila
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Iitin RU-kerho mittelöi 
Mankalassa
Iitin Reserviupseerikerhon 
jäsenet kokoontuivat 15. 
heinäkuuta ottamaan mit-
taa toisistaan taakankan-
nossa, käsikranaatinhei-
tossa ja ammunnassa. Mit-
telön päätteeksi syötiin 
kerhon puheenjohtajan 
Tommi Tiihosen keittämä 
herkullinen lohisoppa ja 
testattiin Iitin Metsästys-
seuran saunan löylyt. 

Itse kisassa ammuttiin 

sekä ilmapistoolilla että 
-kiväärillä. Kuudella käsi-
kranaatilla piti osua kol-
meen maaliin. Taakankan-
nossa kuljettiin 20 metrin 
matkaa edestakaisin mo-
lemmissa käsissä 20 kilo-
gramman painot. 

Leikkimielisen kisan 
voiton veivät Tiihonen se-
kä Ville Rintala. Kolman-
neksi sijoittui jo 1950-lu-
vulla reserviläistoimintaan 

tullut Matti Mikkola. 
Kisan osallistujien ikä-

haitari oli 29–86 vuotta. Ki-
sailun ja lohisopan ohessa 
vaihdettiin kuulumisia ja 
kokemuksia eri reserviup-
seerikursseilta sekä suun-
niteltiin tulevia koitoksia. 

Teksti: 
Johannes Niemeläinen
Kuvat: 
Hannu Lahtinen

Tommi Tiihonen vauhdissa taakankannossa. Seuraamassa kuopus Tero Luukkainen (vas.), Ville Rintala, nes-
tori Matti Mikkola, ajanottajana Johannes Niemeläinen ja reserviupseeripiirin puheenjohtaja Pekka Merta-
korpi.

Pekka Mertakorpi ja Matti Mikkola ampumassa

Reservin Ampumamesta-
ruuskilpailut Hälvälässä ja 
Tyrrissä 2020

Puolustusvoimain ko-
mentaja, kenraali Timo 
Kivinen avasi 22.8. Reser-
vin ampumamestaruus-
kisat Hollolan Hälväläs-
sä. Tänä vuonna tapahtu-
ma järjestettiin poik-
keuksellisesti kahdella 
paikkakunnalla, kun osa 
sarjoista kilpailtiin Tyr-

rin ampumakeskuksessa 
Kouvolassa. Tyrrin osuu-
den kävi avaamassa Re-
serviupseeriliiton pu-
heenjohtaja Aaro Mäke-
lä. 

Reservin ampuma-
mestaruuskilpailuihin 
Kymenlaaksosta osallis-
tui Sakari Aholan kokoa-

ma jo ennakkoon arvioi-
tuna kilpailukykyinen 
joukkue. Kymenlaakson 
joukkue voitti yleismes-
taruuden ylivoimaisesti. 
Joukkue voitti neljä lajia 
seitsemästä. Ohessa yh-
teenveto tuloksista. 

Yleismestaruuden palkintoa vastaanottamassa Mikko Mattila, Kari Uski, Juha Suurnäkki, Sakari Ahola, Tau-
no Lindström ja Jarmo Järvelä.

Tyrrin osuuden avasi Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä.

Inkeroisten Seudun Reserviläiset

Rantaongintakilpailu
La 12.9.2020 Känkkärän laavun maastossa Anjalassa. Kokoontuminen Nuorisokeskus Anjalan 
Makasiinikahvilan pihalla klo 12.30, josta siirrytään onkipaikalle. Onkimisaika 13.00 - 15.00. 
Makkaratarjoilu.

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunta
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Virolahden ja Miehikkälän 
Reserviupseerikerho ja 
Kaakonkulman Reserviläi-
set olivat sananmukaisesti 
puun ja kuoren välissä ke-
säkuun alussa. Nimittäin 
kerhot ottivat hoitaakseen 
Miehikkälän Salpalinja-
museon taisteluhautojen 
entisöintiin varatun pyöre-
än puutavaran kuorimisen 
ja aisaamisen.

Kerhot olivat myös ku-
vainnollisesti puun ja kuo-
ren välissä, sillä aloitettu 
urakka oli isompi kuin al-

kuun uskottiin. Näet toi-
meen lähdettiin yli-itsevar-
masti. Mutta jo ensimmäi-
senä iltana kävi nopeasti sel-
väksi, että urakka kestäisi 
oletettua kauemmin. Suuri 
puupino ei alkanutkaan hu-
veta odotettua tahtia. 

Silti viimeinenkin 
pölkky tuli kuorituksi. Sa-
votta otti yhteensä kymme-
neltä eri mieheltä peräti 
kuusi hikistä iltaa. Talkoo-
tunteja kertyi yhteensä ta-
san sata, RU 60 ja RES 40 
työtuntia. Talkoolaisia oli 

molemmista kerhoista vii-
si työmiestä, suurin piir-
tein sama määrä kuin rak-
koja kämmenissä. 

Korona-aika otettiin 
työssä huomioon varoetäi-
syyksissä ja evästelyissä. 
Vain oireettomat otettiin 
työmaalle, ja työmaan 
tarkkailussa ei yhtenäkään 
iltana havaittu epäilyttävää 
yskimistä.

 Työ tehtiin perinteisil-
lä työkaluilla eli kuorima-
raudoilla ja petkeleillä. Puu-
tavaran kuorimisessa nou-

datettiin alkuperäisiä lin-
noittamisohjesäännön vaa-
timuksia. Suurimmillaan 
jopa tukkimittaiset pölkyt 
kuorittiin joko kokonaan tai 
kolmelta sivulta.

Tiukkojen koronaohjei-
den rajoittaman kevään jäl-
keen molempien kerhojen 
jäissä ollut toiminta tarjosi 
vihdoin mukavia iltoja jä-
senistölleen. Välillä juttu 
lensi lähes lastujen ja kuo-
renkappaleiden lailla.  Työ 
lisäsi entisestään linnoitta-
jasukupolvien kunnioitus-
ta. Työmotivaatio oli kova 
alusta loppuun ja vahva 
maanpuolustushenki siivit-

ti liipatut terät juoksemaan 
runkojen pinnassa.

Kaluston kunto vaikut-
ti selvästi tulokseen ja am-
mattilaisten lailla teristä pi-
dettiin hyvää huolta. Osal-
le muodostui urakan aika-
na selkeä suosikkityökalu, 
joka varattiin jo etukäteen 
mainiten seuraavan päivän 
urakkaan. 

Porukassa oli ammatti-
miehiä, jotka käyttivät ko-
ko urakan ajan joko petke-

lettä tai vuolurautaa ja sit-
ten sekatyömiehiä, jotka 
vaihtelivat työvälinettä.

Kilvoittelulta ei 
vältytty

Työtahti yritettiin pitää 
rauhallisena ja työturvalli-
sena. Suomalainen perus-
luonne otti kuitenkin ajoit-
tain vallan ja pientä kilvoit-
teluakin päästiin todista-
maan. Kaverin työn etene-
mistä seurattiin sivusil-
mällä. Nuoria miehiä ei 
työmaalle uskallettu pääs-
tää kuin yksi kerrallaan, et-
tei kilvoittelu olisi täysin 

lähtenyt rukkasesta!
Parasta urakassa oli on-

nistuneen lopputuloksen 
lisäksi päästä kuulemaan 
nuo sadat, hauskat ja ikä-
vätkin, tarinat, jotka tal-
kooporukan kesken jaet-
tiin menneitä sattumuksia 
muistellessa.  Juttuaiheita 
riitti, tuoreesta kyynpure-
masta lapsuusajan poika-
maisiin kepposiin, sattu-
muksiin varusmiesaikana, 
työtehtävissä ja vapaa-ajan 

harrastusten parissa. Pari-
tuntinen talkooilta meni 
huomaamatta. Puhe ja 
naurunremakka kuului 
varmasti kauas kauniissa 
alkukesän illoissa.

Oli helppo kuvitella, et-
tä vaikka alkuperäisten lin-
noitustöiden aikaan tilan-
ne oli varsin erilainen, niin 
tunnelma kuorintapaikal-
la on työn tuoksinassa ol-
lut varmasti hyvin saman-
kaltainen. 

Olimme etuoikeutettu-
ja, kun pääsimme koke-
maan tämän pienen linnoi-
tustyön voimainponnis-
tuksen näin Salpalinjan 

80-vuotisjuhlavuonna. 

Jutun kuvat  
Armi Oinonen. 

Omakohtaisesti osallistu-
neena raportoijana
Petri Rajajärvi

Virolahden ja Miehikkälän   
reservikerhot puun ja kuoren välissä

KUTSU RESERVIN 
AMPUMA- JA 

MAASTOKILPAILUUN
Kouvolan ja Elimäen Reserviupseerikerhot järjestävät piirien yhteisen ampuma- ja maastokilpai-
lun varusmiespalveluksen suorittaneille ja järjestöihin kuuluville reserviläisille.    
PAIKKA: Tyrrin ampumakeskus lähimaastoineen, Utti
AIKA: Lauantai 19.9.2020
AIKATAULU: 09:OO mennessä ilmoittautumisen varmistaminen ja ampujaksi hyväksyminen. 
Arviolta klo 15.00 jälkeen palkintojen jako.
VAADITTAVA VAKUUTUSTURVA:  Minimissään riittää reserviläisjärjestön jäsenyyteen perus-
tuva ryhmätapaturmavakuutus.  Myös SAL:n ja reservin erillinen ampumaturva käyvät vakuutuk-
sista. Jäsen- tai vakuutuskortti esitettävä ilmoittautuessa.  
HUOLTO:Kilpailun jälkeen omatoiminen huolto ja mahdollisuus saunomiseen.
Virvoitusjuomia ja välipalatyyppinen muonitus järjestäjien puolesta. 
PUKEUTUMINEN: Oma, säänmukainen ulkoilu/kilpailuvarustus
ILMOITTAUTUMINEN: Sähköpostilla reservipiirien toimistolle 13.9.2020 mennessä osoittee-
seen kymresmail@gmail.com.
Ilmoittautuessa mainittava sotilasarvo, täydellinen nimi, syntymäaika, res.järjestö ja sähköpos-
tiosoite.
Tervetuloa!

Kymenlaakson reservipiirit    Kouvolan Reserviupseerikerho    Elimäen Reserviupseerikerho


