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Yleistä
Vuosi 2018 oli Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n 50. toimintavuosi. Toiminta noudatti SRTL:n
tavoitteita. Yhdistyksen tehtävänä on liiton päämäärien mukaisesti tehdä rauhanturvaamistoimintaa
tunnetuksi ja vaalia rauhanturvaamisperinteitä ja yhteisiä muistoja.
Toimintavuotta 2018 leimasi yhdistyksen 50 -vuotisjuhlaan valmistautuminen ja
Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen (RVPK) kiivastahtinen rakentaminen
Wanhan Veteraanin tiloihin Haminaan. Perinnekeskuksen avajaiset olivat 2. elokuuta ja yhdistyksen
komeat 50-vuotisjuhlat vietettiin 7. syyskuuta.
Kymenlaakson Rauhanturvaajien loppusyksystä 2016 alullepanema ja pohjustama Wanha Veteraani
- hanke vaati koko toimintavuoden 2018 yhdistyksen asiaan vihkiytyneen ydinryhmän ja
talkoojoukon puurtamista ja parhaiden mahdollisten työhön innokkaiden panosta perinnekeskuksen
avaamisen toteuttamiseksi.
Lisäksi toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin vakiintuneet toiminnat ja osallistuttiin useisiin
tapahtumiin, joko järjestäjänä tai vierailijoina.
Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus Wanha Veteraani
Yhdistyksemme jäsenistä 8.1.2018 Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen
vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Markku Hutka. Vesa Kangasmäen tehtävät jatkuivat
RVPK-yhdistyksen toiminnanjohtajana, sihteerinä ja taloudenhoitajana. Muilta osin hallituksessa
jatkoivat varapuheenjohtajana Susanna Lindemark, Kimmo Hakanen ja Lauri Sipari (24.5.2018
asti), varajäseninä Aki Laasonen, Ari Reijo ja Terho Ahonen. Suomen Rauhanturvaajaliittoa
yhdistyksen hallituksessa edusti liiton varapuheenjohtaja Esko Hakulinen Seinäjoelta (varalla Ilkka
Koskinen Lahti). Lisäksi RVPK:n hallitukseen valittiin muiden jäsenyhdistysten edustajina Matti
Sahala (Juha Rantala), Eero Lauri (Raimo Hannula), Eeva Rautamaa (Saara Laine) ja Pentti Snygg (
Heikki Hokkanen).
Suomalaisen rauhanturvatoiminnan ja kriisinhallinnan historia on luonnollinen jatke itsenäisen
Suomen maanpuolustukselle ja sen vapaaehtoistyölle. Perinnekeskusidea on nerokas oivallus vetää
rauhanturvaperintö sekä alueen maapuolustus- ja veteraaniyhdistykset saman katon alle. Uuden
yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomen Rauhanturvaajaliitto, Kymenlaakson Rauhanturvaajat,
Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ja RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys. Wanhan
Veteraanin jäsenyhdistysten määrä kasvoi vuoden loppuun mennessä noin 20:een ja kasvaa yhä.
Hankeajatuksen toiminnallisuuden takeena on se, että perinnekeskuksen tilat ovat jäseniksi
hakeutuneiden ja hakeutuvien alueellisten ja paikallisten veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten
käytössä kokoontumisiin ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Niiden perinne-esineistön
taltiointi ja myös esillepano vaihtuvissa näyttelyissä kuuluu toiminta-ajatukseen.
Wanha Veteraani on myös MPK:n Kaakkois-Suomen Maanpuolustuspiirin uusi Haminan
koulutuspaikka ja sen toimisto sijaitsee perinnekeskuksen tiloissa. Perinnekeskus on saanut
toiminnan käynnistämiseen Leader-rahoitusta Etelä-Kymenlaakson kehittämisyhdistys Sepralta.
Avajaisia vietettiin 2. elokuuta 2018 Hamina Tattoo –viikon aikana. Haminan rauha, kaupungin
vanha linnoitushistoria ja sijainti porttina Salpalinjalle antavat luontevan pohjan kehittää
perinnekeskusta myös osana koko Etelä-Kymenlaakson matkailutarjontaa ja elinkeinopolitiikkaa.
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KYMLRT:n vetaraanityö
Veteraanityössä päätehtävämme on sotiemme veteraanien tukeminen ja heidän perinteensä
vaaliminen ja siirtäminen nuorimmille sukupolville. Yhdistys tuki sotiemme veteraanikeräyksiä
asettamalla rauhanturvaajia keräyksen organisointi- ja opastehtäviin sekä Kouvolassa ja Kotkassa.
Edellä mainittu Wanha Veteraani osaltaan täyttää sotiemme veteraanien perinteen vaalimistehtävää
ja samaa mitä suurimmissa määrin myös rauhanturvaperinteen osalta. Veteraanityön tarve kasvaa
myös KYMLRT:n oman vanhenevan jäsenistön tukemisessa ja vertaistukityössä. Liiton panostus
vertaistukitoimintaan on lisännyt mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia ja osallistua muiden
yhdistysten tai liiton järjestämiin vertaistukitilaisuuksiin. Molemmissa tehtävissä KYMLRT:n
jäsenistö on oivallisella tavalla joukkoina tai yksittäin tehneet erinomaista työtä.
Kaikista käytännön tukitoimista MPK ry:n ja puolustusvoimien kanssa on päästy hyviin
ratkaisuihin, myös vuonna 2018.
Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 368 jäsentä, nettovähennys vuoden aikana oli
5 jäsentä.
Kunniajäsenet
Kymenlaakson Rauhanturvaajien kunniajäseniä ovat Kauko Ala-Turkia, Gustav Hägglund, Keijo
Kouvonen ja Teemu Suur-Näkki. Suomen Rauhanturvaajaliiton kunniajäseniä ovat Gustav
Hägglund, Hannu Levänen, Raimo Nevasuo ja Vesa Yrjölä. He kaikki (8) ovat siis vapaajäseniä.

Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallitukseen toimintavuonna kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Susanna Lindemark
sekä jäseninä Aki Laasonen, Reijo Tähti, Vesa Raussi, Tiina Kivinen, Bengt Brinkas, Ari Reijo, Ari
Surakka ja Sami Aho. Varajäseninä olivat Ari Kainulainen ja Martti Laakso.
Yhdistyksen toimihenkilöt olivat seuraavat: puheenjohtaja Susanna Lindemark, varapuheenjohtaja
Aki Laasonen, rahastonhoitaja Vesa Raussi, sihteeri Reijo Tähti, ampumavastaava Aki Laasonen,
veteraanitukihenkilöt Sami Aho ja Bengt Brinkas, jäsenrekisterivastaava Pentti Tienhaara, tiedottaja
Terho Ahonen, Rauhanturvaaja-lehden Yhdistykset toimivat –palstan hoitaja Tiina Kivinen.
Toiminnantarkastajina olivat Markku Pakkanen ja varalla Mikko Räinä.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Kevätkokous pidettiin 21.3.2018
Haminassa Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen (RVPK) tiloissa. Paikalle saapui
peräti 47 yhdistyksen jäsentä. Sen on yhdistyksen kokoushistorian kärkilukuja. Perinnekeskushankkeen esittely oli kokousrutiinien jälkeen illan parasta antia. Jäsenistö kuunteli RVPK:n
toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäen esitystä mielenkiinnolla. Hän kertoi, että kiinnostus hanketta
kohtaan on tuonut muun muassa hyviä materiaali- ja jopa kokoelmatarjouksia perinnekeskuksen
sisällöksi.
Kokouksen alussa KYMLRT:n varapuheenjohtaja Aki Laasonen vastaanotti Suomen
Rauhanturvaajaliiton kultaisen ansiomitalin. Nobel muistoristin saivat rintapieleensä Teuvo Väkevä
ja Jari Merikannel. Syyskokouksessa 21.11.2018 Kouvolassa oli juhlan tuntua. Matti Tiikanen

4
vastaanotti Suomen Rauhanturvaajaliiton 2 lk:n ansioristin. Teemu Suur-Näkki kutsuttiin
KYMLRT:n kunniajäseneksi. Kouvolassa pidetyssä kokouksessa Nobel-ristin sai Yrjö Mäkinen.,
KYMLRT:n jäsenrekisterinhoitaja Pentti Tienhaaraa yhdistys muisti 70-vuotissyntymäpäivän
johdosta.
Liittokokoukset ja järjestökoulutus
Kymenlaakson Rauhanturvaajien edustajat SRTL:n liittokokouksissa 2018:
Kevätkokous 28.4. Kuopio;
Lindemark Susanna, Kivinen Tiina, Kouvonen Keijo, Kuosmanen Pekka, Suur-Näkki Teemu +
vaimo ja Kykkänen Herkko.
Syyskokous 28.10. Helsinki;
Lindemark Susanna, Eerola Tuuli + avec, Hägglund Gustav, Levänen Hannu, Kouvonen Keijo,
Suur-Näkki Teemu + vaimo, Teuvo Ruippo, Vertanen Raimo, Tienhaara Pentti + vaimo ja Yrjölä
Vesa + vaimo.
Järjestökoulutus 18.11.2018 Helsinki; Tienhaara Pentti
Varsinainen toiminta, lipunnostot ym.
Varsinaisen toiminnan päätapahtumat on kirjattu KYMLRT:n kotisivujen uutisiin. Niistä tekstejä on
poimittu tämän toimintakertomuksen jatkeeksi. Linkki vuoden 2018 uutisiin:
http://www.rauhanturvaajat.com/uutiset/
Kouvolassa Kymen lukolla KYMLRT:n jäsenet osallistuivat lipunnostoon kolme kertaa,
kansallisena veteraanipäivänä (17 osallistujaa, mukaan luettuna kansanedustaja Markku Pakkanen),
kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä (11 osallistujaa) ja YK:n päivänä (13 osallistujaa).
Lippuosastoa johti Raimo Vertanen.
Kotkan kaupungintalon tasanteella lipunnostoja oli kuusi kertaa, osallistujia yhteensä 102
rauhanturvaajaa. Lipunnostoja johti Pertti Huhtanen yhteistyössä Martti Laakson kanssa.
Itsenäisyyspäivän lipunnoston yhteydessä Kotkan kaupunki tarjosi kahvit ja paikalla ollut
kaupunginhallituksen johto esitti erityiskiitokset rauhanturvaajien panoksesta niin lipunnostossa
kuin sotiemme veteraanien tukemisessa.
Lisäksi rauhanturvaajat Kotkassa ja Kouvolassa osallistuivat kunniakäynteihin sankarihaudoilla
kunniavartioina, veteraanijuhliin avustajina ja pyydettynä esimerkiksi yhden sotaveteraanin
hautajaisiin kantajina. Näistä ja muistakin vastaavista ”lipunnäytöistä” löytyy useita ansaittuja
juttuja vuoden 2018 nettisivujen uutisissa.
Tiedotus
Yhdistyksen tiedotusta on hoidettu omien www.rauhanturvaajat.com/uutiset/ -internet-sivuston,
facebookin Kymenlaakson Rauhanturvaajat –sivuston sekä jäsenistölle myös monien
joukkosähköpostilähetysten ja Rauhanturvaaja-lehden Yhdistykset toimivat -palstan avulla. Lisäksi
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yhdistyksen tapahtumista on uutisoitu maakunta- ja paikallislehdissä sekä Rauhanturvaaja-lehdessä.
Päätiedottajana on ollut Terho Ahonen.
Poimintoja KYMLRT:n nettisivujen tapahtumauutisista vuodelta 2018
Uutiset perustuvat runsaaseen kuvitukseen, joita on mahdoton kopioida paperiversioon.Tekstit ovat
julkaisuajan aikamuodossa ja ne ovat kaikki tiedottajan kirjoittamia. Kaikista uutisista ei ole
poimintoja; ne mitkä puuttuvat ovat netissä nähtävissä.
Finlandia-hiihto
SRTL:n Finlandia-hiihdon joukkueenjohtajana toimi Sami Aho 24.2.2018. Finlandia-hiihto 2018 oli
järjestyksessään 45:s ja kolmastoista vuosi SRTL:n historiassa. Ilmoittautuneita oli alunperin
toistakymmentä, mutta loppumetreille kriisinhallintaveteraanien rivit harvenivat flunssa-aallon
pyyhkiessä etupäässä pitkin Etelä-Suomen jäsenyhdistyksiä. Kuusi hiihtäjää pääsi kumminkin
tavoitteen kulmasta kiinni, joista yksi joutui keskeyttämään reitin fyysisen rasituksen ja kylmän
pakkaskelin takia. Kaksi rauhanturvaajaa hiihti viisikymmentä kilometriä, Pekka Toivari
Kymenlaaksosta ja Olli Nurmi Helsingistä. 32 km matkan hiihtivät joukkueen nestori, vuonna 1938
syntynyt Heikki Pelli Varsinais-Suomen Sinibareteista, Erkki Turunen Päijät-Hämeen
Rauhanturvaajista ja Vesa Paunonen Helsingin Rauhanturvaajista.
2018 ladut olivat varsin mallikkaassa kunnossa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kun kaikki baretin
omaavat hiihtäjät tulivat maaliin, oli tarjolla saunomista, hierontaa, ruokailua ja rentoutumishoitoa
korvauksena matkan rasituksista. Järjestäjä oli hyvin huomioinut kaikki hiihtäjät, joita vaikutti
olevat hyvin monesta kansallisuudesta. Heiltä saimmekin hyvää palautetta ja joukkueemme oli
usein valokuvauksen kohteena. Liekö haavina toiminut ja näkyvästi heilunut YK:n lippu huoltajan
repun kulmassa. Suomen Rauhanturvaajaliiton Finlandia-hiihtojoukkueen huoltajat Martti Laakso ja
Sami Aho, Kymenlaaksosta molemmat ansaitsevat ison kumarruksen.
Kevätkokous veti väkeä Haminaan
Kymenlaakson Rauhanturvaajien kevätkokous pidettiin 21.3.2018 Haminassa Rauhanturvaamisen
ja veteraanityön perinnekeskuksen (RVPK) tiloissa. Paikalle saapui peräti 47 yhdistyksen jäsentä.
Sen on yhdistyksen kokoushistorian kärkilukuja.
Perinnekeskus-hankkeen esittely oli kuivahkojen mutta välttämättömien kokousrutiinien jälkeen
illan parasta antia. Jäsenistö kuunteli RVPK:n toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäen esitystä
mielenkiinnolla. Hän kertoi, että kiinnostus hanketta kohtaan on tuonut muun muassa hyviä
materiaali- ja jopa kokoelmatarjouksia perinnekeskuksen sisällöksi.
Kokouksen alussa KYMLRT:n varapuheenjohtaja Aki Laasonen vastaanotti Suomen
Rauhanturvaajaliiton kultaisen ansiomitalin. Nobel muistoristin saivat rintapieleensä Teuvo Väkevä
ja Jari Merikannel.
Susanna Lindemark vuoden 2017 baretti
Vuoden baretti 2017 –tittelin ja kiertopalkinnon sai kevätkokouksessa hallituksen yksimielisellä
päätöksellä yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Lindemark. Perusteluina olivat hänen
ennakkoluuloton asenne ensinnäkin suostua ehdokkaaksi ja tulla valituksi puheenjohtajaksi
miesvaltaiseen yhdistykseen vuodelle 2016.
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Ja lisäksi nimenomaan viime vuonna toteutunut ehdokkaaksi asettuminen ja valinta Suomen
Rauhanturvaajaliiton hallituksen jäseneksi 2018 alkaen osoittavat Susannan tahdonlujuutta ja
määrätietoisuutta.
Puheenjohtajan saaman Vuoden baretti –tittelin taustalla on vahvasti myös hänen työnsä edellä
kerrotun RVPK:n perustamiseen liittyvässä prosessissa ja KYMLRT:n jäsenistön vetäminen
yksimielisesti hankkeen taakse. Perinnekeskus-hankkeen aloitteen tekijänä KYMLRT joutui
puheenjohtajansa johdolla nopeisiinkin ratkaisuihin hankkeen eteenpäinviemisessä.
Kimmo Hakanen vuoden 2018 kadettiupseeriksi
Kymenlaakson Rauhanturvaajien jäsen ja edustaja Wanhan Veteraanin hallituksessa nimettiin
vuoden 2018 kadettiupseeriksi. Hakasta kiitettiin erityisesti esimerkillisyydestä, verkottumisesta ja
yhteistoimintakyvystä.
Rauhanturvaajat veteraanien asialla
Kansallinen veteraanipäivän lipunnosto tapahtui Kymen lukolla Kouvolassa tutulla kaavalla
Kymenlaakson rauhanturvaajien voimin. Lipunnosto-osastoa johti Raimo Vertanen, fanfaarin
kajautti Juhani Kulhela ja lipun nosti Matti Tiikanen. Muut rauhanturvaajat tekivät kunniaa!
Kansallisen veteraanipäivän seppelpartioon rauhanturvaajat osallistuivat Kotkan veteraanijuhlassa.
Aamun lipunnostossa Kotkassa oli 16 osallistujaa vahvistettuna Kotkan uudella
kaupunginjohtajalla.
Kaksi kultaista ansiomitalia
Suomen Rauhanturvaajaliiton kevätliittokokous ja 50-vuotisjuhla Kuopiossa poiki lauantaina
28.4.2018 Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n jäsenille kaksi liiton kultaista ansiomitalia. Niitä
olivat vastaanottamassa Tiina Kivinen ja Herkko Kykkänen.
Rauhanturvaajat linnoitustöissä rajan pinnassa
Kymenlaakson Rauhanturvaajien puolustuslohko Salpalinjalla vahvistui äitienpäivän
viikonloppuna jälleen muutamalla kenttälinnoitteella. Juvalaisen Rainer Fabriciuksen 2013
aloittama talkooputki Miehikkälässä ja Virolahdella jatkui nyt 20 miehen voimalla.
Rauhanturvaajien tasoa oli kohottamassa tiukka reserviläinen Jarno Simola Kouvolasta. Jos
reserviläisissä on Jarnon kaltaista osaamista ja työmoraalia enemmänkin, niin mielihyvin otamme
heitä lisää remmiin. Töihin päätimme nimittäin tulla myös vuoden päästä äitienpäivän aikaan, Fabri
sanoi.
Rauhanturvaajien talkoojoukkoon saatiin tällä kertaa neljän miehen vahvistus Turun puolesta,
Varsinais-Suomen Sinibareteista Juha Laineen johdolla; mukaan mielenkiinnosta lähtivät Seppo J
Papunen, Risto Harjula ja Ari Ahomäki. Muuten joukko oli pääosin vanhaa tuttua; Erik Ruopsa
polkaisi töihin suoraan Kemijärveltä. Pohjois-Savon Rauhanturvaajien osasto, Lauri Antikainen,
Mauri Pekurinen, Markku Lintu ja Teemu Tolonen ansaitsee maininnan esimerkkinä
uskollisuudesta ja kannustuksena muillekin yhdistyksille.
Kymenlaakson Rauhanturvaajat pitivät kyllä pintansa isännän elkein niin laadullisesti kuin
määrällisesti. Heidätkin on pakko mainita nimeltä: jäsenrekisterimme hoitaja Hämeenlinnasta Pentti
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Tienhaara, sitkeääkin sitkeämpi sissi Pentti Piironen ja Sami Aho Kouvolasta, Pekka Toivari
Haminasta ja mukana pyörien tiedottaja Terho Ahonen Miehikkälästä. Ja kun nimien makuun on
päästy, on tietenkin lueteltava Jalo Ollila Mäntsälästä, Juha Maukonen Helsingistä, Terho Takkinen
Juvalta ja Pauli Muhonen Mikkelistä.
Osoittaa melkoista sitoutumista useimmilta talkoolaisilta jo pelkkä matkustaminen työkohteille,
puhumattakaan hillitön himo saada näkyvää aikaan. Ja sitä kyllä nytkin saatiin. Salpalinja-museolla
talkookohteena oli Taavetintien eteläpuolella panssarikaivantoesteen penkkaan sijoitetut kaksi
kahden miehen pesäkettä ja yksi yhden miehen pesäke aivan tien varressa. Lisäksi raivattiin
panssariestekaivanto sekä avattiin ampuma-alaa mainituille pesäkkeille.
Virolahden Bunkkerimuseolla taisteluhaudan uutta puuverhousta syntyi liki kymmenen metriä.
Talkoolaiset saivat uutena kohteena tuntuman esimerkiksi tieaukon sulkemiseen sopivan
siirrettävän ”espanjalaisen ratsun” rakentamisesta.
Keijo Kouvonen 70 vuotta
Kymenlaakson Rauhanturvaajien puheenjohtaja 1996-2005 ja kunniajäsen Keijo Kouvonen vietti
70-vuotissyntymäpäiväänsä 20.5.2018 kymenlaaksolaisten rauhanturvaajaystäviensä parissa.
Jukka Kansosen muistolle ja YK:n kansainvälinen rauhanturvaajien päivä
Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry palkitsi YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä
Kotkassa lipunnoston yhteydessä neljä jäsentään. Suomen Rauhanturvaajaliiton kultaisen
ansiomitalin sai YKSK:ssa Suezilla 1956-57 palvellut Arvo Tuominen. Pronssisen ansiomitalin
saivat Jarmo Rouvinen, Kalevi Leppäviita ja Mauri Kortelainen. Mitalit jakoivat KYMLRT:n
puheenjohtaja Susanna Lindemark, liiton kunniajäsen Hannu Levänen ja KYMLRT:n sihteeri Reijo
Tähti.
Kotkalaiset rauhanturvaajaveteraanit nostivat liput perinteiseen tapaan. 29.05. Kotkan
kaupungintalon uljaisiin salkoihin.
Lippukahvien jälkeen oli Kymin hautausmaalla kunnianosoitus Afganistanissa vuonna 2011
tievarsipommin surmaaman Jukka Kansosen haudalla. Tätä tilaisuutta juhlistivat Kansosen omaiset
ja kukkalaitteen laskua seurannut kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen esittämä rukous.
Kouvolassa Kymen Lukolla 11 rauhanturvaajaa ja yksi puoliso oli lipunnostossa. Tilaisuudessa
luovutettiin Nobel-ristit Juhani Juholalle ja Keijo Matintalolle.
Teuvo Ruipolle korkea kunniamerkki
Kymenlaakson Rauhanturvaajien aktiivijäsenenä ja rahastonhoitajana pitkään toimineelle Teuvo
Ruipolle Kouvolasta on myönnetty 4.6.2018
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein -kunniamerkki!
Talkoissa Wanhan Veteraanin voima
Välitilinpäätöksenä kesän lukuisista talkoista Wanhassa veteraanissa katsaus kolme viikkoa ennen
avajaisia:
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Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanha Veteraani avataan Haminassa 2. päivänä
elokuuta, tätä kirjoitettaessa kolmen viikon päästä!
Käytännön rakennustyöt vanhan toimiupseerikerhon tilojen muuttamiseksi perinnekeskukseksi
alkoivat vajaa kuukausi sitten 14. kesäkuuta. Muutostöille ja näyttelyn pystyttämiselle jäi siis aikaa
karkeasti vain puolitoista kuukautta. Silti toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäki ja näyttely- ja
talkoopäällikkö Ismo Flink ovat ainakin ulospäin rauhallisuuden perikuvia!
– Aikataulussa ollaan ja työt sujuvat, herrat vastaavat hymynkare huulillaan!
Miten tämä on mahdollista, millä työvoimalla?
Siihen selitys löytyy paitsi töitä edeltäneestä perusteellisesta suunnittelusta, töiden rytmityksestä,
mutta ennen kaikkea vapaaehtoisesta työstä ja sen laadusta, sanalla sanoen talkootyövoimasta.
Välitilinpäätös 14.6.- 12.7.2018 talkoolistoista kertoo korutonta, huulet pyöreäksi vetävää
sitoutuneisuutta. Listoilta löytyy 45 eri nimeä. Niistä Kymenlaakson Rauhanturvaajien jäseniä on
40 ja Päijät-Hämeen Rauhanturvaajien jäseniä viisi henkeä! Isännän ottein KYMLRT:n noin 360
hengen jäsenmäärästä talkoissa on käynyt yli kymmenen prosenttia jäsenistöstä. Siitä olisi mikä
tahansa yhdistys ylpeä! KYMLRT ainakin on; kaikki talkoisiin osallistuneet rauhanturvaajat saavat
nimensä kunniatauluun jollekin Wanhan Veteraanin seinälle tavalla tai toisella!
Talkoissa on ollut paljon päivästä toiseen urakoijia, sillä edellä mainittuna aikana on kirjattu noin
sata talkootyövuoroa. Viiden tunnin keskiarvolla se on 500 tuntia. Ja parin kolmen hengen
yksitäistekemisiä ja töiden valmisteluja ei ole edes kirjattu ylös.
Wanhan Veteraanin toiminta-ajatuksen omakseen ottanut joukko on pääosin eläkeikäistä.
Päivätalkoisiin ei juuri nuoremmat ja työikäiset pääse.
Paljon kokeneen talkootyövoiman toinen laatusanapari sitoutuneisuuden ohella on tehokkuus ja
osaaminen.
– Ilman tätä järkyttävän isoa työmäärää ja ammattitaitoista joukkoa tähän ei olisi päästy. Voin
sanoa, että kokemus ja työmoraali ovat olleet kohdallaan. Vanhassa vara parempi, Ismo Flink
nöyränä kiittää.
Wanhan Veteraanin avajaiset 2.8.2018
Wanhan Veteraanin avajaiset Hamina Tattoon yhteydessä hirvittävän helteisenä kesäpäivänä oli
komea juhla Faitterit-soittokuntineen, puheineen ja näyttelyjen esittelyineen. Väkeä oli paikalla
parisensataa henkeä.
Puheita pitivät toiminnanjohtaja Vesa Kangasmäki ja Wanhan Veteraanin suojelija, ministeri
Elisabeth Rehn, puheet ja tietysti valokuvat löytyvät nettisivuilta ao. uutisen yhteydessä .
Symbolista sinivalkeaa nauhaa oli edellisten lisäksi leikkaamassa SRTL:n puheenjohtaja Mauri
Koskela.
Tähän toimintakertomukseen otetaan avajaisista vain ote Kangasmäen puheesta:
- Idea valtakunnallisesta rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan perinnekeskuksesta on lähtöisin
Kymenlaakson rauhanturvaajilta. Ilman heidän pyyteetöntä heittäytymistä oman keskuksen
rakentamiseen talkootyöllä ja vielä ammattitaidolla, meillä ei olisi nyt tällaista hienoa keskusta
toiminnassa näin nopealla aikataululla. Kiitos Kymenlaakson Rauhanturvaajat!
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Mitaliputki jatkui Kajaanissa
Kymenlaakson Rauhanturvaajien kokenut ampumajoukkue Suomen Rauhanturvaajaliiton
ampumamestaruuskilpailuissa lauantaina 11.8.2018 Kajaanissa säilytti vuodesta 2011 alkaneen
mitaliputkensa.
Huru-ukkojen joukkue saavutti M50 sarjassa joukkuehopeaa, Terho Ahonen 186, Mikko Räinä 183
ja Martti Laakso 180 pistettä. Henkilökohtaisessa kisassa Ahonen oli 7., Räinä 12. ja Laakso 16.
Falling plates -ammunnassa joukkue Ahonen, Räinä ja Herkko Kykkänen oli neljäs. Hetken näytti
jo siltä, että kakkosjoukkue Laakso, Matti Hukkanen ja Tuomo Kuitunen on parempi, mutta
parashäviäjä-säännöllä (lucky loser) ykkönen jo aseensa luovuttaneena pääsikin jatkoon. Itse asiassa
kakkosjoukkue ehdittiin jo kuvatakin KYMLRT:n arkistoa varten vuoden 2018 parempana
ikämiesjoukkueena! Kakkosjoukkueen laina-aseilla ykkönen sinnitteli kuitenkin itsensä neljänneksi
häviten pudotusvaiheessa lopulta kultaa voittaneelle Suur-Savolle vaivaisen sekunnin!
Pronssiottelussa Lapin Rauhanturvaajia vastaan KYMLRT:n taisteleva ykkönen jäi tuskin
havaittavalla 15 sekunnin erolla toiseksi ja kokonaistuloksissa neljänneksi! Sijaluku oli sama vuosi
sitten!
Yleisessä sarjassa ei ollut KYMLRT:llä edustusta!
Vertaistukea yli maakuntarajojen
Pohjois-Savon Rauhanturvaajien Rainer Fabriciuksella Juvalta ja Juha Maukosella Helsingistä
vahvistettu, yhteensä 14 hengen retkikunta tutustui Salpalinjaan Miehikkälässä ja Virolahdella sekä
vielä sunnuntain lähtöpäivänä Wanhaan Veteraaniin Haminassa elo-syyskuun vaihteessa.
Lauantai-illaksi Mauri Pekurisen johdolla matkustanut ryhmä yhteistyössä Kymenlaakson
Rauhanturvaajien ja SRTL:n vertaistukikoordinaattori Timo Ryhäsen kanssa järjestivät vertaistukiillan Virolahden Ravijoella Harjun Oppimiskeskuksen Rantaharjussa Suomenlahden rannalla.
Saunominen, ruokailu, puhallustikkapeli ja yleinen ja enimmäkseen kahden keskinen seurustelu
siivitti iltaa. Silmiin pistävää oli usean palvelutoverin kohtaaminen vuosien jälkeen.
Illanviettoon osallistui retkikunnan lisäksi seitsemän henkeä KYMLRT:sta puheenjohtaja Susanna
Lindemarkin johdolla. Susanna oli houkutellut mukaan myös nykyään Tampereella asuvan Jaana
Vestmanin. Timo Ryhänen mukaan laskien paikalla oli mukavat 23 henkeä!
Timo Ryhänen piti ajatusta rauhanturvaajayhdistysten, tässä tapauksessa Kymenlaakso ja PohjoisSavo, eri puolilta Suomea tapaamista erinomaisena ideana. Se nimenomaan konkretisoitui
vertaistueksi parhaimmillaan, juuri kun useat paikalla olleet tapasivat palvelutovereitaan vuosien
takaa.
– Puheensorinaa kuultiin pitkin iltaa. Ei siinä saarnoja tarvita, vertaistukikoordinaattori myhäili
tyytyväisenä.
KYMLRT 50-vuotisjuhla
Kymenlaakson Rauhanturvaajien 50-vuotisjuhlaa vietettiin sananmukaisesti lämpimässä
tunnelmassa Hamina perjantaina 7.9.2018. Nykyinen Lounashuone Kerhon (ent. varuskuntakerho)
pääsali oli tupaten täynnä juhlijoita. Rakuunasoittokunta mukaan laskien paikalla oli 150 henkeä!
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Liiton puheenjohtaja Mauri Koskelan kantaaottava puhe, tapahtumapaikkana Kymenlaakson
Rauhanturvaajien juhla Haminassa ja sen jakaminen tiedottajan toimesta mediaan tavoitti
varovaisesti arvioiden ainakin kymmeniä tuhansia, ellei satojatuhansia ihmisiä ainakin
otsikkotasolla. Jo yksistään KYMLRT:n facebook-sivustollakin puhe tavoitti ennätykselliset,
pitkälti yli 10 000 ihmistä.
Juhlan puheet ja runsas kuvasato nettisivujen uutisissa.
Huomionosoitukset 50-vuotisjuhlassa
Suomen Rauhanturvaajaliiton huomionosoitukset KYMLRT 50 v 7.9.2018:
(Klikkaa kuvaa isommaksi)
Huhtanen Pertti
SRTL kultainen ansiomitali
Jyränki Juhani
SRTL hopeinen ansiomitali
Puustelli Taisto
SRTL hopeinen ansiomitali
Torvikoski Ari
SRTL hopeinen ansiomitali
Nobel risti:
Huovilainen Jouko
Nobel muistoristi
Heiskanen Paavo
Nobel muistoristi
Kotkan Sotaveteraanit RY palkitsi:
Aho Sami
Sotaveteraaniliiton tukimitali
Tähti Reijo
Sotaveteraaniliiton mitali
Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanhan Veteraanin erittäin ansiokkaasta ja
suuresta talkootyöstä kesällä 2018 palkittiin:
Aho Jaakko
SRTL pronssinen ansiomitali
Arponen Veli-Pekka
SRTL pronssinen ansiomitali
Heikkilä Jari
SRTL pronssinen ansiomitali
Kaaro Juha
SRTL pronssinen ansiomitali
Peltonen Heikki
SRTL pronssinen ansiomitali
Piiroinen Pentti
SRTL kilpi
Ristola Pekka
SRTL kilpi
Ruippo Teuvo
SRTL kilpi
Suur-Näkki Teemu
SRTL kilpi
Tiikanen Matti
SRTL kilpi
KYMLRT ykkösjoukkue ampui kakkoseksi Ukon tiellä
Kymenlaakson Rauhanturvaajien ykkösjoukkue, Herkko Kykkänen, Marko Tuominen, Mikko
Räinä, Terho Ahonen ja Martti Laakso, vastoin omiakin odotuksia otti kakkossijan Ukontieammunnan joukkuekilpailussa. Kisat pidettiin Vekaranjärvellä. Mitaleille KYMLRT:n joukkue ei
tämän ammunnan (alkoi ISSLEn komentajan kisana) historiassa ole ennen päässyt!
Hieno sijoitus tarkoittaa joukkueelle Kouvolan matkaa palkintojen jakoon Kouvolan
Upseerikerholle tiistaina 25.9.2018 klo 18
Henkilökohtaisessa kilpailussa yli 70 ampujasta Herkko Kykkänen oli kuudes ja Tommi Tiihonen
Iitin Res.Ups, mutta KYMLRT:n jäsen oli samalla tuloksella (ysit ratkaisi) seitsemäs! Marko
Tuominen oli komeasti yhdeksäs!
KYMLRT:n kakkosjoukkueen sijoitus oli kymmenes, takana kolme joukkuetta!
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Koska MPK ei enää järjestänyt ampumakilpailuja KYMLRT:lle erikseen, yhdistyksen mestaruudet
jaettiin Ukontiekilpailun perusteella:
Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n mestaruusammunnat Ukontie-kilpailun yhteydessä 8.9.2018
Vekaranjärvellä.
Ammuttiin 10+10 ls. jälkimmäinen 60 sekunnissa, tauluilla ei käyty välillä!
Sarja yleinen
1. Tommi Tiihonen 181
Kiinnitys kiertopalkintoon ”Kuuraketti”
2. Marko Tuominen 180
3. Rami Nieminen 158
4. Janne Hirvonen
151
Sarja 50 v
1. Herkko Kykkänen
2. Mikko Räinä
3. Terho Ahonen
4. Martti Laakso
5. Juha Kaaro
6. V-P Arponen
7. Ilkka Repo
8. Matti Hukkanen
9. Tuomo Kuitunen

181
171
159
156
154
153
140
139
6

Kiinnitys kiertopalkintoon ”Kuuraketti”

Kansa kävelee -tapahtumissa 400 henkeä
Sotiemme veteraanijärjestöjen Kansa kävelemään -tapahtumat järjestettiin 23. syyskuuta
Kouvolassa Kasarminmäellä ja Kotkassa Sapokantorilla. YK:n rauhanpäivän yhteydessä Maailman
veteraanijärjestön kehotuksesta järjestettävä kansalaistapahtuma oli maksuton ja avoin kaikille.
Puolustusvoimat tuki tapahtumaa kuin myös paikalliset sotilaskotiyhdistykset sotilaskotiautojensa
kautta.
Kotkassa Kymenlaakson Rauhanturvaajien järjestämään tapahtumaan osallistui komeat 334
henkeä. Kouvolassa määrä oli 70 henkeä. Yhteensä Kymenlaaksossa veteraanien ja rauhan puolesta
käveli yhteensä siis noin 400 henkeä. Tapahtumien tiedotus levitti veteraanikävelyn sanomaa lähes
koko Kymenlaaksoon, mikä kävelyn yksi tarkoitus myös on.
Sotiemme veteraaneja tapahtumissa oli 11, joista kymmenen Kotkassa. Kymenlaakson
Rauhanturvaajista oli järjestelyissä ja kävelemässä yhteensä 43 jäsentä.
Kouvolan tapahtumaa johti KYMLRT:n veteraanivastaava Sami Aho. Kuuluttajana nasevaa sanaa
käytti Kalervo Seppälä. Ennen matkaan lähtöä Sami Aho luovutti Juha T. Tenhuselle Nobel-ristin.
Kouvolan Sanomien kävelyuutisen kärki tapahtumapäivänä verkkolehdessä ja paperiversiossa
seuraavana päivänä oli juuri Tenhusen myötä Nobelin Rauhanpalkinnossa, joka kaikille ennen 1988
palvelleille YK:n rauhanturvaajille on myönnetty!
Kotkassa Martti Laakson ja Reijo Tähden junailemassa tapahtumassa Kotkan Sotaveteraanit
palkitsivat KYMLRT:n jäsenistä Martti Laakson Sotaveteraaniliiton mitalilla ja Tuomo Kuitusen
tukimitalilla. Tukimitalin sai myös kävelyä vuosia avustanut Niina Villa. Tilaisuudessa sotiemme
veteraanien tervehdyksen lausui sotaveteraani Esko Jalonen. Puheenvuoron käytti myös Kotkan
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Sotaveteraanien puheenjohtaja Kai Holmberg. Alkuverryttelyn johti Mia Holmberg. SPR:n Kotkan
osasto hoiti ensiapupäivystyksen entiseen tapaan kahvipalkalla.
Paikalla Kotkassa oli myös Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Jouko Rauhala. Varusmiehet
olivat vanhempien kävelijöiden saattajina ja esittelivät hieman puolustusvoimien kalustoa sekä
järjestivät paikalla olijoille laserammuntaa. Myös Kouvolassa oli pv:n kalustoesittelyä.
Tiikaselle 2 lk ansioristi, Suur-Näkki kunniajäseneksi Kouvolan syyskokouksessa
Kymenlaakson Rauhanturvaajien syyskokouksessa 21.11.2018 oli juhlan tuntua. Matti Tiikanen
vastaanotti Suomen Rauhanturvaajaliiton 2 lk:n ansioristin. Teemu Suur-Näkki kutsuttiin
KYMLRT:n kunniajäseneksi.
Kouvolassa pidetyssä kokouksessa Nobel-ristin sai Yrjö Mäkinen, joka puheessaan kiitti
suomalaisten soveltuvuutta rauhanturvaajiksi. KYMLRT:n jäsenrekisterinhoitaja Pentti Tienhaaraa
yhdistys muisti 70-vuotissyntymäpäivän johdosta. Kokoukseen saatiin myös hiljattain 80 vuotta
täyttäneen Pertti Huhtasen kiitokset.
Kokouksen alussa palkittiin kiertopalkinnoin KYMLRT:n vuoden 2018 ampumamestarit H50
sarjassa Herkko Kykkänen ja yleisessä Tommi Tiihonen (oli estynyt).
Täytekakkukahvin jälkeen Keijo Kouvosen puheenjohdolla kokous löi lukkoon ensi vuoden
toiminnan ja sen rahoittamisen. Päätöksiä oli tekemässä 30 jäsentä.
Henkilövalinnat sujuivat myös ripeästi. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin aplodien
saattelemana neljännelle yksivuotiskaudelle Susanna Lindemark. Hallituksesta erovuorossa olleet
Aki Laasonen, Tiina Kivinen ja Ari Reijo valittiin jatkamaan. Sihteeri Reijo Tähti ilmoitti
luopuvansa tehtävästään ja hallituksen jäsenyydestä 2018 lopussa. Hänen tilalleen hallituksen
jäseneksi valittiin Martti Laakso. Vanhana hallituksen varajäsenenä jatkaa Ari Kainulainen ja
uusiksi varajäseniksi valittiin Ismo Flink ja Jaakko Aho. Varajäsenet osallistuvat hallituksen
kokouksiin. Uuden sihteerin valitsee uusi hallitus.
Toiminnantarkastajana jatkaa Markku Pakkanen, varalla Mikko Räinä.
Napakan kokousesitelmän piti Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus Wanhan
Veteraanin näyttelypäällikkö Ismo Flink. Hän kertoi perinnekeskuksen toiminnasta ja valotti ensi
vuoden näyttelytarjontaa. Sen helmenä koko kesän auki olevana vetovoimaisena ns. vaihtuvana
näyttelynä on Lauri Törni ja Suomen SS-pataljoona. Työn alla on myös houkuttelevien
matkailupakettien rakentaminen helpottamaan ryhmien vierailuja Wanhassa Veteraanissa.
Talkoot jatkuivat Wanhassa Veteraanissa
Wanhan Veteraanin vaihtuvien näyttelyiden tila on saatu marraskuussa neljässä päivässä sähköjä ja
pientä viimeistelyä vajaa valmiiksi. Ne hoidetaan pikkujoukolla kuntoon ensi viikolla.
Kymenlaakson Rauhanturvaajien iskujoukko talkoili Juha Kaaron johdolla homman hoitoon.
Näyttelypäällikkö Ismo Flink kertoi sanonnan ”vanhassa vara parempi” pitävän mainiolla tavalla
paikkansa.
Ensi keväänä vitriineihin pannaan esille kaksi näyttelyä. Niistä toinen kertoo Mannerheim-ristin
ritari Lauri Törnin ja toinen Suomen vapaaehtoisen SS-pataljoonan tarinan.
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Uusi näyttelytila on yhteydessä pääsaliin, osaan uusien vitriineiden laseista se heijastuukin.
Keskelle entistä kahviota tuli kaksipuoliset vitriinit ja pääsalin vastaiselle seinälle valaistu
pöytätasovitriini. Kolmeen ikkunaan tulee myös vitriinit pääsalin tapaan.
Kaunis kiitos KYMLRT:n työtä pelkäämättömille tekijöille!
Kynttilät sankarihaudalle Haminan Myllykylässä 30.11.2018
Kymenlaakson Rauhanturvaajat Kotkaa, Kouvolaa, Haminaa ja jopa Miehikkälää myöten kävivät
talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11.2018 auringonlaskiessa sytyttämässä ja asettamassa
kynttilät Haminan seurakunnan, entisen Vehkalahden Myllykylän sankarihaudalle. Siellä lepää 230
viime sotiemme sankarivainajaa.
Kymmenen kynttilää asetettiin myös Sulo Mäkelän tekemälle sankarihaudan muistopaadelle.
Rauhanturvaajia oli paikalla kymmenen henkeä kuvaaja mukaan lukien. Operaatiota johtanut
Haminan -Vehkalahden Sotaveteraanien edustaja Matti Sahala toivoi viime vuonna aloitetusta
muistokäynnistä perinnettä ja siihen rauhanturvaajat kuin yhdestä suusta vastasivat: ”niin kauan
kuin hengissä ollaan ja tolpilla pysytään!”
Pertti Huhtasen 80-vuotisjuhlan rokkarahasto jakoon itsenäisyyspäivänä
Kotkalaiset rauhanturvaajaveteraanit nostivat 101. itsenäisyytemme juhlapäivänä 65. liput Kotkan
kaupungintalon uljaisiin salkoihin. Tämä tietää 14 tilastoidun vuoden aikana noin 800-900
henkilösuoritusta. Alussa kyse oli epävirallisesta kansalaisaktiivisuudesta eikä niitä tilastoitu.
Nykyisin lipunnostot kirjataan Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n toiminnaksi.
Kotkalaiset rauhanturvaajaveteraanit ovat tukeneet sotaveteraanien ym tilaisuuksia lukemattomia
kertoja. Vieraina lipunnostoissa on ollut sotaveteraaneja, sotilaspoikia ja koululaisia noin sata.
Muutaman kerran olemme saaneet yksityisillä lahjoitusvaroilla mukaan trumpettifanfaarin,
esilaulajan ja kerran torviseitsikon. Kotkan kaupunki on tarjonnut lipunnostokahvit.
Jouluaaton kunniavartioon Kotkan sankaripatsaalla on osallistuttu vuodesta 2014 alkaen.
Tätä 101. itsenäisyyspäivää juhlistettiin tarjoamalla lipunnostajille ja eräille tukihenkilöille
Itsenäisyyspäivärokka, Independence Rock. Tämän mahdollistivat Pertti Huhtasen 80vlipunnostorahastoon saadut lahjoitukset. Tämän jutun teksti: Pertti Huhtanen
Jouluaaton kunniavartiot
Jouluaaton kunniavartiot olivat Kotkan lisäksi ainakin suunnitelman mukaisesti myös Miehikkälän
ja Virolahden sankarihaudoilla.
Kymenlaakson Rauhanturvaajien kotisivut, internet-sivut www.rauhanturvaajat.com ovat uutisten
lisäksi osa tätä toimintakertomusta.
Pyhtäällä maaliskuussa 2019
Susanna Lindemark
KYMLRT puheenjohtaja

