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Toivotan Mikkelin Reservinupseerit ry:lle menestystä seuraavalle 75-vuotisjaksolle.

Hannu Toivonen
Eversti
Mikkelin Sotilasläänin komentaja

MIKKELIN SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJAN TERVEHDYS

1920-luvun lopulla  asevelvollisuusaikana saatu koulutus ja erityisesti johtajakoulutus oli sangen 
vaatimaton siihen tehtävään nähden, joka saattoi olla odottamassa. Tältä pohjalta kasvoi ajatus, että 
reserviupseeriston jatkokoulutuksesta oli pidettävä parempaa huolta. Helsinkiin vuonna 1925 perus-
tetun reserviupseerikerhon lisäksi katsottiin tällöin paikallisten kerhojen perustaminen välttämättö-
mäksi. Paikallisten kerhojen synnyn, kuten koko reserviupseeriliiton, liikkeelle panevana voimana 
oli tunne siitä vastuusta, jonka nuoret reservinupseerit saattoivat joutua kantamaan mahdollisen so-
dan syttyessä. Vastuuntunteen velvoittamana perustettiin reserviupseerikerho Mikkeliin 30.1.1931.

Rauhan aikana koulutettu upseeristomme joutui viime sodissamme ankariin koetuksiin kuitenkin ne 
kestäen. Talvisodan päätyttyä ylipäällikkö totesi ylpeydellä, että reservin upseerit ovat tehtäviensä 
tasalla. Hän piti tärkeänä, että upseeristomme on yhtenäinen ja jakamaton.

Panos, jonka reserviupseerit antoivat sodassa, oli korvaamaton. Useampi kuin joka kymmenes heistä 
kaatui isänmaan puolesta, kaatuneiden määrän ollessa noin 4.400. Kaatuneista noin 90 % oli alle 
35-vuotiaita. 

Mikkelin Reservinupseerien työ monien muiden maanpuolustusjärjestöjen rinnalla on ollut omiaan 
vahvistamaan maanpuolustustietoutta ja -myönteisyyttä jo 75 vuoden ajan. Sitä tarvitaan varmasti 
tulevaisuudessakin. 

Esitän puolustusvoimien ja Mikkelin sotilasläänin puolesta parhaimmat onnitteluni juhlavuotenanne 
ja kiitän erinomaisesta yhteistyöstä vuosien varrella.



Kenttäarmeijan pienentyessä on yhä tärkeämpää, että jokainen sijoitettu upseeri on osaava ja motivoi-
tunut. Me voimme ottaa vastuun joukostamme ja tehtävästämme vain, jos harjoittelemme ja harjaan-
nutamme niin tietojamme kuin taitojamme myös omaehtoisesti.

Meillä reserviupseereilla on keskeinen asema maamme puolustuksen järjestelyissä. Kannamme pää-
vastuun sodan ajan joukkojen johtajatehtävistä. Itsenäisyytemme aikana on koulutettu yli 160 000 
reserviupseeria johtamaan suomalaisia niin sodan kuin rauhan aikana. Reserviupseerit ovat saaneet 
maan laajimman yhtenäisen johtajakoulutuksen, mikä lujasti yhdistää meitä kaikkia koko elämämme 
ajan. Asevelvollisuusarmeijan vahvuus on siinä, että johtajat tuntevat alaisensa ja alaiset johtajansa. 

Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva järjestelmämme antaa niin siviili- kuin sotilastehtäviin erino-
maisen pohjan. Uskottava yleinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kuitenkaan tarkoita vain enintään 
vuoden kestävää varusmiespalvelusta, vaan myös ja erityisesti noin 40 vuotta kestävää reservin aikaa. 
Pääosa upseereista sijoitetaan tulevaisuudessakin sodan ajan tehtäviin varusmieskoulutuksen ja ker-
tausharjoituksissa saadun täydennyskoulutuksen perusteella. Kriisiajan puolustusvoimissa on jopa 
kasvava määrä vaativia upseeritehtäviä, joihin siviilikoulutus tai siviiliammatti antavat erinomaiset 
valmiudet. Näin me reserviupseerit kykenemme tarjoamaan Isänmaamme hyväksi sen kaksoiskom-
petenssin, mikä meillä on osaavina siviiliammattilaisina ja koulutettuina sotilasjohtajina.

Tapio Peltomäki
Majuri
Suomen Reserviupseeriliitto ry:n puheenjohtaja

Suomen Reserviupseeriliiton voima on sen 350 paikallisyhdistyksessä ja 28.000 jäsenessä; Mikkelin 
Reservinupseerit ry:n toiminta on tästä erinomainen esimerkki. Monipuoliset toiminnan muodot vetä-
vät aktiiveja mukaan ja jokaiselle halukkaalle löytyy vastuuta. Mikkeliläiset reserviupseerit ovat anta-
neet merkittävän panoksensa myös Reserviupseeriliiton toimintaan aina sen perustamisesta lähtien. 
Yhdistys oli yksi niistä kuudesta yhdistyksestä, jotka kuuluivat liittoon jo sen perustamisvuodesta
lähtien.

Toivotan Suomen Reserviupseeriliiton puolesta onnea juhlivalle yhdistyksellenne sekä menestyksek-
käitä ja aktiivisia vuosia.

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS



PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Mikkelin Reservinupseerit ry on saavuttanut kunniakkaan iän. Yhdistyksemme perustava kokous pi-
dettiin 30.1.1931. Jopa hieman ennen kuin samana vuonna perustettu Reserviupseeriliitto.

“Reserviupseerit olivat tuolloin hyvin nuorta joukkoa, etupäässä opiskelijoita tai tutkintonsa juuri suo-
rittaneita. Heidän ihanteenaan oli tunne vastuun suuruudesta”, kuvailee RUL:n 20-vuotishistoriikki.
“Huoli asevelvollisuusaikana saadun koulutuksen riittämättömyydestä vastuulliseen johtajatehtävään
nähden ajoi reserviupseereita yhteen. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö, koulutus ja tätä kautta synty-
nyt yhteistyö vakinaisen väen upseeriston kanssa opetti reserviupseereita tuntemaan tulevia sota-ajan
esimiehiä sekä luomaan armeijan koko upseeriston yhteenkuuluvuutta.” Ilman tällaista toimintaa re-
serviupseeri olisi sodan hetkellä ollut aktiiviupseeria paljon huonommin varustettu johtamaan hänen
vastuulleen annettuja joukkoja. Tämä oli tärkeää silloin ja on yhä edelleen.

Sotiemme jälkeen olemme saaneet elää 61 rauhan vuotta. Siihen ajanjaksoon kuuluvat paitsi raskaat
sotakorvaukset, Neuvostoliiton kanssa tehty YYA-sopimus ja sen purkautuminen maan hajoamisen
myötä, myös poliittisista syistä sotaveteraanien antamien uhrausten ja maanpuolustustyön aliarvioimi-
nen vuosikymmenien ajan.

Työ rauhan hyväksi on oltava jatkuvaa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö, maatamme rakentaneiden
sukupolvien sekä vapauttamme sodassa puolustaneiden veteraanien kunnioittaminen ovat rauhaa ra-
kastavan ja itsenäisyyttään kunnioittavan kansakunnan olemassaolon perusta. Kansakunnalla, joka ei
tunne menneisyyttään, ei ole tulevaisuutta. Maailma elää jatkuvien muutosten alla ja uusia sodanomai-
sia uhkakuvia ilmaantuu näköpiiriin. Kansainvälinen terrorismin esiintyminen maailmamme missä
tahansa kolkassa on mahdollista. Myös tämän vuoksi on tärkeää, että kansalaiset osaavat tarvittaessa
suojata itseään ja muita.

Mikkelin Reservinupseerit ry:llä on pitkät perinteet ja historialliset puitteet Savon Prikaatin sekä kol-
men sodan päämajan sijaintikaupungissa. Historiallisesti merkittävä on myös Mikkelin Teatterin sei-
nälle kiinnitetty laatta: “Päämajan reserviupseerikoulun - itsenäisen Suomen ensimmäisen reserviup-
seerikurssin - oppilaat koulutettiin tässä huoneistossa ja ylennettiin upseereiksi 26.4.1918”.

Yhteiskunnassa tapahtuvien rakennemuutosten vuoksi perinteinen Savon Prikaati laskee kunniak-
kaan lippunsa juhlavuotemme viimeisenä päivänä. Sen antama tuki Mikkelin Sotilasläänin kanssa
on ollut hyvin tärkeää toiminnallemme. Varuskunta Mikkelissä ei silti lakkaa. Maavoimien Esikunta
tulee Mikkeliin vuoden 2008 alusta. Uusi ajanjakso varmasti tuo tullessaan uudenlaisia yhteistyömuo-
toja.

Yhdistyksemme on 75 vuotta toiminut aktiivisesti paikkakunnan reserviupseerien henkisen, fyysisen
ja sotilaallisen kunnon ylläpitämiseksi. Tämä pitkä perinne velvoittaa meitä edelleen toimimaan isän-
maamme hyväksi ja esi-isiemme kunniaksi.

Pertti Ruotsalainen



Yhdistyksemme perustettiin 30.1.1931 Mikkelin Suojeluskuntatalossa, nykyisen ammattioppilaitok-
sen vanhimmassa osassa. Paikalla oli 10 perustajajäsentä, jotka lähtivät kokouksen jälkeen heti en-
simmäiseen harjoitukseen. 1930-luvulla maassamme oli syvä talouslama, työttömiä oli paljon ja 
maatilojen pakkohuutokauppojakin 15 000. Suojeluskuntajärjestöön tukeutuva koulutustoiminta oli 
vilkasta ja jäsenistö nuorta, lukumäärältään 40 talvisotaan mennessä. Yhdistyksemme liittyi samana
vuonna, 17. toukokuuta, Katajanokan Upseerikerholla perustettuun Suomen Reserviupseeriliittoon, 
vaikka ei perustavassa kokouksessa ollutkaan edustettuna.

MIKKELIN RESERVINUPSEERIT RY
PL 229, 50101 MIKKELI
MAANPUOLUSTUS,
OIKEUS - VELVOLLISUUS

Mikkelin Reservinupseerit
ry:n kunniajäsen
kapteeni Mauno Punkka

Mikkelin Reserviupseerit ovat toimineet vilkkaasti läpi vuosikymmenten ja juhlineet eri tavoin 
viisivuotiskausittain. 50-vuotisjuhlavuonna julkaistiin 80-sivuinen kirja MIKKELIN RESERVIN-
UPSEERIT EILEN - TÄNÄÄN 1931-1981. Siitä löytyy näköiskopio perustavasta kokouksesta, 
selvitys ajasta ennen vuoden 1944 välirauhansopimusta, vaaran vuosista 1944-1948, ystävyys-, 
yhteistyö- ja avunantosopimusajasta vuoteen 1971, virkeä toimintavuosikymmen 1971-1981 johta-
mistaidon koulutuksineen, selvitys reserviläisurheilusta, Reservinupseerien Naisten 25-vuotisesta 
maanpuolustustyöstä, kertomus Mikkelistä päämajakaupunkina, selvitys taloudellisesta maanpuo-
lustuksesta sekä PRO PATRIA-aukeama kuudestakymmenestä kaatuneesta upseerista Mikkelin 
seudulta. Liitteenä on luettelot puheenjohtajista, sihteereistä ja johtokunnan jäsenistä, RUL:n kultai-
sen ansiomerkin saaneista, kerhon pienoislipun saaneista, suppea urheilutilasto sekä selvitys kerhon 
edustuksesta Suur-Savon Reserviupseeripiirissä. Kirjanen on lähihistoriasta kiinnostuneiden 
lainattavissa Mikkelin kaupunginkirjastosta - Maakuntakirjastosta.

Mikkelin Reservinupseerit ry. 75 vuotta
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Esimerkkinä ote 1996 talven tilaisuuksista:
    -  Sisärata-ammunnat maanantaisin Urheilutalolla alkaen klo 18.00
    -  Kuukausikokous 9.1. Tutustuminen Päämajan viestikeskus 
       LOKKI-museoon
    -  Piirien ilma-asekilpailut Juvalla 14.1.
    -  Piirien lentopalloturnaus 27.1. Kerimäellä
    -  Reserviläisjohtajien vapaaehtoinen kertausharjoitus 2.2. Mikkelissä
    -  Piirien pistooliampumahiihtokilpailut Haukivuorella 3.2.
    -  65-vuotisjuhla 3.2. Upseerikerholla klo 19.00
    -  RESUL:n ampumahiihdon mestaruuskilpailut 16.-17.3. Mikkelissä
    -  KYMI-96 harjoituksen seuraaminen 21.2.
    -  Piirien ampumahiihto Kangasniemellä
    -  Sotilasläänin talvikisat 9.3. Ristiinassa
    -  Kevätkokous  12.3.
    -  Pilkkikilpailut maaliskuussa
    -  RESUL:n pilkkikilpailut 30.2. Kangasniemellä
    -  Reserviupseeripiirin kevätkokous 31.1. Kangasniemellä
    -  Luonnonmuonakurssi elokuussa Mikkelissä

Toiminta noin 300-jäsenisessä yhdistyksessämme on jatkunut vakaana entisiä toimintamuotoja ke-
hittäen ja uusiin tarpeisiin vastaten mahdollisuuksien mukaan. Hallituksen asettamina pysyvinä 
toimikuntina ovat toimineet aatteellinen, ampuma-, ohjelma-, talous-, hengellinen ja urheilutoimi-
kunta sekä nuorten upseerien toimikunta.

Tapahtumakalenterin mukaan yhdistyksen hallitus tai sen jäsenet osallistuivat 29 eri tilaisuuteen, 
15 piiritason tilaisuuteen, seitsemään Reserviupseeriliiton tilaisuuteen sekä viiteen Reserviläis-
urheiluliiton tilaisuuteen, yhteensä 56:een tapahtumaan. Päätapahtumia olivat Haminassa RUK:n 
75-vuotisjuhla ja Reserviupseeriliiton liittopäivät kesäkuussa.

Lippumme on aina liehunut Suur-Savon maakunnallisissa maanpuolustusjuhlissa, joita on järjes-
tetty jo 41 kertaa piirimme alueella. Samoin Itsenäisyyspäivän paraateissa olemme olleet poik-
keuksetta mukana, kuten kunniavartioissa sankarihaudoilla jouluaattoisin yhdessä Savon Prikaatin 
ja Mikkelin Reserviläiset ry:n kanssa. Savon Prikaatin lakkauttaminen kuluvana vuotena koetaan 
suurena menetyksenä koko maakunnassa. Yhteistyömuodot Mikkelin varuskunnan kanssa tulevat
muuttumaan puolustusvoimien uudelleenjärjestelyjen myötä ja vapaaehtoiset maanpuolustus-
järjestöt joutuvat sopeuttamaan toimintaansa maanpuolustustahdon vaalimisessa kotiseudullaan 
ilman Savon Prikaatilta vuosikymmeniä saamaansa tukea. Merkittävä ja kaunis yhteisprojekti oli 
VETERAANIMAJAN rakentaminen Palloinlammen rannalle Prikaatin komentajan eversti 
Toivosen johdolla. Yhdistyksemme jäseniä osallistui kiitettävästi talkoisiin niin ammattimiehinä 
kuin “hanslankareina”. LAATUA OMASTA LÄÄNISTÄ- tapahtuman 28.-29.6.1996 teltta-
mökkien materiaalin kuormauksen, kuljetuksen, pystyttämisen ja vartioimisen sekä purkamisen 
että kuljetuksen takaisin Orolanmäen varastolle hoiti yhdistyksemme sopimuksen mukaisesti 
saaden muuta toimintaa varten sopivan korvauksen. Osallistuimme myös Maanpuolustuksen 
Tuki ry:n kampanjaan 105 PÄIVÄÄ VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN HYVÄKSI 
30.11.1999-13.3.2000 “Turvallisuus on välittämistä”.Vuonna 1970 perustetun Suur-Savon 
Maanpuolustuksen Kannatusrahasto ry:n vastuuhenkilöinä ja jäseninä on toiminut vuosi-
kymmenien aikana monta yhdistyksemme jäsentä.

Retkeilyt Karjalan kannakselle, Raatteen tielle tai Salpalinjalle veteraanien mukana ovat siirtäneet 
luontevasti “talvisodan henkeä” ja “kaveria ei jätetä”-asennetta nuoremmille vastuunkantajille. 
Yhdistyksemme pystytti Mikkelin vanhan kasarmialueen Tykkipuistoon Salpalinjan tankki-
estekiven, “RITARIKIVEN”, 60 vuotta sodan päättymisestä kiittäen ja kunnioittaen rintamalla 
ja kotirintamalla toimineita vapautemme puolustajia.



Urheilutoiminta on ollut vahvasti mukana kaikkina toimintavuosina. Vaativin järjestelyiltään olivat 
RUL:n 64. Pohjoismaiset Maastomestaruuskilpailut Mikkelissä 8.-10.8.2003. Järjestelyt ja kilpailut 
onnistuivat moitteettomasti, mistä jäi vastuunkantajille miellyttävät muistot. Valmistelutöihin ryh-
dyttiinkin jo kolme vuotta aikaisemmin.

Mikkelissä on yhdistyksemme toimintavuosina järjestetty lukemattomia maanpuolustustahtoa vah-
vistavia yleisöjuhlia sekä yhdistyksen vuosijuhlia viiden vuoden välein. Usein on suunnittelijana ja 
vastuunkantajana ollut taiteilija, reservinkapteeni, perinneupseeri ja kunniajäsen Antti Sajaniemi. 
Mieliin ovat jääneet varsinkin näyttävät ulkoilmajuhlat, kuten Päämajapatsaan paljastusjuhla vuon-
na 1967 Suur-Savon aukiolla, josta patsas siirrettiin 2003 Hallitustorille, johon kuvanveistäjä Kaler-
vo Kallio oli sen suunnitellut 1963. Talvisodan päättymisen 60-vuotisjuhla 13.3.2000 Hallitustorilla 
klo 19.00 ja Mikkelin Reservinupseerit ry:n 70-vuotisjuhla Savon Prikaatin Autotukikohdassa Ko-
valan maastossa maaliskuun 10. päivänä 2001 klo 19.00. Valon, liikkeen, tulen ja musiikin onnistu-
nut yhdistäminen loi mieleenpainuvan tunnelman talvisäässä.

Mikkelin Resevinupseereilla on ollut käytettävissään Upseerikerholla, nykyisellä Varuskuntakerhol-
la, huone, jonne teetettiin 1983 Lääninvankilassa Markku Salon ja Antti Auriolan suunnittelema hyl-
lystö lipun ja muistoesineiden säilyttämistä varten. Varuskuntakerholla on jäsenistöömme kuulunei-
den kolmen Mannerheim-ristin ritarin Jouko Hynnisen, Pentti Iisalon ja Lauri Äijön valokuvataulu, 
joka paljastettiin heidän läsnäollessaan 45-vuotisjuhlassamme.

Perinnehuoneen seinällä on myöhemmin sijoitettuna 10.10.2003 paljastettu kapteeni Lauri Äijön 
muotokuva, 17.9.2004 paljastettu kapteeni Pentti Iisalon muotokuva ja 30.11.2005 paljastettu Jalka-
väenkenraali Taavetti Laatikaisen muotokuva.

Sota-aikana miehiä palkittiin urhoollisuudesta, näin rauhan aikana uskollisuudesta vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä. Yhdistys on muistanut kohtuullisesti palkita jäseniään eri mitaleilla vuosia 
jatkuneesta maanpuolustustyöstä, josta ei joudu eikä pääse eläkkeelle.

Suomen Reserviupseeriliitto on julkaissut 75-vuotisesta toiminnastaan 427-sivuisen kirjan HAAS-
TEENA SODAN JA RAUHAN JOHTAJUUS. Ammattimiesten kokoamasta kirjasta selviää tie-
teellisellä tarkkuudella ja otteella muutokset, joihin maanpuolustusjärjestöt ovat joutuneet sopeu-
tumaan. Mikkelin Reservinupseerit ry on esimerkillisesti hoitanut liiton sille antamat tehtävät, 
kuten päämajakaupungin edustajalta on lupa odottaakin.



MAANPUOLUSTUSJUHLA

Lauantaina 31.1.1981 klo 18.00
Suur-Savon aukiolla

Kuva Pentti Heikkinen

Mikkelin Reservinupseerien 50-vuotisjuhliin liittyvän
Maanpuolustusjuhlan suunnitteli ja toteutti Mikkelin
Reservinupseerit ry:n kunniajäsen, taiteilija, perinne-

upseeri kapteeni Antti Sajaniemi.



MIKKELIN RESERVINUPSEERIT RY
PL 229, 50101 MIKKELI
MAANPUOLUSTUS,
OIKEUS - VELVOLLISUUS

Majuri Jorma Manninen

MIKKELIN RESERVINUPSEERIEN URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA 
VUOSILTA 1981 - 2006

Järjestetyt tapahtumat ja muiden järjestelyjen tukeminen

Yli 20 vuoden aikana on Mikkelin Reservinupseerit järjestänyt useita reserviläiskilpailuja. Kilpailu-
jen toimitsijoiden johtamis- ja sotilaalliset taidot ovat samalla vahvistuneet. Mikkelin Reservinupsee-
reilla on ollut useimmiten päävastuu järjestelyistä Mikkelin alueen reserviläiskilpailuissa.

1982 ResUl:n syysjotos, Savonvasama-jotos Mäntyharjulla Tommolansalmi - Kokkosenkylä alueella.
Päävastuu jotoksen järjestelyssä oli Mikkelin ResAu:lla, Mikkelin Reservinupseerien ja Mäntyharjun
reserviläiskerhojen tukemana. Jotoksen johtajana oli Mauri Pekonen (sektorien vetäjät liitteessä).
Jotos alkoi perjantai-iltana partioittain n. 8 km pituisella pimeäosuudella tehtävärastien kautta. Lauan-
tain osuus oli 22 km, käsittäen 12 tehtävärastia. Sunnuntaina oli 10 km  pikataival, jossa oli tavoittee-
na taivaltaa reitti ihanneajassa. Tehtävät liittyivät mm. sotilastaitoihin, ensiapuun, pelastuspalveluun,
vesistön ylitykseen ja suunnistukseen.

RUL:n ja ResUl:n mestaruuskilpailut

1984 RUL:n Ampumamestaruuskilpailut Kyrönpellon ampumaradalla

Kilpailun johtaja Antti Auriola (sektorien vetäjät liitteessä)

1985 RUL:n Pohjoismaisten maastomestaruuskilpailun katsastus Mikkelin Karkialammen maastossa.

Kilpailun johtaja Rauno Tarkiainen, ratamestari Jorma Manninen, kartanluku Heikki Savasmaa ja
maastoammunta Erkki Kuukka. Kilpailun kolme osalajia suoritettiin siten, että ensin ammuttiin soti-
laspistoolilla kolmesta tuliasemasta kahdesta lippaasta 10 patruunaa omaan ampumasektoriin sijoitet-
tuihin eri etäisyyksillä oleviin ja eri kokoisiin tauluihin. Syöksyyn ja ampumiseen käytetty aika on
alle minuutin. Nykyään ammutaan pienoispistoolilla ja pienoiskiväärillä. Kartanluvussa määriteltiin
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10 etäisyyspistettä kartalle. Sumuisen kelin varalta on viitoitettava maastoon reitti, jonka varrelta on
paikoitettava kartalle maastoon merkityt pisteet. Suunnistusradan pituus oli 9 km.

1988 ResUl:n Talvimaastomestaruuskilpailut Karkialammen maastossa

Kilpailun johtaja Jorma Manninen (sektorien vetäjät liitteessä). Kilpailu käsitti 10 km:n hiihto-osuu-
den, jonka toisella kolmanneksella oli kartanluku ja sen jälkeen pistooliammunta, 10 ls koulutauluun.
Lopuksi kiritaival maaliin.

1989 RUL:n Ampumamestaruuskilpailut Kyrönpellon ampumaradalla

Kilpailun johtaja Matti Valkama (sektorien vetäjät liitteessä)

1996 ResUl:n Ampumahiihto Kyrönpellon ampumahiihtoradalla, järjestetty Mikkelin reserviläisten
kanssa

Kilpailun johtaja Jorma Manninen (sektorin vetäjät liitteessä)

1998 ResUl:n Maastomestaruuskilpailut ja maastopika-ammunta Tornimäellä

Kilpailun johtaja Jorma Manninen (sektorien vetäjät liitteessä). Käsittää maastoammunnan pienois-
kiväärillä ja pienoispistoolilla, kartanluvun ja suunnistuksen.

1999 RUL:n Ampumamestaruuskilpailut Kyrönpellon ampumaradalla. 

Kilpailun johtaja Matti Vahvaselkä (sektorin vetäjät liitteessä).

2002 RUL:n Pohjoismaisten maastomestaruuskilpailun katsastus Laurikkalan ampumaradalla, Kenkä-
veron peltoaukealla ja Urpolan maastossa.

Kilpailun johtaja Jorma Manninen (sektorien vetäjät liitteessä).

2003 RUL:n 64. Pohjoismaiset maastomestaruuskilpailut Mikkelin Karkialammen kasarmialueella,
Tuukkalan peltoaukealla ja Tornimäen maastossa.

Päätoimikunnan pj. Pentti Nuutilainen, kilpailun johtaja Jorma Manninen ja Hannu Penttilä jotoskil-
pailun johtajana (erillinen liite eri vastuualueiden vetäjistä).

Kuvaus järjestelyistä

Tornimäen maastossa 1998 pidetyn maastomestaruuskilpailun jälkeen Mikkelin Reservinupseerit sai-
vat ennakkoilmoituksen vuoden 2003 Pohjoismaisten maastomestaruuskilpailujen järjestämisestä kap-
teeni Mikko Koskelta, Tampereelta. Kun päätös kilpailujen järjestämisestä oli saatu, alkoi monivuoti-
nen työskentely Pm-kisojen toteuttamiseksi. Tehtävä laajeni myöhemmin siten, että varsinaisen maas-
tokilpailun lisäksi tuli järjestää noin vajaan vuorokauden kestävä jotoskilpailu. Eri tehtävien vetäjät
valittiin ja henkilöstö tehtäväryhmiin nimettiin. Toimitsijoiden määräksi tuli noin satakaksikymmentä.
Kilpailukeskukseksi valittiin Karkialampi ja maastoammuntapaikaksi Laurikkalan ampumaradan ym-
päristö ja ampumahiihtorata ympäristöineen ampumasuunnistusviestiä varten. Kartanlukupaikan etsi-
minen teetti Pasi Pulliselle runsaasti töitä Mikkelin ympäristön peitteisen kasvillisuuden takia. Tuuk-
kalan peltoalue osoittautui soveliaimmaksi. Tornimäellä sijaitsee takuuvarma suunnistusmaasto ja
Kyrönpellossa on maastoa ampumasuunnistusviestiä varten. Kolmen vuoden aikana erilaisia kokouk-
sia ja neuvotteluja oli paljon. Tampereen Pm-kisoja -99 olivat seuraamassa Antti Auriola ja Ilkka Pie-
tiläinen, Säkylän katsastuksia Antti Auriola -00 ja -01 Petri Partti, -02 Tanskan Jyllannissa pidettyjä
Pm-kisoja olivat seuraamassa Pentti Nuutilainen ja Jorma Manninen.



Ennen varsinaista kilpailupäivää oli kohdistusammunta, mallikartanluku ja mallisuunnistus. Jotoskil-
pailu alkoi perjantai-iltana Kyrönpellon ampumaradalta. Laurikkalasta autokuljetus Sairilan maastoon,
josta Konijärven - Ala - Säynäjärven kautta Tornimäelle. Maastokilpailussa kilpailijaryhmien kuljetuk-
set suorituspaikasta toiseen tapahtuivat ennalta laaditun aikataulun mukaisesti.

Kilpailujen karkea aikataulu
     - perjantai: kohdistusammunta, mallikartanluku ja -suunnistus
     - perjantai-ilta - lauantai iltapäivä: jotoskilpailu
     - lauantai: maastomestaruuskilpailu
     - sunnuntai: ampumasuunnistusviesti, 3 osuutta

Erillisenä liitteenä on Pentti Nuutilaisen Porrassalmi-lehteen XLI 3.-4./2003 kirjoittama selostus;
Pohjoismaisia värejä varuskunnassa elokuussa.

Reserviläisammuntojen järjestäminen

Edellä olevissa tapahtumissa on ammuntojen osuus ollut merkittävä. Niissä toimitsijat ja johtajat ovat
osoittaneet hyvää perehtyneisyyttä asioihin. Ammuntakilpailujen johtotehtävissä ovat toimineet mm.
Sakari Kuukkanen, Petri Partti, Antti Auriola, Matti Vahvaselkä, Pertti Karhunen, Pellervo Pekkola,
Jouko Hietalahti, Pentti Lemmetty, Olavi Mynttinen, Matti Valkama, Teuvo Tuovinen, Heikki Leppä-
nen ja Heimo Marttinen. Mikkelin Reservinupseerien ammuntatilaisuuksia on ollut maanantai-iltaisin,
varsinkin 80-luvulla. Talvisin on sisäampumaradalla pidetty jäsentenvälisiä kilpailuja. 1995 luvulta
alkaen ammuntatoimintaan on tullut mukaan sovellettu reserviläisammunta (SRA).

Järjestelyihin osallistuminen muissa liikuntatapahtumissa

13.3.1990 Mikkelin Sotilaspiirin järjestämä Talvisodan päättymisen muistohiihto suuntautui Mikkelis-
tä lähipitäjiin. Mikkelin Resevinupseereista yhtä partiota johti Seppo Tiihonen. Mikkelin Rantakylästä 
hiihtopartio hiihti lumipuvuissa päivällä tiedustelemaansa reittiä pitkin Vanhamäen koululle. Sieltä 
kangasniemeläiset jatkoivat Kangasniemelle. Ristiinan suuntaan hiihdon aloitti Leo Turusen johtama
partio ja viestin vaihto tapahtui Kyyhkylässä ristiinalaisille.

1995 Suur-Savon reserviläispiiri järjesti Kevätillan jotoksen Kyrönpellon maastossa, pituudeltaan 10
km tai 20 km. Johtajana oli evl Martti Bruun, ratamestari Jorma Manninen. Rasteilla oli reserviläis-
taitoihin liittyviä tehtäviä pienoiskivääriammuntoineen.

1995 syyskuun lopulla Suur-Savon reserviläispiirin Oltermannisuunnistus Harjumaan metsästysmajan
ympäristössä. Toimitsijoina Martti Bruun, Antti Auriola ja Jorma Manninen, ratamestari.

Kolmihenkiset partiot suunnittelivat 4-rastiselle reitille, jonka pituus oli 15 km, vaihtopaikkansa ja 
aikataulunsa. Kun yhteislähtö oli tapahtunut, lähtivät muut partioiden jäsenet autoillaan valitsemilleen 
vaihtopaikoille viestin etenemisen mukaan. Kyseessä oli pimeäsuunnistus.

KILPAILUIHIN JA LIIKUNTATAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN

Maasto- ja talvimestaruuskilpailut

RUL: ja ResUl:n perinteisiin maastolajeihin, kuten maastomestaruus-, partio- ja talvimestaruuskilpai-
luihin ei enää 80-luvulta lähtien Mikkelin Reservinupseereiden jäseniä osallistunut liiton mestaruus-
kilpailuihin. Sen sijaan piiritasolla ja Mikkelin Sotilaspiirin - ja Sotilasläänin talvikisoihin osallistut-
tiin usein. Mukana olivat aikaisemmin liittotasolla kilpailleet Heikki Savasmaa, Rauno Tarkiainen ja
Jorma Manninen. Rauno oli 60-luvun puolivälissä Pohjoismaisissa maastomestaruuskilpailuissa kaksi
kertaa RUL:n maajoukkueessa. Piirin ja läänin kisoihin osallistuivat myös Mauno Punkka, Erkki Kuuk-
ka, Pertti Ruotsalainen, Allan Kemppinen ja Antti Auriola.





Hiihtoretki jäsenille perheineen 25.2.-06

Juhlavuoden hiihtotapahtuma järjestettiin Veteraanimajan maastossa. Valittavina oli eri pituisia Savon
Prikaatin avaamia latu-uria. Maalissa oli mehu- ja makkaratarjoilua sekä sauna. Tilaisuuden järjestivät
Seppo Tiihonen, Jorma Manninen ja Pertti Vehviläinen.

Kenttäkelpoisuuskoe 13.5.-06

Suur-Savon Reserviupseeripiirin kenttäkelpoisuuskokeen, johon kuului lihaskuntotesti ja kestävyys-
testinä Cooperin juoksutesti, järjesti Mikkelin Res.upseerit. Sen suoritti 11 henkilöä, joista 8 Mikkelistä.

Henkilökohtaisia harrastuksia

Mikkeliläiset reservinupseerit ovat tehneet omakohtaisia vaelluksia Lapin kairoilla sulan maan aikaan
ja talvisin. Seppo Tiihonen on osallistunut Ison ympyrän hiihtoon Haminan seudulla 6 kertta, ja vuosi-
na -04 ja -05 Kaukopartiohiihtoon välillä Utti - Vierumäki - Utti. Seppo yöpyi Vierumäellä. Reitin ko-
konaispituus oli 160 km. Hiihto retkisuksilla.







Liite kilpailujärjestelyistä:

URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

ResUl:n Savonvasama-jotos

- Jotoksen johtaja
- Jotoksen varajohtaja
- Tehtäväjohtajat

- Ratamestari
- Tuloslaskenta

1982

Mauri Pekonen
Pertti Kuosmanen
Kari Ruskela
Hannu Louhivuori
Jorma Manninen
Antti Auriola

RUL:n Ampumamestaruuskilpailut

- Kilpailun ylijohtaja
- Pistoolilajien johtaja
- Pienoiskiv. lajien johtaja
- Kenttäammunnan johtaja
- Tulospalvelu

1984

Antti Auriola
Sakari Kuukkanen
Olavi Mynttinen
Teuvo Tuovinen
Jouko Hietalahti

RUL:n PM-Maastomestaruuskilpailujen katsastus

- Kilpailun johtaja
- Ratamestari
- Kartanluku
- Maastoammunta

1985

Rauno Tarkiainen
Jorma Manninen
Heikki Savasmaa
Erkki Kuukka

ResUl:n Talvimaastokilpailu

- Kilpailun johtaja
- Kilp. varajohtaja
- Ratamestari
- Kartanluku
- Ammunta
- Tuloslaskenta
- Sihteeri

1988

Jorma Manninen
Rauno Tarkiainen
Erkki Janhunen
Heikki Savasmaa
Matti Valkama
Antti Auriola
Olli Miettinen

RUL:n Ampumamestaruuskilpailut

- Kilpailun johtaja
- Kilp. varajohtaja
- Pistoolilajien johtaja
- Kiväärilajien johtaja
- Kenttäammunnan johtaja
- Tulostoimisto

1989

Matti Valkama
Matti Vahvaselkä
Matti Vahvaselkä
Olavi Mynttinen
Teuvo Tuovinen
Ilmari Toivonen

Suur-Savon piirin Olteerman-hiihto

- Joukkueen johtaja
- Joukkueen huoltaja 
  (1994-95)

1992

Jorma Manninen
Jorma Manninen

ResUl:n Ampumahiihto

- Kilpailun johtaja
- Kilp. varajohtaja
- Ratamestari
- Ammunnan johtaja
- Tuloslaskenta

1996

Jorma Manninen
Erkki Janhunen
Jorma Kemppi
Pellervo Pekkola
Antti Auriola

ResUl:n Maastopika-ammunta ja Maastokilpailu

- Kilpailun johtaja
- Kilp. varajohtaja
- Ammunnan johtaja
- Kartanluku
- Ratamestari
- Tuloslaskenta
- Sihteeri

1998

Jorma Manninen
Antti Auriola
Petri Partti
Rauno Tarkiainen
Jorma Kemppi
Markku Rantala
Jarmo Snicker

RUL:n Ampumamestaruuskilpailut

- Kilpailun johtaja
- Pistoolilajien johtaja
- Kenttäammunta

1999

Matti Vahvaselkä
Pellervo Pekkola
Petri Partti



- 63. Pohjoismaiset Maastokilpailut Tanskassa  2002
   - Kilpailujen seuranta: Pentti Nuutilainen ja Jorma Manninen

Päätoimikunta: Kapt Pentti Nuutilainen
Kapt Matti Pulkkinen
Maj Jorma Manninen
Ylil Pertti Ruotsalainen
Ltn Lassi Otranen
Maj Alpo Leinonen
Kapt Antti Auriola
Kapt Mauno Punkka
Kapt Mika Barck
Kapt Mika Ukkonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
kilpailun johtaja
päätoimik. sihteeri
II sihteeri
Mikk. Res.ups.phj

MikS1E:n yhteysups.
SavPr:n yhteysups.

Ammunta: Kapt Petri Partti
Ylil Pertti Karhunen
Ltn Heimo Marttinen

Lääkltn Matti Vahvaselkä
Kapt Pellervo Pekkola
Ltn Jouko Hietalahti
Maj Heikki Leppänen

Ammunnan johtaja
apulaisjohtaja
asetarkastus

ryhmän johtaja
ryhmän johtaja
ryhmän johtaja
ryhmän johtaja

Kartanluku:
Suunnistus:

Partiokilpailu:

Tuloslaskenta:

Kilpailukanslia:

Viestitoiminta:
Huolto:
Ensiapu:
Kuljetukset:
Talous:
Tiedotus:

Avajaistilaisuus:
Veljesillallinen
ja Juhlapäiväl-
linen
Kutsuvieraat

Kapt Pasi Pullinen
Ylil Jorma Kemppi
Ylil Teijo Laasanen
Kapt Hannu Penttilä
Ylil Kari Varonen
Ylil Tuomo Kirjalainen
Ltn Matti Valjakka
Kapt Seppo Tiihonen
Kapt Erkki Kuukka
         Malisa Pouttu
Evl Juhani Pasanen
Ltn Pertti Vehviläinen
Lääkintältn Jarmo Kuronen
Kapt Olli Miettinen
Maj Alpo Leinonen
Kapt Matti Pulkkinen

Evl Jorma Taskinen

Kapt Ilkka Pietiäinen
Kapt Janne Kosonen RUL
Maj Alpo Leinonen

Kartanluvun johtaja
Suunnistuksen joht.
apulaisjohtaja
Johtaja
apulaisjohtaja
Johtaja
apulaisjohtaja
Päällikkö

RUL

RUL:n 64. Pohjoismaiset Maastomestaruuskilpailut Mikkelissä  8.-10.8.2003

- RUL:n 60. Pohjoismaiset Maastomestaruuskilpailut Tampereella  1999
   - Kilpailujärjestelyjen ja kilpailujen seuranta: Ilkka Pietiäinen ja Antti Auriola

- RUL:n PM-Maastomestaruuskilpailujen katsastuksien seuraaminen Säkylässä: Antti Auriola  2000

- RUL:n PM-Maastomestaruuskilpailujen katsastuksien seuraaminen Säkylässä: Petri Partti  2001

- RUL:n PM-Maastomestaruuskilpailujen katsastus Mikkelissä:  2002
   - Kilpailun johtaja
   - Ammunnan johtaja
   - Suunnistus
   - Kartanluku
   - Tuloslaskenta
  -  Huolto

Jorma Manninen
Petri Partti
Jorma Kemppi
Pasi Pullinen
Pekka Martikainen
Pertti Vehviläinen



URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

Viikon huhtikuinen vaellus Ukk-puistossa 1984

Jorma Manninen ja Mauno Punkka Kiilopään
etelärinteellä - takana näkyvät Nattaset.

Mauno yöpymislaavulla kahvin keitossa.

Karhun aamuiset jäljet luvattomalla käynnillä
rajavyöhykepaalulla.
Rajojen jotos 1991.

Jorma luvallisella käynnillä rajavyöhykepaalulla.



URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

Kaukopartiohiihto suoritettiin vuonna 2004 välillä Utti-Pajulahti-Utti. Matkan pituus 2 vuorokaudessa
valinnan ja kunnon mukaan vaihteli 150-300 kilometriin. Hiihto suoritettiin sotilas- tai erävarustuksel-
la. Pääjärjestäjänä toimii Utin Varuskunnan Urheilijat ja Utin Jääkärirykmentti.

Seppo Tiihonen valmistautumassa koetokseen.

Timo Kärkkäinen puolimatkan lepotauolla
Urheiluopiston hallin tartan-pinnalla,

- uni on syvä.

Kuusamon jotoksilla voi löytyä 
näinkin komeita tykkymaisemia.

Pertti Ruotsalainen Erävaelluskilpailussa
Muoniossa 1998. Varusteiden ja eväiden

paino lähes 20 kg.



Ampumatoiminnan kannalta on meillä Mikkelissä ollut erinomaiset olosuhteet sekä ampumaratojen että
yhteistyökumppaneiden osalta. Kyrönpellon ampumarata on kilpailijoiden mielestä yksi parhaista Suo-
messa. Laurikkalan ampumarata ja Tornimäen maasto ovat palvelleet hyvin maastokilpailujen ammuntoja.

URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

Petri Partti:

Ampumatoiminta

Mikkelin Sotilasläänin ja Savon Prikaatin taloudellinen ja tekninen apu ovat luoneet hyvän pohjan suurien-
kin kilpailujen onnistumiselle. Erikoisesti on mainittava taulupalveluissa se, että olemme saaneet kaikki tau-
lut valmiiksi pohjattuina. Samoin on huomioitava ratahenkilökunnan apu ja neuvot järjestelyjen alkuvaihees-
sa.

Kilpailuteknisissä järjestelyissä ja tulospalvelussa on meillä ollut käytettävissä Mikkelin Ampujien ammatti-
taitoinen toimitsijakunta.

Jäseniämme on osallistunut Reserviupseeripiirin kisoihin (ja osallistuu edelleenkin) ja osa kilpailee Mikkelin
Ampujien kisoissa.

Vuonna 1998 järjestimme ResUL:n Maasto- ja maastopika-ammunnan SM-kilpailut Tornimäen maastossa.
Jäsenistömme hoiti näissä kisoissa kaikki toimitsijatehtävät ja saimme osanottajilta kiitokset nopeasti ja oi-
kein hoidetusta tulospalvelusta.

Vuonna 1999 järjestimme RUL:n Ampumamestaruuskilpailut Kyrönpellon ampumaradalla yhteistyössä
Mikkelin Ampujien ja Norolan Metsästäjien kanssa. Johtuen lajien runsaudesta ja erikoistuntemuksen tar-
peesta osallemme jäi lähinnä kiväärin kenttäammunta ja yleinen järjestely ja huolto.

Vuonna 2001 kävimme Säkylässä tutustumassa Suomen joukkueen karsintoihin Pohjoismaisia kisoja var-
ten. Vuonna 2002 järjestimme Suomen joukkueen karsintakilpailut Karkialammen maastossa ja vuonna
2003 pidimme varsinaiset kisat.

19.-20.5.2006 järjestimme yhdistyksemme 75-vuotisjuhliin liittyvän ampumatapahtuman, jossa ammuim-
me kouluammuntaa ja tutustuimme sovellettuun reserviläisammuntaan (SRA).

Luutnantti Jari Jalkanen suorittaa harjoitusta Savon Prikaatin 
Simulaattorikeskuksessa ilmatorjuntakonekiväärillä (12.7 NSV).

Kuva: Seppo Anttalainen



Pertti Karhunen:

Sovellettu reserviläisammunta - SRA

Sovellettu reserviläisammunta (lyh. SRA) on Reserviläisurheiluliitto ry:n kilpailulaji, 
jossa järjestetään:

1. Vuosittain valtakunnalliset mestaruuskilpailut

2. Reserviupseeri-, reserviläis- ja kiltapiirien ja reserviläispiirien alueellisia kilpailuja 
    tai sarjakilpailuja

3. Yksittäisten paikallisyhdistysten kilpailuja tai sarjakilpailuja tai yhdistysten välisiä kilpailuja

4. Valtakunnallista, alueellista ja paikallista koulutusta:

- yleisesti turvalliseen aseenkäsittelyyn ja ampumatekniikkaan

- kohdennetusti ja nousujohteisesti lajin uusille harrastajille, lajikouluttajille, tuomareille 
   ja tarvittaessa myös SRA-tapahtumien ja kilpailun järjestäjille

Lajiin liittyvää koulutusta voidaan myös järjestää Maanpuolustuskoulutus ry:n (lyh. MPK) avulla.
Edellä mainittujen koulutus-, harjoitus- ja kilpailutapahtumien järjestämisessä on noudatettava SRA-
toimikunnan julkaisemia koulutus- ja järjestämisohjeita sekä kurssimateriaalia ja käytettävä hyväksyt-
tyjä kouluttajia.

Lisäksi jäseniämme on osallistunut muihin MPK ry:n kursseihin, joihin on liittynyt ammuntaa.

Olemme olleet mukana myös ns. ohjelmistoammunnoissa, joita on viime vuosina pidetty MPK ry:n toi-
mesta ja ammuntoja on vetänyt jäsenemme.

Tarkka-ammuntaan jäsenemme ovat osallistuneet kahdella MPK ry:n järjestämällä kurssilla ja yhdistyk-
semme jäsen toimii aktiivisesti tarkka-ampujakouluttajana kyseisillä kursseilla vieläkin.

Paras saavutuksemme on yleisluokan SM vuonna 1996. Myöhempinä vuosina olemme olleet kolme ker-
taa edustamassa Suur-Savon reserviläispiirejä lajin SM-kisoissa tiukkojen karsintakilpailujen tuloksena. 
Piirinmestaruuskilpailuista olemme saaneet 3 PM-kultaa ja useampia muita mitaleja.

Osa jäsenistöämme on osallistunut SRA toimintaan vuodesta 1995 alkaen, jolloin sitä alettiin harrastaa pii-
rimme alueella. Jäseniämme on osallistunut tähän toimintaan ampujina, tuomareina ja kouluttajina.

Lajikuvaus

Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteenmukaista am-
pumataitoa käyttäen nykyaikaista sotilasaseistusta vastaavia välineitä. Jokaiseen ampumasuoritukseen
laaditaan kuvitteellisen taistelutilanteen mukainen ampumatehtävä, jossa ampuja joutuu toimimaan
annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla.

Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilanne-
kuvauksen mukaisesti ottaen huomioon radan olosuhteet. Ampujan saavuttama tulos muodostuu ammu-
tun pistemäärän ja käytetyn ajan suhteesta.

SRA:ssa otetaan huomioon ampumatekniikoissa sekä välineistössä tapahtuva yleinen kehitys sopeuttaen
lajia tarvittaessa muuttuneiden tekijöiden mukaiseksi.

SRA ammunnassa järjestetään koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja. Ampujien taidot mitataan kilpailuis-
sa, joihin suunnitellaan aina kilpailukohtaisesti erilaiset ampumasuoritukset.

SRA-toimintaan osallistuvilta ampujilta sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestäjiltä edellytetään ko. ammun-
nan riittävää tieto- ja taitotasoa.



SRA-ampuja

SRA-ampujalta vaaditaan hyväksytty koulutus, jotta henkilö voi osallistua SRA-nimikkeen alla järjestettyi-
hin kilpailuihin ja harjoituksiin. SRA-ampuja on henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti SRA-ampujan
kurssin ja joka on merkitty SRA-ampujaksi SRA-rekisteriin. Kun SRA-ampuja on rekisteröity, saa hän SRA-
ampujan kortin.

SRA-ampujan korttien myöntäminen

SRA-ampujan kurssista vastaava SRA-kouluttaja toimittaa ampujasta täytetyn ilmoituskaavakkeen SRA-yli-
tuomarille tai ResUL:n toimistoon Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki, joka toimittaa tiedot edelleen SRA-toimi-
kunnalle rekisteriin merkittäväksi. Kun henkilö on merkitty SRA-rekisteriin, saa hän kurssin vastuullisen SRA-
kouluttajan allekirjoittaman SRA-ampujan kortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

SRA-ampujan kursseja pidetään Suur-Savon alueella yleensä yksi keväisin. Ensi kevään kursseja voi tiedustella
Hannu Tirkkoselta, puh. 0400-975772.

Tilannekuva kilpailutapahtumasta.



Mikkelin reservinupseerit ry aktiivisesti mukana Mannerheim-ristin ritareiden muotokuvan 
maalauttamisessa.

Joulukuun 16. päivänä 1940 annetun asetuksen mukaan:  ”Erinomaisen urheuden, taistellen 
saavutettujen erittäin tärkeiden tulosten tai erikoisen ansiokkaasti johdettujen sotatoimien 
palkitsemiseksi voidaan Suomen puolustusvoimain sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta 
nimittää 1. tai 2. luokan Mannerheim- ristin ritariksi.”Ensimmäisen luokan Mannerheim- risti 
myönnettiin Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimille (7.10.41) ja jalkaväenken-
raali Erik Heinrichsille (31.12.44). Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim- ristin sai vuosina 
1941-1945 kaikkiaan 191 taistelijaa n. 600.000 sotilaastamme.

Vuoden 2003 alkupuolella soitti kansanedustaja, prikaatikenraali Olli Nepponen ja kysyi 
tuleeko Mikkelin Reservinupseerit ry mukaan taustajärjestönä hankkeeseen, jossa maksaisim-
me kunniavelkaamme Mikkelin seudun Mannerheim- ristin ritareille ja veteraaneille maalaut-
tamalla ritareiden muotokuvat. Vastaukseni oli tietenkin myönteinen: reserviupseereille oli ja 
on kunnia-asia olla mukana tällaisessa hankkeessa. Olli Nepponen teki suurenmoisen työn 
hankkiessaan eri tahoilta tukijoilta ja sai näin muotokuvan maalauttamiseen tarvittavat varat. 
Muotokuvat tulivat Mikkelin Reservinupseerit ry:n omistukseen, sijoitettuna Mikkelin Varus-
kuntakerhon perinnehuoneeseen.

Mannerheim- ristin ritarin nro 182 (21.12.44), kapteeni, maatalous- ja metsätieteiden 
kandidaatti Lauri  Äijön muotokuvan maalasi ukrainalainen taiteilija Igor Muslimov Kyyh-
kylän kuntoutussairaalan tiloissa. Siitä helteisestä heinäkuun viikosta, jolloin  Laurin Äijön 
muotokuva maalattiin, jäi ikimuistoinen kokemus. Ajoin joka toinen päivä Ristiinasta mökiltä 
hakemaan Laurin ja Anjan kotoaan Kyyhkylään, odottelin 2-3 tuntia, vein Äijöt heidät kotiin-
sa ja ajoin takaisin mökille viettämään kesälomaani. Muotokuva paljastettiin 10.10.2003 
upseerikerholla. Ilmavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Jouni Pystysen muotokuvan 
paljastuspuheessa todettiin muun muassa: Lauri Äijö toimi tähystäjänä pommikoneessa. Tä-
hystäjä oli koneen päällikkönä vastaten ilmasuunnistuksesta, näkötiedustelusta, tulosten mer-
kitsemisestä, pommituksesta, ilmakuvauksesta ja ilmatilan tähystyksestä. Hänen piti olla koko 
ajan selvillä koneen sijainnista. Lauri Äijö suoritti 104 erittäin onnistunutta kaukotiedustelu-, 
valokuvaus- ja pommituslentoa, osaksi kauas vihollisen selustaan. Kuvaukset tapahtuivat hyvin 
vaikeissa olosuhteissa, ankarassa vihollisen ilmatorjuntatulessa ja vihollisen hävittäjien ahdis-
tamana. Lisäksi kova pakkanen, mikä 7200 metrissä oli 60-70 astetta, asetti koneen miehistön 
kovalle koetukselle. Eräällä 23.8.1942 kauas vihollisen selustaan suuntautuneella lennolla ko-
neen ohjaajan happinaamari meni epäkuntoon ja hän menetti tajuntansa. Neuvokkaana upseerina 
Äijö työnsi katkenneen happiletkun pään ohjaajan suuhun pitäen itse konetta vaakalennossa, kunnes 
ohjaaja palasi tajuihinsa. Näin hän pelasti sekä koneen että miehistön varmalta tuholta.

MUOTOKUVAMAALAUKSET

Alpo Leinonen:

Mannerheim-ristin ritari Lauri Äijö



Vas. Kenraaliluutnantti Jouni Pystynen ja prikaatikenraali Olli
Nepponen. Kunniavartio; vas. yliluutnantti Olli Miettinen ja 

kapteeni Pertti Ruotsalainen.  Kuva: Heimo Marttinen

Vas. Anja ja Lauri Äijö, prikaatikenraali Olli Nepponen ja 
majuri Alpo Leinonen.  Kuva: Heimo Marttinen

Mannerheim- ristin ritarin nro 138 (4.7.44), panssaritorjuntatykkimies, korpraali, kirvesmies 
Eero Seppäsen muotokuva paljastettiin Punkaharjulla syksyllä 2003. Olli Nepponen oli tässäkin 
hankkeessa aktiivisesti mukana.

Mannerheim- ristin ritarin nro 16 (1.10.41), kapteeni, metsänhoitaja Pentti Iisalon muotokuva 
paljastettiin 17.9.2004. Taiteilija oli tässäkin kuten edellä olevissa, taiteilija Igor Muslimov. Lämpi-
män ja hyvin henkilökohtaisen muotokuvan paljastuspuheen piti enolleen, ritari Pentti Iisalolle, 
eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Vänrikki Pentti Iisalo oli ritariristin saatuaan 21 vuotias. 
Näin ollen kerhomme asetti muotokuvan kunniavartioon 21 vuotiaat vänrikit Raine Kianderin ja 
Toni Salmen.  Jalkaväkimuseossa pidetyssä tilaisuudessa oli mukana lähes 100 henkilöä, muun 
muassa puolustusvoimainkomentaja, amiraali Juhani Kaskeala.

Mannerheim-ristin ritari Eero Seppänen

Mannerheim-ristin ritari Pentti Iisalo



Jalkaväkimuseon Ritareiden huone. Vas. vänrikki Raine Kiander,
prikaatikenraali Olli Nepponen, eduskunnan puhemies Paavo Lipponen

ja vänrikki Toni Salmi.  Kuva: Heimo Marttinen

Mannerheim-ristin ritarin Pentti Iisalon kiitospuheenvuoro.
Kuva: Heimo Marttinen

Mannerheim- ristin ritarin nro 118 (1.8.43), majuri, insinööri  Heikki Nykäsen muotokuva pal-
jastettiin vanhalla sotilaskodilla 4.2.2005. Siinä hankkeessa kerhomme ei ollut mukana. Muotokuvan 
paljastuspuheen piti vuorineuvos Tauno Matomäki ja sen vastaanotti Itäisen Maanpuolustusalu-
een komentaja, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen. Muotokuva säilytetään Itäisen Maanpuolustus-
alueen Esikunnassa Mikkelissä ja siirrettäneen aikanaan Mikkeliin perustettavaan Maavoimien Esi-
kunnan tiloihin. 

Mannerheim- ristin ritarin nro 17 (3.10.41), jalkaväenkenraali, yleisesikuntaupseeri, filosofian 
kandidaatti Taavetti Laatikaisen muotokuva paljastettiin Varuskuntakerholla 30.11.2005. Muoto-
kuvan maalasi Igor Muslimov ja se sijoitettiin Lauri Äijön ja Pentti Iisalon muotokuvien viereen 
Varuskuntakerhon perinnehuoneeseen. Taavetti Laatikainen syntyi Haukivuorella ja kuoli Mikkelissä
ja on haudattu Harjun hautausmaalle. Laatikaisen sotilasura alkoi Kuninkaallisessa Preussin Jääkäri-
pataljoonassa 27 vuosina 1916-18. Hän toimi monissa merkittävissä tehtävissä: vuosina 1918-21 
komppanianpäällikkönä ja RUK:n johtajana 1922-27, erilaisissa komentajan tehtävissä kuten; 

Mannerheim-ristin ritari Heikki Nykänen

Mannerheim-ristin ritari Taavetti Laatikainen



1. D komentaja 1938-39, I AK komentaja 1941, 3. D komentaja 1943, PvPE jalkaväentarkastaja 
1947-48. Taavetti Laatikaisen muotokuvan maalaamisen kustannuksista vastasi Toivakka- Yhtiöt.

Juhlayleisöä Mannerheim-ristin ritari Jalkaväenkenraali Taavetti Laatikaisen muotokuvan 
paljastustilaisuudessa keskiviikkona 30.11.2005 Mikkelin Varuskuntakerholla.

Kuvat: Heimo Marttinen



Kenraaliluutnantti Erkki Laatikainen sekä Irma ja Matti Toivakka

Paljastuspuheen pitäjä kenraaliluutnantti Ilkka Halonen
Kuvat: Heimo Marttinen

On ollut suuri ilo ja kunnia olla mukana kolmen Mannerheim- ristin ritarin muotokuvan maalautta-
misessa ja paljastustilaisuuksien järjestämisessä. Mannerheim- ristin ritareista jää meille pysyvä 
muisto. Näin me reservinupseerit olemme pieneltä osaltamme voineet osoittaa kiitollisuutta veteraa-
neille, jotka torjuivat maahamme hyökkäävän vihollisen ja voittivat meille rauhan ja itsenäisyyden. 















Kokous pidettiin keskiviikkona 23.3.2005 Urpolan Kartanossa. Kokouksen avasi puheenjohtaja 
kapteeni Pertti Ruotsalainen. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi kapteeni Matti Pulkkinen ja 
sihteerinä vänrikki Antti Saranki.                                                                                      

Kokouksessa esitelmän piti Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnan esikuntapäällikkö Antti Lanki-
nen aiheesta “Yleistä puolustusvoimista”. Peruslähtökohtana oli Puolustusneuvostojen päätösten 
toteutukset. Koulutusjärjestelmien muutosten vaikutukset ja kalustohankinnat olivat myös oleellinen 
osa esitelmän sisältöä. Uuden Sotilaallisen aluejaon vaikutuksia käsiteltiin sekä Mikkelin että koko 
valtakunnan kannalta.                                                                                                                        

Tilaisuudessa luovutettiin Suomen Reserviupseeriliiton Pronssinen ansiomitali luutnantti Heimo 
Marttiselle ja Suur-Savon Reserviupseeripiirin Suomi 80 vuotta-plaketit kapteeni Kari Mennande-
rille ja kapteeni Martti Juvakalle.                                                                                                      

Reserviläisurheiluliitto ry:n Kultainen ansiomitali luovutettiin majuri Jorma Manniselle, yliluut-
nantti Rauno Tarkiaiselle, kapteeni Mauno Punkalle, kapteeni Seppo Tiihoselle ja kapteeni Erkki 
Kuukalle.                                                                                                                                         

Reserviläisurheiluliitto ry:n Hopeinen ansiomitali luovutettiin kapteeni Pentti Nuutilaiselle, kapteeni 
Petri Partille, lääkintäluutnantti Matti Vahvaselälle, kapteeni Pasi Pulliselle, yliluutnantti Jorma 
Kempille, luutnantti Sakari Kuukkaselle, kapteeni Pertti Ruotsalaiselle, yliluutnantti Pertti Karhu-
selle, kapteeni Kari Varoselle, kapteeni Pellervo Pekkolalle ja luutnantti Leo Turuselle.             

.
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Palkitut yhteiskuvassa.







Tauno Muinonen:

Kalastuskin on reservinupseerien parissa suosittu harrastus

Suomalaisen sotilaan perustaitoihin on kautta vuosisatojen kuulunut luonnonvarojen hyödyntämisen 
osaaminen. Rintamaolosuhteissa riista ja kalavesien anti toi viime sotien aikana kaivattua lisää ja 
vaihtelua armeijan tarjoamaan ruokaan.

Kalastustaitojen ylläpitämiseksi ja reserviläisten yhteistyön lujittamiseksi Mikkelissä aloitettiin 
1970-luvun lopulla kalastuskilpailujen järjestäminen Mikkelin Reservinaliupseerien ja 
Reservinupseerien kesken. Aloitteen asiassa teki ilmeisesti reservinaliupseerien silloinen yhdistys, 
nykyinen Mikkelin Reserviläiset ry. Yhdistysten välinen pilkkikilpailu pidettiin Sarvenrannan
vesillä 27.3.1978. Myöhemmin mukaan kutsuttiin Suur-Savon Sinibaretit ja nykyisen 
Päällystöyhdistysten edeltäjä Toimiupseerit. Aluksi kisailtiin vain pilkkitaidoissa, mutta muutaman 
vuoden jälkeen ryhdyttiin mittaamaan taitoja myös onginnassa. Kukin yhdistys hoitaa vuorovuosin 
kisojen järjestelyt.

Vuonna 1990 järjestettiin Kajaanissa 1. Reserviläisten SM-pilkkikisat. Mikkelin Reservinupseerit 
on yhdessä Mikkelin Reserviläisten kanssa järjestänyt SM-kisat kaksi kertaa, vuonna 1992 
Visulahdessa ja 2000 Heimarissa. Reservinupseerien jäseniä on osallistunut lähes kaikkiin SM-
kisoihin. Saaliina on kalojen lisäksi ollut useita mitalisijoja niiden joukossa muutama mestaruuskin.

Kuvassa vuonna 2000 Heimarissa pidettyjen SM-kisojen mitalijoukkueet. MikRU:n joukkue 
vasemmalta Heikki Tarmia, Tauno Muinonen ja Harri Tyyskä sijoittui toiseksi. Juvan 
Reservinaliupseerien joukkue voitti ja Mikkelin Reserviläiset sijoittuivat kolmanneksi.
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YHTEISTOIMINTATAPAHTUMIA

Muistolaatat

Mikkelin Reservinupseerit on osallistunut useiden muistolaattojen hankintaan yhteistyössä Mikkelin
Reserviläisten kanssa. Oheisessa kuvaparissa olevat laatat paljastettiin 1.4.1995.

Vas. Mikkelin pitäjän Suojeluskunnan ja Lotta Svärd muistolaatta kiinnitettiin Maaherrankatu 31:ssä
olevan rakennuksen seinään ja oik. Mikkelin Suojeluskuntapiirin Esikunnan muistolaatta kiinnitettiin
Kasarminkatu 12:ssa olevan rakennuksen seinään.

Veteraanimaja

Ilkka Pietiäinen:

Alkusysäys veteraanimajan rakentamiselle saatiin, kun silloisen Mikkelin Sotilasläänin komentaja 
eversti Lauri Ruonansuu soitti eräänä aamuna. Hän kutsui maanpuolustusjärjestöjen puheenjohtajia
seuraavaksi lauantaiksi kahville silloisen Savon Prikaatin komentajan eversti Hannu Toivosen kotiin.

Tilaisuudessa oli läsnä veteraanijärjestöjen edustajat sekä maanpuolustusjärjestöjen edustajia. Eversti
Hannu Toivonen esitteli tuolloin suunnitelmaansa ja oitis kysyi Mikkelin Reservinupseerien puheen-
johtajalta: “Miten olette mukana hankkeessa ?” Vastaus kuului: “Rahaa meillä on niukasti, mutta jäse-
nistömme antaa talkootyötä tarvittavan määrän, jotta hanke saadaan toteutettua”.

Muutamien viikkojen kuluttua eversti Toivonen kutsui koolle veteraanimajan aiesopimuksen allekirjoi-
tustilaisuuden ja siinä hankkeen taakse saatiin monipuolinen ja vastuullinen taho, jotta varsinainen toteutus
voitiin alkaa.

Mikkelin Reservinupseerit otti ensimmäiseksi talkoo-urakakseen anturavalun jälkeisen peruskivien
muurauksen. Työssä ahkeroi useana iltana noin 15 hengen joukko. Muuraukset saatiin toteutettua vii-
kossa aikataulusuunnitelman mukaan.

Peruskiven muuraustilaisuuteen 30.4.1999 oli kutsuttu aiesopimuksen allekirjoittaneet tahot. Perus-
tukseen kätkettiin tykinhylsyyn kapseloituna rakennuspiirustus ja muu sinne kuuluva dokumentaatio. 
Kun eversti Hannu Toivonen heitti laastia hylsyn päälle, murahti jäsenemme Heimo Marttinen kame-
ran takaa: “Siinä meni hyvä hylsy hukkaan”. Lausahdus kuvaa suhtautumista vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön ja sen tarpeellisuuteen. Hylsyäkään ei haluta hukata silloin, kun on kyse meille niin 
tärkeästä isänmaan puolustamisesta.

Veteraanimaja valmistui ja palvelee hankkeeseen osallistuneita tahoja erinomaisena juhla- ja kokoon-
tumispaikkana.

Jo vuosia haaveiltu hanke saatiin toteutettua silloisen Savon Prikaatin komentajan eversti Hannu Toi-
vosen aktiivisella ja taitavalla toiminnalla.

Kuvat: Antti Auriola



Pertti Ruotsalainen ja Juha Paanila laastimylläreinä.
Kuva: Heimo Marttinen

Eversti Hannu Toivonen laittaa Veteraanimajan 
rakennuspiirustuksia hylsyyn. 

Kuva: Heimo Marttinen



Polkupyörämarssi

Vuonna 2001 Suomen Reserviupseeriliitto täytti 70 vuotta. Juhlavuoden merkeissä järjestettiin useita
maakunnallisia ja paikallisia urheilutapahtumia, joista pääosa oli polkupyörämarsseja.

Kapteeni Matti Pulkkisen johtaman pyörämarssin vastaanotto Mikkelin torilla 17.5.2001.
Kuva: Antti Auriola

RUL:n 75-vuotisjuhlakirjassa - Haasteena sodan ja rauhan johtajuus - on valokuva sivulla 152 pyörä-
marssin saapumisesta Mikkelin torille.

Paraatit

Itsenäisyyspäivän paraati 6.12.2004
Kuva: Heimo Marttinen



Yleisötilaisuudet

Mikkelin Reservinupseerien 75-vuotisjuhlien ohjelmiston avasi Seurakuntatalolla järjestetty yleisöti-
laisuus tiistaina 7. päivänä helmikuuta 2006. Vieraana oli virolainen Suomi-poika Ottniell Jürissaar.
Hän kertoi värikkäästi elämästään ja esitti omaa musiikkiaan.

Ottniell Jürissaar ja yleisöä Seurakuntatalolla.
Kuva: Päivikki Ruotsalainen

Tutustumiskäynti

Mikkelin Reservinupseerit järjesti kiertokäynnin Vanhalla kasarmialueella 7.6.2005.

Evl Kalevi Salovaara selosti Vanhan Kasarmialueen historiaa; rakentamista ja elämää kasarmialueel-
la. Samoin hän selvitti Savon Prikaatin historiaa ja tapahtumia kasarmialueella.

Evl Kalevi Salovaara selostaa “Ryssänkirkon” mäellä Venäläisen sotilaskirkon historiaa. Kirkko ra-
kennettiin vuonna 1908 ja purettiin vuonna 1958. Vain 10 vuotta ehti kirkko olla venäläisen varus-
kunnan käytössä.

Kuva: Antti Auriola



Virolainen Suomi-poika Ottniell Jürissaar on kovia kokenut mies. Kiitollisena suomalaisten vapaa-
ehtoisten antamasta avusta Viron itsenäisyystaistelussa tämä vuonna 1924 Tartossa syntynyt ja 
silloinen Tallinnan konservatorion oppilas matkusti syksyn 1943 myrskyisänä yönä ikätovereidensa 
kanssa täyteen lastatulla moottoriveneellä Suomeen auttaakseen veljeskansaansa sodassa Neuvosto-
liittoa vastaan. Seuraavana vuonna hänet komennettiin Niinisaloon Reserviupseerikouluun ja sodan 
loppuvaiheet Ottniell palveli Suomen armeijan vänrikkinä JR 200:ssa. Välirauhan astuttua voimaan 
hän joutui palaamaan kotimaahansa Viroon.

SUOMI-POIKA OTTNIELL JÜRISSAAR

Pertti Ruotsalainen

Suomen armeijan vänrikki vuosimallia 1944

Värikäs elämä

Saksalaismiehityksen loputtua ja neuvostomiehityksen palattua Ottniell Jürissaar valitsi tuhansien 
virolaisten miesten tavoin vastarintatoiminnan metsäveljenä. Neljä vuotta kestänyt piileskely lähin-
nä Läänemaan alueella, metsissä ja soilla, bunkkereissa ja salaisissa kätköpaikoissa, päättyi ilmian-
non kautta vuonna 1948 ja johti kuudeksi vuodeksi vankiloihin Tallinnassa, Leningradissa, Mosko-
vassa, Novosibirskissä ja Kranojarskissa sekä pakkotyöleirille Mordvassa. Vankeusaikaa seurasi
nevostoliittolaiseen tapaan karkotus Siperiaan, josta lopulta pääsi vuonna 1957 vapauteen asumaan 
Novosibirskissä. Paluu Viroon onnistui vasta vuonna 1960. Työstän kapellimestarina, musiikinopet-
tajana sekä pedagogisen seminaarin musiikkiosaston opettajana ja johtajana hän jäi eläkkeelle vasta 
74-vuotiaana vuonna 1998.

Konsertteja ja elämänkertaa
Ottniell Jürissaar on konsertoinut Viron vapautumisen eli vuoden 1991 jälkeen monissa Euroopan 
maissa sekä myös Suomessa noin 250 kertaa. Hänet ja hänen elämäntarinansa tunnetaan Suomessa 
hyvin monilla paikkakunnilla. Ottniell Jürissaar vieraili ja konsertoi ensimmäistä kertaa päämaja-
kaupunki Mikkelissä 7. helmikuuta 2006. Tämä tapahtuma avasi 75-vuotiaan Mikkelin Reservin-
upseerit ry:n juhlavuoden ohjelmiston. Musiikin ohella Jürissaar loihtii kuulijoiden  eteen elämänsä
värikkäät ja raskaatkin vaiheet. Ikuisena romantikkona itseään pitävä Jürissaar pystyy kertomaan 
niistä valoisalla tavalla ja ilman katkeruutta. - En ole yhtään katkera kenellekään kokemistani 
vääryyksistä. Haluan sanoa, että venäläinen ihmisluonne on maailman paras. Se oli se bolsevismi, 
minkä syytä kaikki tämä oli, hän kiteyttää elämänsä raskaat vaiheet.

Raskaiden vuosien aikana maan alla ja vankiloissa häneltä ovat syntyneet lukuisat runot, sävellys-
teokset ja myös 300 laulua, joita ei aina voinut kirjoittaa edes paperille, vaan niitä opeteltiin ulkoa 
ja mahdollisuuksien mukaan toisten vankien kanssa yhdessä laulettiin. - En varmasti olisi elossa, 
ellen olisi saanut vankilavuosinani toimia musiikin parissa ja myös vankien kapellimestarina, 
hän sanoo. Omaa tuotantoa on painettu 12 kirjaa.

Mannerheimin päiväkäskyä heimovelisotureille Ottniell Jürissaar kuljettaa aina mukanaan ja kon-
serteissa se mielellään luetaan ääneen. Hän pitää myös Suomea ja sen itsenäisyyttä niin suuressa 
arvossa, että mahdammeko me suomalaiset jäädä tässä asiassa peräti toiseksi. Rakkaus lienee osal-
taan verenperintöä: Jürissaaren äiti oli suomalainen Sortavalan seudulta. Sodan jaloista äiti ja sisa-
rukset pakenivat Ruotsiin. Heitä ei Suomi-poika ja karkotukset kokenut neuvostovihollinen omien 
sanojensa mukaan saanut matkustaa tapaamaan. Joidenkin osa on joutua syyttä kärsimään elämäs-
sään paljon. Pitkä ja yhä ryhdikäs Suomi-poika Ottniell Jürissaar on yksi heistä.

Suomi on hänen suuri rakkautensa



Suomen Reserviupseeriliiton 75-vuotisjuhla Haminassa 5.8.2006

Mikkelin Reservinupseerien jäseniä osallistui juhliin 14 henkilöä yhteiskuljetuksessa ja useita muita
sekä juhliin että TATTOO-konserttiin. Kapteeni Antti Sajaniemi kantoi Suur-Savon Reserviupseeri-
piirin lippua Seppeleen laskussa Kaatuneiden upseerien patsaalla.

Kaatuneiden upseerien muistopatsas paljastettiin 8.9.1957. Paljastuspuhetta pitää akateemikko Paavo
Ravila. Kunniavartiossa mikrofonien vieressä tilaisuuden eniten kuvattu henkilö; ups op Matti Vahva-

selkä. Toisessa kuvassa lääkintäluutnantti Matti Vahvaselkä kunniavartiopaikallaan 5.8.2006.
Kuva: Seppo Anttalainen

Vas. Antti Auriola, Hannu Penttilä, Seppo Tiihonen, Martti Juvakka, Seppo Anttalainen,
Jari Jalkanen, Juha Uosukainen, Mauno Punkka, Jorma Manninen, Erkki Kuukka, 

Antti Sajaniemi, Pentti Nuutilainen ja Matti Vahvaselkä. 
Kuva: Seppo Anttalainen







RESERVINUPSEERIT VAPAAEHTOISESSA MAANPUOLUSTUSKOULUTUKSESSA

Jorma Taskinen:

Maanpuolustuskoulutus ry

Puolustusvoimien tukemana maassamme aloitettiin vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus maan-
puolustusjärjestöjen yhteistyönä 1990-luvun alussa. Maanpuolustuskoulutuksen katsottiin kuuluvan, 
sekä sotilaallista koulutusta, että siviiliaiheista koulutusta kuten ensiapu, palontorjunta, kodinturval-
lisuus jne. Koulutustoiminta alkoi maanpuolustusjärjestöjen kokeiluna, niiden omaehtoisena toimin-
tana ja lopulta asioiden selkiinnyttäminen johti Maanpuolustuskoulutus ry:n perustamiseen 14.12.1993.

Eräitä merkittäviä päivämääriä:
     1. 21.9.1990 Valtioneuvoston päätös vapaaehtoisen sotilaskoulutuk-
         sen laillistamiseksi Suomessa
     2. 31.1.1991 Kenraaliluutnantti Ilmolan työryhmä
     3. 2.1.1992 Kenraalimajuri Seppo Räisänen koulutustarkastajaksi
     4. 14.12.1993 Maanpuolustuskoulutus ry perustetaan
     5. 21.12.1998 Yhteistoimintasopimus järjestöjen PV:n ja PM:n
       välille

Maanpuolustuskoulutus ry:n johdossa olivat vuorollaan kenraalimajuri Seppo Räisänen, eversti Matti 
Ropo, prikaatinkenraali Kari Savolainen ja eversti Pekka Majuri.

Paikallisosastotoiminnankehittäjänä työtä teki 1990-luvun puolivälissä myös eversti Martti Olanterä. 
Hänet oli tehtävään asettanut Reserviläisliitto ry.

Etelä-Savossa, Mikkelissä koulutuksen ensiaskeleet otettiin reservipiirien toiminnanjohtajan ohjauk-
sessa. Tehtävässä tuolloin oli evl evp Martti Bruun. Mikkelin Sotilaslääni ja Savon Prikaati olivat 
komentajiensa johdolla vahvasti mukana.

Vuonna 1992 MPK ry:n ensimmäiseksi koulutuspäälliköksi Mikkelissä nimettiin evl Pekka Kurki, 
joka aloitti työn jäätyään reserviin Puolustusvoimista Mikkelin pataljoonan komentajan tehtävästä. 
Evl Martti Bruun reservipiirien toiminnanjohtajana hoiti oman toimensa ohella myös koulutuspäälli-
kön tehtävää, kunnes siihen ryhtyi evl Juhani Pasanen (koulutuspäällikkönä 1994-1998). “Jussi Pa-
sasta” seurasivat evl Jorma Taskinen (piiripäällikkönä 1999-2001) ja ye evl Tapani Hankaniemi 
(piiripäällikkönä 2002 alkaen).

Yhteistoimintasopimuksen tuloksena Maanpuolustuskoulutus ry laajeni ja 1.4.1999 se ryhtyi johta-
maan syntyneitä paikallisosastoja ja jatkoi edelleen uusien paikallisosastojen perustamista. Suur-
Savon koulutusalueesta tuli Etelä-Savon Maanpuolustuspiiri. Sen toimisto sijoitettiin Mikkelin so-
tilasläänin esikuntaan. Piiripäälliköksi valittu Jorma Taskinen jatkoi reservipiirien toiminnanjohta-
jan tehtävää oman toimensa ohella, kunnes luovutti toiminnanjohtajan tehtävän evl Jouko Nousiai-
selle.



Ennen Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnan vakiintumista yhdistyksissä kaivattiin sotilaskoulu-
tusta. Sen jäljentämiseksi ja korvaamiseksi järjestettiin korvaavaa toimintaa mm. ammuttiin 
tarkkuutta, suunnistettiin ja käskytettiin maastopartiota. Varsinainen sotilaskoulutus oli kiellettyä. 
Sotilastaitojen kehittämisestä kannettin huolta.

          1. Joukkueen johtaminen
          2. Joukon perustaminen
          3. Marssi ja majoittuminen
          4. Joukkue hyökkäyksessä
          5. Joukkue puolustuksessa.

Pakettikoulutus ja Kriso

Reserviupseeri- ja Reserviläisliitoissa päätettiin kehittää reservin johtajien koulutusjärjestelmä 
(mm. Rul-tiedote 23.11.1994). Koulutuksen toteuttamiseksi laadittiin harjoitussuunnitelmat vii-
destä aiheesta, jotka voitiin pitää maastoharjoituksina sopivassa maastossa. Mielenkiintoisiksi ja 
riittävän vaativiksi aiheiksi valikoituivat seuraavat harjoituksen aiheet

Myöhemmin tämä pakettikoulutukseksi kutsuttu koulutus sai nimekseen paikalliskoulutus.

Toisena esimerkkinä tapahtumassa olleesta kehityksestä oli Suomen Reserviupseeriliiton johtaja-
koulutus, jota aikanaan kehitettiin siviilielämän tarpeisiin johtajakoulutukseksi. 1990-luvulla tä-
mä koulutus uudistettiin täysin. Uudistuksen seurauksena syntyivät Kriso-kurssit. Kurssitoiminta 
pääsi vauhtiin 1997. Kursseja järjestettiin yhdistysten omaehtoisina harjoituksina, mutta myös 
MPK ry:n kursseina. Viimeksi mainittu tapa sittemmin yleistyi.

RUL siis uudisti johtajakoulutuksensa ja suunnitteli veteraanitutkimukseen ja johtamisen psyko-
logiaan perustuneen johtamistaidon kurssin sotilasjohtajille. Kurssin nimeksi tuli “Kriisi- ja so-
tilasjohtamisen kurssi eli Kriso”. Edelleen luotiin erilaisten Kriso-kurssien sarja. Laajimmat 
kurssit järjestettiin liiton toimesta valtakunnallisina kursseina ja aluekursseja sekä viikonloppu-
risoja pidettiin maakunnissa.

Lisäksi oli upseerikokelaita varten olemassa ns. Kokelas-kriso, jossa paikalliset reserviupseerit 
kävivät vierailemassa joukko-osastoissa ja pitämässä päivän mittaisen Kriso-kurssin kokeilaille. 
Samalla he tulivat tutuiksi kotiutuvien upseerikokelaiden kanssa. Mikkelissä Kokelas-krisojen 
vetäjiksi vakiintuivat Petri Partti ja Olli Miettinen.

Kouluttaminen ja koulutuksen kehittäminen olivat RUL:n painopistealueena useita vuosia. So-
tilasjohtajille suunnattiin edellä mainittujen maastoharjoitteiden lisäksi mm. karttaharjoituksia. 
Niitä ohjattiin Reserviläinen-lehden välityksellä. Mikkelissä kokoonnuttiin Alpo Leinosen joh-
tamiin kerhoiltoihin tekemään karttaharjoitusten suunnitelmia.

Toimintaa, Alpo Leinosen puheenjohtajakaudella, niin kuin Matti Pulkkisen ja Ilkka Pietiäisen 
kausilla järjestettiin monesti mutkattomassa yhteistyössä Mikkelin Reserviläiset ry:n ja sen 
jäsenien kanssa.

Vähitellen kaikki edellä esitetty koulutustoiminta siirtyi toteutumaan MPK ry:n kurssitoimin-
tana ja näin pystyttiin parhaiten olemaan yhteistyössä myös Puolustusvoimien suuntaan.



Evl Pekka Kurjen aloitettua koulutuspäällikkönä oli ensimmäisenä suurena haasteena Valmius-
kurssin järjestäminen Mikkelissä. Kurssi täyttyi osanottajista ja oli samalla hyvä informaatioti-
laisuus sekä lähtölaukaus vapaaehtoiselle, uusimuotoiselle kurssitoiminalle koko Etelä-Savossa 
(Suur-Savo).

Koulutuspäälliköiden kurssitoiminta Mikkelissä

Koulutuspäälliköiden apuna kurssien johtajat - suurelta osaltaan - aktiiviset ja innostuneet mikke-
liläiset reservinupseerit, reserviläiset ja naiset takasivat toiminnallaan sen, että vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus pääsi alkuun.

Kurssien vuosittainen lukumäärä kasvoi muutamasta kurssista kymmeniin kursseihin ja kurssilais-
ten määrä pian kymmenistä satoihin. Etelä-Savon maanpuolustuspiirissä sittemmin saavutettiin 
myös tuhannen kurssilaisen raja.

Piiripäälliköiden koulutustoiminta ja paikallisosastot

Koulutuspäälliköiden toimintakausien aikana kehittyi vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle 
hyvä koulutusjärjestelmä. Perustettiin useita paikallisosastoja. Monet kurssit syntyivät ja vakiin-
nuttivat asemansa. Esimerkiksi Mikkelin Kotitalousoppilaitoksessa järjestettiin Kansalaisen turva-
kurssi. Se toteutettiin vuosittain uuden kurssinjohtajan johdolla, kunnes johtajakin vakiintui.

Vuorollaan myös Pertti Ruotsalainen, joka Alpo Leinosen jälkeen valittiin Mikkelin Reservinup-
seerit ry:n puheenjohtajaksi, johti kyseisen kurssin ja alkuun päästyään myös monia muita kursseja.

Piiripäälliköiden toimintakausi alkoi ns. yhteistoimintasopimuksen syntymisen myötä 1999. 
Tuolloin Maanpuolustuskoulutus ry:n aluejako ja tehtävät tarkistettiin. Mikkelin Sotilasläänin alu-
eella piirin nimeksi tuli Etelä-Savon Maanpuolustuspiiri. Se jakautui alueisiin. Kuntajako oli alue-
jaon perustana. Syntyi yhden tai useamman kunnan alueen käsittäviä paikallisosastoja. Paikallis-
osastojen johtajiksi määrättiin paikallisosastojen päälliköt. Mikkelin paikallisosaston päällikköinä 
ovat olleet kokeiluvaiheessa res kapt Pentti Markkanen ja sitten 1999 jälkeen res maj Alpo Leino-
nen ja res kapt Olli Miettinen.

Paikallisosastojen päälliköt järjestävät vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kurssit omilla alu-
eillaan. Näin menetellen on ollut mahdollista saavuttaa oppilasmäärät, jotka jo edellä esitettiin.

Alpo Leinosella ja Olli Miettisellä kuten myös monella muulla on runsaasti omakohtaisia kokemuk-
sia kerrottavanaan vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukselle uhraamaltaan ajalta.

Taitava kouluttaja on hyvä kouluttaja. Innostunut kouluttaja on vielä parempi.



Mikkelin paikallistoimikunnan toiminnasta

Alpo Leinonen:

MPK ry:n Mikkelin paikallistoimikunnan (PAT) työ alkoi siinä tilanteessa, että puolustusvoimat 
supisti huomattavasti kertausharjoituksia. Innostunut joukko sai piiripäällikkönä toimivilta evl 
Jorma Taskiselta ja myöhemmin evl Tapani Hankaniemeltä tukea ajatukselle, että PAT järjestäisi 
Mikkelin Sotilasläänin Esikunnan myötävaikutuksella, ensin maj Pekka Komulaisen ja myöhem-
min maj Mika Barckin avustamana sotilaallisia kursseja - VEH:a. Sotilaalliset kurssit kiinnostivat 
reserviläisiä niin, että toimintaan lähdettiin nopeasti ja joukko halusi olla mukana hyvin aktiivi-
sesti eli asialle oli selvä sosiaalinen tilaus. Saimme myös Savon Prikaatilta tukea kurssin järjeste-
lyissä, muun muassa tiloja käyttöömme. Kiväärijoukkue Puolustuksessa-kursseissa oli mukana
myös KRH:n tulenjohtoryhmiä. Suurimmassa vahvennetun kiväärikomppanian harjoituksessa 
(VEH) oli mukana Mikkelin, Pieksämäen, Kangasniemen, Pertunmaan, Sulkavan ja Kerimäen 
aikaisemmin koulutettuja osia. Piiripäälliköt suunnittelivat toivomustemme mukaisesti sotilaallisia 
kursseja noin puolet kurssitarjonnasta ja loput olivat turvallisuus-, selviytymis- yms ns. siviilipuo-
len kursseja. Olimme mukana erilaisissa paraateissa, kesäyön marssilla, Karkialammen kierrok-
sella ja komentajan kuntokoetuksella, annoimme maastotietoja peruskoulun 9. luokille, olimme 
mukana järjestämässä etsintäkursseja ja vartiojoukkueen harjoitusta sekä komppaniapäällikkö-
kurssin.

Toiminnassa alussa innostus kurssitoimintaan, erityisesti kurssien aiheiden saamiseen oli hyvä. 
Suunnittelu ja toteutus oli pitkälti piiripäälliköiden huolena. Opimme samalla kurssien valmis-
telusta ja johtamisesta pikku hiljaa niin, että myöhemmin reserviläisjohtajat voivat jo melko 
itsenäisesti hoitaa kurssien toteutuksen. PAT:ssa pohdimme alussa usein sitä, kuinka saamme 
suuren yleisön, kuntalaiset mukaan toimintaan ja osallistumaan turvakursseille ja miten voim-
me markkinoida asiaa? Tätä asiaa voisi edelleenkin pohtia. Kaiken toiminnan mottona oli toi-
mia eikä vain suunnitella.

Alun hämmennyksen jälkeen tilanne selkeytyi, kun totesimme PAT:n olevan koulutusorganisaa-
tion, joka järjestelee ja myötävaikuttaa eri maanpuolustushenkisten henkilöiden ja intressipiirien 
toimivia kursseja.

Kaiken kaikkiaan: toiminta oli ja on mielekästä meidän kaikkien ympäristömme ja lähialueiden 
turvallisuuden parantamiseksi.

Jatkosodan taktiikkajotoksen johtajana toimi kapteeni Veijo Huurinainen 
1.-3.10.2004 Ilomantsissa. Ryhmä tutustumassa Öykkäsenvaaran 

torjuntataistelumaastoon; oppaana Viljo Westman.
Kuva: Riku Qvarnström



Mikkelin paikallisosaston alueella on järjestetty vuosittain noin 15 kurssia, joista sotilaallisen 
koulutuksen kursseja on ollut puolet. Mikkelin reservinupseerit ovat osallistuneet paikallis-
osaston toimintaan vuosien varrella 70 henkilöiden voimin.

Turvallisuuskoulutus
          kansalaisen turvakurssi
          maastotaitokurssi
          maanpuolustuspäivä
          jne.

Varautumiskoulutus
          laitosturvallisuuskurssi
          etsintäkurssi
          kotiseutuharjoitus
          jne.

Vuosituhannen vaihteessa koulutustoiminta kehittyi edelleen. Reserviupseerikoulussa aloitettiin 
kouluttajakoulutus, jossa reserviläisille annetaan pohjustusta toimia kurssien vetäjinä paikallis-
tasolla. Lisäksi syväjohtaminen on tullut myös osaksi reserviläiskoulutusta. Syväjohtamiseen 
on perehdytty mm. Reserviupseerikoulun erikoiskursseilla. Maanpuolustuskoulutus on jakanut 
koulutuskurssit neljään ryhmään:

Olli Miettinen:

Sotilaallinen koulutus
        komppania puolustuksessa
        vääpelikurssi
        viestikurssi
        ohjelmistoammunnat
        jne.

Johtamis- ja kouluttajakoulutus
        johtamisen peruskurssi
        johtamistaidon jatkokurssi
        jne.

Mikkelin Reservinupseerien joukkue ensimmäisellä Kesäyön marssilla Tuusulassa 1998.
Vas. Hannu Penttilä, Petri Partti, Jarmo Snicker, Lassi Otranen, Alpo Leinonen, Pertti

Ruotsalainen, Olli Miettinen ja Pentti Markkanen.
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HALLITUS 2006

Vas. Kapt Pentti Nuutilainen, kapt Kari Kandelberg, kapt Veijo Huurinainen, phj kapt Pertti Ruotsalainen,
ylil Pertti Karhunen, varaphj kapt Olli Miettinen ja maj Jorma Manninen. Kuvasta puuttuu ltn Jari Jalkanen

ja rahastonhoitaja kapt Hannu Penttilä.

EDUSTUS 2006

Suur-Savon Reserviupseeripiiri:

Piirihallitus:

Piirikokous:

Kapteeni Pertti Ruotsalainen ja
kapteeni Olli Miettinen
Yliluutnantti Lassi Otranen, kapteeni
Petri Partti ja kapteeni Pentti Nuutilainen

Reserviupseeriliitto:

Neuvottelukunta:

Liittokokous:

Majuri Matti Pulkkinen ja 
insinöörikapteeni Jaakko Lamberg
Inskapt Jaakko Lamberg, kapt Pentti
Nuutilainen ja maj Alpo Leinonen

Reserviläisurheiluliitto:

Vuosikokoukset: Kapteeni Antti Auriola

Paikallisosastotoiminta:

MPK ry:n Mikkelin johtoryhmän puheenjohtajana toimii 
kapteeni Olli Miettinen



KUNNIAPUHEENJOHTAJA, KUNNIAJÄSENET, PUHEENJOHTAJAT
JA PIIRIN PUHEENJOHTAJIA

Antti Sajaniemi
Kunniajäsen 1996

Antti Auriola
Kunniapuheenjohtaja 1991

Puheenjohtaja 1973-1981, 1988

Mauno Punkka
Kunniajäsen 1991

Piirin phj 1973-1977

Erkki Kuukka
Kunniajäsen 1996

Markku Salo
Puheenjohtaja 1982-1984

Markku Tarvainen
Puheenjohtaja 1985-1987

Tuomo Moilanen
Puheenjohtaja 1989-1991

Veijo Waris
Puheenjohtaja 1992

Jaakko Lamberg
Puheenjohtaja 1993
Piirin phj 1986-1990

Matti Pulkkinen
Puheenjohtaja 1994-1997

Piirin phj 1999-2002

Ilkka Pietiäinen
Puheenjohtaja 1998-2001

Alpo Leinonen
Puheenjohtaja 2002-2004

Pertti Ruotsalainen
Puheenjohtaja 2005-

Piirin puheenjohtajia:

Matti Hakavuori
1978

Kari Mennander
1978-1983

Paavo Paloheimo
1983-1984

Juhani Huuskonen
1984-1986

Matti Kankkunen
1990-1994













Mukana yhteistyössä:

- Mikkelin kaupunki
- Mikkelin Sotilaslääni

- Savon Prikaati
- Suur-Savon Maanpuolustuksen kannatusrahasto ry

- Kopiopiste
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Mikkelin Autokuljetus Oy
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