
1/2021 61. vsk

14

20

5APULAISKOMENTAJA

SAVONLINNAN RESERVILÄISET

MUISTI AVAUTUU



AK-ASUNNOT LKV
ASIANTUNTEVAA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

Emmika Oy, Brahentie 16, 52300 RISTIINA
Toimisto puh. (015) 416 123, ak-asunnot@emmika.fi

Mikko
Parkkonen
050-3714 112

Ari
Korhonen
0400-258 601

LKV Julkinen
kaupanvahvistaja

Teija
Korhonen
0500-258 601

Mikko 
Parkkonen
050-3714 112
myyntineuvottelija

Ari 
Korhonen

0400-258 601
LKV Julkinen 

kaupanvahvistaja

Vesa 
Suokas

040-1730 126
kiinteistö-

asiantuntija

Jo 25 vuotta

Emmika Oy, Brahentie 16, 52300 RISTIINA
ak-asunnot@emmika.fi

2        SAVON VASAMA   1•2021



61. vuosikerta, toukokuu 2021

JULKAISIJA 
Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry
Suur-Savon
Reserviläispiiri ry
Vuorikatu 11 A 4
50100  MIKKELI

Toiminnanjohtaja
Juhani Sihvonen
puh. 045 7731 9462            

JAKELU
Jäsenetuna piirien
kerhojen ja yhdistysten
jäsenille sekä sidosryhmille.
Painosmäärä 2500 kpl.

TOIMITUS
Vuorikatu 11 A 4
50100  MIKKELI
sähköposti:
suursavon.reservipiirit@gmail.com

www.rul.fi/suursavo
www.reservilaisliitto.fi/
suursavonreservilaispiiri

PÄÄTOIMITTAJA
Jussi Saarinen

TOIMITTAJA
Arto Nousiainen

TAITTO
Marko Hokkanen  |  TEROprint

PAINOPAIKKA
TEROprint Oy, Mikkeli

Seuraava Vasama
ilmestyy syksyllä 2020

ILMOITUSHINNAT
1/1 sivu    3 x 210 mm     270 €
1/2 sivua  3 x 105 mm     160 €
1/4 sivua  2 x 75 mm         95 €
1/8  sivua (rivi-ilmoitus)
1 x 40 mm                         50 €

Yhden palstan leveys   50 mm
Kahden palstan leveys 100 mm
Kolmen palstan leveys 150 mm
Sivun korkeus 210 mm

KANNEN KUVA:

Puolustusvoimat:
Suur-Savon Oltermanni-joukkueen 
ankkuri vänrikki Jeremias Lipsanen 
vastaanottaa kiertopalkinnon Olter-
mannilta, kenraalimajuri Markku 
Myllykankaalta
 

Suomen Reserviupseeriliitto juhlii 
tänä vuonna 90-vuotisjuhlaansa. Liiton 
perustanut kokous pidettiin Katajanokan 
Upseerikerholla, nykyisellä Katajanokan 
Kasinolla 17.5.1931. Perustamiskokouk-
sessa paikalla oli 52 reserviupseeria eri 
puolilta maata. Juhlavuoden teemana on toimintakyky, joka näkyy eri puolella 
Suomea järjestettävissä juhlissa ja reserviupseeripäivissä. Juhlavuoden tapahtumat 
huipentuvat Mikkelissä järjestettävään RUL 90 -juhlaviikonloppuun 3.-4.12.2021. 
Viikonloppu koostuu mm. liittovaltuuston juhlakokouksesta ja maanpuolustus-
juhlasta Sodan ja Rauhan keskus Muistissa. Maanpuolustusjuhlassa ensiesitetään 
Muistin tuottama, sodan aikaista jääkiekkoa ja urheilua käsittelevä veteraanivideo. 

Maanpuolustusjuhlan jälkeen juhlaa jatketaan Ikioma-Areenalla seuraamalla 
Jukurit – Saipa maanpuolustusteemaottelua. RUL 90 -teeman lisäksi ottelussa kun-
nioitetaan Sotiemme veteraaneja pelipaitojen tammenlehvätunnuksilla ja seppel-
partiolla. Poikkeuksellisesti pelipaidoissa ei tänä vuonna ole kaupallisia mainoksia.

Pitkittynyt korotilanne on vaikeuttanut maanpuolustustyötä, mutta se ei ole 
pysäyttänyt sitä kokonaan. Kokouksia ja tapahtumia on järjestetty etänä tai hy-
bridinä, jolloin osa osallistujista on kokoontunut paikan päälle ja osa etänä. Myös 
osa MPK:n koulutuksia on pystytty toteuttamaan jakamalla osallistujat pienryh-
miin. Tietenkään toiminnassa ei ole päästy samanlaisiin volyymeihin kuin nor-
maalioloissa, mutta tämä osoittaa, että suomalainen reserviläinen mukautuu tilan-
teeseen ja pystyy toimimaan myös poikkeusoloissa. Toivotaan, että rokotustahti 
toteutuu suunnitellun mukaisesti ja kesä luonnostaan helpottaisi pandemiatilan-
netta, jolloin mm. piirien järjestämä Reservinampumamestaruuskilpailut pystyt-
täisiin toteuttamaan suunnitellusti syyskuussa. 

Koronatilanteen vuoksi Sotiemme veteraanit keräystulo on romahtanut. Suur-
Savon keräyspiirin alueella vuoden 2020 keräystuotto on vain viisi prosenttia vuo-
den 2019 tuotosta. Reserviläispiirin puheenjohtaja Arto Nousiainen on ansiok-
kaasti toiminut asian korjaamiseksi ja kirjoittaa aiheesta lisää myöhemmin tässä 
lehdessä. Haastan kaikki lehden lukijat osallistumaan kunniakansalaistemme tu-
kemiseen ja siten osoittamaan, että me emme unohda!

Haluan kiittää reserviin ja kriisinhallinta tehtävään siirtyvää evl Joni Volasta 
ja yksikön päälliköksi Karjalan prikaatiin siirtyvää alueupseeria kapt Henri Myl-
lystä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos myös toiminnanjohtajan tehtävät jättäväl-
le Juhani Sihvoselle ansiokkaasta piiritoimiston johtamisesta. Uutena toiminnan-
johtajana aloittaa toukokuun alussa kapt res Harri Skopa. Toivotan kaikille edellä 
mainituille menestystä uusiin tehtäviin.

Toivotan Savon Vasaman lukijoille 
oikein hyvää kesää!

Jussi Saarinen
Suur-Savon Reserviupseeripiiri
puheenjohtaja

 

 

RUL 90 VUOTTA 
– johtajuutta
kaikissa oloissa
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Vuosi sitten kirjoitin, että tänä vuonna palataan nor-
maaliin. Olin väärässä. Korona on osoittautunut sitke-
äksi vastustajaksi, joka saattaa jäädä elämään pitkäk-
sikin aikaa 

Luin artikkelin, että aikaisemmin vas-
taavat pandemiat ovat kestäneet kes-
kimäärin kolme vuotta. Toivottavas-
ti nyt jaossa olevat rokotteet tehoavat 
virukseen ja pandemia tukahtuu. Va-
litettavasti koronan viheliäinen puoli 
on sen muuntautumiskyky, mutta sii-
hen on helpompi tehdä täsmälääke, 
kun peruslääkitys on annettu. 

Valtakunnan tasolla Reserviläis-
liiton jäsenmäärä nousi viime vuonna 
ennätyksellisiin lukemiin. Suur-Sa-
von piirin alueella jäsenmäärä laski 34 
henkilöllä, mutta jäsenmäärä on hyvä, 
kun ottaa huomioon väestörakenteen 
ja muuttoliikkeen. Suur-Savon reser-
viläisten jäsenmäärä oli 2020 lopus-
sa 1244. Reserviupseerien jäsen mää-
rä oli vuoden lopussa 701 jäsen, kun 
vuotta aikaisemmin jäsenmäärä oli 15 
jäsentä enemmän.

Reserviläisliiton varapuheenjohta-
ja Terhi Hakola näkee selvän syy-yh-
teyden merkittävälle jäsenkasvulle ja 
toteaa liiton tiedotteessa:

– Suurin syy jäsenmäärän kasvul-
le on se, että ihmiset haluavat mukaan 
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimin-
taan. Lisäksi ammuntaharrastus kiin-
nostaa, myös naisia. Liiton jäsenmäärä 
kasvaa aina eniten kriisiaikoina, ku-
ten esimerkiksi Ukrainan ja Krimin 
levottomuuksien tai Georgian sodan 
aikaan, ja nyt siis koronavirusepide-
mian vuoksi.

Jäsenmäärää voidaan kasvattaa 

värväämisellä ja mielekkäällä teke-
misellä. Kun ihminen kokee saavan-
sa hyötyä jäsenyydestä, niin se lisää 
myös aktiivisuutta ja levittää sanaa 
muille. Resepti on yksinkertainen, 
mutta vaati työtä.

Oltermannin hiihto järjestettiin en-
simmäistä kertaa Lapissa. Jääkärip-
rikaati onnistui järjestämään hienon 
erämaakilpailun Savukoskelta So-
dankylään, jossa ajoneuvojen käyttö 
oli rajallista harvan tieverkoston ta-
kia. Suur-Savon reserviläiset ottivat 
selkeän voiton, vaikka alussa tilanne 
oli hieman vaikea. Kokemus ja hyvä 
suunnittelu takasivat voiton. Ilahdut-
tavaa oli 10 reserviläisjoukkueen osal-
listuminen B-sarjaan. Jatkossa kilpailu 
tulee tiukkenemaan, kun uusina piirei-
nä tulleet joukkueet oppivat valmiste-
lujen merkityksen. 

Aloittaessani piirien toiminnanjoh-
tajan tehtävässä pari vuotta sitten, en 
arvannut, että työ on niin mielenkiin-
toista, että hakisin kokopäiväiseen teh-
tävään, mutta tällainen mahdollisuus 
tuli. Minut on valittu Eläkeliiton Ete-
lä-Savon ja Karjalan piirin toiminnan-
johtajaksi, joten lopetan toiminnanjoh-
tajan tehtävät vappuna. 

Seuraajani on kokenut reservi-
läisaktiivi kapteeni (res) Harri Skopa, 
jonka olen oppinut tuntemaan idearik-
kaana ja tunnollisena tekijänä. Tästä 
osoituksen on mm. Päämajajotoksen 
pääsihteerin tehtävät. Toivotan Harril-

le menestystä toiminnanjohtajan tehtä-
vässä. Kiitän myös esimiehiäni Jussi 
Saarista, Jukka Rönkää ja Arto Nousi-
aista vuorovaikuttamisesta ja hyvästä 
johtamisesta. Olen saanut tarvittavan 
tuen työhöni teiltä. 

Kiitän koko Suur-Savon reservin 
kenttää hyvästä yhteistyöstä ja luotta-
muksesta. Koronavuosi toi omat haas-
teensa etenkin tapahtumien järjestä-
misessä, mutta valoa on näkyvissä ja 
kesällä päästään taas toimeen, toivot-
tavasti. 

Hyvää kesää Savon Vasaman 
lukijoille

Juhani Sihvonen
Toiminnanjohtaja

TOIMISTOSTA TÄHYSTETTYÄ
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Puolustuskykymme perustana on 
niin sanottu ”Suomen malli”. Se pe-
rustuu kokonaisturvallisuuteen, suo-
malaiseen asevelvollisuusteen, laajaan 
reserviin, koko maan kattavaan alu-
eelliseen puolustukseen ja korkeaan 
maanpuolustustahtoon. Tarvitsemme 
aina laajaa ja osaavaa reserviä sekä 
korkeaa maanpuolustustahtoa. Puo-
lustusvoimat tekee jatkuvasti työtä 
reservin osaamisen ja korkean maan-
puolustustahdon ylläpitämiseksi. Näi-
den molempien kehittämisessä on re-
serviläis- ja maanpuolustusjärjestöillä 
tärkeä rooli.

Reservijärjestöjen aktiivisella toi-
minnalla pystytään tukemaan maan-
puolustustahdon ylläpitoa ja reservi-
läisten sitoutumista ja osaamista sekä 
toteuttamaan maanpuolustustyötä laa-
joilla alueilla. Vallitseva tilanne on 
hankaloittanut yhteisten maanpuo-
lustustilaisuuksien toimeenpanoa. 

Eri järjestöjen kokoontumisia on jou-
duttu siirtämään verkkokokouksiksi. 
Muutamia tapahtumia on kuitenkin 
jo pystytty järjestämään ”koronatur-
vallisesti”. Tästä yhtenä osoituksena 
oli perinteinen Oltermannihiihto, joka 
toimeenpantiin maaliskuun lopussa 
Pohjois-Suomessa. Kilpailussa Suur-
Savon reserviläiset nappasivat sarjas-
saan voiton. Onnittelut vielä kerran 
menestyneelle joukkueelle.

Valmiustehtävien laadukas toteut-
taminen on perinteisesti ollut kes-
keinen tahtotila Karjalan prikaatissa. 
Operatiivinen valmius on vakiintunut 
koko prikaatissa valmius- ja koulutus-
järjestelmäksi. Koulutus ja harjoittelu 
tähtäävät koko ajan valmiuden kehit-
tämiseen ja kykyyn toteuttaa operatii-
viset tehtävät. Henkilökunta on sitou-
tunut tehtävään ja vahva panostus on 
tuottanut tulosta. ”Karjalan prikaati, 
Kaakkois-Suomen puolustaja - valmi-

utta joka päivä” on tätä päivää.
Prikaati valmistautuu kevään myö-

tä 121-saapumiserän ns. päättöhar-
joitusten toimeenpanoon ja samalla 
vastaanottamaan uuden alokassaapu-
miserän heinäkuussa. Jo totutut, mutta 
tarvittavat uudet koronatoimenpiteet 
otetaan käyttöön uuden saapumiserän 
koulutuksessa. 

Saamme rakennettua toimivan val-
mius- ja harjoitusjärjestelmän eri ra-
joitukset huomioiden myös loppu-
vuodelle 2021. Jatkamme valmiuden 
tehostamisen harjoittelua järjestelmäl-
lisesti yhdessä muiden alueen joukko-
osastojen ja rajavartiolaitoksen jouk-
kojen kanssa, unohtamatta yksittäisen 
sotilaan perustaitojen kehittämistä.

Toivotan hyvää kevään jatkoa ja 
terveyttä kaikille Savon Vasaman lu-
kijoille.

Eversti 
Petri Olli
Karjalan prikaatin 
apulaiskomentaja

Toinen koronakevät on vaatinut jatkuvaa tilanteen arvi-
ointia ja sopeutumista. Varuskuntien epidemiatilanne on 
vaihdellut heijastuen koko maan tilanteeseen. Koulutus- 
ja valmiustehtävien toteuttaminen on pystytty tilantees-
ta huolimatta toteuttamaan laadukkaasti. Tämä on vaa-
tinut erityisesti ”venymistä” kouluttajahenkilöstöltä sekä 
koulutettavilta varusmiehiltä ja reserviläisiltä. Totuttuja 
koulutusmenetelmiä ja -ryhmiä on jouduttu muuttamaan 
joskus tilanteen niin vaatiessa hyvinkin nopeasti.

VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ

w w w. t e r o p r i n t . f i

L u k e m a t t o m i a
painotuotteita
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ETELÄ-SAVON ALUETOIMISTON 
PÄÄLLIKÖN TERVEHDYS

Koronapandemian aiheuttamien 
toimenpiteiden vuosipäivää vietettiin 
maaliskuussa. Kulunut vuosi on muut-
tanut paljon arkeamme Etelä-Savon 
aluetoimistossa. Sen lisäksi, että työs-
kentelemme paljon etänä ja verkkoko-
kouksissa, on suunnittelussa olennaise-
na osana vaihtoehtosuunnittelu; miten 
tapahtumat ja harjoitukset toteutetaan, 
jos koronatilanne ei mahdollista alku-
peräistä suunnitelmaa. Harjoitustoi-
mintamme jatkuu koronan vaikutukset 
huomioon ottaen, mutta valmius tehdä 
muutoksia säilyy nopeana. Maakun-
tamme maanpuolustustapahtumia ei 
ole päästy järjestämään, ja näyttää sil-
tä, että tilanne jatkuu samanlaisena ai-
nakin kesään asti.

Viime vuoden Etelä-Savo 20 -pai-
kallispuolustusharjoituksen jälkeen on 
harjoitustoimintamme ollut pienimuo-
toisempaa, mikä onkin sopinut hyvin 
vallitsevaan tilanteeseen. Olemme ot-
taneet koronauhkan huomioon toimin-
nassamme osastoimalla harjoitusjoukot 
pienempiin kokonaisuuksiin, käyttä-
mällä maskeja ja turvaetäisyyksiä sekä 
kannustamalla harjoituksiin käskettyjä 
arvioimaan omaa terveyttään aktiivi-
sesti ennen harjoitukseen tuloa. Har-
joituksissamme tai niiden jälkiseuran-
nassa ei ole havaittu koronatartuntoja, 
joten olemme onnistuneet hyvin.

Jouduimme peruuttamaan Maavoi-
mien ja aluetoimistojen vuosipäiväksi 
suunnitellut tilaisuudet helmikuun lo-
pussa. Vuosipäiväkonsertti peruuntui 
jo hyvissä ajoin, mutta omat pienimuo-
toisemmat tilaisuutemme piti peruuttaa 
muutaman päivän varoitusajalla, kun 
leviämisvaiheen rajoitukset tulivat voi-
maan. Ensi vuoden vuosipäiväkonsert-
ti järjestetään Pieksämäellä, ja eiköhän 
silloin jo päästä juhlistamaan vuosipäi-
vää perinteiseen tapaan.

Muotoaan muutti myös Jukureiden 
RUK 100 -juhlaottelu, niin ajallisesti 
kuin toteutustavaltaankin. Hienoa kui-
tenkin oli, että vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tueksi saatiin paitahuutokau-
palla kerättyä sievoinen summa tänäkin 
vuonna. Tuotolla kehitettävät arjen vä-
lineet tukevat suuresti paikallisjouk-

kojen ja MPK:n koulutusta. Tällainen 
aktiivisuus on osoitus pitkäjänteisestä 
sitoutumisesta maanpuolustuksen hy-
väksi ja valtakunnallisestikin esimer-
killistä. Suurkiitos tehdystä työstä. 

Oltermannin hiihto päästiin kuiten-
kin järjestämään vuoden tauon jälkeen 
Lapissa. Suur-Savon reserviläispiirin 
kokoama joukkue osoitti loistavaa tais-
telutahtoa pitkässä ja vaativassa kil-
pailussa. Reserviläissarjan voitto tuli 
Suur-Savoon kilpailun nopeimmalla 
ajalla, joten joukkue osoitti taitavan-
sa myös erämaaolosuhteet. Parhaim-
mat onnittelut voitolliselle joukkueel-
le. Vahinko, että jännittävää kilpailua 
piti tällä kertaa seurata netin kautta, 
eikä päässyt paikan päälle kannusta-
maan joukkuetta. 

Kevään aikana laskemme seppeleet 
Kansallisena veteraanipäivänä ja kaa-
tuneitten muistopäivänä pienimuotoi-
sissa tilaisuuksissa. Toivomme, että 
puolustusvoimain lippujuhlan päivä-
nä voisimme kokoontua torille seppe-
leenlaskun ja vartioparaatin merkeissä. 
Tuolloin voimassa olevat kokoontu-
misrajoitukset ja viranomaissuosituk-
set määrittävät juhlapäivän viettotavan.

Aluetoimistomme henkilöstössä ta-
pahtuu jälleen muutoksia. Alueupsee-
rimme, kapteeni Henri Myllys siirtyy 
Vekaranjärvelle perusyksikön päälli-
köksi toukokuun alussa. Hänen seu-
raajanaan aloittaa samana päivänä Ve-
karanjärveltä siirtyvä kapteeni Lauri 
Väisänen. Alueupseeri on keskeinen 
toimija yhteistyössä järjestökentän 
kanssa, joten Lauri tulee varmasti pian 
tutuksi yhteistyötahoillemme. Kiitokset 
Henrille tästä valitettavan lyhyeksi jää-
neestä ajasta Etelä-Savon aluetoimis-
tossa ja hyvää jatkoa vaativassa pääl-
likkötehtävässä. 

Toukokuun alussa aloittaa opera-
tiivisella sektorilla osastoupseerina 
kapteeni Petri Siitari. Savon prikaatin 
kasvatti palaa Karkialammelle palvel-
tuaan välillä Utin Jääkärirykmentissä 
14 vuotta. Tervetuloa takaisin kasvat-
tajavaruskuntaan! 

Tiedossa on myös, että operatiivi-
sen sektorin osastoupseeri, yliluutnantti 

Pasi Kontinen siirtyy Maavoimien esi-
kuntaan 1.8. Pasi on tehnyt hienoa työ-
tä valmiutemme eteen operatiivisella 
alalla, ja huippuammattilaisen kyvyt 
on huomattu ylemmissä esikunnissa. 
Kiitämme Pasia ensiluokkaisesta työs-
tä Etelä-Savon aluetoimistossa ja toivo-
tamme hyvää jatkoa uralla eteenpäin. 

Oma aikanikin Etelä-Savon aluetoi-
miston päällikkönä ja Mikkelin varus-
kunnan päällikkönä päättyy virallisesti 
heinäkuun alussa. Aloitan kesäkuun lo-
pulla kriisinhallintatehtävässä ja siirryn 
siitä reserviin. Uudeksi Etelä-Savon 
aluetoimiston päälliköksi on määrätty 
1.7. lukien everstiluutnantti Ari Määt-
tä Maavoimien esikunnasta. Arikin on 
Savon prikaatin kasvatti, joten alueen 
ja paikallisten olosuhteiden tuntemus 
on alusta alkaen hyvällä tasolla.

Kiitän Etelä-Savon maanpuolustus-
väkeä ja yhteistyökumppaneitamme 
näistä kahdesta vuodesta tässä tehtä-
vässä. Aika on kulunut nopeasti. Va-
litettavasti olosuhteet ovat rajoittaneet 
hyvin alkanutta käytännön yhteistyötä. 
Alusta alkaen oli hienoa huomata aktii-
vinen ja perinteitä kunnioittava maan-
puolustushenki maakuntamme alueella. 
Aluetoimiston vastuulla oleva paikal-
lispuolustus tukeutuu keskeisesti alu-
eemme reserviin ja yhteistyöhön eri 
viranomaisten ja toimijoiden välillä. 
Aluetoimiston päällikkönä on ollut pal-
kitsevaa toimia yhteistyössä kanssanne 
ja kehittää toimintaa edelleen. 

Toivotan Savon Vasaman lukijoille
terveyttä ja hyvää jatkoa.

Maanpuolustusterveisin,
Everstiluutnantti 
Joni Volanen
Etelä-Savon aluetoimiston ja 
Mikkelin varuskunnan päällikkö
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Aloitin vuoden alusta reserviläis-
piirin puheenjohtajana. Osalle olenkin 
jo valmiiksi tuttu, mutta moni teistä on 
vielä näkemättä. Toivon kuitenkin, että 
tämä tilanne korjaantuu tulevaisuudes-
sa ja tulen tapaamaan mahdollisimman 
kattavasti vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskentän toimijoita, yhteistyökumppa-
neita ja viranomaisia.

Ensimmäiseksi tahdon kiittää va-
linnastani ja totean, että valmiiksi ka-
tettuun pöytään on hyvä käydä jatka-
maan edeltäjien tekemää työtä. Aion 
tehdä parhaani paitsi piirin ja sen yh-
distysten, niin myös isänmaan hyväksi. 

Viimeisen neljä vuotta piiriä luot-
sannut puheenjohtaja Jukka Rönkä tu-
lee jatkamaan vielä Reserviläisliiton 
liittohallituksessa ja sen luottamusteh-
tävissä kuluvan vuoden loppuun, va-
linnan ollessa aina kaksivuotinen. Mui-
den tehtävien osalta minä puolestani 
otan ruorin vastaan. Vaikka tehtävät 
vaihtuvatkin, niin Jukan tekemä työ ei 
toki lopu tämänkään jälkeen. Tahdon-
kin kiittää tässä omasta puolestani Juk-
kaa hänen tekemästään työstä Suur-Sa-
von reserviläispiirin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen hyväksi!

Pieni esittely lienee myös paikal-
laan. Olen 38-vuotias ja toiminut Re-
serviläisliitossa vuodesta 2012 lähti-
en. Tänä aikana olen ehtinyt olemaan 
useissa luottamustehtävissä Joensuun 

reserviläisissä ja lopulta kolmen vuo-
den ajan myös yhdistyksen puheen-
johtajana. Tuona aikana yhdistys 
valittiin myös Reserviläisliiton mal-
liyhdistykseksi. Puheenjohtajuus päät-
tyi muuttaessani Joensuusta Mikkeliin 
vuonna 2018 ja aloittaessani työt Puo-
lustusvoimien palveluksessa. Aloitin 
myös lähes samoin tein Mikkelin re-
serviläisten 1. varapuheenjohtajana. 

Olin mukana myös Pohjois-Kar-
jalan maakuntajoukoissa niiden pe-
rustamisesta lähtien, kunnes pää-
tin sitoumukseni poismuuton vuoksi. 
Kimmokkeen maakuntajoukkoihin liit-
tymiseen sain toimiessani rauhantur-
vaajana Kosovossa 2005–2006. Olen 
myös CISOR:n (Reservin aliupseerei-
den kattojärjestö) Suomen kolmen hen-
gen delegaation jäsen, joka on osa Re-
serviläisliiton kansainvälistä toimintaa. 
Reservin arvoltani olen vääpeli.

Piirin päätavoitteena tänä vuonna 
on osallistua 17. – 19.9. järjestettäviin 
Reservin ampumamestaruuskilpailujen 
järjestelyihin ja tukemiseen, jossa olen 
myös itse olennaisesti mukana, koska 
toimin tapahtuman varajohtajana. 

Yhdistysten tavoitteina piirin näkö-
kulmasta on uusien nettisivujen käyt-
töönotto ja tapahtumakalenterien ak-
tiivinen täyttö. Tämä kalenteri korvaa 
aiemmin vuosittain lähetetyt toimin-
tailmoitukset liittoon. Tavoitteena on 

myös kasvattaa yhdistysten jäsenmää-
rää entisestään paitsi jäsenhankinnalla, 
niin myös jakamalla viestinnän keinoin 
reserviläistoiminnan ilosanomaa.

Henkilökohtaisina tavoitteinani pi-
dän vierailuja piirin eri yhdistyksiin 
mahdollisimman kattavasti sekä siel-
lä tapahtuvaa antoisaa keskustelua toi-
minnasta puolin ja toisin. Lisäksi tulen 
tehostamaan piirin viestintää sekä jat-
kan toiminnan kehittämistä.

Mikäli teillä, hyvät lukijat, on hy-
viä ideoita toiminnan tai yhteistyön ke-
hittämiseksi, palautetta tai muuta asi-
aa, niin älkää epäröikö lähestyä minua 
joko naamatusten tai sähköpostitse.

Nähdään kentällä!

Terveisin
Arto Nousiainen
Suur-Savon reserviläispiirin 
puheenjohtaja
arto.nousiainen07@gmail.com

Tervehdys, hyvät Savon Vasaman lukijat

RESERVILÄISPIIRI

Jukka Rönkä vastaanotti Arto Nousiaiselta 
reserviläispiirin pienoislipun

Maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Markku Myllykangas 
tervehtii puheenjohtajaa
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Tänäkin vuonna järjestämme yh-
teensä noin kaksisataa kurssia, joihin 
osallistuu noin 6000 henkilöä kerryttä-
en yhteensä noin 8600 koulutuspäivää. 
Suunniteltu toiminta vastaa aikaisem-
pien vuosien määrää ja vastaa piirin 
käytössä olevia resursseja. Toiminnan 
painopiste, etenkin SOTVA-kurssien 
tavoitteissa, on paikallispuolustuksen 
tarpeita vastaavien sotilaallisten val-
miuksien kehittämisessä. Piirimme 
valmiuspäälliköt suunnittelevat yh-
dessä puolustusvoimien aluetoimis-
toissa ja Maasotakoulussa toimivien 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen up-
seereiden ja -aliupseereiden kanssa tu-
kitarpeet sekä meidän että Puolustus-
voimien toimintaan. Tulevien vuosien 
suunnittelu on käynnissä ja tavoittees-
sa 2025 vuodesta lähtien MPK:n SOT-
VA-kurssit ovat oleellinen osa paikal-
lispuolustuksen joukkojen henkilöstön 
koulutusta.

Oleellisena asiana tässä kokonai-
suudessa on myös piirin kouluttaja-
poolin kehittäminen ja ylläpitäminen. 
Puolustusvoimilla on lisääntyvä tar-
ve käyttää MPK:n sitoutuneita kou-
luttajia omissa vapaaehtoisissa- ja 
kertausharjoituksissa. Kaikessa kurs-
sitoiminnassa näin ollen pyritään rek-
rytoimaan osaavia henkilöitä koulutet-
tavaksi piirin kouluttajapooliin. Tämä 
onnistuu parhaiten, kun järjestämme 
omat koulutustilaisuudet laadukkaas-
ti kuten ennenkin. Hyvin onnistunut 

Hyvät Savon Vasaman lukijat. Alkanut vuosi on jatku-
nut viime vuoden tapaan koronarajoitusten merkeissä. 
Koronarajoitusten takia olemme joutuneen perumaan 
vain muutaman kurssin alkuvuodesta. Muut kurssit on 
suunniteltu pidettäväksi myöhempänä ajankohtana tai 
poikkeavin, koronarajoitusten mukaisin, järjestelyin. 
Toiveissa on, että kevään mittaan voimme palata nor-
maalimpaan arkeen. Kevään kursseille jo ilmoittautu-
neiden määrä osittaa, että tilausta toiminnallemme on 
vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

koulutustilaisuus on parasta mainos-
ta toiminnastamme. Kannustan kaik-
kia reserviläisiä, jotka haluavat kehit-
tää omaa osaamistaan, hakeutumaan 
MPK:n kursseille ja edelleen koulut-
tajakoulutukseen.

Myös toimintaa tukeva viestintä on 
tärkeässä asemassa toimintamme tun-
nettavuudessa ja rekrytoinnissa. Piirin 
netti- ja Facebook-sivujen sisältöjä ke-
hitetään samoin kuin muiden sosiaali-
sen median alustojen käyttöä lisätään. 
Jokaisesta ainakin suuremmasta kou-
lutustapahtumasta pyritään laatimaan 
monipuolista sisältöä käsittävä uu-
tinen. Valmiuspäälliköt mainostavat 
toimintaansa omilla Facebook-sivuil-
laan. Toimintaamme markkinoidaan 
myös kumppaneillemme. Tavoittee-
na on muun muassa Maanpuolustus-
koulutuksen tunnettavuuden paranta-
minen Puolustusvoimien henkilöstön 
keskuudessa.

Vuoden päätapahtumia ovat Kou-
volan koulutuspaikan järjestämät 
Vekara-harjoitus 21.- 23.5.2021 ja 
Kymijoki harjoitus 3.–5.9.2021Pah-
kajärvellä. Mikkelin, Lappeenrannan 
ja Haminan koulutuspaikat järjestävät 
useita jo vakiintuneita kursseja vuoden 
mittaan. Uusien MPK-kiväärien käyt-
töönoton myötä koulutuspaikkamme 
järjestävät useita ammuntakursseja, 
myös erikseen naisille suunnattuja. 
Seuratkaa kurssikalenteria kotisivul-
tamme (https://mpk.fi/kaakkois-suo-

mi). Päivitämme sinne myös mah-
dolliset koronatilanteesta aiheutuneet 
muutokset.

Sotilaallisia valmiuksia palve-
levien kurssien lisäksi kuluvana 
vuonna toteutamme Kesäyön mars-
sin 22.5.2021 Mikkelissä ja perin-
teisen Marskin marssi -tapahtuman 
29.8.2021 Mikkelissä. Lisäksi tuem-
me Naisten valmiusliiton tapahtumia: 
Merituulinasta 9.–11.4.20221 verk-
kokurssi ja Pikkunasta Savotar -har-
joituksen Mikkelissä 13.-15.8.2021.

Iloista kevättä! 
Maanpuolustusterveisin!

Jyrki Niukkanen 
Piiripäällikkö 
Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiiri       
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Aloitin työni Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirin valmiuspäällik-
könä vuoden 2020 alussa Mikkelissä. 
Päätehtäväni on ollut paikallisjouk-
kojen SOTVA-koulutuksen kehit-
täminen Etelä-Savon Aluetoimiston 
suunnitelman mukaisesti sekä yhteis-
toiminta maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.

Ennen nykyistä tehtävääni toimin 
koulutuspäällikkönä. Koulutukseen li-
ittyvät tehtävät eivät muuttuneet kov-
inkaan paljon. Etelä-Savon Aluetoi-
mistolla ja Mikkelin koulutuspaikalla 
on ollut vakiintunut toimintatapa kou-
lutuksen suunnitteluun liittyen lähes 
kymmenen vuotta.

Suurin muutos tehtävissä on ol-
lut suunnitelmallinen reserviläisten 
rekrytointi niin Puolustusvoimien 
kuin MPK:n tarpeisiin. Parhaaksi 
rekrytointitavaksi on osoittautunut 
henkilökohtaiset tapaamiset koulu-
tustapahtumien yhteydessä. Koulu-
tuspaikalle rekrytoitiin vuoden 2020 
aikana yli 20 uutta kouluttajaa, jois-
ta osa on aloittanut opinnot vuonna 
2021 keskitetyn kouluttajakoulutuk-
sen kursseilla Haminassa.

Etelä-Savon Aluetoimiston jär-
jestämistä kertaus- tai vapaaehtoisis-
ta harjoituksista viidessä hyödynnet-
tiin reserviläisten kouluttajaosaamista. 

Mikkelin koulutuspaikan kou-
lutuksen painopiste on sotilaallis-
ta valmiutta (SOTVA) palvelevassa 
koulutuksessa.  Koulutuksen suun-
nittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä 
vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen suunnittelu-upseerin kans-
sa. Suunnitteluun osallistuvat myös 
tarvittaessa aluetoimiston päällikkö 
ja sektorijohtajat. SOTVA- kurssien 
hyväksyntä sekä pääohjaus- ja valvon-
tavastuu on aluetoimistossa. 

Valmiuspäällikkö antaa reser-
viläiskouluttajille koulutukseen asete-

tun tavoitteen ja järjestää tarvittavat 
resurssit kurssille. Kouluttajat suunnit-
televat itse koulutuksen toteutuksen. 
Tarvittaessa valmiuspäällikkö ohjaa 
ja tukee kurssin suunnittelua.

Ensimmäisenä työvuotena saavu-
tettiin tärkein tavoite: sujuva yhteistyö 
VMP upseerin ja kaikkien Mikke-
lin varuskunnan toimijoiden kanssa. 
Maanpuolustusjärjestöjen kanssa toi-
minta jatkui vakiintuneella, hyväksi 
koetulla tavalla.

Mukavaa kesän odotusta!

VUOSI VALMIUSPÄÄLLIKKÖNÄ PERTTI PULKKINEN
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Sheet1

Laskuvarjohyppykurssi nro 5 Kouvola 28.05.2021 12:00-30.05.2021 17:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 28.05.2021 17:00-28.05.2021 20:00

Kesäkuu

Pistooliammunta+aseenhuolto Lappeenranta 01.06.2021 17:00-01.06.2021 20:00
Tarkka-ampujakoulutus Lappeenranta 04.06.2021 16:00-06.06.2021 16:00
Kenttäkelpoisuusmarssi reserviläisille Lappeenranta 05.06.2021 09:00-05.06.2021 16:00
Ammunnan harjoittelu 5/2021 Kouvola 05.06.2021 09:00-05.06.2021 17:00
Pistooliammunta Lappeenranta 08.06.2021 17:00-08.06.2021 20:00
Pistooliammunta Lappeenranta 08.06.2021 17:00-08.06.2021 20:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 10.06.2021 17:00-10.06.2021 20:00
Reserviläisten kuntotestit Lappeenranta 12.06.2021 09:00-12.06.2021 16:00
Ase-ja ampumakoulutus, reserviläiset Lappeenranta 13.06.2021 09:00-13.06.2021 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 15.06.2021 17:00-15.06.2021 20:00
Ampumakurssi 1, perusammunnat ja ampumataitotesti Mikkeli 15.06.2021 17:00-15.06.2021 21:00
Laskuvarjohyppykurssi nro 6 Kouvola 18.06.2021 12:00-20.06.2021 17:00
Pelastuskoiraleiri Lappeenranta 18.06.2021 15:00-20.06.2021 16:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 29.06.2021 17:00-29.06.2021 21:00

Heinäkuu

Metsästysjälkikoirakoulutus ( MEJÄ) Lappeenranta 02.07.2021 12:00-04.07.2021 16:00
Salpavaelluksen huolto Hamina 02.07.2021 14:00-04.07.2021 18:00
Salpavaellus johto ja oppaat Hamina 02.07.2021 18:00-04.07.2021 16:00
Salpavaellus Hamina 03.07.2021 08:00-04.07.2021 16:00
Salpavaelluksen soittotoiminta Hamina 03.07.2021 09:00-04.07.2021 16:00
Salpavaellus polkupyörillä Hamina 04.07.2021 08:00-04.07.2021 16:00
Palokuntanuorten leirin tuki Lappeenranta 04.07.2021 08:00-09.07.2021 16:00
Laskuvarjohyppykurssi nro 7 Kouvola 23.07.2021 12:00-25.07.2021 17:00

Elokuu

Vesillä turvallisesti, melonnan perusteet Kouvola 01.08.2021 09:00-30.09.2021 16:00
Pistooliammunta, kokeneet ampujat Lappeenranta 03.08.2021 17:00-03.08.2021 20:00
Sotilasjohtaminen Intti tutuksi naisille ( johtajat) Lappeenranta 07.08.2021 09:00-07.08.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Valmentavakurssi Kouvola 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00
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VBS peruskurssi+ sisäampumasimulaattori Hamina 24.04.2021 09:00-25.04.2021 16:00
VBS jatkokurssi+ sisäampumasimulaattori Hamina 24.04.2021 09:00-25.04.2021 16:00
SRA-ampujan kurssi Mikkeli 24.04.2021 09:00-25.04.2021 16:00
Ampumapäivä naisille nro 1 Kouvola 24.04.2021 09:00-24.04.2021 17:00

Toukokuu

Pistooliammunta Lappeenranta 04.05.2021 17:00-04.05.2021 20:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 06.05.2021 17:00-06.05.2021 20:00
Fyysisen kunnon testit Kouvola 08.05.2021 09:00-08.05.2021 12:00
Ammunnan harjoittelu 4/2021 Kouvola 08.05.2021 09:00-08.05.2021 17:00
Ampumapäivä naisille MPK-kivääreillä Hamina 08.05.2021 12:00-08.05.2021 17:00
Intti tutuksi naisille, kouluttajakoulutus Lappeenranta 15.05.2021 09:00-15.05.2021 16:00
Pistooliammunta, naisille Lappeenranta 18.05.2021 17:00-18.05.2021 20:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 20.05.2021 17:00-20.05.2021 20:00
Vekara 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö Kouvola 21.05.2021 12:00-23.05.2021 16:00
Sotilaspoliisi ja suojaustoiminnan peruskurssi Kouvola 21.05.2021 15:00-23.05.2021 17:00
Vekara 2021: Perustamiskurssi Kouvola 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00
Vekara 2021: Panssarintorjunnan asekäsittelykurssi Kouvola 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00
Vekara 2021: Ammusilmatorjunnan peruskurssi Kouvola 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00
Vekara 2021: Jalkaväkiaseet Kouvola 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00
Vekara 2021:Taistelu rakennetulla alueella Kouvola 21.05.2021 15:00-23.05.2021 16:00
Sotilaspoliisikurssi 2 Mikkeli 21.05.2021 16:00-23.05.2021 16:00
Tarkkuusammunta kiväärillä, kasakisa Lappeenranta 22.05.2021 08:00-22.05.2021 20:00
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Maastotaitoja naisille Kouvola 22.05.2021 09:00-23.05.2021 17:00
Intti tutuksi nuorille Kouvola 22.05.2021 09:00-22.05.2021 16:00
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Arjen turvallisuuskurssi Kouvola 22.05.2021 09:00-23.05.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Informaatioturvallisuuskurssi Kouvola 22.05.2021 09:00-23.05.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Kyberturvallisuuskurssi Kouvola 22.05.2021 09:00-23.05.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Selviytyminen sähköttä Kouvola 22.05.2021 09:00-23.05.2021 17:00
Kesäyön marssi 2021: Toimitsijat Mikkeli 22.05.2021 09:00-23.05.2021 13:00
Kotiseutuharjoitus Vekara 2021: Maastotaitoja naisille Kouvola 22.05.2021 09:00-23.05.2021 17:00
Kesäyön marssi - 7km kunnossa inttiin Mikkeli 22.05.2021 18:00-22.05.2021 22:00
Kesäyön marssi - 7km perhesarja Mikkeli 22.05.2021 18:00-22.05.2021 22:00
Kesäyön marssi- 17km retkisarja Mikkeli 22.05.2021 19:00-23.05.2021 04:00
Kesäyön marssi - 25km kuntosarja Mikkeli 22.05.2021 19:00-23.05.2021 04:00
Kesäyön marssi - 30km sotilassarja Mikkeli 22.05.2021 19:00-23.05.2021 04:00
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Sheet1

Kymijoki 2021: Valmentavakurssi Kouvola 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Valmentavakurssi Kouvola 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00
Kunnossa Inttiin kurssi, osa 1 ja 2 Kouvola 09.08.2021 09:00-26.12.2021 16:00
Pistooliammunta, ampuma-asennot Lappeenranta 10.08.2021 17:00-10.08.2021 20:00
Ampumakurssi 2, perusammunnat ja ampumataitotesti Mikkeli 11.08.2021 17:00-11.08.2021 21:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 12.08.2021 17:00-12.08.2021 20:00
Ammuntakurssi 1, reserviläiskiväärillä naisille Lappeenranta 13.08.2021 14:00-14.08.2021 16:00
PikkuNasta Savotar 2021: Hätämajoitus, jatkotason kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021: Johdon kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021 : Selviytyminen maastossa, jatkotason kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021: Tosielämän ensiapu Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021: Toiminta myrskyssä, jatkotason kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
Sotilasjohtajakurssi, Kouluttajat Lappeenranta 14.08.2021 09:00-15.08.2021 16:00
Ammunnan harjoittelu 6/2021 Kouvola 14.08.2021 09:00-14.08.2021 17:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 19.08.2021 17:00-19.08.2021 20:00
Noptelkurssi nro 1 Kouvola 21.08.2021 09:00-21.08.2021 17:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 21.08.2021 12:00-21.08.2021 16:00
Noptelkurssi nro 2 Kouvola 22.08.2021 09:00-22.08.2021 17:00
Pistooliammunta Lappeenranta 24.08.2021 17:00-24.08.2021 20:00
Sotilasjohtaminen. Joukkueen johtaja ja Tja kurssi Lappeenranta 27.08.2021 09:00-29.08.2021 16:00
Laskuvarjohyppykurssi nro 8 Kouvola 27.08.2021 12:00-29.08.2021 17:00
Noptel-kouluttajakoulutus 4 Mikkeli 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00
Ampumaleiri 2: MPK:n sovelletut ammunnat Mikkeli 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00
Intti tutuksi naisille Hamina 28.08.2021 08:00-29.08.2021 16:00
Tiedustelukurssi Hamina 28.08.2021 08:00-29.08.2021 17:00
Marskin Marssi 2021 johtaminen Mikkeli 28.08.2021 09:00-29.08.2021 18:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 28.08.2021 12:00-28.08.2021 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 31.08.2021 17:00-31.08.2021 20:00

Syyskuu

Nuorten turvakurssi Kouvola 01.09.2021 09:00-31.12.2021 16:00
Intti tutuksi naisille (johtajat) Lappeenranta 03.09.2021 09:00-05.09.2021 16:00
Taistelukoulutus MAAKK Hamina 03.09.2021 09:00-05.09.2021 16:00
Kymijoki 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö Kouvola 03.09.2021 12:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021: Pioneeritoiminnan kurssi (raivaaminen) Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021: Jalkaväkiyksikön huoltokurssi Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
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Kymijoki 2021: Kranaatinheitinkurssi Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021:Taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021: Panssarintorjuntapartion ja -ryhmän taistelutekniikankurssi Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021: Jalkaväkiaseet, optroniikka Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Moottoripyöräkurssi Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kenttämuonituskurssi Lappeenranta 03.09.2021 16:00-05.09.2021 16:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Kenttämuonituskurssi Kouvola 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00
Intti tutuksi nuorille Kouvola 04.09.2021 09:00-04.09.2021 16:00
Nuorten turvakurssin maastovaihe Kouvola 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Katuturvallisuuskurssi Kouvola 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Maakeen toiminnan joukot kodissa ja maastossa kurssiKouvola 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Etsintäkurssi Kouvola 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Kyberturvallisuusjatkokurss Kouvola 04.09.2021 09:00-05.09.2021 17:00
Taistelukoulutus SPOLK Hamina 06.09.2021 09:00-09.09.2021 16:00
Pioneeri- ja taisteluvälineet ( Liikkeen edistäminen) Lappeenranta 10.09.2021 11:00-12.09.2021 16:00
Jääkärijoukkojen taisteluvälineet ( Panssarintorjunta, miinat ja panokset) Lappeenranta 10.09.2021 11:00-12.09.2021 16:00
RK kilpailut Hamina 11.09.2021 08:00-11.09.2021 17:00
Reservin rekrytointitilaisuus Mikkeli 11.09.2021 09:00-11.09.2021 17:00
Taistelukunnon kehittäminen Mikkeli 11.09.2021 09:00-12.09.2021 16:00
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus- ja rekrytointitilaisuus 3 Kouvola 11.09.2021 09:00-11.09.2021 16:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 11.09.2021 12:00-11.09.2021 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 14.09.2021 17:00-14.09.2021 20:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 16.09.2021 17:00-16.09.2021 20:00
SuojausK VEH kouluttajat Hamina 17.09.2021 09:00-19.09.2021 16:00
Ammunnan harjoittelu 7/2021 Kouvola 18.09.2021 09:00-18.09.2021 17:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 18.09.2021 12:00-18.09.2021 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 21.09.2021 17:00-21.09.2021 20:00
Sotilaallisia valmiuksia kehittävä tehtävärata, Piikin teroitus Kouvola 25.09.2021 09:00-25.09.2021 17:00
Ampumapäivä naisille Hamina 25.09.2021 12:00-25.09.2021 16:00
Ukontie-jalkamarssi, 25 km Kouvola 26.09.2021 08:00-26.09.2021 17:00
Proto21: Tiedusteluharjoituksen johto Mikkeli 30.09.2021 16:00-03.10.2021 16:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 30.09.2021 17:00-30.09.2021 20:00

Lokakuu

Proto21: Tiedusteluharjoitus Mikkeli 01.10.2021 11:00-03.10.2021 16:00
Sotilaspoliisi ja suojaustoiminnan jatkokurssi Kouvola 01.10.2021 15:00-03.10.2021 17:00
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Sheet1

Kymijoki 2021: Valmentavakurssi Kouvola 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00
Kotiseutuharjoitus Kymijoki 2021: Valmentavakurssi Kouvola 07.08.2021 09:00-08.08.2021 17:00
Kunnossa Inttiin kurssi, osa 1 ja 2 Kouvola 09.08.2021 09:00-26.12.2021 16:00
Pistooliammunta, ampuma-asennot Lappeenranta 10.08.2021 17:00-10.08.2021 20:00
Ampumakurssi 2, perusammunnat ja ampumataitotesti Mikkeli 11.08.2021 17:00-11.08.2021 21:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 12.08.2021 17:00-12.08.2021 20:00
Ammuntakurssi 1, reserviläiskiväärillä naisille Lappeenranta 13.08.2021 14:00-14.08.2021 16:00
PikkuNasta Savotar 2021: Hätämajoitus, jatkotason kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021: Johdon kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021 : Selviytyminen maastossa, jatkotason kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021: Tosielämän ensiapu Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
PikkuNasta Savotar 2021: Toiminta myrskyssä, jatkotason kurssi Mikkeli 13.08.2021 17:00-15.08.2021 15:00
Sotilasjohtajakurssi, Kouluttajat Lappeenranta 14.08.2021 09:00-15.08.2021 16:00
Ammunnan harjoittelu 6/2021 Kouvola 14.08.2021 09:00-14.08.2021 17:00
Reserviläiskivääriammunta Lappeenranta 19.08.2021 17:00-19.08.2021 20:00
Noptelkurssi nro 1 Kouvola 21.08.2021 09:00-21.08.2021 17:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 21.08.2021 12:00-21.08.2021 16:00
Noptelkurssi nro 2 Kouvola 22.08.2021 09:00-22.08.2021 17:00
Pistooliammunta Lappeenranta 24.08.2021 17:00-24.08.2021 20:00
Sotilasjohtaminen. Joukkueen johtaja ja Tja kurssi Lappeenranta 27.08.2021 09:00-29.08.2021 16:00
Laskuvarjohyppykurssi nro 8 Kouvola 27.08.2021 12:00-29.08.2021 17:00
Noptel-kouluttajakoulutus 4 Mikkeli 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00
Ampumaleiri 2: MPK:n sovelletut ammunnat Mikkeli 27.08.2021 16:00-29.08.2021 16:00
Intti tutuksi naisille Hamina 28.08.2021 08:00-29.08.2021 16:00
Tiedustelukurssi Hamina 28.08.2021 08:00-29.08.2021 17:00
Marskin Marssi 2021 johtaminen Mikkeli 28.08.2021 09:00-29.08.2021 18:00
Ampumapäivä MPK-kiväärillä Hamina 28.08.2021 12:00-28.08.2021 16:00
Pistooliammunta Lappeenranta 31.08.2021 17:00-31.08.2021 20:00

Syyskuu

Nuorten turvakurssi Kouvola 01.09.2021 09:00-31.12.2021 16:00
Intti tutuksi naisille (johtajat) Lappeenranta 03.09.2021 09:00-05.09.2021 16:00
Taistelukoulutus MAAKK Hamina 03.09.2021 09:00-05.09.2021 16:00
Kymijoki 2021: Harjoituksen kouluttajat sekä tuki- ja huoltohenkilöstö Kouvola 03.09.2021 12:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021: Pioneeritoiminnan kurssi (raivaaminen) Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
Kymijoki 2021: Jalkaväkiyksikön huoltokurssi Kouvola 03.09.2021 15:00-05.09.2021 17:00
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Juttuja menneiltä ajoilta

Maanpuolustuskurssilla vuonna 
1999, yhtenä teemana oli uusi valmiusla-
ki. Uuden lain tavoitteena oli mm. julkis-
ten laitosten ja yritysten entistä laajempi 
varautuminen ulkoisiin ja sisäisiin uh-
kiin sekä valmius turvata toiminnan jat-
kuminen myös poikkeusoloissa. Tämän 
lain pohjalta pelastusalan viranomaiset 
ohjeistivat yrityksiä sekä julkisia lai-
toksia laatimaan väestönsuojeluohjeiden 
(VSS) lisäksi kokonaisvaltaisen turval-
lisuus- sekä pelastussuunnitelman työ-
paikoille, hoitolaitoksiin ja sairaaloihin, 
koskien myös oppilaitoksia. Tästä lisä-
koulutustarpeesta otimme haasteen vas-
taan silloisen Pieksämäen Paikallisosas-
ton johtokunnassa. Aika tuntui olevan 
otollinen MPK:n vapaaehtoisten toimi-
joiden sekä viranomaisten yhteistyölle. 
Koulutukset saatiin vauhdikkaasti käyn-
tiin, koska Pieksämäen Paikallisosaston 
johtokunnassa olivat edustettuna Polii-
si, Pelastuslaitos sekä silloisten kuntien 

johtajat ja tärkeimmät kuntien toimialat.
Pieksämäen Paikallisosaston (MPK) 

toimesta järjestettiin Pieksämäen met-
säoppilaitoksella vuodesta 1999 alka-
en Laitosturvakursseja 13 vuoden ajan. 
Turvallisuuspäivä -tyyppisiä koulutuk-
sia tilattiin myös muille oppilaitoksille. 
Nämä kaikki toteutettiin tiiviissä viran-
omaisyhteistyössä. Koulutuspäivästä n. 
70 % käytettiin käytännön harjoituksiin.

Laitosturvakurssien avausluennolla 
käsiteltiin yleisellä tasolla myös Suo-
meen ja kansalaisiin kohdistuvia ulkoi-
sia uhkia. Mukana näillä kursseilla oli-
vat viranomaistahojen asiantuntijoina 
komisario Tarmo Hämäläinen sekä pa-
lopäällikkö Jorma Aaltonen. Palokalus-
toa ja hälytysajoneuvoja miehistöineen 
oli mukana useissa harjoituksissa. Mo-
nilla Kukkarojotoksilla on ollut myös 
Puolustusvoimien, Poliisin ja Pelastus-
toimen näytösrasteja. Yhtenä esimerk-
kinä erinomaisesta viranomaisyhteis-

työstä tulee mieleen Kukkarojotoksen 
EA- koulutusrastilla vuonna 2002 toi-
mintanäytöksen kruunannut pelastushe-
likopteri Ilmari (kuva alla). 

Tuohon maailman aikaan kovin kau-
kaisilta tuntuvien yhteiskunnan ulkoisten 
turvallisuusuhkien yleiseen luetteloon 
kuuluivat: VAK-kuljetukset ja kloori-
onnettomuus Pieksämäen ratapihalla, 
ydinvoimala onnettomuus, hirmumyrs-
kyt, kuivuus, rankkasateet, energiakriisi, 
pandemia, hallitsematon pakolaisvirta, 
terrorismi ja kaappaukset, kansainväli-
nen huumelevitys, väkivalta sekä omai-
suusrikokset, bioterrori, tietoturvalli-
suus, lähialueen kiristynyt sotilaallinen 
tilanne sekä huoltovarmuuteen kohdis-
tuvat uhkatekijät.

Tänään, poikkeusolojen vallitessa, 
on aiheellista kysyä: Mitkä noista tuol-
loin turvakursseilla mainituista ulkoisis-
ta uhkista eivät ole olleet esillä viimeisen 
vuoden aikana? 

Korona -jumissa on ollut aikaa käydä hieman läpi MPK:n varautumiskoulutuksen 
(VARTU) lähihistoriaa Pieksämäellä. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus alkoi 
Pieksämäellä vuonna 1995. Arkistoistani löytyi ensimmäisen Yleisen Valmiuskurssin ai-
neistoa. Koulutusaiheet vaikuttavat selkeiltä. Mainoksessa koulutuksen tavoitteista mai-
nittiin seuraavaa: ”Valmiuskurssin päämääränä on antaa valmiudet poikkeusoloissa 
toimimiseen, jakaa yleistietoja turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksen eri aloista, 
kunnan varautumisesta poikkeusoloihin sekä yleistaitoja sotilaallisiin ja muihin poikke-
usolojen tehtäviin”.  Siinäpä edelleen ajankohtaista sisältöä poikkeusoloihin valmenta-
ville VARTU -kursseille.
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Valitettavan usein ne ovat pinnalla 
päivittäisessä uutisoinnissa. Jotkin näis-
tä uhkista ovat kansalaisten, yritysten ja 
laitosten sekä koulujen arkiseen toimin-
taan suoraan vaikuttavia, kuten tämä nyt 
valloillaan oleva Covid-19 -pandemia. 

Laitosturvakurssien sisäisten uhkien 
luettelosta muodostui myös pitkä. Kurs-
seilla käytiin teoriassa läpi oppilaitoksen 
sisäinen riskiarviointi, henkilöturvalli-
suus, ympäristöturvallisuus sekä toimi-
tilaturvallisuus ja -ohjeistus. Harjoitel-
tiin mm. hälyttäminen, poistuminen ja 
pelastaminen asuntolasta, alkusammu-
tus sekä toiminta onnettomuuspaikalla. 
Liikenne oli vahvasti esillä, sillä se oli 
koulujen riskikartoituksen kärkisijoilla. 
Nykyään tämä oppilaitosten sisäisen tur-
vallisuuskoulutuksen osa-alue vaatisi li-
säksi vankkaa ennaltaehkäisevää asian-
tuntijatason koulutusta mm. kiusaamista 
ja väkivaltaa vastaan. 

Laitosturvakoulutukset kouluille 
em. muodossa päättyivät organisaatio-
muutoksiin, jotka veivät oppilaitokset ja 
opiskelijat sekä hallinnot toisille paikka-
kunnille. Viimeisin laitosturvakoulutus 
pidettiin 2016 Rahkapuiston Palveluko-
dille, johtajana Kaisa Nykänen Pieksä-
mäen Seudun Maanpuolustusnaisista. 

Yhteiskunnan varautuminen erilai-
siin uhkakuviin on syvän rauhantilan 
vallitessa asia, josta ei normaalisti paljon 
puhuta arjen toimintojen rullatessa omaa 
rutiininomaista rataansa. Kuitenkin val-
litsevat poikkeusolot ovat tuoneet uhkat 
osaksi arkipäivää meille kaikille. Arjen 
turvallisuuteen liittyvät perustiedot ja 
taidot tulisi olla muistissa meillä kaikilla 

hiljaisena tietona, sillä aikaa ja paikkaa 
emme tiedä, missä ja milloin niitä tarvi-
taan. Tässä esimerkki omalta kohdalta:

Kesällä 2020 kotitalooni jouduttiin 
säätämään pikaiset ”poikkeusolot” ylä-
kerrassa sattuneen vesivahingon vuoksi. 
Monissa turvallisuusalan koulutuksissa 
järjestäjänä mukana olleena jouduin to-
teamaan, että hajoaa ne ”suutarin lap-
sen kengätkin”, kun se hetki koittaa eli 
vahinko sattui omalle kohdalle. (Vihje! 
Kaupungin vesiliittymä kannattaa sul-
kea, kun lähtee pidemmäksi aikaa pois 
kotoa!) Kolmen kuukauden evakkomat-
kan se tulva aiheutti. Onneksemme paik-
kakunnalta löytyi nopeasti huippuosaa-
mista asunnon korjaamiseen. 

Yhtymäkohtia vanhaan varautumisen 
historiaan. Vesivahingon purkutöiden 
yhteydessä löytyi rintamamiestalomme 
uumenista mielenkiintoista luettavaa. 
Sanomalehtiä käytettiin yleisesti 1950 
-luvulla purutäytteen tiivistemateriaalina 
seinissä ja laipioissa. Löytyneitä lehtiä 
selaillessa sain aidon ja käsin kosketel-
tavan aikamatkan Suomen maanpuolus-
tuksen lähihistoriaan vanhalta purulta ja 
tervapahvilta tuoksahtavan median kaut-
ta (kuva yllä). Viestinnän aitous oli omaa 
luokkaansa vaikkapa ”tinderi – kinkerei-
hin” verrattuna.

Vuoden 1947 lehdissä oli uutisoitu 
paljon asekätkennästä. Syyllisiä siihen 
haettiin kaikin mahdollisin keinoin. Mel-
koinen vyyhti siitä olikin saatu aikaan. 
Everstiluutnantti Haahti yritti ottaa kai-
ken syyn itselleen. Artikkelissa hän to-
tesi joutuneensa kuulustelluksi yhteensä 
239 kertaa 40 eri kuulustelijan toimes-
ta. Jutusta kävi ilmi, että sissisotaan oli 
suunnitelmallisesti varauduttu monilla 
eri tasoilla sekä maakuntiin hajautetuin 
taisteluvälinevarastoin. Lopputuloksen 
tiedämme. Tahtotila Suomen puolustus-
valmiudesta oli jämerästi ilmaistu. Va-
pautemme säilyi ja Baltian maiden koh-
talolta vältyttiin! Itsenäisyytemme hinta 
on ollut kaiken kaikkiaan käsittämätön. 
Siitä maksettiin järkyttävin ihmiskohta-
loin vielä pitkälle sodan jälkeen. Korkein 
kiitos ja kunnia kuuluu tässä maamme 
tärkeimmässä sen aikaisessa varautu-
mistoimessa uhrautuneille sotilaille ja 
kansalaisille! 

   Vapaaehtoiset toimijat ovat kautta 
aikojen kantaneet suuren vastuun maas-
samme poikkeusoloihin varautumisessa. 
Ilman heidän uhrautuvaa työpanostaan 
itsenäisyytemme säilyttäminen olisi ollut 
vakavasti vaakalaudalla jo ennen sotia, 

sotien aikana ja sen jälkeen. Maanpuo-
lustushengen ylläpitäminen sekä yhteis-
hengen luominen monin eri tavoin oli 
ja on edelleen ratkaisevassa roolissa. 
Edellä mainittu vapaaehtoistyö on on-
neksemme jatkunut katkeamattomana 
ketjuna sekä miesten, että naisten eri 
maanpuolustusjärjestöissä oman aika-
kautensa lainsäädännön määräämissä 
raameissa ja muodoissa.

Kohtalon eteeni saattelema lehti-
katsaus menneiltä vuosikymmeniltä on 
vankka kertaus ja todiste kansamme 
maanpuolustustyön alkujuurista. Sotia 
edeltävien sekä sota-ajan jälkeisten su-
kupolvien vapaaehtoisen varautumis-
työn ansiot ovat entistä ajankohtaisem-
pia ja velvoittavia. 

Työtä ja sitoutumista yhteisiin pe-
rusarvoihin sekä turvallisuusajattelun 
vaaditaan meiltä yhä kaikilla tasoilla. 
Nuorten reserviläisten ja naisten on nyt 
aika herätä ja ottaa vastuuta vapaaehtoi-
sissa maanpuolustusjärjestöissä. Nyt on 
se aika. Parempaa ei ehkä koskaan tule!

Valmiuslain voimaantulon nojalla 
annetut liikkumisrajoitukset koettiin Uu-
dellamaalla keväällä 2020. Maaliskuun 
12. päivä jouduttiin Kukkarojotos 2020, 
Talvisota 80 -tapahtuma perumaan Suo-
men hallituksen rajoitusohjeen mukaan. 
Sota näkymätöntä vihollista oli alkanut. 
Vuosi sen jälkeen Valmiuslain pykäliä 
viilaillaan taas mahdollisine lisärajoi-
tuksineen. Jotokset ovat siten myös jäis-
sä toistaiseksi.

Suunnittelu vuoden 2022 tapahtu-
mien osalta jatkuu kuitenkin hallitus-
ti. MPK:n Sotilaallisia valmiuksia ko-
hottavan (SOTVA) – kurssien kattavan 
tarjonnan lisäksi olisi mielestäni tarve li-
sätä Varautumis- ja turvallisuus (VAR-
TU) -koulutusten tarjontaa ajankohtaan 
räätälöidyllä sisällöllä. Tähän tarvittai-
siin selkeästi kohdennettua rahoitusta. 
Yhteiskunnan häiriöherkkyys sen vaatii.

Haasteellisesta ajasta huolimatta:
Suomi on todettu useissa kansainvä-

lisessä vertailussa maailman onnellisim-
maksi maaksi. 

Kukapa tällaista maata ei 
tahtoisi puolustaa!
Turvallista ja aurinkoista kevättä!

Ano Teittinen
majuri (res)
koulutusupseeri
Pieksämäen 
Reserviupseerikerho ry
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1980
Edellä mainittu sääntö saattaa vai-

kuttaa paatokselliselta, mutta ajat oli-
vat tyystin toisenlaiset kuin nykyään. 
Allekirjoittanut liittyi Savonlinnan re-
servinaliupseerit ry.n jäseneksi 1985 
juuri siviiliin siirtyneenä pioneeriker-
santtina. Muistan silloisen toiminnan 
pitkälti pistooliammunta painottei-
sena, ja varsinainen ulospäin, ylei-
sölle suunnattu toiminta oli olema-
tonta. Tämä oli tietenkin ajan henki 
ja sen ajan lainsäädännön mukaista 
toimintaa. Kolmiottelut silloisen up-
seeriyhdistyksen, Sotilaspiirin ja ali-
upseereiden kesken oli yksi vuoden 
kohokohdista. 

1990
Muutoksen tuulet, kuitenkin pu-

halsivat -80 luvun loppupuolella, kun 
Neuvostoliitto hajosi ja Berliinin muu-
ri kaatui. Vapaaehtoinen maanpuo-
lustus oli taas sallittua Suomessa. 90 
-luvun puoliväliin tultaessa aliupsee-
riyhdistyksemme muutti sääntöjään, 
kuten valtakunnallinen aliupseeriliit-
tokin teki ja nimeksi tuli Savonlinnan 
reserviläiset ry. Edellä mainitun muu-
toksen ansiosta nykyään yhdistyksem-
me varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 
kaikki varusmiespalveluksen suorit-
taneet sotilasarvosta tai sukupuoles-
ta riippumatta. 

Savonlinnan Reserviläiset ry nou-
dattaa edelleen samoja arvoja, kuin 85 
vuotta sitten. 

2006
Toiminta on nykyään erittäin mo-

nipuolista, jopa kansainvälistä.  En voi 

olla mainitsematta 15 vuotta kestänyt-
tä KV yhteistyötä Hiidenmaan Kaitse-
liiten ja yhdistyksemme välillä. Yh-
distyksestämme oli kymmenhenkinen 
edustusto heidän 100 vuotisjuhlassaan 
kolme vuotta sitten ja keskinäiset vie-
railut ovat muodostuneet jo traditioksi. 

2018-
Omalla alueellamme järjestäm-

me nuorisolle suunnattua eräaiheis-
ta koulutusta, joista lukiolaisille on 
muodostunut mieluinen joka keväinen 
tapahtuma. Kyseessä MPK selviyty-
miskurssi. Yhdistyksemme omat am-
muntaharjoitukset ovat luonnollinen 
osa toimintaamme.

Osallistumme myös vuosittaisiin 
kunniavartiotehtäviin mm: Itsenäi-
syyspäivänä, Jouluaattona ja puolus-
tusvoimien lippujuhlapäivänä. Pe-
rinnekonepäivät ja perinneasepäivät 
kuuluvat myös omiin aktiviteetteihim-
me. Vuosittain pyrimme tekemään ai-
nakin yhden sotahistoriallisen matkan 
johonkin kiinnostavaan kohteeseen. 

Paikallista Yhteistyötä teemme 
muiden maanpuolustusjärjestöjen, 
perinneyhdistysten, maanpuolustus-
koulun sekä Savonlinnan kaupungin 
kanssa, maakuntakomppaniaa unohta-
matta. Kiitos Savonlinnan kaupungil-
le ja kaupunginjohtaja Janne Laineelle 
erittäin hyvästä yhteistyöstä.

2021
Maanpuolustushengen ylläpitämis-

tä Pidän erittäin tärkeänä ja yhtä tär-
keänä pidän lähihistoriamme esille 
tuomista. Tämän hetken pääpainopis-
te meidän yhdistyksessä on tiedotta-

minen omalle jäsenistölle ja aktivi-
suuden nostaminen. Jäseniä meillä on 
noin 250 ja toivon että jokainen meistä 
päivittää omaan kalenteriinsa jäsensi-
vuilta löytyvät tapahtumat. Jäsenet hei 
Laukunkankaan kota ja Pihlajaniemen 
laavu on käytössänne.

Oman yhdistykseni johtokunnan 
jäsenistä toimikuntien vetäjistä ja ak-
tiiviväestä voin lausua vain.

Aika velikultia.
Toivotan kaikille jäsenillemme 

sekä tätä lehteä lukevalle yleisölle hie-
noa vuodenjatkoa 2021

Heikki Pulkkinen 
Savonlinnan Reserviläiset ry 
puheenjohtaja.

Savonlinnan Reserviläiset ry 1936-2021

Savonlinnan Reservinaliupseerikerhon säännöt.  2§. 1936

Kerhon tarkoituksena on uskollisuuden, kunnian ja velvollisuu-
dentunnon ylläpitäminen ja kehittäminen reservialiupseerien kes-
kuudessa, yhdistämällä jäsenensä yhtenäiseksi, isänmaallisten 
aatteiden elähdyttämäksi, lujaksi suomalaiskansalliseksi reservi- ali-
upseerikunnaksi ja kohottaa heidän yhteiskunnallista asemaansa, 
taistelukuntoisuuttansa ja puolustus- tahtoansa. 

Todellakin yhdistyksemme 
täyttää kuluvana vuonna 85 
vuotta, enkä malta olla lait-
tamatta perustamiskokouk-
sessa määriteltyjen sään-
töjen pykälää kaksi juttuni 
alkuun.
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SOTIEMME VETERAANIT TARVITSEVAT SINUN APUASI

Veteraanikeräysten tuotto 
romahti Vuonna 2020

Myöskään varusmiesten toimesta 
järjestettäviä keräyksiä ei ole ymmär-
rettävästi voitu järjestää vallitsevan 
tilanteen vuoksi. Koko Suomessa va-
rusmiesten toimesta ennätettiin toteut-
taa maaliskuun alkuun 2020 mennes-
sä vain muutama keräys. Koko tuotto 

noilla keräyksillä oli vain 33 000 €. 
Keräyksien tuotto vuonna 2019 oli 
vastaavasti 826 000 €. Kontrasti on 
siis erittäin suuri, joten voidaan tode-
ta, että veteraanien avustuksien mää-
rä on suorastaan romahtanut.

Suur-Savon alueella ennen korona-

pandemiaa vuonna 2019 toteutettujen 
keräysten ja lahjoitusten tuotto oli 22 
080 €. Vuonna 2020 tuotto oli ainoas-
taan 1 237 €. Tässäkin on tapahtunut 
huomattava pudotus ja kuluva vuosi ei 
näytä paranemisen merkkejä. Kuluvan 
vuoden maaliskuun lopussa kerättyjen 
lahjoitusten yhteissumma oli pyöreä 0 
euroa. Suur-Savossa on jäljellä vielä 
206 veteraania, sekä 523 heidän puo-
lisoa tai leskeä. Auttamistarvetta siis 
vielä riittää ja jo 10 € lahjoituksella 
voidaan toteuttaa pieni ylimääräinen 
palvelu veteraanille.

Keräysten tuotto jaetaan Suur-Sa-
vossa veteraaniyhdistysten kautta jä-
senille. Ainoat kulut, jotka varusmies-
keräyksistä on tullut, ovat kahvit ja 
sämpylät keräykseen osallistuneille 
varusmiehille, jotka Mikkelin Soti-
laskotiyhdistys on tarjonnut. Myös-
kään reserviläisyhdistysten toteutta-
mista keräyksistä kuluja ei ole tullut 
ollenkaan.

Suur-Savon alueella toteutettujen 
keräysten tuotot käytetään paikallisten 
veteraanien sekä heidän puolisoidensa 
tai leskien hyväksi täysimääräisesti.

toimeentulo arjessa on   
tiukkaa

Kunniakansalaisemme vähene-
vät luonnollisista syistä koko ajan, 
mutta edelleen tulee muistaa, että he 
tarvitsevat rahallista tukea paitsi yh-
teiskunnalta, niin myös yksityisiltä 
lahjoittajilta, joiden avulla pystytään 
kustantamaan arjen muita tarpeita, ku-
ten esimerkiksi apuvälineitä, siivous-
apua, kuntoutusta ja matkoja asioille. 
Puolet sotiemme veteraaneista joutuu 
tulemaan toimeen kansaneläkkeen pe-
rusosan avulla. Veteraanin pienin tulo 
on pienimmillään 1184,73 €/kk. Hei-
dän puolisoidensa pienin kuukausitu-
lo on puolestaan takuueläkkeen suu-

Koronapandemia on ollut läsnä arjessamme nyt jo yli 
vuoden. Tämä on vaikuttanut meistä jokaiseen tavalla tai 
toisella. Se on vaikuttanut huomattavan paljon myös ve-
teraanikeräyksien järjestämiseen ja käytännössä niitä ei 
ole voitu järjestää ollenkaan viimeisen vuoden aikana. 
Useita on ollut suunnitteilla Suur-Savon reserviläisyhdis-
tysten toimesta, mutta yksi toisensa jälkeen ne ovat myös 
peruuntuneet. Viimeisin peruutus oli, kun perinteinen Re-
serviläisliiton veteraanikeräysten tempauspäivä talviso-
dan päättymispäivänä 13.3. meni mönkään.

Yksi viimeisimmistä järjestetyistä vete-
raanikeräyksistä järjestettiin Mikkelissä 
joulutulien yhteydessä vuonna 2019
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ruinen 834,52 €/kk. Näissä tuloissa 
pienikin yllättävä meno aiheuttaa suu-
ria ongelmia.

Uusimpana vaivana on myös yk-
sinäisyys. Veteraanimme ovat joutu-
neet pandemian vuoksi eristäytymään 
yhteiskunnasta itseään suojellakseen. 
Kuka on koskaan joutunut kokemaan 
yksinäisyyttä, tietää, että se on val-
tavan suuri uhka mielenterveydelle. 
Myös tämän ongelman lieventämisek-
si lahjoitusvaroja käytetään. 

Vapaaehtoistyö ja lahjoitukset ovat 
siis vielä jäljellä oleville veteraaneille, 
heidän puolisoilleen ja leskille erittäin 
tärkeitä. Lisätietoa asiasta ja siitä mi-
hin rahat menevät osoitteessa: https://
veteraanit.fi/. 

reserViläiset Veteraanien  
asialla

Reserviläiset ovat jo vuosikymme-
niä olleet keräyksissä mukana talkoo-
laisina, varusmiesten oppaina ja kus-
keina. Tämän työn päätös on päivä 
päivältä lähempänä, mutta vielä sen 
aika ei ole. Lahjoitukset ja vapaaeh-
toistyö ovat hyvä keino lyhentää sitä 
kunniavelkaa, mitä meillä nuoremmil-

la sukupolvilla veteraaneille on, vielä 
kun siihen ennen viimeistä iltahuutoa 
mahdollisuus on. Tarttukaa siihen!

Mahdollisuuksia veteraanien avus-
tamiseen konkreettisin teoin, kuten ke-
räyksin ja muine avustustehtävineen 
tulee vielä, kunhan tautitilanne tule-
vaisuudessa helpottaa. Ilmoittautukaa 
näihin kunniatehtäviin, kun vapaaeh-
toisia kysytään.

Haluan tässä haastaa kaikki Suur-
Savon maanpuolustusyhdistykset ja 
yhteistyökumppanit tekemään omis-
sa nimissään lahjoituksen keräykseen. 
Lisäksi kannustan tekemään lahjoi-
tuksia myös yksityishenkilöinä, kos-
ka suurin rahallinen avustus kertyy 
pienistä puroista. Vuoden lopussa sit-
ten näemme, millä tavalla Etelä-Sa-
von maanpuolustusihmiset saatiin mu-
kaan veteraaniemme asialle. Toivon ja 
luotan siihen, että asia ei vain jää pu-
heiden asialle, vaan sanat johtavat te-
koihin. Jotkut reserviläispiirin yhdis-
tyksistä ovatkin jo oma-aloitteisesti 
lahjoittaneet summan veteraanikerä-
ykseen. Ymmärrän toki, että yhdis-
tyksilläkään ei ole helppoa pandemian 
aikana, kun perinteiset varainhankin-

tatapahtumat peruuntuvat yksi toisen-
sa jälkeen. Kuitenkin kaikki apu, pie-
nikin, on tervetullutta.

Voitte tehdä lahjoituksen Etelä-
Savon sotiemme veteraanien, heidän 
puolisoidensa ja leskien hyväksi:

Sotiemme vet/Suur-Savon Piiri
Tilin numero: 

FI63 1555 3000 1088 20
Viite 173872

Tahdon kiittää lahjoituksista omas-
ta ja veteraanien puolesta teitä jo etu-
käteen, hyvät reserviläiset ja yhteis-
työkumppanit!

Arto Nousiainen
Puheenjohtaja
Suur-Savon reserviläispiiri
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75. Oltermannin hiihto järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Lapissa, kun Jää-
käriprikaati järjesti vaativan kilpailun 
todellisena erämaakilpailuna. Sadan ki-
lometrin reitti kulki Savukoskelta So-
dankylään. Koronan aiheuttamat va-
rotoimet toteutettiin tarkasti, joka vaati 
joukkueilta erilaista taktiikkaa ja toteu-
tusta kuin aikaisemmin. Suur-Savon re-
serviläiset voittivat reserviläisille tarkoi-
tetun B-sarjan lähes 20 minuutin erolla 
Pohjois-Karjalan reserviläisiin. Alku-
osuuksilla joukkue oli takaa-ajoasemas-
sa jopa 20 minuuttia kärjen perässä, 
mutta loppuosuuden oikeat reitinvalin-
nat sekä joukkueen parhaat hiihtäjät rat-
kaisivat voiton Suur-Savolle. B-sarjaan 
osallistui 10 joukkuetta. A-sarjan voitti 
Kainuun prikaati.

SUUR-SAVON RESERVILÄISET VOITTIVAT OLTERMANNIN HIIHDON

Mestarijoukkue kuvassa: Juha Hyyryläinen (vas ylh.), Topi Huttunen, Petri Noponen, Arto Lilja, Risto Haikonen, Teemu Tuhka-
lainen, Markku Reponen, Olli-Jussi Korpinen, Jussi Hämäläinen, Teemu Korpi (vas alh.) Lauri Akkila, Jeremias Lipsanen, Tuomo 
Niittylahti, Markku Kaipainen, Marko Pekurinen ja Viljami Pätäri.

Teksti ja kuva: 
Juhani Sihvonen

Kilpailunjohtaja evl Arto Vaarala (oik) keskustelee Suur-Savon reserviläisten Tuomo Niit-
tylahden ja Risto Haikosen kanssa suksien voitelusta. Topi Huttunen (vas) ja Jeremias Lip-
sanen voitelevat suksia..

Oltermannin pienoissauva annetaan 
10 kertaa hiihtoon osallistuneille. 

Suur-Savon joukkueesta sauvan saivat 
Jussi Hämäläinen (vas), Marko Peku-

rinen, Tuomo Niittylahti ja 
Olli-Jussi Korpinen.
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Kesäyönmarssin ideoijana ja 
toimeenpanijana on ollut Suomen 
Sotilasurheiluliiton puheenjohta-
ja eversti Kalervo Sipi tarkoituk-
senaan edistää varusmiesten, kan-
tahenkilökunnan, reserviläisten ja 
siviilien kuntoa. Marssitapahtuman 
esikuvana on ollut Alankomaissa 
järjestettävä vuosittainen siviili- ja 
sotilasmarssitapahtuma Nijmege-
nin marssi, joka on tunnettu ympäri 
maailmaa. Kesäyönmarssi järjeste-
tään Suomessa tänä vuonna yhdek-
sällä eri paikkakunnalla. Mikkelin 
tapahtuma toukokuussa aloittaa tä-
män vuoden kauden.

Marssitapahtuma Mikkelissä on 
tänä vuonna aikaisemmasta poiketen 
yksipäiväinen ja nimensä mukaises-
ti kesäyönmarssi. Reitille ensimmäi-
set sarjat lähetetään klo 19:00 alka-
en. Marssijat saapuvat maaliin, sekä 
kotiutuvat yöllä. Tapahtumassa on 
neljä sarjaa: 7 km perhesarja, 7 km 
kutsuntaikäisten sarja  ja 17 km ret-

kisarja, sekä 30 km kunto- ja sotilas-
sarja. Osallistumismaksut vaihtele-
vat matkasta riippuen 10-25 € välillä. 
Kunnossa Inttiin - sarja on kuitenkin 
kutsuntaikäisille maksuton. Mikäli 
reserviläisenä haluat matkalta kent-
täkelpoisuussuorituksen niin sekin 
onnistuu, kun suorittaa sotilassarjan 
maastopuvussa repun kanssa. Repul-
la ei ole painorajaa. Ilmoittautumi-
nen marssille tapahtuu MPK:n kou-
lutuskalenterin kautta www.mpk.fi.

Tapahtuma on suunnattu kaikil-
le Suomen kansalaisille. Marssijat 
marssivat = kävelevät valitseman-
sa sarjan mukaisen reitin omaan 
tahtiin. Lähde perheellä, ota kaveri 
mukaan tai kokoa joukkue vaikka 
omalta työpaikalta. Kesäyössä muut 
kiireet unohtuvat ja voit nauttia kä-
velyn hyödyistä hyvässä seurassa.

 
Nähdään Mikkelin kesäyössä!

Ano Halonen

Kesäyön marssi 22.5.2021
Kesäyönmarssi järjestetään Mikkelissä tänä vuonna jo 
toista kertaa. Myös viime vuonna marssi jouduttiin ve-
tämään läpi poikkeusoloissa koronasta johtuen, mut-

ta sää suosi tapahtumaa ja osallistujilta saatiin kiitos-
ta hyvin toimivista järjestelyistä. Marssireitit kiertävät 
tänä vuonna vaihtelevassa maastossa Kalevankankaan 

ulkoilureiteillä ja varuskunta-alueella. Reiteillä on 
useita huoltopisteitä, joista saa välipalaa. Myös keitto-
lounas maalissa sisältyy osallistumismaksun hintaan.
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Kultainen mitali (50 ) sopii erinomaisesti pii-
riemme yhdistysten palkitsemiseen toimin-
nassa ansioituneille tai tasavuosia täyttävil-
le maanpuolustusta arvostaville henkilöille. 
Myös mitalikokoelmia harrastavat ovat kiin-
nostuneita näistä numeroiduista esineistä. Mi-
talin arvokkuutta voi lisätä kiinnittämällä mi-
tali esim. Mikkelin Ykköspalkinnon myymälle 
puualustalle. Myös Savon Vasama-hopeami-
talia (30 e) on edelleen saatavissa.

Vaivattomimmin mitaleita saa piiritoimis-
tosta.

savon Vasama-mitali 
- palkitsemiseen tai 

keräilyyn

MARSKIN KUOLEMASTA 70 V

SAVON VASAMA   1•2021        19



MUISTI avautuu yleisölle 4.6.2021

BEDENKEN SIE ,  WAS KRIEGE AUSLÖST

BEDENKEN SIE ,  WAS DER KRIEG FÜR DEN MENSCHEN BEDEUTET 

BEDENKEN SIE ,  WAS KRIEGE BEENDET

BEDENKEN SIE ,  WIE FRIEDEN ERHALTEN WIRD

Muistin sisältöjohtaja, FM Pia Pun-
tanen odottaa avajaispäivää innostu-
neena. – Muisti ja Päämajamuseo 
yhdistyvät ja muodostavat kävijälle 
yhden kokonaisuuden. Se tarkoittaa, 
että meillä on yksi sisäänkäynti, lip-
pu, kauppa ja yhteisesti koordinoidut 
näyttelyt.

Reserviläisen näkökulmasta keskus 
tarjoaa kokemuksia sodasta ja sodan 
johtamisesta. - Muistin kierroksella 
voi kokea todellisen tarinan sotamies  Sisältöjohtaja, FM Pia Puntanen.

Museo tarjoaa virtuaalisia kokemuksia.

Suomen uusin tiedekeskus, Sodan ja rauhan keskus Muis-
ti avaa ovensa yleisölle perjantaina 4.6.2021. Muisti ker-
too sodan ja rauhan teemoista vuorovaikutteisin, digitaa-
lisuutta hyväksikäyttävin näyttelyin.

Onnista, jonka kokemuksia seurataan 
koko sodan läpi. ”Taistelu” -näyttely-
kohteessamme on mahdollista osallis-
tua virtuaalitodellisuuden avulla Man-
nerheim-linjan taisteluun helmikuussa 
1940. Kohteessa käsitellään myös so-
dan käynnin kovaa ydintä, kuten tap-
pamista, haavoittumista, kuolemista, 
mielenterveyden haasteita sekä selviy-
tymistä sodan kurimuksesta, valottaa 
Puntanen sisältöä. 

Päämajamuseon Marskin työhuo-
ne ja maavoimatoimisto säilyvät in-
teriööreinä, mutta näyttelyt uusiutu-
vat ja painottuvat sodan johtamiseen. 

Muisti on museokorttikohde. – Nyt 
kannattaa viimeistään hankkia Museo-
kortti, sillä Muistissa kannattaa käy-
dä useamman kerran, jotta voi kaiken 
sisällön kokea, suosittelee Puntanen.

Muisti on tehnyt hyvää yhteistyö-
tä molempien reservipiirien kanssa.  
Tästä on hyvä esimerkki, Reserviup-
seeriliiton 90-vuotisjuhla, joka jär-
jestetään Muistissa 4.12.2021. Muisti 
tuottaa myös juhlassa julkaistavat vi-
deot, jotka jaetaan opetuskäyttöön esi-
tyksen jälkeen.
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Sodan ja rauhan keskus Muisti
avataan 29.4.2021

Haluatko tietää lisää?
Vieraile verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassamme 

ja tilaa uutiskirjeemme.

MUISTAA, MITEN SODAT SYTTYVÄT
MUISTAA, MILTÄ SOTA TUNTUU IHMISESSÄ

MUISTAA, MITEN SODAT LOPETETAAN
MUISTAA, MITEN YLLÄPIDETÄÄN RAUHAA

Ristimäenkatu 4
50100 Mikkeli



JUKURIT- YHTEISTYÖTÄ

Vuoden 2020 Jukureiden maanpuolustuksen teemapeli siirtyi koronarajoi-
tusten takia vuoden 2021 puolelle. Jukurit – JYP peli pelattiin ilman yleisöä 
Talvisodan päättymisen 81-vuotispäivänä 13.3.2021. Lumipuku-aiheinen peli 
paita siivitti Jukurit 4 – 2 voittoon. Ottelun jälkeen huutokaupatut pelipaidat 
tuottivat yli 5000 euron tuoton maanpuolustustyölle.

Tänä vuonna juhlistetaan 90-vuotta täyttävää Reserviupseeriliittoa. Juku-
rit – SaiPa ottelussa molemmat joukkueet pelaavat maanpuolustusaiheisissa 
pelipaidoissa. 

Jukurit juhlisti 
100-vuotiasta 

Reserviupseerikoulua
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Heinäveden Reserviupseerit ry
Pj. Puustinen Jari 
p: 040 0372 095
jari.puustinen(at)pp4.inet.fi

Siht. Luostarinen Antti
040 516 7339
antti.luostarinen(at)betula.inet.fi
Hirvensalmen    
Reserviupseerikerho ry 
Pj. Laukkarinen Matt
p. 0400 803 011
matti.laukkarinen(at)surffi.fi

Siht. Huhtiniemi Raimo
p. 0400 156 516
Joroisten Reserviupseerikerho ry 
Pj. Häyrynen Jari
p. 040 139 4389
jari.hayrynen(at)hotmail.com

Siht. Kaikkonen Erkki
p. 040 506 9755
erkki.kaikkonen(at)pp1.inet.fi
Juvan Reserviupseerikerho ry
Pj. Turakainen Petri 
p. 044 529 1551
petri.turakainen(at)gmail.com

Siht. Vuokko Esko
p. 0400 250 053
esko.vuokko(at)pp.inet.fi

Kangasniemen Reservinupseerit ry 
Pj. Suuronen Jukka
p. 0400210582
jukka.suuronen(at)gmail.com

Siht.Tyrväinen Ville
p. 0440 336 702
villetyrvain(at)gmail.com
Kerimäen Reserviupseerit ry 
Siht. Räinä Pekka
p. 050 558 0636
pekka.raina(at)kerimaki.fi
Mikkelin Reservinupseerit ry 
Pj. Skopa Harri
p. 040 120 2202
harri.skopa(at)skopa.fi

Siht. Anttalainen Seppo
p. 040 550 3462
anttalainen.seppo(at)gmail.com
Mäntyharjun Reservinupseerit ry 
Pj. Paasonen Mika
p. 0400 235 222
mika.paasonen(at)gmail.com

Siht. Männistö Tuomo
tuomo.mannisto(at)gmail.com
Pieksämäen    
reserviupseerikerho ry
Pj. Jäppinen Hannu
p. 050 544 4750
hannu.jappinen(at)pp1.inet.fi

Siht. Lassi Kiviluoto
p. 040 591 6235
lassi.kiviluoto(at)esedu.fi
Punkaharjun    
Reserviupseerikerho ry 
Pj. Karvinen Hemmo
p. 050 373 4720
hemmo.karvinen(at)quantservice.com

Siht. Heikkonen Mika
p. 050 598 8046
mika.heikkonen(at)metsagroup.com
Puumalan Reservinupseerit ry
Pj. Pasanen Unto
p. 040 834 7340
unto.pasanen(at)evl.fi 
Rantasalmen    
Reserviupseerikerho ry
Pj. Viinanen Juha
p. 0400 155 335
jussiviinanen(at)gmail.com

Siht. Pitkänen Olli 
p. 044 281 3292
ollipitkanen5(at)gmail.com
Ristiinan Reservinupseerit ry 
Pj.Himanen Risto
p. 0500781919
ristophimanen(at)gmail.com

Siht.Lehtimäki Ismo 
p. 050 562 1561
ismolehtimaki12(at)gmail.com

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIKERHOT 2021

RESERVIUPSEERIPIIRIN
HALLITUS

Puheenjohtaja Jussi Saarinen
p. 040 038 4737
jussi.saarinen(at)kotimaisetyrtit.fi

1. vpj. Panu Pankakari
panu.pankakari(at)spyder.fi

2. vpj. Ano Teittinen  
p. 0400 153532
akteittinen(at)gmail.com

Jan-Aulis Hiltunen 
Risto Himanen
Hannu Jäppinen
Jukka Suuronen
Risto Päykkönen
Petri Turakainen

Harri Skopa
Toiminnanjohtaja
Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli
p. 040 120 2202
suursavon.reservipiirit(at)gmail.com

PIIRITOIMISTO

Puheenjohtaja Arto Nousiainen
p. 050 345 6568
arto.nousiainen07(at)gmail.com

1. vpj. Heikki Pulkkinen
p. 040 045 5578
heikki.pulkkinen(at)lahitapiola.fi

2. vpj. Ari Järvinen
p. 040 834 2164
aritapiojarvinen(at)msn.com

Mika Häkkinen
Elmeri Jurvanen
Heikki Jäntti  
Mikko Puhakka
Jukka Rönkä

RESERVILÄISPIIRIN
HALLITUS

YHTEYSTIEDOT
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SUUR-SAVON RESERVILÄISYHDISTYKSET 2021

Savonlinnan    
Reserviupseerikerho ry 
Pj. Pankakari Panu 
p. 050 368 2258
panu.pankakari(at)spyder.fi

Siht. Repo Raimo
p. 040 029 1282
raimo.repo(at)lahitapiola.fi

Sulkavan Reserviupseerit ry 
Pj. Päykkönen Risto
p. 045 896 4808
risto.paykkonen@gmail.com

Siht. Jurvanen Mauri
p:040 5454 095
mauri.jurvanen@gmail.com

Anttolan Reserviläiset ry  
Pj. Barck Paavo 
p. 0400 755 420
paavob(at)mbnet.fi
Enonkosken Reserviläiset ry  
Pj. Karvinen Henri
p. 0400 422 037
hkarvinen5(at)gmail.com
Haukivuoren-Virtasalmen      
Reservinaliupseerit ry  
Pj. Palkeinen Lauri
p. 040 559 8305

Siht. Tinakari Lauri
p. 044 566 7001
late.tinakari@gmail.com
Heinäveden Reserviläiset ry  
Pj. Kinanen Toni
p. 044 507 4754
toni.kinanen79(at)gmail.com  

Siht.Gustafsson Heikki
p. 040 931 2423
heikki.gustafsson(at)gmail.com
Hirvensalmen Reserviläiset ry
Pj. Pylkkänen Teemu
p. 0500 960105.
teemu.pylkkanen(at)mhy.fi 

Siht. Manninen Juhani
p. 0500 750 252
juhani.manninen(at)surffi.fi 
Joroisten Reserviläiset ry
Pj. Heikki Jäntti
p. 040 350 0977
heikki.jantti(at)dlc.fi

Siht. Aki Kakriainen
p. 040 088 7033
aki_kakriainen(at)hotmail.com
Juvan Reserviläiset ry
Pj. Naukkarinen Jussi
p.050 572 6730
jussi.naukkarinen(at)gmail.com

Siht. Suuronen Keijo
p. 0400 173 179
keijo.suuronen(at)storaenso.com

Kangasniemen Reserviläiset
Pj. Jurvanen Elmeri
p. 0400 734 903
elmeri.jurvanen(at)gmail.com 

Siht. Jurvanen Maija
p. 040 5764589
maijajurvanen(at)gmail.com  
Kerimäen Reserviläiset ry  
Pj. Kautonen Juhani
p. 044 2549 378
jkautone(at)gmail.com
Mikkelin Reserviläiset ry 
Pj. Häkkinen Mika
p. 050 3410047
mikah201(at)gmail.com 

Siht. Ukkonen Seppo
p. 050 542 8028
seppo.ukkonen(at)live.fi 
Mäntyharjun Reserviläiset ry
Pj. Nupponen Reijo
p. 0400 756 167
reijo.nupponen(at)pp1.inet.fi

Siht. Laesharju Jorma
p. 040 518 3708
jorma.laesharju(at)gmail.com
Pertunmaan Reservinaliupseerit ry
Pj. Tolonen Olavi
p. 040 700 9951
olavi.tolonen(at)pp1.inet.fi 

Siht. Ranta Pertti
p. 040 838 9287
Pieksämäen Seudun Reserviläiset ry
Pj. Järvinen Ari
p. 040 834 2164
aritapiojarvinen(at)msn.com

Siht. Tiainen Valtteri
p. 040 563 2306
valtteritiainen99(at)gmail.com

Punkaharjun Reserviläiset ry 
Pj. Makkonen Ahti
p. 050 324 8043
atu.makkonen(at)gmail.com

Siht Kosonen Toni
p. 050 531 4345
toni.kosonen(at)nic.fi
Puumalan Reservinaliupseerit ry
Pj. Ripatti Pekka
p.  0400 153 754
pekka.ripatti(at)otso.fi

Siht. Auvinen Ari
p. 0400 256 220
Rantasalmen Reserviläiset ry
Pj. Kemppainen Jari
p. 041 581 5160
jariensio(at)gmail.com
Ristiinan Reserviläiset ry
Pj. Syrjäläinen Jaakko
p. 040 558 4541
louhenlohi(at)gmail.com

Siht. Pöntinen Juhani 
p. 0400 123 776
sejupo(at)gmail.com
Savonlinnan Reserviläiset ry
Pj. Pulkkinen Heikki
p. 040 045 5578
heikki.pulkkinen(at)lahitapiola.fi

Siht. Kukkonen Saku
saku.kukkonen(at)gmail.com
Savonrannan Reserviläiset ry
Pj. Makkonen Kari
kari.makkonen(at)luukku.com

Sulkavan Reservinaliupseerit ry
Pj. Summanen Kari
p. 0400 637 046
kari.summanen(at)pp.inet.fi

Siht. Mustonen Raimo
p. 050 539 6570
raimo.musti(at)gmail.com
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NAISTEN VALMIUSLIITTO RY     
Etelä-Savon alueneuvottelukunta

Puheenjohtaja
Silander Anna-Maija
p.  040 584 6772
annamaija.silander@
hotmail.com 
Sihteeri  
Avikainen Helka
koivulankartanon@gmail.com

MAANPUOLUSTUSNAISTEN 
LIITON ETELÄ-SAVON 
PIIRI RY  
Piirin puheenjohtaja 
Torpakko  Tarja 
040 752 2527
tarja.torpakko@gmail.com

MIKKELIN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja 
Pj. Metsäkallio Anu
p. 040 583 4580
mikkelinmaanpuolustusnaiset@
gmail.com

PERTUNMAAN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Puheenjohtaja 
Tolonen Raija
p. 040 754 7379
raija.tolonen@pp1.inet.fi

MÄNTYHARJUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja 
Louhivuori Liisa 
p. 0400 490 564
liisa.t.louhivuori@gmail.com

NAISTEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

PIEKSÄMÄEN SEUDUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Pj. Ullamaija Virtanen
p. 045 187 6330
ullamaijavirtanen@hotmail.com

SAVONLINNAN SEUDUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Pj. Tarja Torpakko
p. 040 752 2527
tarja.torpakko@gmail.com

KUMPPANIT

PUOLUSTUSVOIMAT
Alueupseeri 
Väisänen Lauri
p. 0299 436 131
lauri.vaisanen@mil.fi 

MAANPUOLUSTUSKOULU-
TUSYHDISTYS
KAAKKOIS-SUOMEN 
MAANPUOLUSTUSPIIRI
Piiripäällikkö
Niukkanen Jyrki
p. 040 085 7701
jyrki.niukkanen@mpk.fi
Mikkelin Koulutuspaikka
Valmiuspäällikkö
Pulkkinen Pertti
p.040 438 7198
pertti.pulkkinen@mpk.fi

Koulutuspäällikkö
Hämäläinen Jussi
p. 044 595 9335
jussi.hamalainen@mpk.fi

ETELÄ-SAVON 
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS

Pj. Hiltunen Kari
p. 040 844 9994
kj.hiltunen@surffi.fi

Siht. Niskanen Anneli
p.040 519 0881
anneli.niskanen@)surffi.fi

SAVON 
SOTILASPERINNEYHDISTYS

Pj. Riittinen Markku
p. 040 532 1397
markku.riittinen@jalkavakimuseo.fi

SUUR-SAVON MAANPUOLUS-
TUKSEN KANNATUSRAHASTO

Pj. Nuutilainen Pentti
p. 040 724 9755
pentti.nuutilainen@gmail.com

Siht. Moilanen Tuomo
p. 041 544 4868
tuomo.moilanen@luukku.fi

MIKKELIN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY

Pj. Iivanainen Ansa
p. 0440 225380
sotilaskoti.mli@surffi.fi

SUUR-SAVON SINIbARETIT RY
Pj. Hiltunen Jan-Aulis
p. 050 5675867
jan-aulis.hiltunen@luukku.com

KADETTIKUNTA RY / 
ETELÄ-SAVON KADETTIPIIRI

Pj. Barck Mika
p. 0299 800
mika.barck@)mil.fi
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6.12.2020 YLENNETYT ETELÄ-SAVON RESERVILÄISET

Etelä-Savon aluetoimiston päällikön 
ylentämät 6.12.2020:

YLIVÄÄPELIKSI 
Kinnaslampi Jarkko Juhani Mikkeli
Suvinen  Jarkko Kristian Mikkeli

VÄÄPELIKSI  
Nenonen Aatu Atro Olavi Mikkeli
Pitkänen  Janne Petteri Mikkeli

YLIKERSANTIKSI  
Hyvönen Ossi Mikael Pieksämäki
Itäkunnas Marko Tapani Mikkeli
Kaukonen Aki Johannes Mikkeli
Lempinen Mikko Antti T Savonlinna
Martinmäki Juha Antero Mikkeli
Miettinen Matti Aleksi Savonlinna
Partanen Ari Petteri Savonlinna

KERSANTIKSI  
Aalto   Jere Markus Savonlinna
Hassinen Jarmo Niilo P Mikkeli
Hirvonen Taru Leila J Savonlinna
Huittinen Julius Alexander Mikkeli
Huttunen Aleksi Topi H Juva
Hämäläinen Markku Onni A Juva
Kaisanlahti Sami Kristian Mikkeli
Kiuru  Janne Ilmari A Savonlinna
Lindroos Lasse-Pekka Heinävesi
Luhanko  Joonas Henrik E Mikkeli
Pulliainen Rauli Jari  Mikkeli
Teittinen Aarne Niilo J Mikkeli
Toivakka  Juha Tapio Mikkel

ALIKERSANTIKSI  
Dozzo  Joni Jukka Mäntyharju
Leppänen Jiri Pekka Pietari Joroinen
Ovaskainen Arto Ensio Mikkeli
Rautiainen Reijo Sakari Savonlinna

KORPRAALIKSI  
Haponen Jari Juhani Mikkeli
Hämäläinen Sami Pekka T Savonlinna
Järvinen Henri Kristian  Pieksämäki
Karppinen  Toni Tapio Savonlinna
Kyllönen Hans Otto E Juva
Lötjönen Eero-Olli  Savonlinna
Makkonen Tenho Tuomo M Savonlinna
Nykänen Veli-Matti Pieksämäki
Siitonen Tarmo Antero Savonlinna
Suhonen Joonas Kristian Pieksämäki
Viinanen Toni Miika Ilmari Savonlinna
Väisänen Jani Henri Olavi Mikkeli

 

Tasavallan Presidentti on ylentänyt   
6.12.2020 seuraavat reservin upseerit:

KAPTEENIKSI  
Tanninen Antti Pekka J Rantasalmi
Ylijoki  Kyösti Mikael Mikkeli

YLILUUTNANTIKSI  
Alanne Timo Teemu M Mikkeli
Korhonen  Iikka Aku T Mikkeli
Sistonen Eero Tapio Rantasalmi
Virtanen Isto Olavi  Mikkeli

LUUTNANTIKSI 
Honkanen Kai Johan A Mikkeli
Huhtala Heikki Simo A Mikkeli
Leinonen Pentti Veli T Mikkeli
Westerstråhle Lars Mikael Rantasalmi
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PALKITUT

YRTTIPUOTI- JA TARHA AVOINNA 
HEINÄKUUSSA JOKA PÄIVÄ KLO 11–17.
Muina aikoina sop. mukaan. Ryhmille 
ennakkovaraus puh. 050 520 3705.

Heikkilän Yrttitila Oy
Huhtisaarentie 3a, 51720 RAHULA, n. 20 km Mikkelistä.

www.kotimaisetyrtit.� 

Yrttitarha & Puoti 
Tervetuloa yrttitarhaamme naut-
timaan yrttien tuoksuista ja kerää-
mään ideoita omaan puutarhaasi.

Yrttipuodissa on myynnissä tilan omien 
yrttituotteiden lisäksi paikallisten yrittäjien 
herkkuja ja käsitöitä. 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA 
KESÄÄ SAVON 
VASAMAN
LUKIJOILLE!

Seuraava Vasama 
ilmestyy syyskuun 
lopussa 2021

Suomen ValkoiSen RuuSun RitaRikunnan   
i luokan mitali kultaRiStein 4.6.2020

Rönkä Jukka Mikkeli

ReSeRViläiSliiton anSioRiSti 6.12.2020

Summanen Kari Juva

ReSeRViläiSliiton anSiomitalit 6.12.2020

Kultainen ansiomitali:

Kaipainen Harri Mikkeli
Pesonen Reijo Mikkeli

Hopeinen ansiomitali:

Heikkinen Jaakko Pieksämäki
Kinanen Toni Heinävesi

Pronssinen ansiomitali:

Kimonen Jehki Pieksämäki
Liikanen Henna-Maria Mikkeli
Mattila Jarmo Savonlinna
Räsänen Jorma Heinävesi
Salmi Henri Kuopio
Turtiainen Pasi Savonlinna

ReSeRViupSeeRiliiton anSiomitalit 

Hopeinen ansiomitali 16.1.2021:
Kontinen Eero Mikkeli

Pronssinen ansiomitali 7.11.2020:
Rönkä Jukka Mikkeli

SaVon VaSama Suomi 100 Vuotta mitali

Rönkä Jukka Mikkeli
Tiippana Kristiina Mikkeli
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Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. 
Viimeisintä teknologiaa käyttävät näyttelyt vievät sinut sodan kokemuksiin. Miltä sota tuntuu ihmisessä?

Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.

Sodan ja rauhan keskus Muisti avataan Mikkelissä 2021.
Tutustu Muistiin osoitteessa muisti.org

Sota 
Järjestäytyneid

en yhteisöjen väkivaltainen konflikti. (SA
-kuva)
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Verkkokauppa: www.kuomashop.fi

  Jalkineita    
  ulkoiluun 
  ja
  vapaa-aikaan!

www.kuoma.fi 


