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62. vuosikerta, kesäkuu 2022

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

TOIMITTAJA
Harri Skopa

TAITTO
Marko Hokkanen  |  TEROprint

PAINOPAIKKA
TEROprint Oy, Mikkeli

Seuraava Vasama
ilmestyy syksyllä 2022

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: Minna Rossi

Suur-Savon Reservipiirien paraati-
osasto Vartioparaatissa 4.6.2022 
Mikkelissä
 

Loppuvuodesta 2021 oli koronan keskellä käynnissä yhteisen Reserviupseeri-
piirin 70-v. ja Mikkelin Reservinupseereiden 90- v. juhlan suunnittelu. Tavoite oli 
pitää juhlat heti vuoden 2022 alussa. Toisin kävi, sillä koronasta johtuen juhlaa siir-
rettiin vielä viime hetkellä ja ne onnistuttiin lopulta järjestämään nyt toukokuussa. 

Kun korona epidemia alkoi vihdoin näyttää laantumisen merkkejä ja enna-
koitiin maailman alkavan palata normaaliin uomaan, koitti helmikuun 24. päivä. 
Tuona päivänä Venäjä aloitti oman tulkintansa mukaan sotilaallisen erikoisope-
raation Ukrainassa. Tavoite oli vallata Kiova muutamassa päivässä ja luoda Uk-
rainasta omaan etupiiriin kuuluva poliittisesti Venäjän intressejä tukeva valtio. 

Tämän lehden ilmestyessä elämme jo Suomen kesää ja Ukrainassa on käynnis-
sä edelleen todellinen sota. Sota, jolla ei näytä olevan loppua näköpiirissä ja joka 
ei rajoitu vain sotilaisiin. Kärsijöinä ovat myös siviilit koko Ukrainan alueella. 

Ukraina ei ole ollut sodassa yksin. Sota on käynnistänyt muutoksen, jossa lä-
hes kaikki Euroopan valtiot ovat olleet mukana tukemassa Ukrainaa sodassa Ve-
näjää vastaan, niin sotamateriaalin, kuin myös humanitaarisen avun muodossa.

Ukrainan ja Venäjän sota on tuonut myös muutoksia Suomen turvallisuusti-
lanteeseen. Suomen varautumista mahdolliseen sotilaalliseen kriisiin on alettu ko-
hottaa. Kertausharjoitusten määrää on lisätty, joka näkyy myös osalle Savon Va-
saman lukijoista postista saapuvina kertausharjoituskutsuina. Muutoksista suurin 
on ollut kuitenkin Suomen päätös hakea Naton jäsennyyttä. Hakemus Natoon liit-
tymisestä on jätetty yhdessä läntisen naapurimme Ruotsin kanssa. Päätöstä jäse-
neksi hyväksymisestä ei ole vielä tullut, mutta kaikki vie aina aikansa. Tahtotila 
Natoon liittymisestä meillä suomalaisilla on vahva, sillä mielipidemittausten mu-
kaan Nato-hakemuksella on laaja kansalaistemme tuki. 

Suur-Savon Reservipiirien alueella on tarjolla monenlaista toimintaa niin 
uusille kuin kokeneillekin jäsenille. 30.6. – 2.7.2022 Suur-Savon Reservipiirit 
ovat mukana Farmarimessuilla Mikkelissä mukana omalla osastolla esittelemäs-
sä toimintaa messuyleisölle. 10.7.2022 Mikkelin Kyrönpellon ampumaradalla jär-
jestetään Reserviläisurheiluliiton Falling Plates -ampumakilpailu. Mestaruuksista 
kilpaillaan Mikkelissä myös myöhemmin syksyllä 9.-11.9.2022, jolloin vuorossa 
on Reserviläisurheiluliiton Reservin ampumamestaruuskisat. Ammunnan lisäk-
si tarjolla on myös mastossa tapahtuvaa toimintaa, sillä Pieksämäellä paikalliset 
reserviupseeri- ja reserviläisyhdistykset järjestävät 24.- 25.9.2022 Reserviläisur-
heiluliiton Maastopyöräjotoksen.

Uskon vahvasti, että kaikille halukkaille löytyy maanpuolustuksen saralta so-
pivaa toimintaa tai mahdollisuuksia kouluttautua. Kannustan lisäksi kaikkia mu-
kaan aktiiviseen toimintaa, paikallisyhdistyksiä koulutusten ja tapahtumien jär-
jestäjänä sekä maanpuolustuksesta kiinnostuneita osallistujina.

Lämmin kiitos kaikille kaupallisen ilmoituksensa Savon Vasama -lehteemme 
osoittaneille yhteistyökumppaneillemme. Suur-Savon Reservipiirit lämpimästi 
suosittelevat lehtemme ilmoittajina olevia yrityksiä ja toimijoita kaikille jäsenil-
lemme ja tarpeen ilmetessä kääntymään heidän puoleensa. 

Toivotan Savon Vasaman lukijoille oikein hyvää ja aktiivista kesää!

Jan-Aulis Hiltunen
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
Puheenjohtaja

 

 

TILANTEET MUUTTUVAT 
KORONASTA UKRAINAAN

En olisi osannut ennustaa nii-
tä muutoksia, joita tapahtui 
sen jälkeen, kun minut valittiin 
Suur-Savon Reserviupseeripii-
rin puheenjohtajaksi vuoden 
2022 alusta alkaen.
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Tervehdys ja hyvää alkanutta ke-
sää arvoisat Savon Vasaman lukijat

Alkuvuosi on edennyt vauhdilla, 
eikä vähiten johtuen vallitsevasta maa-
ilmantilanteesta. En kuitenkaan ala 
tässä käymään asiaa suuremmin täs-
sä kirjoituksessani lävitse, vaan sen 
sijaan keskityn piirimme alueella ta-
pahtuneisiin asioihin. 

Viime vuosien negatiivinen jäsen-
kehitys on lähtenyt vauhdilla toiseen 
suuntaan, mikä on mahtava asia. Tätä 
kirjoittaessani Suur-Savon reserviläis-
piirin eri jäsenjärjestöihin on liittynyt 
yhteensä 204 uutta jäsentä pelkästään 
alkuvuoden aikana. Tämä jäsentul-
va on nostanut piirimme kokonaisjä-
senmäärän jo lukuun 1320. Seuraava 
suurempi rekrytointitapahtuma tulee 
olemaan Mikkelissä järjestettävässä 
Farmarimessut-tapahtumassa 30.6 – 
2.7.2022, jossa olemme omalla osas-
tollamme mukana yhdessä muiden 
vapaaehtoisten maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa. 

Käytän tilaisuutta tässä hyväkse-
ni ja tahdon toivottaa kaikki uudet jä-
senet tervetulleiksi! Toivon, että jokai-
nen teistä löytää mielekästä tekemistä 
vapaaehtoisen maanpuolustusharras-
tuksen parista. Mikäli oma tämänhet-
kinen jäsenyhdistyksesi ei sitä pysty 
tarjoamaan esimerkiksi ammunnan 
tai muun aktiviteetin osalta, kannattaa 
tutustua naapuripaikkakuntien toimin-
taan ja katsoa onko heillä tarjolla juu-
ri sitä mitä sinä olet hakemassa. Yksi 
kätevä keino on käydä tutustumassa 
eri yhdistysten nettisivuihin, joissa 
on kerrottu päätoimintamuodot. Muis-
takaa myös, että jäsenien aktiivisuus 
ja tapahtumiin osallistuminen on yh-
distyksien toiminnan kannalta todella 

merkittävää. Tehtäviä löytyy kaikille, 
eivätkä ne yleensä ole kovinkaan mo-
nimutkaisia, joten rohkeasti mukaan 
vain. Yhdistyksissä on myös mahdol-
lisuus päästä oikeasti vaikuttamaan ja 
kehittämään toimintaa. Ottakaa siis 
yhteyttä yhdistysten johtohenkilöihin 
ja tuokaa omia ideoitanne rohkeasti 
esiin. Monesti yhdistyksissä on myös 
hallituspaikkoja vapaana, eli ilmaiskaa 
myös rohkeasti halunne osallistua tuo-
hon työhön. Siellä onkin paras paik-
ka tehdä vaikuttavaa työtä vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen hyväksi saman 
henkisessä porukassa!

Ei tule unohtaa myöskään teitä 
vanhoja tekijöitä yli yhdistys- ja jär-
jestörajojen. Tahdonkin käyttää tätä 
palstatilaani myös teidän kiittämiseen-
ne panoksestanne yhteisen isänmaam-
me hyväksi. Tekemänne pitkäjäntei-
nen ja itseänne säästämätön työ kantaa 
hedelmää ja sille on nyt jos koskaan 
suuri tarve. Jatkakaa hyvää työtä ja jo-
kainen teistä voi olla ylpeä itsestään. 
Kiitos teille!

Kaiken kaikkiaan on ilo nähdä, 
että maanpuolustuksen asia kiinnos-
taa monia suomalaisia myös järjestö-
jen ulkopuolella. Julkisuudessa ollut 
Maanpuolustustiedotuksen suunnit-
telukunnan kysely tukee tätä havain-
toa ja sen mukaan 83 % suomalai-
sista haluaisi puolustaa maatamme 
aseellisesti, vaikka tulos näyttäisikin 
epävarmalta. Kyselyitä on toteutet-
tu 1960-luvulta lähtien ja kyseessä 
on historiallisen korkea lukema koko 
tänä aikana. Samaisessa kyselyssä 
myös 82% ilmoittaa halunsa osallistua 
maanpuolustuksen eri tehtäviin omien 
kykyjensä ja taitojensa mukaan. Tämä 
kertoo vahvaa sanomaa siitä, että Suo-

mi koetaan puolustamisen arvoiseksi 
ja suurin osa kansasta on valmis tarvit-
taessa tekemään kaikkensa sen eteen. 
Tällaiset tulokset ja erityisesti vapaa-
ehtoinen maanpuolustustoiminta he-
rättävät suurta kiinnostusta ulkomaita 
myöten ja niitä on käyty ihmettele-
mässä eri tiedotusvälineiden toimes-
ta useasti. Myös Suur-Savon alueella 
tällainen tapaus oli, kun Reuters kävi 
tekemässä juttua Pieksämäellä järjes-
tetystä MPK:n ampumakurssista, jon-
ka vetäjinä toimivat paikallisyhdistyk-
sen reserviläiset.

On vaikea ennustaa mitä lähitu-
levaisuus tuo tullessaan, mutta tilan-
teessa on silti tärkeää pitää mieli rau-
hallisena. Samaan aikaan on kuitenkin 
syytä varautua mahdollisiin muutok-
siin pitämällä omasta kunnosta huol-
ta ja harjoittamalla reserviläistaitoja. 
Näillä terveisillä toivotan teille hyvää 
kesän jatkoa!

Terveisin
Arto Nousiainen
Puheenjohtaja
Suur-Savon Reserviläispiiri ry

RESERVILÄISPIIRIN TERVEISET
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Turvallisuusympäristön kehitys ja 
siihen vaikuttavat sotilaalliset ja ei-
sotilaalliset tekijät ovat vaikeasti en-
nakoitavissa ja heijastusvaikutuksil-
taan arvaamattomia. 

Maanpuolustushenki on viime ai-
koina osoittanut voimansa. Euroo-
passa on käynnissä laajamittainen 
sota. Ukrainan sinnikäs taistelu aina-
kin lukumääräisesti ylivoimasta vi-
hollista vastaan on osoitus kansan 
yhtenäisyydestä, tahdosta puolus-
taa maataan. Olemme kaikki nähneet 
uutiskuvista osoituksia maanpuolus-
tushengen merkityksestä - niin so-
tilaiden kuin siviilien osalta. Vas-
taavanlaista on Suomessa koettu ns. 
Talvisodan hengen myötä. Hengen ja 
maanpuolustustahdon vaaliminen on 
vaativa ja tärkeä tehtävä. 

Kansalaisten kiinnostus maan-
puolustusta kohtaan on tilanteen 
johdosta selkeästi noussut. Osallis-
tujamäärät vapaaehtoiseen maanpuo-
lustuskoulutukseen ovat kasvaneet. 
Rauhoittunut koronatilanne on myös 
mahdollistanut eri maanpuolustusta-
pahtumien, kuten Puolustusvoimien 
kesäkiertueen ja Pieksämäen maan-

puolustustapahtuman toteuttamisen. 
Kiinnostus ja osallistuminen tapahtu-
miin on ollut erinomaisen laajaa.

Viimeaikaiset kriisit ja sodat ovat 
osoittaneet, että nykyaikaisissa kon-
flikteissa tavoitteiden saavuttami-
seen käytetään entistä laajempaa kei-
novalikoimaa. Tämä mahdollistaa 
tarvittaessa vaikuttamisen koko yh-
teiskuntaan. Tarvitsemme myös jat-
kossa puolustukselle terävää kärkeä 
ja kykyä nopeaan välittömään rea-
gointiin. Mutta toisaalta puolustuk-
semme tarvitsee laajaa reserviä ja 
tarvittaessa kykyä pitkäkestoiseen 
sodankäyntiin. 

Reservin koulutuksen kehittämi-
nen on yksi tavoite entistä tehok-
kaamman puolustuksemme toteutta-
miseksi. Kertausharjoitusten määrää 
on nostettu. Reservin koulutus liite-
tään nykyistä paremmin varusmies-
koulutuksen jatkumoksi. Reservi-
läisten koulutusta ja siviiliosaamista 
hyödynnetään vielä nykyistä parem-
min poikkeusolojen tehtävissä. 

Uudistettava paikallispuolustus 
tarjoaa aikaisempaa enemmän tehtä-
viä, joissa korostuvat reserviläisten 

monialainen osaaminen, paikallis-
tuntemus, verkostoituminen yhteis-
kuntaan sekä viranomaisyhteistyö. 
Paikallispuolustus sitoo yhteen alu-
een viranomaiset, yritykset, kunnat, 
järjestöt ja yhdistykset. Normaali-
oloissa aloitettu suunnittelu, yhteis-
työn harjoittelu ja yhteinen varau-
tuminen edesauttavat toiminnan 
käynnistämistä nopeasti kehittyvissä 
kriiseissä. Seuraavaksi toteutamme 
Etelä-Savon toimijoiden yhteishar-
joittelua syksyn paikallispuolustus-
harjoituksessa Savonlinnan alueella. 

Suomen puolustuksen toimin-
taympäristö säilyy jännitteisenä ja 
vaikeasti ennakoitavana. Puolustuk-
semme perustana ovat jatkossakin 
asevelvollisuus, koulutettu reservi, 
koko maan puolustaminen ja korkea 
maanpuolustustahto.

Toivotan Savon Vasaman luki-
joille turvallista ja hyvää kesää.

Eversti 
Petri Olli
Karjalan prikaatin 
apulaiskomentaja

Viime vuosina - ja varsinkin Ukrainan tapahtumi-
en myötä - olemme saaneet huomata, kuinka kansain-
välinen turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut. 
Myös Suomen lähialueen turvallisuustilanne on hei-
kentynyt. Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huoli-
matta Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu välitöntä soti-
laallista uhkaa. Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea 
vastaan tai sillä uhkaamiseen on kuitenkin varaudutta-
va. 

MUUTTUNUT TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

Naisten kiinnostus vapaaehtoista asepalvelusta kohtaan on kasvanut. Kuva Etelä-Savon aluetoimiston 
valintatilaisuudesta 26.4.2022 Mikkelissä

Nato-jäsenyys ei myöskään tar-
koita yleisestä asevelvollisuudesta 
luopumista. Vahva kansallinen puo-
lustuskyky on nykyisessä turvallisuus-
ympäristössämme entistä tärkeämpää. 
Ennaltaehkäisykyky muodostetaan 
riittävällä sotilaallisella suoritusky-
vyllä, maanpuolustustahdolla ja yh-
teiskunnan kyvyllä tukea kaikin voi-
mavaroin puolustuksen toteutusta. 
Mahdollinen sotilaallinen liittoutu-
minen vahvistaa Suomen kansallis-
ta puolustuskykyä. Puolustusvoimat 
on myös alueellisesti varautunut Suo-
meen mahdollisesti kohdistuviin uh-
kiin yhteistyössä muiden viranomais-
ten kanssa ja kykymme puolustaa 

Suomea myös sotilaallista voiman-
käyttöä vastaan on hyvä. Puolustus-
voimat on saanut lisäresursseja oman 
toimintansa kehittämiseen ja suori-
tuskyvyn rakentamiseen. Meillä alue-
toimistossa resurssien lisääntyminen 
näkyy erityisesti kertausharjoitusmää-
rien kasvuna. Laajaan reserviin pe-
rustuvassa puolustusratkaisustamme 
tämä on erittäin hyvä kehityskulku.      

Aluetoimistomme tärkein tehtävä on 
paikallispuolustuksen suunnittelu ja joh-
taminen Etelä-Savossa. Turvallisuusti-
lanteen muuttuminen ei ole aiheuttanut 
merkittäviä muutostarpeita laadittuihin 
operatiivisiin suunnitelmiimme. Suun-
nitelmien toimeenpanokykyä on tarkas-

teltu ja tarvittavia hienosäätöjä on tehty. 
Viranomaisyhteistyö alueemme viran-
omaisten, kaupunkien, kuntien ja mui-
den toimijoiden kanssa on lisääntynyt 
merkittävästi. Varautuminen ja valmius-
suunnittelu ovat olleet kaikilla toimijoil-
la ajankohtaisia. Suomalainen kokonais-
turvallisuusmalli toimii erinomaisesti 
myös näin alueellisesti. Kaikilla asioil-
la on omat hyvät puolensa – niin myös 
edelleen jatkuvalla koronapandemialla. 
Koronapandemian aikana vakiintuneet 
alueelliset yhteistyön toimintatapamallit 
toimivat. Hyvää työtä on tehty ja Etelä-
Savon valmiusjohtoryhmän ja -fooru-
min toimintatapamallit mukautuvat eri-
laisiin tilanteisiin.   

Kansainvälisen turvallisuustilanne on muuttunut ja 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolittikassa olemme teke-
mässä suuria ratkaisuja. Mahdollinen sotilaallinen liit-
toutuminen ei vähennä oman vahvan puolustuksem-
me tarvetta. Puolustusvoimien ydintehtävänä säilyy 
edelleen Suomen sotilaallinen puolustaminen ja Suomi 
päättää jatkossakin itse sotilaallisen maanpuolustuksen 
toteuttamisperiaatteista.
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Vuoden 2022 Oltermanni hiihdossa voitto jälleen Suur-Savon Reserviläispiirille

Harjoitustoiminnassa aluetoimis-
ton painopiste tänä vuonna on syksyllä 
2022 alueellamme toimeenpantavas-
sa paikallispuolustusharjoituksessa. 
Harjoituksen johtaa Karjalan prikaa-
tin apulaiskomentaja. Valmistelut 
ovat jo pitkällä ja saamme varmas-
ti erinomaisen harjoituskokonaisuu-
den toteutettua Savonlinnan seudulla. 
Aluetoimiston keskeisenä tavoittee-
na on kehittää harjoituksessa Etelä-
Savon paikallispuolustusjoukkojen 
kykyä toimia tehtävissään. Lisäksi 
harjoitus kehittää Etelä-Savon alu-
een viranomaisyhteistoiminnan ja eri 
yhteistoimintaosapuolten välistä suun-
nittelua, johtamista, toimeenpanoa ja 
alueen viranomaisten yhteistä viestin-
tää. Erinomaisen hyvin alueen toimi-
jat ovat harjoitukseen sitoutumassa. 
Paikallispuolustusharjoitushan onkin 
erinomainen mahdollisuus alueemme 
viranomaisille ja kunnille alueellis-
ti harjaantua kokonaisturvallisuuden 
tehtäväkentässä. Harjoitus kehittää 
meidän kaikkien kykyä turvata alu-
eellamme yhteiskunnan elintärkeitä 
toimintoja ja kansalaisten turvallis-
ta elämää.  

Ukrainan sodan alkaminen lisäsi 
reserviläisten, viranomaisten, kunti-
en ja median yhteydenottoja aluetoi-
mistoon. Reserviläisten yhteydenotot 
koskivat omaa sodan ajan sijoitus-
ta ja mahdollisia tulevia kertaushar-
joituksia. Sodan ajan sijoituksen ker-
tominen edellyttää henkilökohtaista 

käyntiä aluetoimistossa ja henkilölli-
syyden todentamista virallisella hen-
kilötodistuksella. Kaukaisin sijoituk-
sensa tiedustelija tuli Australiasta asti 
– reserviläinen oli toki lomallaan, mut-
ta kutenkin erinomainen osoitus suo-
malaisten maanpuolustustahdosta ja 
velvollisuudentunnosta. Henki on re-
serviläisten keskuudessa selvästi kova. 

Naisten vapaaehtoiseen asepalve-
lukseen hakeutumisessa oli alueel-
lamme tänä vuonna hienoista nousua. 
44 Etelä-Savolaista naista osallistui 
aluetoimiston järjestämään valinta-
tilaisuuteen 26.4.2022. Heidät kaik-
ki määrättiin palvelukseen pääosin 
omaan joukko-osastoomme Karjalan 
prikaatiin. Syksyn 2022 kutsuntojen 
valmistelut ovat jo pitkällä. Vähän yli 
700 Etelä-Savon nuortamiestä kutsun-
noille on osallistumassa.

Itä-Suomen Aluehallintoviraston 
kanssa toimeenpanimme toukokuussa 
Etelä-Savon alueellisen maanpuolus-
tuskurssin 37.  Muuttunut turvallisuus-
ympäristö teki kurssista ajankohtaisen, 
joka näkyi kurssilaisten aktiivisena 
osallistumisena opetukseen ja keskus-
teluun. Suomalainen maanpuolustus-
kurssi toimintaa on toteutettu yli 60 
vuotta. Tämäkin kurssi osoitti jälleen 
kokonaisturvallisuusmallimme toimi-
vuuden. Yli 60 alueellista viranomais-
ten, yritysten ja järjestöjen toimijaa 
sai jälleen vahvaa selkänojaa omaan 
osaamiseensa ja organisaationsa ke-
hittämiseen. Unohtamatta kurssilais-

ten mahdollisuutta verkottua alueen 
toimijoiden kanssa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen toiminta Mikkelin koulutuspaikal-
la tehtävät ja resurssit myös kasvavat. 
Toiminta tukee paikallisjoukkojem-
me suorituskyvyn rakentamista eri-
tyisesti osaamisen osalta. Aluetoimis-
to tukee toimintaa sovitulla tavalla. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
reserviläiskouluttajien toiminta on 
ollut erinomaista niin MPK:n kuin 
Puolustusvoimien harjoituksissa. Yh-
teistyömme MPK kanssa laajenee ja 
jaksamiseen on myös reserviläiskou-
luttajien osalta kiinnitettävä huomiota.

Maanpuolustustapahtumia on to-
teutettu perinteitä kunnioittaen. On-
nittelen vielä tälläkin foorumilla Suur-
Savon reserviupseeripiiriä ja Mikkelin 
reserviupseeriyhdistystä pyöreistä 
vuosistanne. Oli ilo olla mukana juh-
lassanne. Suur-Savon reserviläiset 
voittivat helmikuussa Keski-Suomen 
alueella järjestetyn Oltermannin vies-
tin toisen kerran peräkkäin – onnittelut 
koko joukkue. Puolustusvoimien lip-
pujuhlapäivää juhlistimme 4.6.2022 – 
onnittelut ylennetyille ja muuten pal-
kituille. Maanpuolustustapahtuman 
toteutimme 11.6.2022 Pieksämäellä. 
Tämänkin tapahtuman järjestelyissä 
merkittävässä roolissa oli alueemme 
reserviläis- ja maanpuolustusjärjes-
töillä. Kiitos tuestanne jälleen kerran.  

Vastaamme turvallisuusympäris-
tön muutoksiin ja aluetoimiston li-
sääntyviin tehtäviin hoitamalla pe-
rustehtävämme edelleen laadukkaasti 
yhteistyössä Mikkelin varuskunnan 
hallintoyksiköiden, alueemme viran-
omaisten, kuntien ja muiden toimijoi-
den kanssa. Unohtamatta reserviläis- 
ja maanpuolustusjärjestöjen arvokasta 
tukea toimintaamme ja koko maakun-
tamme turvallisuudelle. Yhdessä vah-
va!

Kiitän yhteistyöstä sekä toivotan 
Savon Vasaman lukijoille terveyttä ja 
hyvää kesän aikaa. 

Yhteistyöterveisin,
Everstiluutnantti 
Ari Määttä
Etelä-Savon aluetoimiston ja 
Mikkelin varuskunnan päällikkö
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Vuoden 2022 alussa koulutustoimintamme palau-
tui koronaa edeltävään aikaan. Sitten helmikuussa 
Venäjän tekemä hyökkäys Ukrainaan sai aikaiseksi 
suuren kiinnostuksen vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta kohtaan. Tarve koulutuksen lisäämiselle 
kasvoi nopeasti.

MIKKELIN KOULUTUSPAIKALTA

senjärjestöineen on erinomainen osaa-
minen näiden kurssien järjestämiseksi. 

Lopuksi hieman toisenlainen nä-
kökulma kurssitoimintaan. Varsinkin 
sotilaallista valmiutta palvelevassa 
koulutuksessa on havaittavissa selke-
ät projektin vaiheet: valtava innostus, 
jumalaton hämminki, helvetillinen se-
kaannus, järkiintymisvaihe jne…

Innostuneesti ilmoittaudutaan kou-
lutuksiin, mutta kun itse tapahtuma lä-
hestyy, niin kurssilaisten poistuma on 
ollut liki 30 %. Korona ja työesteet 
ovat pääosin syynä, mutta on myös 
runsaasti poisjääntejä, joiden syystä 
ei ole tietoa. Toiminta on vapaaehtois-
ta ja valinta on tietysti jokaisen oma. 
Resursseista esim. ruoka ja majoitus 
varataan kuitenkin ilmoittautuneiden 
perusteella. 

Kesä on aluillaan ja Mikkelin kou-
lutuspaikan kurssitoiminta hiljenee. 
Syksy onkin jo sitten toinen tarina. 
Kiitos kaikille vapaaehtoisille kou-
luttajille, tukihenkilöille sekä jäsen-
järjestöjen ja Puolustusvoimien anta-
malle tuelle.

Lämmintä kesää!

Valmiuspäällikkö 
Pertti Pulkkinen

Mullistusten koulutusvuosi on meneillään

Tarpeeseen vastattiin lisäämällä 
kurssipaikkoja, ei kursseja. Ilmoit-
tautuneiden määrä kasvoi n. 40 % ja 
etenkin ampumakursseille ilmoittau-
tumismäärät jopa kolminkertaistui-
vat. Samanaikaisesti Puolustusvoimat 
kasvatti kertausharjoitusten määrää 
ja tämä aiheutti tarpeen käyttää yhä 
enemmän reserviläiskouluttajia Puo-
lustusvoimien henkilökunnan tukena 
harjoituksissa. 

Sitten tapahtui kurssitoiminnan 
kannalta suurin vastoinkäyminen. 
MPK-kiväärit asetettiin käyttökieltoon 
toukokuussa. Poliisin toteuttamissa 
testeissä todettiin, etteivät aseet kaikil-
ta osin vastaa niille asetettuja laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksia. Aseissa ha-
vaittiin rakenteellisia muutoksia, jotka 
edellyttävät kaikkiin aseisiin tehtäviä 
muutos- ja korjaustöitä. Ammuntoihin 
jäivät vain MPK:n pistoolit.

Apuun tulivat Savonlinnan Reser-
viläiset ja Mikkelin Reservinupseerit. 
Koulutuspaikkamme sai käyttöönsä 
yhdistysten kiväärikalustoa ja ammun-
nat pystytään toteuttamaan lähes suun-
nitelman mukaisesti.

Lisää mullistusta tuo hallituk-
sen esitys vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta annetun lain sekä ampu-
ma-aselain 17 §:n muuttamisesta. 
Toteutuessaan laki mahdollistaa Puo-
lustusvoimien ampuma-aseiden ja 
patruunoiden käytön Maanpuolustus-

koulutusyhdistyksen sotilaallisia val-
miuksia palvelevassa koulutustoimin-
nassa. On mahdollista, että laki tulee 
voimaan jo 1.7.2022.

Tämä muutos on suuri mahdolli-
suus tehostaa entisestään koulutusta. 
Tässä on kuitenkin huomioitava, että 
aseiden käyttö edellyttää aina Puo-
lustusvoimien valvojan paikalla oloa. 
Riittävätkö esim. Etelä-Savon Aluetoi-
miston resurssit tähän? Puolustusvoi-
mien aseiden ja ampumatarvikkeiden 
käyttö onkin keskitettävä suurien kurs-
sikokonaisuuksien yhteyteen.

Puolustusvoimien lisääntyvä har-
joitustoiminta ei mahdollista MPK:n 
sotilaallista valmiutta palvelevan kou-
lutuksen lisäämistä. Suurimpana kou-
lutuksellisena haasteena on nyt yhteen 
sovittaa MPK:n kurssitoiminnan ja 
Puolustusvoimien harjoitustoiminnan 
tarvitsemat kouluttajaresurssit. Kysy-
mys on kuitenkin pääosin samoista 
henkilöistä ja ennen kaikkea heidän 
jaksamisestaan.

Kurssitoiminnan lisääminen tulee-
kin suunnitella koskemaan 16 -18-vuo-
tiaita nuoria ja tarjota heille avoimeen 
maanpuolustukseen liittyviä kursseja. 
Tämä tapahtuu parhaiten yhteistoimin-
nassa Etelä-Savon koulujen kanssa. 

Toisena keinona on kaikille kan-
salaisille tarkoitettujen varautumis- ja 
turvallisuuskoulutuksen kurssien pe-
rustaminen. Naisten Valmiusliitolla jä-
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KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Hyvät Savon Vasaman lukijat. 
Kahden edellisen koronavuoden jäl-
keen on kuluneen vuoden Maanpuo-
lustuskoulutuksen kurssitoimintaa 
voitu käynnistää suunnitellusti. Li-
sääntynyt kiinnostus vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen Ukrainan tilan-
teen johdosta on näkynyt myös Kaak-
kois-Suomen maanpuolustuspiirissä. 
Kurssit ovat täyttyneet ja etenkin am-
pumakursseille olisi tulijoita enem-
män, mitä tällä hetkellä voidaan ottaa. 

MPK-kiväärien jouduttua käyttö-
kieltoon, olemme lisänneet pistoo-
liammuntakursseja, mutta valitetta-
vasti muutamia ampumakursseja on 
jouduttu perumaan varsinkin Hami-
nan ja Kouvolan koulutuspaikoilla. 
Onneksemme olemme saaneet käyt-
töön maanpuolustusjärjestöjen yhteis-
työkumppaneiltamme heidän reservi-
läiskivääreitänsä. Kiitokset jo tässä 
vaiheessa aseita lainanneille järjes-
töille. Kesällä voimaan tulevan laki-
muutoksen jälkeen saamme lainaan 
myös Puolustusvoimien rynnäkköki-
väärejä, joten syyskaudella ammunta-
kursseja voidaan jatkaa suunnitelman 
mukaisesti. Myös uusien MPK-kivää-

rien hankinta tuo helpotusta tilantee-
seen mahdollisesti jo ensi vuoden-
vaihteessa.

Kansalaisten kiinnostus erilaisiin 
arjen turvallisuuteen ja varautumiseen 
(VARTU) liittyviin koulutuksiin on 
ollut kevään aikana nousussa. MPK 
pyrkii vastaamaan tähän lisäämällä 
kurssitarjontaa sekä suurentamalla 
osallistujamääriä kursseille. Syyskuun 
alussa Savonlinnassa järjestettävä ko-
tiseutuharjoitus on maanpuolustuspii-
rin yksi VARTU-koulutuksen pää-
tapahtuma yhdessä VEKARA- ja 
KYMIJOKI-harjoitusten kanssa.

Erilaisten ryhmä-, joukkue sekä 
komppaniatason taisteluvälineiden kä-
sittelyyn ja käyttöön liittyviin koulu-
tuksiin on osallistujia ollut ilahdutta-
van paljon. Kurssilaiset ovat halunneet 
päivittää osaamistaan eri aseiden ja 
välineiden käsittelyssä sekä myös op-
pia uutta. Erityisesti panssarintorjun-
ta ja -aseet ovat olleet kiinnostuksen 
kohteena. Syksyn kurssit on avattu 
MPK:n kurssikalenteriin, joten kan-
nattaa tutustua itseä kiinnostavien 
kurssien sisältöihin ja ilmoittautua 
ajoissa. 

Kurssikalenteri löytyy osoittees-
ta: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/
Koulutuskalenteri?unit_id=75

Lisääntyneeseen koulutustarpee-
seen vastaaminen vaatii kouluttaja-
resurssia. MPK:n vapaaehtoiset kou-
luttajat ovat avainasemassa. Samat 
henkilöt toimivat monesti koulutta-
jatehtävissä MPK:n kurssien lisäksi 
myös Puolustusvoimien harjoituksis-
sa. Kouluttajakoulutuksen lisääminen 
onkin Kaakkois-Suomen piirin yksi 
painopistealueista kuluvana vuonna 
ja jatkossa. MPK:n oman rekrytoin-
nin ja kouluttajakoulutuksen lisäk-
si on tarpeen myös yhdessä Karjalan 
prikaatin ja maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa suunnata rekrytointia etenkin 
nuorten, SA-sijoitettujen reserviläis-
ten suuntaan. 

Kaakkois-Suomen piiri on valmis 
vastaamaan haasteisiin lisääntynee-
seen kiinnostukseen vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen. Yhdessä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa toi-
mien ylläpidämme valmiutta ja lujaa 
maanpuolustustahtoa Etelä-Savon ja 
koko kaakonkulman alueella.

Toivotan aurinkoista kesää Savon 
Vasaman lukijoille.

Piiripäällikkö 
Jyrki Niukkanen

Kuvat: 
Maanpuolustuskoulutus MPK  

Hyvät Savon Vasaman lukijat

Sirotemiinojen raivaaminen ampumalla

Noptel-laitteisto tositoimissa
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Mikkelin Hallitustorilla Päämaja-
patsaalla Suomen Marsalkka Man-
nerheimin muiston kunnioittamiseksi 
seppeleensä laskivat Puolustusvoi-
mat, Mikkelin kaupunki, Suur-Savon 
Reservipiirit sekä Mikkelin Klubi. 
Suur-Savon Reservipiirien seppee-
leen laskivat Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen, Re-
serviläispiirin hallituksen jäsen Jukka 
Rönkä ja Reservipiirien toiminnanjoh-
taja Harri Skopa. 

Vartioparaatissa marssivat sekä 
Rakuunasoittokunnan osasto että ko-
konaisuudessaan reserviläisistä muo-
dostettu Suur-Savon Reservipiirien 
noin 20 hengen paraatiosasto. Reser-

PUOLUSTUSVOIMAIN LIPPUJUHLAN PÄIVÄ 
4.6.2022 MIKKELISSÄ

Puolustusvoimain Lippujuhlan päivää 4.6.2022 
päästiin monen vuoden tauon jälkeen jälleen juh-
listamaan perinteisin menoin Vartioparaatilla Mik-
kelissä. Tälläkin kertaa Suur-Savon Reservipiirien 
paikallisyhdistysten jäsenet olivat tärkeässä roolis-
sa tapahtuman järjestelyissä. Reserviläisiä osallistui 
Lippujuhlan päivän lippu- ja kunniavartiotehtäviin, 
Vartioparaatin paraatiosastoon sekä erilaisiin sere-
moniatehtäviin. 

vipiirien osastoa johti kapteeni (res) 
Mika Paasonen. Osaston osallistujat 
edustivat kattavasti Suur-Savon Re-
servipiirien eri paikallisyhdistyksiä. 
Savonlinna ansaitsee erityismainin-
nan, sillä peräti noin kolmasosa osas-
tosta muodostui Savonlinnan Reservi-
läisten jäsenistä. 

Etelä-Savon aluetoimiston ylen-
tämis- ja palkitsemistilaisuudessa 
luovutettiin Pekka Kärkkäiselle So-
tilasansiomitali sekä RUL kultainen 
ansiomitali soljen kera, Juhani Sih-
voselle Reserviläisliiton hopeinen 
ansiomitali, Tuulikki Vainiolle RUL 
pronssinen ansiomitali ja Jan-Aulis 
Hiltuselle Sotilasansiomitali. 

Vartioparaatin edessä marssi Rakuunasoittokunta. 

Etelä-Savon aluetoimiston ylentämis- 
ja palkitsemisjuhlassa palkitut Pekka 
Kärkkäinen (vas.), Juhani Sihvonen, 
Tuulikki Vainio ja Jan-Aulis Hiltunen.
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Teksti: Harri Skopa
Kuvat: Minna Rossi

Suur-Savon Reservipiirien muodostama paraatiosasto marssi ryhdikkäästi. 

Suur-Savon Reservipiirien reserviläisistä muodotettua paraatiosastoa johti 
kapteeni (res) Mika Paasonen
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Ennen varsinaista juhlivat yhdis-
tykset suorittivat kunniatervehdys-
käynnin sekä Reserviupseeripiirin 
edesmenneen kunniapuheenjohtaja 
Aukusti Pasasen että Mikkelin Re-
servinupseerien edesmenneen kun-
niapuheenjohtajan kapteeni Antti 
Auriolan haudoilla. 

Mikkelin Päämajapatsaalla jär-
jestettiin juhlallinen seppeleenlas-
kutilaisuus. Reserviupseeripiirin ja 
Mikkelin Reservinupseerien yhtei-
sen seppeleen laskivat Suur-Savon 
Reserviupseeripiirin puheenjohta-
ja Jan-AulisHiltunen, Mikkelin Re-

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja Mikkelin Reser-
vinupseerit ry järjestivät torstaina 12.5.2022 yhteisen 
vuosijuhlan Mikkelin Upseerikerholla. Reserviupsee-
ripiiri juhlisti 70-vuotista ja Mikkelin Reservinupseerit 
90-vuotista taivaltaan.  Juhlaan osallistui noin 60 hen-
kilöä. Juhlan musiikista vastasi Rakuunasoittokunta. 

servinupseerien puheenjohtaja Harri 
Skopa ja Mikkelin Reservinupsee-
rien varapuheenjohtaja Mikko Ka-
kriainen. 

Vuosijuhlapäivää viettiin Suo-
malaisuuden päivänä ja yleisen li-
putuspäivän johdosta Suomen liput 
liehuivat saloissaan joka puolella. 
Juhlapäivänä ollut 12.5.2022 jäi his-
toriaan myös siksi, että samana päi-
vänä Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö ja pääministeri Sanna Marin 
ilmoittivat yhteisessä julkisessa tie-
dotustilaisuudessaan Suomen hake-
van puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja 
Mikkelin Reservinupseerit ry juhlivat vuosipäiviään 

12.5.2022

Juhlapuheen pitänyt eversti Petri Olli 
kuvasi viime aikaisia Euroopan turval-
lisuusympäristön muutoksia, korosti re-
serviläisten kasvavaa merkitystä osana 
Suomen puolustusratkaisua ja viitta-
si Puolustusvoimissa käynnissä oleviin 
useisiin kehittämishankkeisiin.

Juhlavassa seppeleenlaskutilaisuudessa yhdistysten seppeleen Päämajapat-
salle laskivat Mikkelin Reservinupseerien puheenjohtaja Harri Skopa (vas.), 
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen ja Mik-
kelin Reservinupseerien varapuheenjohtaja Mikko Kakriainen. Lippuvartiossa 
Mikkelin Reservinupseereista Heikki Leppänen (vas.), Mari Muinonen ja Antti 
Laitsaari (kuvat alla).

Päämajapatsaan seppeleenlas-
kutilaisuudessa kunniavartios-
sa sekä vuosijuhlassa seremo-
niaupseereina toimivat useiden 
vuosien ja aiempien juhlien ko-
kemuksella Juha Uosukainen 
(vas.) ja Seppo Anttalainen.
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Juhlapuheen piti Karjalan pri-
kaatin apulaiskomentaja, eversti 
Petri Olli. Tervehdykset juhlival-
le yhdistykselle esittivät lisäksi 
Puolustusvoimien puolesta Ete-
lä-Savon aluetoimiston päällik-
kö, everstiluutnantti Ari Määttä, 
RUL:n puolesta II varapuheenjoh-
taja Mika Pakkanen, Reserviläis-
liiton puolesta Suur-Savon Reser-
viläispiiri ry:n puheenjohtaja Arto 
Nousiainen, Maanpuolustuskoulu-
tuksen puolesta Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiirin piiripäällik-
kö Jyrki Niukkanen sekä Mikke-
lin kaupungin puolesta kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Oskari 
Valtola. 

Muun ohjelman lisäksi suori-
tettiin huomionosoitusten ja pal-
kintojen luovutuksia sekä esiteltiin 
yhdistyksen historiaa ja keskei-
siä tapahtumia valokuvaesityksen 
muodossa.

Reserviupseeripiirin aiemmalle puheenjohtajalle Jussi Saariselle (oik.) luovutettiin 
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n korkein huomionosoitus eli piirin pöytälippu. 
Pöytälipun luovutti piirin nykyinen puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen (kesk.) ja Rakuu-
nasoittokunta soitti onnittelufanfaarin päällikkönsä musiikkimajuri Riku Huhtasalon 
(vas.) johdolla. Saariselle luovutettiin juhlassa myös toinen huomionosoitus eli Reser-
viläisliiton hopeinen ansiomitali.

Juhlassa luovutettiin RUL:n hopeinen ansiomitali Mikkelin Reservinupseerien Raimo 
Reinikaiselle (vas.), RUL:n pronssinen ansiomitali Kaakkois-Suomen Viestikilta ry:n 
Tapio Teittiselle ja RUL:n hopeinen ansiomitali Mikkelin Reservinupseerien hallituk-
sen jäsen Antti Haveriselle. Kuvassa oikealla ansiomitalit luovuttanut RUL:n 
II varapuheenjohtaja Mika Pakkanen.

Suomen Reserviupseeriliiton onnittelut ja liiton tervehdyspu-
heenvuoron esitti RUL:n II varapuheenjohtaja Mika Pakkanen 

(vas.).Tervehdyspuheessaan Pakkanen muistutti Mikkelin Re-
servinupseerien olevan yksi Suomen vanhimmista reserviupsee-

riyhdistyksistä ja totesi yhdistyksen erottuvan positiivisesti ak-
tiisivuudellaan ja kyvyllä kehittää uusia asioita. Juhlavieraiden 
tervehdykset ottivat vastaan puheenjohtajat Jan-Aulis Hiltunen 

ja Harri Skopa.
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Juhlan musiikista vastasi hie-
nolla soitannollaan Maavoimien 
pääsoittokuntana toimiva Ra-
kuunasoittokunta.

Teen myös kotikäyntejä ja
palvelen myös iltaisin!

TERVETULOA!

Vossikan seinänaapuri, 
katutaso

Ennen vuosijuhlaa Mikkelin Reservinupseerit ry:n 
kunniajäsen Mauno Punkka (vas.), nykyinen kunnia-
puheenjohtaja Pentti Nuutilainen ja hallituksen jä-
sen Jussi Saarinen suorittivat yhdistyksen puolesta 
kunniatervehdyskäynnin yhdistyksen aiemman kun-
niapuheenjohtajan Antti Auriolan haudalla.

Mikkelin Reservinupseerien uusi kunnia-
puheenjohtaja Pentti Nuutilainen (vas.) 

sekä yhdistyksen uudet kunniajäsenet 
Alpo Leinonen, Matti Pulkkinen ja Jaak-

ko Lamberg saivat juhlassa upouudet 
kunniajäsen kunniataulunsa.

Teksti: Harri Skopa
Kuvat: Heimo Marttinen
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Maanpuolustustapahtuma 11.6.2022 Pieksämäellä

Rakuunasoittokunnan konsertti 
veti torin täyteen MPL-tapahtuman 

yleisöä. Ilmojen haltija helli tori-
kansaa kesän parhaalla pilvipou-

taisella säällä. Osallistujat viihtyi-
vät ja nauttivat näitä ihanteellisista 

oloista sekä hyvin järjestetystä ta-
pahtumasta. Suuret kiitokset siitä 
KarPr:n, Etelä-Savon aluetoimis-
tolle sekä kaikille vapaaehtoisille 
maanpuolustusjärjestöille omasta 

osuudestaan kokonaisuuden onnis-
tumiselle!

Kuva: Ano Teittinen 

MPK:n ja Res.ups.kerhon esittelypiste. Tietokilpailu yleisölle keräsi yli 60 osallistujaa. RUL:n palkin-
not olivat suosittuja kaikenikäisille vieraille. Taustalla menneen ajan ja ehkä myös tulevaisuuden kul-
kuneuvo Ford -häkäpönttökuormuri vm. 1935 (om. Olavi Nenonen). Torivalvoja ”Pehtoori” Terho 
Häkkisen mukaan osallistujia Pieksämäen Maanpuolustustapahtumaan sekä toripäivään oli 
yhteensä liki 3000. 

       Kuva: Hannu Jäppinen
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Hangon kaupungissa
Hangon kiertoajelulla syntyperäi-

nen ja sujuvasanainen kaupunkiop-
paamme Leena Immonen vei meidät 
aluksi vuonna 1905 valmisteneen Voi-
makasiinin laiturille. Vuonna 1873 
valmistuneen rautatien päähän Han-
konimen kärkeen perustettiin Suomen 
eteläisin satama, joka oli suuriruh-
tinaskunnan ainona satamana koko 
vuoden avoinna. Sen ympärille pe-
rustettiin vuotta myöhemmin Hangon 
kaupunki. Tämän Länsisataman kaut-
ta Suomesta on lähtenyt paitsi voita, 
myös neljännesmiljoona siirtolaista 
maailmalle. Nykyisin sen kautta kul-
kee paperi ja autot sekä container- ja 
traileriliikenne.

Satamassa näimme Hangon va-
paudenpatsaan, graniittisen obelis-
kin, joka on pystytetty 1921 Saksan 
Itämeren divisioonan maihinnousul-
le Suomen sisällissodan yhteydessä 
3. huhtikuuta 1918. Sen kuva ja teks-
ti on muuttunut vuosina 1943, koska 
patsasta oli kaltoinkohdeltu neuvos-
tomiehityksen aikana, ja 1960, jolloin 
siitä poistettiin saksalaissotilaan kuva 
ja teksti muutettiin lakooniseen muo-
toon ”Vapautemme puolesta”.  

Ohitimme Helkaman pyöräilijä-
nainen -patsaan ja rullasimme hitaas-
ti 1880-luvun huviloiden ohitse kohti 
Kasinoa, missä lomailevat aristokraa-

tit yli sata vuotta sitten nauttivat arse-
nikkivedestä ja sähkökylvyistä. Hanko 
oli talvisodan aikaan Suomen pommi-
tetuin kaupunki. Sodan jälkeen asuk-
kaat piti evakuoida kymmenessä päi-
vässä 30 000 neuvostosotilaan tieltä, 
kun kaupunki vuokrattiin laivastotu-
kikohdaksi 30 vuodeksi. Neuvostoup-
seerit muuttivat perheineen Hangon 
huviloihin, ja miehistö oli majoitet-
tuna pitkiin maahna kaivettuihin kor-
suihin huviloiden koillispuolella. Kau-
punki kaivettiin täyteen varustuksia, 
joiden jäljet ovat edelleen näkyvis-
sä. Lähtiessään joulukuussa 1941 so-
dan pahoin runtelemasta kaupungista 
neuvostoliittolaiset tuhosivat sotama-
teriaaliaan ja kaupungin infrastruktuu-
ria, mutta eivät polttaneet rakennuksia, 
vaikkakin miinoittivat ne. 

Ajoimme myrskyävän meren ran-
taa pitkin kohti kaakkoa ja pysähdyim-
me Pienelle Mäntysaarelle Neljän 
tuulen tuvalle, missä kenraali Man-
nerheim piti 1920-luvulla kieltolain 
aikaan kahvilaa. Hän asui itse vuosi-
na 1922-31 viereiselle Suurelle Män-
tysaarelle rakentamassaan huvilassa, 
josta on jäljellä vain yksityiskäytös-
sä oleva talousrakennus. Kiertoajelu 
päättyi Hangon kirkkoon, missä op-
paamme osoittautui myös pianotai-
turiksi. 

Hangon Rintamamuseo
Hangon Rintamamuseo on pysty-

tetty Lappohjaan Hankoniemen maan-
tien ja radan varteen. Se on kohdassa, 
missä Harparskoglinja kulkee niemen 
poikki. Harperskogin 40 km pituista 
puolustuslinjaa rakensi välirauhan ai-
kana jopa 30000 palkattua työntekijää, 
mutta sitä ei ehditty saada läheskään 
suunnitelmien mukaiseen kuntoon en-
nen kuin se jouduttiin ottamaan käyt-
töön jatkosodan alkaessa. 

Rintamamuseoon kuuluu kaksi en-
tisöityä bunkkeria sekä tilava näyttely-
rakennus. Pari isompaa tykkiä ja yksi 
panssarivaunu ovat ulkona. Museon 
piha-alue on täynnä juoksuhautoja ja 
erilaisia kaivantoja. Maa on epätasai-
nen pomminkuopista, joita Hangon 
alue on täynnä. Museossa on runsaas-
ti alueelta löydettyä esineistöä, kartto-
ja, valokuvia ja selostuksia sekä mm. 
mittakaavaan 1:48 rakennettu 12 tuu-
man rautatietykki kääntöalustoineen. 

Hangon taisteluissa kaatui noin 
300 suomalaista ja ruotsalaista va-
paaehtoista sekä 5000–6000 neuvos-
toliittolaista, heistä suuri osa perään-
tymisvaiheessa miinoitetulla merellä. 
Oppaamme museonjohtaja Jörgen 
Engroos antoi vinkin mainiosta do-
kumenttielokuvasta ”Harperskoglin-
ja – Länsirintama Neuvostoliittoon”, 
joka on nähtävissä Yle-Areenassa. 

Ristiinan Reserviupseerit
TUTUSTUMINEN HANKOON JA HÄMEENLINNAAN 6-7.10.2021

Kymmenen reservinupseerin matka Ris-
tiinan Shelliltä kohti Hankoa alkoi Pert-
ti Pukarisen tietoiskulla matkapuhelimen 
tietoturvasta. Vierumäen Matkakeitaalla 
nautitun aamupalan jälkeen Jouko Nou-
siainen orientoi meitä päivään kertomal-
la Hankoniemen alueen tärkeimmistä ta-
pahtumista viime sotien aikana. Karjaan 
ABC:llä joukkomme vahvistui yhdellä, kun 
Antti Erkkilä liittyi lounaalla joukkoomme. 
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Museosta ajoimme Hämeenlinnaan 
majoitukseen ja nauttimaan päivällis-
tä Piparkakkutalossa.

museo militaRia ja   
Hämeen  linna

Aamunkoitteessa ajoimme hotellil-
ta katutöiden vaivaaman museoalueen 
lävitse Hämeen linnan viereen entisel-
le kasarmille Museo Militariaan. Kier-
simme museon sisätilojen näyttelyt, 
jotka käsittävät tykistö-, pioneeri- ja 
viestiaselajien historiaa ja esineistöä. 
Tihkusateen takia ulkoalueen tykki-
näyttelyyn ei ollut montakaan halu-
kasta lähtijää. 

Museo on jaettu aikakausittain 
kolmeen kerrokseen: Ensimmäisen 
kerroksen näyttely käsittää ajanjak-
son keskiajalta Suomen itsenäistymi-
seen saakka, toinen kerros keskittyy 
itsenäisen Suomen puolustusvoimien 
vaiheisiin 1920-luvuilta Lapin sotaan 
saakka ja kolmas kerros sotien jälkei-
seen aikaan. 

Museosta jäi erityisesti mieleen 
pioneerien Syvärinniskalle ja Kivinie-

meen tuhottujen rautatiesiltojen päälle 
rakentamien puisten siltojen pienois-
mallit, tykkivaljakko, jonka ratsasta-
misen niksejä Jouko Nousiainen se-
losti meille sekä aito Enigma ja muut 
salauslaiteet. Museon elokuvasalis-
sa katsoimme vajaan puolen tunnin 
esityksen Tali-Ihantalan taistelusta. 
Kierroksen lopuksi nautimme pikai-
sen lounaan museon kahviossa ennen 
siirtymistä muutaman sadan metrin 
päähän Hämeen linnaan.

Hämeen linnaa on rakennettu ja 
muunneltu erilaisiin käyttötarkoituk-
siin 700 vuoden ajan. Linna on pe-
rustettu vahvaksi sotillaalliseksi tuki-
kohdaksi 1200-luvulla hämäläiseten 
asuttaman maakunnan sitomiseksi lu-
jemmin emämaa Ruotsiin. Suurvalta-
aikana linnan sotilaallinen väheni ja 
sen puolustusrakenteet pääsivät rapis-
tumaan. Suuren Pohjansodan aikaan 
puolustuksellinen merkitys hetkek-
si kasvoi, mutta autonomian aika-
na 1800-luvulla linna jäi pääasiassa 
vankilakäytöön. Linnan restauroin-
ti kulttuurimuistomerkiksi aloitettiin 

1950-luvulla ja se saatiin valmiiksi 
vuonna 1988.

Hämeen linnassa on säilytetty van-
keja keskiajasta saakka. Aluksi vangit 
odottivat vankilassa varsinaista ran-
gaistustaan, joka saattoi olla työpal-
velus, häperangaistus, ruumillinen ku-
ritus tai kuolemantuomio, mutta 1700 
-luvun valistuksen aatteiden myötä 
otettiin käyttöön vapausrangaistukset, 
jolloin vankimäärät kasvoivat. Lin-
nan yhteyteen valmistui Suomen en-
simmäinen sellivankila 1871. Vuonna 
1881 linnaan keskitettiin koko maan 
naispuoliset rangaistusvangit ja siellä 
oli myös mm. irtolaisuudesta, juop-
puodesta ja pahantapaisuudesta työ-
vankeuteen määrättyjä naisia. Nais-
vankila-aika päättyi 1972 ja miehetkin 
siirrettiin muualle vuonna 1993.

Linnareisun jälkeen olikin hyvä 
suunnata linja-auton nokka kohti Ris-
tiinaa.

Risto Himanen
Ristiinan 
Reservinupseerit ry 
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Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä 

kaverillesi! 

www.reservilaisliitto.fi/jasenille/liity-‐jaseneksi	  
	  

	  

	  

Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä 

kaverillesi! 

	  www.rul.fi/jasenhakemus	  

www.reservilaisliitto.fi
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Kultainen mitali (50e) 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 
piiritoimistosta.

savon Vasama-mitali 
- palkitsemiseen tai 

keräilyyn

Suur-Savon Maanpuolustuksen Kannatusrahaston puheen-
johtaja Pentti Nuutilainen ja sihteeri emeritus Tuomo Moilanen 
luovuttivat Karjalan prikaatin komentajalle, prikaatikenraali Juk-
ka Jokiselle kultaisen Savon Vasama-mitalin 19.5.2022 Vekara-
järven varuskunnassa pidetyssä kahvitilaisuudessa. Luovutuksen 
ajankohta oli siirtynyt yli kaksi vuotta koronarajoitusten vuoksi. 

Kuva: Puolustusvoimat/Karjalan prikaati.

mitalin luoVutus VekaRanjäRVellä
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MAASTOPYÖRÄILYTAPAHTUMA 
RESERVILÄISILLE JA KUTSUNTAIKÄISILLE

2022 MTB / RESUL  
PIEKSÄMÄELLÄ 24.-25.9.2022

KILPAILUSARJA ”KOLLAA” RESERVILÄISILLE 
PITUUS 100 KM. OMA MTB-KALUSTO.

RETKISARJA ”MASI” KUTSUNTAIKÄISILLE 
PITUUS 35 KM. OMA RETKIPYÖRÄ.

JOTOSREITIN VARRELLA MAANPUOLUSTUS- 
AIHEISIA TEHTÄVIÄ.

RESERVILÄISTEN SARJASSA MYÖS  
AMMUNTAA ERI ASEILLA. YÖPYMINEN  
MAASTOSSA. RESERVILÄISILLÄ OMAT 
TELTAT.

www.facebook.com/pmk.reservilaiset
Ano Teittinen, jotoksen johtaja, puh. 0400 153532 akteittinen@gmail.com

Hannu Jäppinen, jotoksen varajohtaja, puh. 050 5444750

KUTSUNTAIKÄISILLE TARJOLLA  
HARRASTELIIKUNTAAN JA KANSALAIS- 
TAITOIHIN LIITTYVIÄ TOIMINNALLISIA 
RASTEJA. TEEMA: KUNNOSSA INTTIIN!

JOTOSKESKUS: Kontiopuiston liikuntahalli  
          Karpalokuja 2, Pieksämäki

ILMOTTAUTUMINEN www.mpk.fi  
kautta ”Mtb-Maastopyöräjotos KJ 2022”

Kollaa-sarjan kurssimaksu 30€. Sisältää 
vakuutuksen ja muonituksen. Kutsunta-
ikäisille maksuton.
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TULEVIA TAPAHTUMIA 2022

30.06-02.07. Suur-Savon Reservipiirit ja muut vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestöt 
 esittelevät toimintaansa Farmarimessuilla Mikkelissä (osasto M340)

10.07.2022 RESUL Falling Plates -ampumakilpailu Kyrönpellon ampumaradalla Mikkelissä

06.08.2022 Alustava tieto: Porrasssalmi -ampumakilpailu Etelä-Savon alueen reserviupseeri- ja 
 reserviläisyhdistyksille Kyrönpellon ampumaradalla Mikkelissä. 
 Kilpailun järjestäminen vahvistetaan myöhemmin erikseen. 

01.-30.09. RUL/RES yhteinen liikuntahaastekampanja Maaottelumarssi 2022 
 (etämarssitapahtuma)

09.-11.09. RESUL Reservin ampumamestaruuskilpailut Kyrönpellon ampumaradalla Mikkelissä 

24.-25.09. RESUL Maastopyöräjotos ”Kukkarojotos 2022” Pieksämäellä 

05.11.2022 Suur-Savon Reservipiirien paikallisyhdistyksille tarkoitettu yhteinen tutustumispäivä
 Sodan ja rauhan keskus Muistiin Mikkelissä. Tapahtuman yhteydessä myös Suur-Sa- 
 von Reserviupseeri- ja Reserviläispiirin sääntömääräiset syyskokoukset.  

18.-20.11. RUL ja RES liittokokoukset Jyväskylässä (paikallisyhdistysten valitsemat 
 liittokokousedustajat)

03.12.2022  Maanpuolustusteemallinen jääkiekko-ottelu Jukurit-Saipa 
 Ikioma Areenalla Mikkelissä

06.12.2022 Itsenäisyyspäivä. Seppeleenlaskutilaisuus Päämajapatsaalla Mikkelissä 

24.12.2022 Paikallisyhdistysten omien paikkakuntiensa sankarihautausmailla järjestämät 
 jouluaaton kunniavartiot
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Heinäveden Reserviupseerit ry
Pj. Jari Puustinen
040 0372095
jari.puustinen@pp4.inet.fi

Siht. Antti Luostarinen
040 5167339
antti.luostarinen@betula.inet.fi

Hirvensalmen 
Reserviupseerikerho ry
Pj. Seppo Ruhanen
050 0371388
sruhanen.hsalmi@kolumbus.fi

Joroisten Reserviupseerikerho ry
Pj. Jari Häyrynen
040 1394389
jari.hayrynen@hotmail.com

Siht. Erkki Kaikkonen
040 5069755
erkki.kaikkonen@pp1.inet.fi

Juvan Reserviupseerikerho ry
Pj. Petri Turakainen
044 5291551
petri.turakainen@gmail.com

Siht. Esko Vuokko
040 0250053
esko.vuokko@pp.inet.fi

Kangasniemen Reservinupseerit ry
Pj. Jukka Suuronen
040 0210582
jukka.suuronen64@gmail.com 

Siht. Ville Tyrväinen
044 0336702
villetyrvain@gmail.com

Kerimäen Reservinupseerit ry
Siht. Pekka Räinä
050 5580636
pekka.raina@spynet.fi

Mikkelin Reservinupseerit ry
www.rul.fi/mikkeli 
Pj. Harri Skopa
040 1202202
mikkelinreservinupseeritry
@gmail.com

Mäntyharjun Reservinupseerit ry
Pj. Mika Paasonen
040 0235222
mika.paasonen@gmail.com

Siht. Tuomo Männistö
040 4848 989

tuomo.mannisto@gmail.com

Pieksämäen Reserviupseerik. ry
Pj. Hannu Jäppinen
050 5444750
hannu.jappinen@pp1.inet.fi

Siht. Lassi Kiviluoto
040 5916235
lassi.kiviluoto@gmail.com

Punkaharjun Reserviupseerik. ry
Pj. Mika Heikkonen
050 5988046
mheikkonen75@gmail.com

Puumalan Reservinupseerit ry
Pj. Unto Pasanen
040 8347340
unto.pasanen@gmail.com

Rantasalmen Reserviupseerik. ry
Pj. Juha Viinanen
040 0155335
jussiviinanen@gmail.com

Siht. Olli Pitkänen
044 2813292

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIKERHOT 2022

RESERVIUPSEERIPIIRIN
HALLITUS

Puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen
p. 050 5675867
jan-aulis.hiltunen@luukku.com

1. vpj. Panu Pankakari
panu.pankakari@spyder.fi
p. 050 368 2258

2. vpj. Ano Teittinen  
p. 0400 153532
akteittinen@gmail.com

Risto Himanen
Hannu Jäppinen
Pekka Kärkkäinen
Risto Päykkönen
Jussi Saarinen
Jukka Suuronen
Petri Turakainen

Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli

Piiritoimisto
p. 050 5349876

Toiminnanjohtaja
Harri Skopa
suursavon.reservipiirit@gmail.com

PIIRITOIMISTO

Puheenjohtaja Arto Nousiainen
p. 050 345 6568
arto.nousiainen07@gmail.com

1. vpj. Heikki Pulkkinen
p. 040 045 5578
heikki.pulkkinen@lahitapiola.fi

2. vpj Jehki Kimonen
p. 040 0576458 
jehki.kimonen@gmail.com

Mika Häkkinen
Elmeri Jurvanen
Heikki Jäntti
Mikko Puhakka
Jukka Rönkä

RESERVILÄISPIIRIN
HALLITUS

YHTEYSTIEDOT

Ilmoita yhteystietojen muutokset 
piiritoimistolle:

suursavon.reservipiirit@ 
gmail.com

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIPIIRI RY
www.rul.fi/suursavo

Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli

@suursavonreserviupseeripiiri

#suursavon_reserviupseeripiiri
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SUUR-SAVON RESERVILÄISYHDISTYKSET 2022

ollipitkanen55@gmail.com

Ristiinan Reservinupseerit ry
Pj. Risto Himanen
050 0781919
ristophimanen@gmail.com

Siht. Pentti Lampinen
045 1173775
opo.lampinen@gmail.com

Savonlinnan Reserviupseerikerho ry
Pj. Topi Palsa
topi.palsa@riitek.fi

Siht. Panu Pankakari
050 3682258
panu.pankakari@spyder.fi

Sulkavan Reservinupseerit ry
Pj. Risto Päykkönen
045 8964808
risto.paykkonen@gmail.com

Siht. Mauri Jurvanen
040 5454095
mauri.jurvanen@gmail.com

Anttolan Reserviläiset ry
Pj. Paavo Barck
040 0755420
paavob@mbnet.fi

Enonkosken Reserviläiset ry
Pj. Henri Karvinen
040 0422037
hkarvinen5@gmail.com

Haukivuoren-Virtasalmen 
Reservinaliupseerit ry
Pj. Lauri Palkeinen
040 5598305

Siht. Lauri Tinakari
044 5667001
late.tinakari@gmail.com

Heinäveden Reserviläiset ry
Pj. Toni Kinanen
044 5074754
toni.kinanen79@gmail.com

Siht. Heikki Gustafsson
040 9312423
heikki.gustafsson@gmail.com

Hirvensalmen Reserviläiset ry
Pj. Teemu Pylkkänen
050 0960105
teemu.pylkkanen@mhy.fi

Siht. Juhani Manninen
050 0750252
juhani.manninen@surffi.fi

Joroisten Reserviläiset ry
Pj. Heikki Jäntti
040 3500977
heikki.jantti@dlc.fi

Siht. Aki Maaranen
040 7024809
aki.maaranen@gmail.com

Juvan Reserviläiset ry
Pj. Mikko Nykänen
sra.juva@gmail.com
050 0651136

Siht. Keijo Suuronen
040 0173179
keijo.suuronen@storaenso.com

Kangasniemen Reserviläiset ry
Pj. Elmeri Jurvanen
040 0734903
elmeri.jurvanen@gmail.com

Siht. Maija Jurvanen
040 5764589
maijajurvanen@gmail.com

Kerimäen Reserviläiset ry
Pj. Juhani Kautonen
044 2549378
jkautone@gmail.com

Mikkelin Reserviläiset ry
www.mikkelin-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi
Pj. Mika Häkkinen
050 3410047
mikah2010@gmail.com

Siht. Seppo Ukkonen
050 5428028
seppo.ukkonen@live.fi

Mäntyharjun Reserviläiset ry
Pj. Reijo Nupponen
040 0756167
reijo.nupponen@pp1.inet.fi

Siht. Jorma Laesharju
040 5183708
jorma.laesharju@gmail.com

Pertunmaan Reservinaliupseerit ry
Pj. Olavi Tolonen
040 7009951
olavi.tolonen@pp1.inet.fi

Pieksämäen Seudun Reserviläiset ry
www.pieksamaen-seudun-
reservilaiset.reservilaisliitto.fi
Pj. Jehki Kimonen
040 0576458
jehki.kimonen@gmail.com

Siht. Valtteri Tiainen
040 5632306
valtteritiainen994@gmail.com

Punkaharjun Reserviläiset ry
Pj. Ahti Makkonen
050 3248043

atu.makkonen@gmail.com

Siht. Toni Kosonen
050 5314345
toni.kosonen@nic.fi

Puumalan Reservinaliupseerit ry
Pj. Pekka Ripatti
040 5878158
pekkaripatti54@gmail.com

Siht. Ari Auvinen
040 0256220

Rantasalmen Reserviläiset ry
Pj. Jari Kemppainen
041 5815160
jariensio@gmail.com

Ristiinan Reserviläiset ry
Pj. Jaakko Syrjäläinen
040 5584541
louhenlohi@gmai.com

Siht. Juhani Pöntinen
040 0123776
sejupo@gmail.com

Savonlinnan Reserviläiset ry
www.savonlinnan-reservilaiset.
reservilaisliitto.fi
Pj. Heikki Pulkkinen
040 0455578
heikki.pulkkinen@lahitapiola.fi

Siht. Saku Kukkonen
slnres.net@gmail.com

Savonrannan Reserviläiset ry
Ei ilmoitettuja yhteystietoja. 
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NAISTEN VALMIUSLIITTO RY     
Etelä-Savon alueneuvottelukunta

Puheenjohtaja
Pj. Anna-Maija Silander 
040 5846772
annamaija.silander@hotmail.com 
Sihteeri  
Päivi Tenhunen 
paivituulikki.tenhunen@gmail.com

MAANPUOLUSTUSNAISTEN 
LIITON ETELÄ-SAVON 
PIIRI RY  
Piirin puheenjohtaja 
Juusonen Sirkka
040 5713085
sirkka.juusonen@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

NAISTEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

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

PIEKSÄMÄEN SEUDUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja
Sirkka Juusonen
040 571 3085
sirkka.juusonen@gmail.com

SAVONLINNAN SEUDUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja 
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
Liikuntapäällikkö 
Heikki Tonteri 
0505510655
heikki.tonteri@mpk.fi

ETELÄ-SAVON 
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS
Pj. Hiltunen Kari
p. 040 844 9994
kj.hiltunen@surffi.fi

Siht. Jarkko Kosonen
jarkko.kosonen@gmail.com

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

SODAN JA RAUHAN KESKUS 
MUISTI 
Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli
050 552 4233
www.muisti.org

JALKAVÄKIMUSEO
www.jalkavakimuseo.fi
Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli 
015 369666
jalkavakimuseo@jalkavakimuseo.fi

SUUR-SAVON MAANPUOLUS-
TUKSEN KANNATUSRAHASTO

Pj. Pentti Nuutilainen
040 7249755
pentti.nuutilainen@gmail.com 

Siht. Tuomo Moilanen
041 544 4868
tommy.moilanen@gmail.com

MIKKELIN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY
Pj. Aila Väresmaa
044 0225380
toimisto@sotilaskotimikkeli.com

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

KADETTIKUNTA RY / 
ETELÄ-SAVON KADETTIPIIRI

Pj. Mika Barck
0299 410 900
mika.barck@mil.fi
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4.6.2022 YLENNETYT ETELÄ-SAVON RESERVILÄISET

Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
seuraavat henkilöt reservissä 4.6.2022:

YLIVÄÄPELIKSI 
Ropanen Tommi Tapani Mikkeli

VÄÄPELIKSI  
Myllys Kati Marika Savonlinna  
Pöntinen Lauri Olavi Mikkeli
Rautio   Ossi Tapio Mikkeli  

YLIKERSANTIKSI  
Kirsilä  Nico Aleksanteri Mikkeli  
Makkonen Kimmo Mikael Savonlinna  
Pulkkinen Pasi Marko Savonlinna  
Savolainen Petri Tapani Mikkeli  
Sormunen Tuomas Petri T Savonlinna  
Vanhatalo Marko Ilmari Pertunmaa

KERSANTIKSI  
Allinen Esa Timo Juhani Mikkeli  
Haikarainen Juuso Matti Aapeli Pieksämäki  
Hintikka Anssi Sakari Mikkeli  
Huttunen Hannu Olavi Mikkeli  
Korhonen Tuukka Olavi T Mikkeli  
Merivirta Teemu Topias Mikkeli  
Muhonen Eetu Juhana Savonlinna  
Pekurinen Marko Sami Olavi Mikkeli  
Ravinen Tuukka Tapani Savonlinna  
Torri  Luke Mikael Mikkeli  
Tuhkalainen Saku Eero Ilmari Mikkeli  
Valkonen Teemu Petri J Mikkeli  
Valta  Jali Oskari Mikkeli 

ALIKERSANTIKSI  
Reiman Lari Petri Paavali Enonkoski  
Salo  Jari Henry Mikael Mikkeli  
Silfsten Marko Verneri Mikkeli  
Suuronen Teemu Erik Kangasniemi

KORPRAALIKSI  
Heikkinen Janne Ari Petteri Mikkeli  
Hietala Jukka Herman Mikkeli  
Lipsanen Jony Einari J Mikkeli  
Sahindal Ramo Utku Savonlinna  
Silvast Jarno  Olavi Johannes Lappeenranta  
Tiainen Valtteri Jeremias E Pieksämäki  
Ukkonen Janne Mikael Hirvensalmi  
Vitikainen Teemu Markus T Mikkeli

 

Tasavallan Presidentti on ylentänyt   
4.6.2022 seuraavat reservin upseerit:

KAPTEENIKSI  
Saarinen Jussi Mikael Mikkeli

YLILUUTNANTIKSI  
Salmi Jukka Olavi Pieksämäki 
Tiainen Ari-Pekka Mikkeli

LUUTNANTIKSI 
Eskelinen Matti Benjam Mikkeli

VÄNRIKIKSI  
Ollikainen Mikko Tapio   

TÄYDENNYS 6.12.2021 YLENNYSTIETOIHIN

Reservin upseerien ylennykset:
YLILUUTNANTIKSI  

Kosunen Olli-Pekka Hirvensalmi

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTIKSI  
Peitsaro Panu Savonlinna 

LUUTNANTIKSI 
Kortelainen  Lauri  Savonlinna
Ojala  Pirkka  Savonlinna
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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. 

AURINKOISTA KESÄÄ SAVON 
VASAMAN LUKIJOILLE!
Seuraava Vasama 
ilmestyy 
joulukuussa 2022

PUOLUSTUSVOIMAT

Sotilasansiomitali

Jan-Aulis Hiltunen
Pekka Kärkkäinen 
Paula Turunen
Petri Isokuortti

RESERVIUPSEERILIITON ANSIOMITALIT 

RUL Kultainen ansiomitali soljen kera

Mauno Punkka
Pekka Kärkkäinen

RUL Hopeinen ansiomitali 

Risto Himanen
Paavo Puhakka

RUL Pronssinen ansiomitali 

Terhi Saarinen

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIPIIRI RY

Reserviupseeripiirin pienoislippu

Jussi Saarinen

Reserviupseeripiirin standaari

Rakuunasoittokunta

SUUR-SAVON RESERVILÄISPIIRI RY

Reserviläispiirin pienoislippu

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
Mikkelin Reservinupseerit ry

Myös kotikäyntejä ja iltaisin!
TERVETULOA!

Vossikan seinänaapuri, 
katutaso

26        SAVON VASAMA   1•2022



Muisti kertoo 
sodasta

edistääkseen 
rauhaa

Sodan ja rauhan keskus Muisti

& Päämajamuseo on tiedekeskus 

ja museo, joka kertoo sodan 

vaikutuksista ihmisiin ja 

yhteiskuntaan. Viimeisintä 

teknologiaa käyttävät näyttelyt 

alkuperäisessä päämaja-

ympäristössä vievät toisen 

maailmansodan arkeen.

Miltä sota tuntui ihmisessä?

Ristimäenkatu 4, Mikkeli
050 552 4233

info@muisti.org • muisti.org

Sota
Järjestäytyneid

en yhteisöjen väkivaltainen konflikti. (SA
-kuva)
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TEHTAANMYYMÄLÄ
Siilitie 1, 19410 Kuortti, 5-tien varrella.

Avoinna: ti-pe klo 10-18, 
la klo 10-16 ja su klo 11-16 (ma sulj.)

Tervetuloa 

poimimaan kevyet

Kuomat kesään!

Kuomat myös verkkokaupastamme: www.kuomashop.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ
Siilitie 1, 19410 Kuortti, 5-tien varrella.

Avoinna: ti-pe klo 10-18, 
la klo 10-16 ja su klo 11-16 (ma sulj.)

Tervetuloa 

poimimaan kevyet

Kuomat kesään!

Kuomat myös verkkokaupastamme: www.kuomashop.fi


