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

Toiminnanjohtaja
Harri Skopa
puh. 050-534 9876           

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
Arto Nousiainen

TOIMITTAJA
Harri Skopa

TAITTO
Marko Hokkanen  |  TEROprint

PAINOPAIKKA
TEROprint Oy, Mikkeli

Seuraava Vasama
ilmestyy alkukesästä 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 SUUNNITTELU:
Harri Skopa:

Vuonna 2021 kymmeniä vastuul-
lisesti järjestettyjä tapahtumia, 
satoja osallistujia. Tämä numero on 
omistettu kaikille vapaaehtoisille 
vastuunkantajille, aktiivisille toimi-
joille ja toimintamme tukijoille. 
 

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

Aloitin vuoden alusta Suur-Savon re-
serviläispiirin puheenjohtajana ja toimin 
myös ensimmäistä kertaa Savon Vasa-
man päätoimittajana. Kuluva vuosi on 
ollut työntäytteinen koronasta huoli-
matta ja olen osallistunut runsaasti toi-
mintaan myös paikallisyhdistystasolla. Ensi vuonna fokukseni kuitenkin siirtyy 
enemmän valtakunnan tason toimintaan, kun aloitan Reserviläisliiton liitto-
hallituksessa Jukka Röngän kauden loppuessa. Kokonaan en kuitenkaan malta 
siirtyä pois paikallistason toiminnasta, mutta kenties se jonkin verran vähenee. 

Tänä vuonna olemme piirin alueella jälleen voineet järjestää isompia ja pie-
nempiä tapahtumia korona huomioon ottaen, joka on ollut ilo nähdä. Tauolla 
olleita kokouksia ja kurssejakin on ollut runsaasti tarjolla joko etänä tai paikan 
päällä. Toivotaan, että hyvä kehitys jatkuu ja voimme jälleen täysipainoisesti 
tehdä työtä maanpuolustustahdon ja yhteisen isänmaamme hyväksi.

Tänä vuonna yhdistysten keskeisimpiä tavoitteita piirin näkökulmasta ovat 
olleet jäsenhankinnan ja toiminnan kehittämisen lisäksi uusien Internet-sivujen 
käyttöönotto sekä tapahtumakalenterin täyttäminen niissä. Viimeksi mainitut 
ovat onnistuneet vaihtelevasti yhdistyksissä ja ymmärrän hyvin, että pienillä 
paikkakunnilla on ollut vaikeaa löytää henkilöitä, jotka sivujen teon ja päivit-
tämisen ottaisivat tehtäväkseen. Sivujen ei tarvitsisi välttämättä olla kovinkaan 
laajat, kunhan perustiedot ja yhteyshenkilöt niistä löytyisivät. Sen lisäksi tapah-
tumakalenteria tulisi päivittää aika ajoin. Minulla olisi myös toiveena löytää 
tähän piirille ”mikrotukihenkilö”, joka voisi tukea niitä pienempiä yhdistyk-
siä, joilla ei osaaminen tähän riitä. Vapaaehtoiset siis ilmoittautukoot minulle!

Tämä vuosi on ollut myös Reserviupseeriliiton 90-vuotisen taipaleen juhla-
vuosi ja samalla myös viimeinen Jussi Saariselle reserviupseeripiirin johdossa. 
Ruoriin hänen jälkeensä astuu Jan-Aulis Hiltunen. Tahdon kiittää Jussia yhteis-
työstä, joka toki edelleen tulee jatkumaan ja toivottaa onnea sekä menestystä 
Jan-Aulikselle uudessa tehtävässä! Kuten itselleni, niin myös piirien toimin-
nanjohtaja Harri Skopalle tämä vuosi on ollut ensimmäinen tehtävässä. Tahdon 
kiittää tässä myös Harria hyvästä yhteistyöstä ja tästä jatketaan ensi vuonnakin.

Hyvää reserviläistoiminnan täytteistä tulevaa vuotta!

Arto Nousiainen
Suur-Savon reserviläispiirin 
puheenjohtaja

Ensimmäinen vuosi 
puheenjohtajuutta 

takana
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 Syksyn aikana ilmestynyt valtio-
neuvoston puolustusselonteko linjasi 
Suomen puolustuksen kehittämisen 
suuntaviivoja. Selonteko antaa ohja-
uksen paikallispuolustuksen sekä re-
serviläisten koulutuksen kehittämisel-
le. Paikallispuolustuksesta kehitetään 
koko maan kattava kokonaisuus, joka 
ennaltaehkäisee ja torjuu myös osal-
taan laaja-alaista vaikuttamista. Yh-
tenä suuntaviivana on sitoa entistä 
enemmän paikallispuolustusjoukot ja 
alueen viranomaiset sekä yhteistoi-
mintaosapuolet tiiviisti yhteen koko-
naismaanpuolustuksen eri tehtäviin. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseen eri 
viranomaisten yhteistoimintaharjoi-
tukset antavat hyvän harjoitusalustan. 
Karjalan prikaatin vuonna 2022 Etelä-
Savon alueella toimeenpaneva paikal-
lispuolustusharjoitus on yksi säännöl-
linen ja tunnistettu harjoittelumuoto 
eri viranomaisten välillä.

Reservin koulutusta tullaan uudis-
tamaan. Reserviläisten asema uudis-
tuvassa paikallispuolustuksessa on 
entistä merkittävämpi. Reserviläis-
ten paikallistuntemusta ja siviilissä 
hankittua osaamista hyödynnetään ai-
empaa paremmin. Paikallisjoukkojen 
reservin harjoituksia, mukaan lukien 
vapaaehtoiset harjoitukset, tullaan li-
säämään. Harjoituksissa pyritään hyö-
dyntämään entistä enemmän vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen resursseja ja 
siihen sitoutunutta henkilöstöä. Har-
joitusten toteuttamisessa prikaatimme 
Etelä-Savon aluetoimiston ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen Kaak-

kois-Suomen maanpuolustuspiirin vä-
linen saumaton yhteistyö on luonut ja 
luo tehokkaita käytännön harjoituk-
sia Etelä-Savon alueen paikallispuo-
lustuksen kehittämiseksi. Paikallis-
joukkojen kehittäminen mahdollistaa 
reserviläisille nykyistä mielekkääm-
män urapolun eri tasoisissa poikkeus-
olojen tehtävissä. 

Loppu syksystä ilmestynyt parla-
mentaarisen asevelvollisuuskomitean 
mietintö sisälsi asevelvollisuusjärjes-
telmämme kehittämisen tavoitteita. 
Yleisen huomion kohteeksi tuli ta-
voitteet kutsuntajärjestelmän kehit-
tämisestä sekä varusmiespalveluksen 
suorittaneiden vapaaehtoisten nais-
ten määrän lisäämisestä. Prikaatimme 
aluetoimistot toteuttivat syksyn aikana 
onnistuneesti alueillaan kutsuntakier-
roksen. Kutsunnat koskettivat pääosin 
vuonna 2003 syntynyttä ikäluokkaa. 

Kutsuntojen mahdollinen laajenta-
minen antaa Puolustusvoimille mah-
dollisuuden tavoittaa koko ikäluokka 
entistä paremmin. Resurssit, tilat ja 
yhteistoiminta kutsuntojen eri yhteis-
toimintaosapuolien kanssa on tarkas-
teltava kutsuntojen mahdollisen laa-
jentumisen myötä.

Karjalan prikaati valmistautuu vas-
taanottamaan vuoden 2022 alusta jäl-
leen noin 2000 uutta koulutettavaa 
asevelvollista. Prikaatimme pyrkii sii-
hen, että koulutusjärjestelmä tuottaa 
jatkossakin riittävästi sodan ajan teh-
tävää vastaavia, osaavia ja toimintaky-
kyisiä sotilaita, joilla on korkea maan-
puolustustahto ja halu sitoutua myös 

reservin koulutukseen sekä vapaaeh-
toiseen maanpuolustukseen. 

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

Eversti 
Petri Olli
Karjalan prikaatin 
apulaiskomentaja

Kulunut syksy on ollut jälleen työntäyteinen, niin myös 
Karjalan prikaatissa. Koronan vastaiset toimenpiteet 
ovat sävyttäneet arkirutiinien toteutusta. Toimenpiteet 
ovat vakioituneet ja niistä on jo muodostunut osa nor-
maalia arkea. Varusmiesten ja reserviläisten koulutus 
on kyetty haastavissakin tilanteissa toteuttamaan suun-
nitelmallisesti. Palkatun henkilökunnan ja asevelvol-
listen luja tahto toteuttaa käsketyt tehtävät on osaltaan 
mahdollistanut suunnitelmallisuuden toteutumisen.Puheenjohtajavuosinani kertyneen 

tietotaidon välittämiseksi ja tarvittaes-
sa uuden piirijohdon tukemiseksi olen 
lupautunut toimimaan tulevan toimin-
tavuoden 2022 ajan piirihallituksessa 
niin sanottuna rivijäsenenä. Myöskään 
käytännön toimintaa Suur-Savon Re-
serviupseeripiirissä en ole kokonaan 
jättämässä. Piiri on kuluneena syksy-
nä käynnistänyt valmistelut kokonaan 
uuden toiminta- ja koulutusmuodon 
aloittamiseksi piirin toiminnassa ja tu-
len jatkossa keskittymään sitä koske-
van projektin johtamiseen. Paikka siis 
vaihtuu ja tehtävät sen myötä, mutta 
piiri säilyy toimintaympäristönä. 

Kuluneet puheenjohtajavuodet 
ovat mahdollistaneet itsensä kehit-
tämisen, merkittävän määrän uuden 
oppimista sekä laajan yhteistyö- ja 

ystäväpiirin muodostumisen. Aina ei 
ole ollut helppoa ja aina ei ole men-
nyt, kuten on suunnitellut ja toivonut. 
Monessa asiassa olemme kuitenkin 
onnistuneet. Koen kuitenkin ollee-
ni etuoikeutetussa asemassa voituani 
asemassani ja siitä tarvittaessa tukea 
ottamalla olla kehittämässä kokonaan 
uusia toimintamuotoja vapaaehtoiselle 
maanpuolustustyölle ja myös sen tun-
nettavuuden edistämiselle. Kokemus-
teni perusteella suosittelen kaikille 
jossain vaiheessa hakeutumista luot-
tamustehtäviin omassa yhdistyksessä 
ja piirissä ja korkeammillekin tasoille. 

Kiitän sydämestäni kaikkia tahoja 
ja henkilöitä, jotka ovat tukeneet ku-
luneiden viiden puheenjohtajavuote-
ni aikana niin minua kuin edustamaa-
ni reserviupseeripiiriä. Ja uskoneet ja 

uskaltaneet lähteä mukaan myös asi-
oihin, joita ei oltu aiemmin tehty, ja 
joiden onnistumista ei aina ole voi-
nut etukäteen luvata. Erityiset kiitok-
set kuuluvat perheelleni, jonka anta-
ma tuki ja osoittama joustavuus on 
ollut korvaamaton voimavara ja tuki 
näinä todella vilkkaina piirinjohtaja-
vuosinani. 

Toivotan seuraajalleni piirinjohtaja 
Jan-Aulis Hiltuselle parhainta menes-
tystä tehtävässään.

Hyvää uutta vuotta 
2022 toivottaen!

Jussi Saarinen 
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
Hallituksen puheenjohtaja 

PAIKKAA VAIHDA, TEHTÄVÄ ILMOITA UUSIA SUUNTAVIIVOJA

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

Viides vuoteni Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n hal-
lituksen puheenjohtajana on parhaillaan päättymässä. 
Päättyvä viides vuosi on samalla viimeinen piirinjoh-
tajavuoteni. Reserviupseeripiirin marraskuussa pidetty 
syyskokous on jo valinnut seuraajani ja tulevan vuoden 
2022 alusta lukien reserviupseeripiiri ja sen hallitus 
pääsevät jatkamaan uudessa johdossa tästä eteenpäin.

Perheen tuki tarvitaan suurten hankkeiden onnistumiseen. Kuvassa piirin-
johtaja Jussi Saarinen puolisonsa Terhi Saarisen ja muun perheensä kanssa 
Jukurit-Saipa -ottelussa 4.12.2021
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Hyvät Savon Vasaman lukijat. 
Kaakkois-Suomen maanpuolus-

tuspiirin kulunut vuosi toteutui lähes 
suunnitellusti. Huolimatta koronara-
joituksista, kyettiin sotilaallisia val-
miuksia palveleva koulutus (SOTVA) 
toteuttamaan kokonaisuudessaan vain 
pienin muutoksin. Varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutuksen päätapahtumat 
sen sijaan jouduttiin perumaan vallit-
sevan tilanteen seurauksena. Kurssi-
en toimeenpanosta vastaavat henki-
löt sekä myös kurssilaiset osoittivat 
erinomaista venymistä ja ymmärrys-
tä kaiken keskellä. On erinomaista, 
että toimintaa kyettiin ylläpitämään 
ja edelleen kehittämään kaikilla piirin 
koulutuspaikoilla. Esitänkin kiitokseni 
piirin henkilöstölle, toimijoille ja kurs-
silaisille erinomaisesti tehdystä työstä.

Kuluneen vuoden aikana olemme 
laatineet piirillemme käskettyjä kou-
lutusohjelmia ja jalkauttaneet niitä 
koulutuksessamme. Tavoite on, että 
kaikki MPK:n antama koulutus no-
jaa hyväksyttyihin koulutusohjelmiin. 
Näin varmistetaan se, että annettu kou-
lutus on viimeisen tiedon mukaista ja 
varsinkin SOTVA:n osalta Puolustus-
voimien tarpeita vastaavaa.

Uusi Valtioneuvoston puolustusse-
lonteko tuo esiin vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen merkityksen 
paikallispuolustuksen kehittämises-
sä. MPK:n ja Puolustusvoimien ope-
ratiivinen kumppanuus yhteensovit-
taa reservin harjoituskokonaisuuden 
aiempaa tehokkaammin nousujohtei-
seksi koulutukseksi. Reserviläisille 
luodaan entistä paremmat mahdolli-
suudet osallistua ja sitoutua alueelli-
seen puolustukseen.

Paikallisjoukkojen kehittäminen 
mahdollistaa reserviläisille mielek-
kään tehtäväpolun eri tasoisissa poik-
keusolojen tehtävissä sekä aktiivisen 
osallistumisen maanpuolustukseen. 
Paikallisjoukkojen kouluttamisessa 
ja rekrytoinnissa hyödynnetään entis-
tä enemmän vapaaehtoisen maanpuo-

lustuksen resursseja ja vapaaehtoisia 
reserviläisiä.

Reserviläisten kouluttaminen 
MPK:n kursseilla tukee Puolustus-
voimien sotilaallista koulutusta ja sen 
tarpeita. Tavoitteena on, että reservi-
läinen pääsee mukaan nousujohtei-
seen koulutukseen, joka pitää sisäl-
lään sen, että reserviläinen osallistuu 
sekä MPK:n sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaan (SOTVA) -koulutukseen, 
Puolustusvoimien järjestämiin vapaa-
ehtoisiin harjoituksiin, että kertaus-
harjoituksiin ja voi tätä koulutuspol-
kua sijoittua perustettaviin sodan ajan 
joukkoihin. Entistä enemmän hyödyn-
netään reserviläisten paikallistunte-
musta ja siviilissä hankittua osaamista.

Vuoden 2022 suunnitelma on vii-
meisiä hienosäätöjä vailla valmis. 
Koulutustapahtumien määrä ja -ai-
heet noudattavat aikaisempien vuosi-
en volyymiä. Seuratkaa kurssikalen-
teria kotisivultamme (https://mpk.fi/
kaakkois-suomi). Päivitämme sinne 
myös mahdolliset koronatilanteesta 
aiheutuneet muutokset.

Rauhallista joulun aikaa ja 
parempaa uutta vuotta 2022!

Maanpuolustusterveisin!
Jyrki Niukkanen         
Piiripäällikkö,Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiiri

KAAKKOIS-SUOMEN
MAANPUOLUSTUSPIIRI

ETELÄ-SAVON ALUETOIMISTON 
PÄÄLLIKÖN TERVEHDYS

Etelä-Savon aluetoimiston syk-
sy on ollut positiivisella tavalla työn-
täyteinen ja jopa kiireinen. Korona-
tilanne ja -ohjeistus on vaikuttanut 
toimintaamme, mutta harjoitustoi-
minta ja kutsunnat on toteutettu lä-
hes suunnitellusti. Vuoden 2021 aika-
na olemme ylläpitäneet ja kehittäneet 
paikallispuolustusta suunnitellus-
ti. Alueemme yhteistyökumppanien 
ja reserviläisten tuki tehtävällemme 
on ollut erinomaisen hyvällä tasolla. 
Maanpuolustus on alueellamme sel-
keästi yhteinen asiamme!       

Aluetoimistomme tärkein tehtä-
vä on paikallispuolustuksen suun-
nittelu ja johtaminen Etelä-Savossa. 
Tehtävän toteuttaminen paikallisjou-
koissa edellyttää operatiivisten asi-
oiden lisäksi tehtäviemme edellyt-
tämää materiaalista suorituskykyä, 
osaavaa henkilöstöä, toimivaa viran-
omaisyhteistyötä ja maanpuolustus-
tahtoa. Muutaman kuukauden palve-
lukseni jälkeen aluetoimistossa voin 
todeta, että ”Etelä-Savossa homma 
toimii”. Aluetoimistomme palkat-
tu henkilökunta, yhteistyökumppanit 
ja reserviläiset ovat rakentaneet var-
sin hyvin toimivan kokonaisuuden, 
joka palvelee päätehtävämme koko-
naisuutta erittäin hyvin. Syksyllä jul-
kaistu puolustuspoliittinen selonteko 
linjaa Puolustusvoimien kehittämis-
tä tulevina vuosina. Aluetoimistossa 
selonteon lukeminen on innostavaa – 
työllemme on nähtävissä selkeä jat-
kuvuus ja paikallispuolustuksen mer-
kitys tulee tulevaisuudessa edelleen 
korostumaan.      

Syksyn keskeisin harjoituksemme 
oli Karjalan prikaatin johtama tais-
teluosastoharjoitus, jonka toimeen-
panoon osallistuimme aluetoimiston 
henkilökunnan ja noin 400 reservi-
läisen voimin. Harjoituksessa pää-
simme harjaantumaan keskeisissä 
paikallispuolustuksen tehtävissä; pe-
rustamisessa, joukkojen keskittämi-
sessä ja taistelussa. Harjoitukseen 
osallistuneet reserviläiset ja palkattu-
henkilökunta osoittivat jälleen kerran 
erinomaista henkeä ja osaamista vaa-

tivissa tehtävissään. Olemme kulu-
neen vuoden aikana aktiivisten reser-
viläistemme kanssa kehittäneet arjen 
ratkaisuja paikallisjoukkojen johta-
misen mahdollistamiseksi. Harjoi-
tuksessa pääsimme testaamaan rat-
kaisujamme. Ratkaisumme toimii ja 
ratkaisujen kehittäminen jatkuu tule-
vaisuudessa.

Kutsunnat on syksyn aikana toi-
meenpantu suunnitellusti. Kutsunto-
jen merkitys toiminnallemme on ollut 
koronatilanteen aikana erittäin mer-
kittävä. Ensi kohtaaminen asevelvol-
listen kanssa tärkeää toimintamme 
jatkuvuuden ja sodan ajan joukkojen 
joukkotuottamisen varmistamisek-
si. Kutsuntojen yhteydessä tapaam-
me myös alueemme kuntien ja mui-
den yhteistyökumppanien edustajia, 
joka on mahdollistanut säännöllisen 
ja tavoitteellisen yhteistoiminnan jat-
kuvuuden. Asevelvollisuuskomitean 
suosituksia arvoimme yhdessä ylem-
pien johtoportaiden kanssa. Kutsunto-
jen mahdollinen laajentaminen koske-
maan koko ikäluokkaa tulee olemaan 
muutos, joka vaatii Puolustusvoimilta 
suunnittelua ja valmistelua. Asevel-
vollisuus on laaja kokonaisuus, jon-
ka tuottama suorituskyky on Puolus-
tusvoimille ja Suomen puolustukselle 
ensiarvoisen tärkeää. Aluetoimistossa 
näemme asevelvollisuuden tuottaman 
lisäarvon joka päivä. Sitoutuneet, am-
mattitaitoiset ja aktiiviset reserviläiset 
ja muut vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kanssa toimivat kannattelevat 
jo tänään merkittävää osaa puolus-
tuskyvystämme. Kaikki toimet, jotka 
vahvistavat tätä kokonaisuutta ovat 
tervetulleita ja maanpuolustuksen 
kannalta merkittäviä.       

Viranomaisten välinen yhteistoi-
minta maakunnassamme on jatku-
nut aktiivisena. Etelä-Savon maakun-
nan valmiusfoorumi on kokoontunut 
säännöllisesti. Itä-Suomen Aluehal-
lintoviraston kanssa johdimme mar-
raskuussa Alueellisen maanpuolus-
tuskurssin erikoiskurssin, joka oli 
suunnattu sivistystoimien ja opetus-
alan henkilöstölle.  Lisäksi olemme 

aloittaneet vuoden 2022 syksyn pai-
kallispuolustusharjoituksen suunnitte-
lun yhdessä muiden viranomaisten ja 
yhteistyökumppanien kanssa. Harjoi-
tuksen aktiivivaihe tullaan ensi syk-
synä toimeenpanemaan Savonlinnan 
alueella.   

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen toiminta Mikkelin koulutuspai-
kalla on ollut aktiivista ja Puolus-
tusvoimien suorituskykyä tukevaa. 
Aluetoimisto on tukenut toimintaa 
suunnitelmallisesti. Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen reserviläiskou-
luttajien toiminta on erinomaista niin 
MPK:n kuin Puolustusvoimien har-
joituksissa. Uudessa puolustusselon-
teossa mainittu Puolustusvoimien ja 
MPK:n ”operatiivinen kumppanuus” 
on mielestäni meillä jo lähes täysi-
määräisesti käytössä. 

Maanpuolustustapahtumat ovat 
eniten kärsineet koronatilanteen vai-
kutuksista. Ilokseni olen päässyt 
osallistumaan muutamiin alueem-
me maanpuolustus- ja reserviläis-
järjestöjen tapahtumiin. Porrassal-
mi-kilpailu toteutettiin suunnitellusti 
– voitokkaasti ampuivat tällä kertaa 
Kangasniemen reserviläiset, onnit-
telut vielä kerran. Pieksämäen reser-
viupseerien 85-vuotisjuhlatilaisuus 
oli mieleenpainuva tapahtuma. 

Olen myös alueupseerini kanssa 
päässeet osallistumaan reserviläis- ja 
maanpuolustusjärjestöjen kokouksiin 
ja muihin tapahtumiin. Maakuntam-
me asiat ovat maanpuolustus- ja re-
serviläisjärjestöjenkin osalta hyvällä 
mallilla. Haluan vielä tässäkin yhtey-
dessä onnitella Reserviläispiirin halli-
tuksen puheenjohtajaa Arto Nousiais-
ta valinnasta vuoden reserviläiseksi. 
Aktiiviemme osaaminen on siis huo-
mattu myös valtakunnallisesti.

Koronatilanne on tätä artikkelia 
kirjoittaessa muuttumassa huonom-
paan suuntaan. Toivottavasti pää-
semme toteuttamaan loppuvuoden 
perinteiset Itsenäisyyspäivään ja Jou-
lun aikaa liittyvät tapahtumat, jos ei 
suunnitellusti niin kuitenkin edes pie-
nimuotoisesti. Vuoden 2022 alkupuo-
len keskisimpiä aluetoimiston maan-
puolustustapahtumia ovat Mikkelin 
Reservinupseerit ry:n 90-vuotisjuh-
la ja Suur-Savon Reserviupseeripii-
ri ry:n 70-vuotisjuhla, aluetoimiston 
vuosipäivän konsertti Pieksämäen Po-
leenissa ja Oltermannin hiihto. Näi-
den tapahtumien valmistelu on jo 
käynnissä.      

Etelä-Savon aluetoimiston hen-
kilöstössä on tapahtunut muutoksia. 
Allekirjoittanut aloitti aluetoimiston 
päällikkönä heinäkuun alussa. Elo-
kuun alussa yliluutnantti Pasi Kon-
tinen ja lokakuun alussa kaptee-
ni Nikolai Muurman operatiiviselta 
sektorilta siirtyivät Maavoimien esi-
kuntaan. Nikolain seuraajana aloit-
ti kapteeni Tomi Eloranta, joka siir-
tyi aluetoimistoon Karjalan prikaatin 
Itä-Suomen viestipataljoonasta. Pasin 
seuraajana aloittaa 1.1.2022 vääpe-
li Pekka Löytönen, joka siirtyy jouk-
koomme Maavoimien esikunnasta.   

Vuoden 2022 toiminnan suunnit-
telu on loppusuoralla. Aluetoimiston 
tehtävissä korostuvat edelleen soti-
laallisen maanpuolustuksen tehtävät, 
asevelvollisuus asioiden hoitaminen, 
viranomaisyhteistyö, maanpuolustus-
työ ja sen tukeminen ja Mikkelin va-
ruskunnan tehtävät. Alueellista nä-
kyvyyttämme pyrimme kehittämään. 
Aluetoimiston toiminta-alue on koko 
Etelä-Savon maakunta, sen tulee nä-
kyä toiminnassamme myös käytän-
nössä.  

Kiitän kuluneen vuoden aikana 
tehdystä maanpuolustustyöstä sekä 
toivotan Savon Vasaman lukijoille 
terveyttä, Rauhallista Joulun aikaa ja 
menestystä vuodelle 2022.

Yhteistyöterveisin,
Everstiluutnantti 
Ari Määttä
Etelä-Savon aluetoimiston 
ja Mikkelin varuskunnan 
päällikkö
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Mikkelin koulutuspaikan kurssit 
ovat pääosin sotilaallista valmiutta 
palvelevaa (SOTVA) koulutusta, jol-
la kehitetään yksilön sotilaallista osaa-
mista. Tätä koulutusta valvoo ja ohjaa 
Etelä-Savon Aluetoimisto.

Kurssiemme kouluttajat ovat hank-
kineet osaamisensa varusmiespalve-
luksessa sekä MPK:n ja puolustus-
voimien kursseilla ja harjoituksissa. 
Myös siviilitehtävässä hankittua osaa-
mista hyödynnetään niin MPK:n kuin 
puolustusvoimien kouluttajatehtävis-
sä. 

Sijoittamaton reserviläinen voi saa-
da sijoituksen puolustusvoimien sodan 
ajan joukoissa hankkimalla osaamis-
ta MPK:n kursseilla. Samoin reservi-
läinen voi MPK:n koulutusohjelmien 
avulla saada kokonaan uuden koulu-
tuksen halumaansa koulutushaaraan. 

MPK:n uusi koulutusjärjestelmä on ollut voimas-
sa kaksi vuotta. Se on osa reservin koulutusjärjes-
telmää, johon kuuluvat MPK:n kurssien lisäksi puo-
lustusvoimien kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset 
harjoitukset. MPK:n kurssien kouluttajina ja tukiteh-
tävissä ovat vapaaehtoiset ammattilaiset.

TERVEHDYS MIKKELIN KOULUTUSPAIKALTA

Kouluttajatehtävissä osoitettu 
osaaminen mahdollistaa myös hyväk-
symisen puolustusvoimien koulutta-
jaksi. Tällöin reserviläinen osallistuu 
kouluttajana puolustusvoiminen ker-
taus- ja vapaaehtoisiin harjoituksiin.

Koulutuspaikkamme resurssit to-
teuttaa koulutusta ovat erinomaiset. 
Jäsenjärjestöjemme ja puolustusvoi-
mien antamalla tuella olemme saa-
vuttaneet valtakunnallisestikin hienon 
koulutustuloksen. Osaavat koulutta-
jat ja tukitehtävissä toimivat, te olette 
mahdollistaneet tämän!

Ilman kurssilaisia ei ole yhtään 
kurssia. Kannustan jokaista Suur-Sa-
von alueen reserviläistä osallistumaan 
koulutuksiimme. Saat toiminnallis-
ta koulutusta myönteisessä oppimis-
ilmapiirissä.

Kiitos kaikille vapaaehtoisille kou-
luttajille, tukihenkilöille sekä jäsenjär-
jestöjen ja puolustusvoimien antamal-
le tuelle. Jatketaan samalla sykkeellä 
vuonna 2022.

Valmiuspäällikkö 
Pertti Pulkkinen

Mistä varoja reserviläistoi-
Minnan tukeMiseen?

 Suomen talouden ongelmat ovat 
asettaneet useimmille suomalais-
ille vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen piirissä toimiville kannatusor-
ganisaatioille haasteita.  Korkotason 
romahduksen jälkeen kohtuullisten 
tuottojen saaminen Kannatusrahaston 
varoille ilman riskejä tuottaa suuria 
vaikeuksia. Etsimme sen vuoksi tur-
vaavia vaihtoehtoja sijoituksillemme. 
Näissä oloissa Savon Vasama-mital-
ien myynti  on entistä tärkeämällä si-
jalla. Tämän vuoksi  vetoamme pai-
nokkaasti reserviupseerikerhoihin ja 
reserviläisyhdistyksiin, että ne käyt-
täisivät omassa palkitsemisessaan 
muiden palkitsemismuotojen lisäk-
si näitä mitaleja, joita saajat varmas-
ti arvostavat. Mitalit ovat hieno tapa 
myös yksityisesti  muistaa toista re-
serviläistä  tai muita maanpuolustusta 
arvostavia kansalaisia. 

Yhteistyökumppanimme  Jalkavä-
kimuseo on ottanut  museossa myyn-
tiin sekä kultaisia että hopeisia mita- 
lejamme. Tarkoitus on mahdollistaa 
mitalikeräilijöille sekä muille museos-
sa käyville helppo tapa saada näitä 
numeroituja esineitä mukaansa. Pi-
iriemme kerhoille ja yhdistyksille mit-
alit toimitetaan edelleen piiritoimis-
tosta toiminnanjohtajamme toimesta.

Vetoamme myös reserviupseeri-
kerhoihin ja reserviläisyhdistyksiin, 
että niiden toimesta annettaisiin jäsen-
kunnalle tietoja myös mahdollisuud-
esta vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
hyväksi tehtäviin lahjoituksiin. Kan-
natusrahaston sääntöjen mukaan ra-

hastolla on oikeus ottaa vastaan varoja 
lahjana tai testamentilla. Tämä mah-
dollisuus koskee myös osakeyhtiöiden 
osakkeita, asunto-osakkeita ja kiin-
teää omaisuutta.Onhan tunnettua, että 
jäsenkunnassamme on  henkilöitä, jot-
ka suunnittelevat jäämistönsä kohtaloa 
kuolemansa jälkeen  ja joille Suomen 
maanpuolustuksen asia on tärkeää. 
Heitä saattaa ilahduttaa tieto mahdol-
lisuudesta tällaiseen yleishyödylliseen 
vaihtoehtoon. Rahaston hallinnossa 
olemme tietenkin kiinnostuneita an-
tamaan tarvittaessa ja heidän pyyn-
nöstään tukea käytännön järjestelyissä 
tällaisissa tilanteissa.

HenkilövaiHdoksia raHaston 
Hallinnossa.

 Jalkaväkimuseon Ritarisalissa 
14.6.2021 pidetyssä Kannatusrahaston 
vuosikokouksessa hallituksen erovuo-
roiset jäsenet Helka Avikainen nais-
järjestöjen edustajana, majuri  Hannu 
Penttilä, kapteeni Risto Komulainen, 
yliluutnantti Jussi Saarinen reserviup-
seeripiirin puheenjohtajana, ylivääpeli  
Jukka Rönkä, vääpeli Arto Nousiainen 
reserviläispiirin puheenjohtajana  sekä 

hallituksen varapuheenjohtaja kap-
teeni Esko Vuokko valittiin hallituk-
seen seuraavaksi kaudeksi. Hallituk-
sessa jatkavat majuri  Matti Pulkkinen, 
insinöörikapteeni  Jaakko Lamberg, 
kapteeni  Kalevi Vauhkonen, majuri 
Olli Miettinen, kersantti Eero Kon-
tinen ja kersantti Ari Järvinen sekä 
allekirjoittanut hallituksen puheen-
johtajana.

Pitkäaikaisen Kannatusrahaston ra-
hastonhoitajan  everstiluutnantti Jor-
ma Taskisen seuraajaksi tulee ma-
juri Hannu Penttilä. Ylivääpeli Jukka 
Rönkä puolestaan ottaa rahaston si-
hteerin tehtävät vastaan kapteeni Tu-
omo Moilaselta. Suuret kiitokset nyt 
tehtävissään päättäville ansiokkaasta 
työstä Kannatusrahastossa.

Pentti Nuutilainen
puheenjohtaja

	  

Kultainen mitali (50 e ) sopii erinomaises-
ti piiriemme yhdistysten palkitsemiseen toi-
minnassa ansioituneille tai tasavuosia täyttä-
ville maanpuolustusta arvostaville henkilöille. 
Myös mitalikokoelmia harrastavat ovat kiin-
nostuneita näistä numeroiduista esineistä. 
Mitalin arvokkuutta voi lisätä kiinnittämällä 
mitali esim. Mikkelin Ykköspalkinnon myy-
mälle puualustalle. Myös Savon Vasama-ho-
peamitalia (30 e) on edelleen saatavissa.

Vaivattomimmin mitaleita saa 
piiritoimistosta.

savon vasama-mitali 
- palkitsemiseen tai keräilyyn

KANNATUSRAHASTON  
KUULUMISIA
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Mikkelin Reservinupseerit ry järjesti 
paikallisen RUK 100 -juhlan 12.6.2021 
Mikkelin Upseerikerholla. Juhlapäivä 
oli aurinkoinen ja kesäisen lämmin. Juh-
laan osallistui kaikkiaan 17 henkilöä. 
Juhlan järjestelyistä vastanneen juhla-
toimikunnan puheenjohtajan toimi yh-
distyksemme koulutus- ja kokousvas-
taava, yliluutnantti Antti Haverinen. 

Ennen juhlan alkua Reserviupsee-
riliiton (RUL) ja Mikkelin Reservin-
upseerien yhteinen seppele laskettiin 
juhlallisesti Päämajapatsaalle Mikkelin 
Hallitustorilla lippulinnan ja kunniavar-
tion seuratessa tapahtumaa. 

Mikkelin Upseerikerholla seurattiin 
päivän aikana useammassa vaiheessa 
Haminasta RUK:sta etäyhteyden vä-
lityksellä lähetettyä valtakunnallisen 
RUK 100 -juhlan ohjelmaa. Etelä-Savon 
aluetoimiston tuleva päällikkö, eversti-
luutnantti Ari Määttä piti juhlaesitelmän 
Maavoimien valmiuden kehittymisestä 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Juh-
laväki nautti Upseerikerholla maittavan 
lounaan. Sen jälkeen kävimme tutustu-
massa museonjohtaja Markku Riipisen 
opastuksella Jalkaväkimuseoon ja myös 
sen valmisteilla olleeseen Suojeluskun-
ta -näyttelyyn. Juhlassa luovutettiin kol-
me RUL:n ansiomitalia: kapteeni Petri 
Partti RUL:n kultainen ansiomitali sol-
jen kera, yliluutnantti Seppo Anttalai-
nen RUL:n kultainen ansiomitali sekä 
Mikkelin Reserviläisten kapteeni Mika 
Häkkinen RUL:n pronssinen ansiomi-
tali. Juhlapäivä päättyi palkitsemistilai-
suuden kahvitarjoiluun. 

Osallistujien palautteen mukaan juh-
la oli onnistunut ja juhlapäivän ohjelma 
varsin monipuolinen. Juhlapäivän teema 
oli omiaan synnyttämään runsasta kes-
kustelua osallistujien omista RUK-ko-
kemuksista ja reserviupseerikoulutuk-
sen muutoksista vuosien varrella.

Teksti: Harri Skopa

RUK 100 VUOTTA -JUHLALLISUUDET 
12.6.2021 MIKKELISSÄ 

Päämajapatsaalle laskettiin Reserviupseeriliiton sekä Mikkelin Reservinupseerien 
ja Suur-Savon Reserviupseeripiirin seppeleet Kuva: MikaHäkkinen

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Jussi Saarinen 
luovutti kolme RUL:n ansiomitalia ja neljä lumi-
maastokuviollista pelipaitaa. Kuva: HarriSkopa

RUK100 juhlayleisö kävi tutustumassa myös Jalka-
väkimuseon uuteen Suojeluskunta-näyttelyyn. 

Kuvassa pääosa juhlayleisöstä. 
Kuva: MarkkuRiittinen

 RUL palkitsi yhdistyksen onnistu-
neesta jäsenhankinnasta. Ristiinan re-
servinupseerien jäsenmäärä on viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana kasvanut 
jatkuvasti ja se on alueen asukaslukuun 
verrattuna Suur-Savon korkeimpia.

Arto Paasonen esitti Vänrikko Stoo-
lin tarinoista Dunkerin nimikkorunon 
”Heinäkuun viides päivä” ja musiikis-
ta vastasi Juha Muikun ja Erkki Ranta-
laisen duo. 

Yhdistys kutsui kapteeni Risto Ko-
mulaisen kunniapuheenjohtajaksi ja yli-
luutnantti Markku Tuomisen kunniajä-
seneksi. RUL:n myöntämällä hopeisella 
ansiomitalilla palkittiin maj Hannu Aho-
nen ja maj Veli Kovanen sekä pronssi-
sella lnt Antti Puttonen, ltn Jari Valko-
nen, vänr Tuomas Valkonen ja ltn Juha 
Viitala. Lisäksi Savon Vasaman kultai-
sella ansiomitalilla palkittiin evl Jou-
ko Nousiainen ja ylil Markku Tuomi-
nen sekä hopeisella ylil Ari Korhonen, 
maj Pentti Lampinen, kapt Pertti Puka-
rinen, ltn Ari Tolvanen ja vänr Pekka 
Tukiainen. Ansiomerkkejä olivat luo-
vuttamassa kapteeni Kesälahti ja Suur-
Savon reserviläispiirien puheenjohtaja 
yliluutnantti Jussi Saarinen.

Juhlapuheessaan kunniajäsen evl Ta-
pani Hankaniemi esitteli tutkimuksiaan 
Ristiinan suojeluskunnan historiasta ja 
lahjoitti yhdistykselle kehystetyn valo-
kuvan Sotamuseossa säilytettävästä Ris-
tiinan suojeluskunnan lipusta. 

Tekasti: Risto Himanen

Ristiinan 
Reservinupseerit 60 vuotta

Ristiinan reservinupseerit juhlivat yhdistyksen 60-vuotista taival-
ta sunnuntaina 4.7.2021. Suomen Reserviupseeriliiton 1. varapu-
heenjohtaja Veli-Matti Kesälahti laski Ristiinan reservinupseerei-
den puheenjohtajan Risto Himasen kanssa kukat everstiluutnantti 
Joachim Zachris Dunkerin muistokivelle Kosoniemessä. Pää-
juhlaa vietettiin Dunkerin nuoruudenkodissa Löydön kartanossa 
maukkaan päivällisen ryydittämänä.

Vasemmalla RUL 2 vpj Jari-Matti Kesälahti, Oikealla Suur-Savon piirin pj Jussi Saa-
rinen ja keskellä vasemmalta Ristiinan reservinupseerin nykyinen puheenjohtaja Ris-
to Himanen ja edeltäjänsä Erkki Rantalainen, Risto Komulainen, Markku Tuominen ja 
Juha Muikku.

Kapteeni Kesälahti luovuttaa ansiomerk-
kiä luutnantti Antti Puttoselle

Kunniajäsen Markku Tuominen esitteli 
juhlassa julkistettua yhdistyksen 
historiikkia viimeisten kymmenen 
vuoden ajalta todeten toiminnan ol-
leen vireää kaikilla sektoreilla ja eri-
tyisesti matkojen olleen hyvin valmis-
teltuja ja antoisia. 

Juhlan päätössanoissa luutnantti Eevi Pöntinen kertoi hyvin positiiviseen 
sävyyn johtamiskokemuksistaan vaativissa kansäinvälisissä kriisinhallinta-

tehtävissä nuoren reservinupseerin näkökulmasta. 

Reserviupseerikoulu (RUK) täytti 100 vuotta kesäkuussa 2020. 
Koronapandemian takia juhlallisuudet siirtyivät pidettäväksi 
seuraavana kesänä 2021. Pandemiatilanne ei kuitenkaan salli-
nut myöskään kesällä 2021 suurempien yleisötilaisuuksien jär-
jestämistä. Haminassa RUK:ssa pidettäväksi suunniteltu RUK 
100 -yleisöjuhla jouduttiin muuttamaan eri puolilla Suomea to-
teutettaviksi paikallisiksi juhlatilaisuuksiksi.
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Kukkarojotos 2021 MTB Vedenjakajalla 
– Pyöräilytapahtuman kertomaa.

Jo presidentti Kekkosen aikoinaan 
käyttämä iskulause: ”Jokainen syy, joka 
estää meitä lähtemästä liikkumaan, on 
tekosyy!” 

Tästä silloisen presidenttimme tote-
amuksesta voimme varmasti olla edel-
leen yksimielisiä. Tänään liikuntaan 
kannustava, terveydenhoitoalan lan-
seeraama mietelause kuuluu lyhyesti ja 
ytimekkäästi: ”Liike on lääke!” Se on 
myös kohtuullisen halpa lääke moneen 
vaivaan ja ennen kaikkea niiden ehkäi-
syyn. Käyttäkäämme sitä parhaan ky-
kymme mukaan!

Ensimmäisen kerran Kukkarojotok-
sen yli 20 vuotisen historian aikana sa-
toi koko päivän. Sää ei kuitenkaan saisi 
olla ulkoliikunnan este. Ehkä joskus pie-
ni hidaste. Jotokselle osallistujilla olikin 
ensiluokkaiset säänkestävät varusteet. 
Sateinen keli ei tietenkään houkutellut 
kovin paljon perheitä liikkeelle varsin-
kaan tavallisille polkupyörille tarkoitet-
tuun yleisösarjaan, vaikka reitti olikin 
helpompi ja lyhyempi n. 14 km. Maas-

topyöräsarjan (MTB) reitti oli haasta-
vampi ja pituudeltaan n. 37 km. Haasta-
vaksi sen teki liukkaat pitkospuut mm. 
Tahinsuon alueella. Höylätty ja kylläs-
tetty lankku ei ehkä ole paras ratkaisu 
pitkospuitten materiaaliksi. Sahapintai-
nen, karkeampi Lehtikuusi on myös ym-
päristöystävällisempi materiaali. Osalla 
reiteistä lehtikuusta onkin jo käytetty pit-
kospuiden kunnostustoimissa. 

Maastorasteilla oli mahdollisuus 
mm. tutustua suunnistusharrastukseen, 
kokeilla opastettuna Fresbee -kiekkojen 
heittämistä. Pikonniemen rastilla saattoi 
tehdä havaintoja ja päätelmiä maastoon 
jätetyistä esineistä esimerkiksi kadon-
neen henkilön löytämiseen auttavista 
vihjeistä. Pieksämäen Seudun Reser-
viläiset esittelivät rastillaan näyttäväs-
ti ase- ja ampumakoulutusta sekä Maa-
kuntakomppanian toimintaa sekä siihen 
liittymisen perusteita. Nikkarilan sota-
ajan räjähdysainevarikon ja miinalataa-
mon historiaan pääsi perehtymään histo-
rioitsija Asko Hankilanojan sekä Mikko 

Heiskasen asiantuntemuksella. Nykyai-
kaisen luomu- tai sähköavusteisen maas-
topyörän (MTB) valinnan vaikeutta hel-
pottamaan oli Pasi Kovanen järjestänyt 
mahdollisuuden koeajaa erilaisia pyö-
rämalleja. Niitä olikin paikalla kattava 
määrä. Armeijan käyttämästä Jääkäri 
-pyörästä oli myös kokeiltavana sähkö-
avusteinen versio. Mahtaako siitä tulla 
helpotusta huonompi kuntoisille varus-
miehille? Tuli kokeiltua ja (liian) help-
poa oli matkanteko.

Pienistä vastuksista huolimatta osal-
listujat tulivat maaliin iloisista ilmeistä 
ja kommenteista päätellen tyytyväisin 
mielin. Kaikki osallistujat pääsivät naut-
timaan Pieksämäen Maanpuolustusnais-
ten maittavasta ja lämmittävästä herne-
keitosta sekä Lottaperinneyhdistyksen 
kanttiinin tuotteista. Aitoa sodanaikaisen 
reseptin mukaan rukiista leivottua Tal-
visota -leipää oli myös saatavilla kotiin 
viemisiksi. Samalla perinneyhdistys juh-
listi Lotta Svärd järjestön sadannetta juh-
lavuotta Anna-Liisa Väisäsen johdolla.

Jotoskeskuksen esittelypisteillä oli 
mm. Savonlinnan reserviläisten mitta-
va perinnease- ja varustenäyttely, So-
tavainajien etsintätoimista taistelupai-
koilla sekä Sankarivainajien kotipitäjien 
sankarihautaan siunaamisista kertoivat 
Pekka Loponen ja Seppo Ramstedt. ”Ka-
veria ei vieläkään jätetä” – lupaus toi-
mii edelleen! Luonnollisesti esillä olivat 
juhlivien järjestöjen: RUK 100, RUL 90 
sekä Pieksämäen Reserviupseerikerho 
85 vuotta teemat, joita esitteli kerhom-
me puheenjohtaja Hannu Jäppinen esi-
kuntineen. Lisäksi paikalla oli Reservi-
läisurheiluliiton esittelyvaunu.  Savon 
radan museoonkin riitti kävijöitä ja sin-
ne oli vapaa pääsy. Tästä saamme kiit-
tää museon perinneyhdistysten joukkoja, 
jotka antoivat tilat ja alueen tapahtuman 
käyttöön. Kaiken kaikkiaan Kukkarojo-
tokselle oli liikkeellä järjestäjät ja näyt-
telyalueella kävijät n. 150 osallistujaa.

Osallistujien kesken arvottiin Reser-
viupseeriliiton (RUL) lahjoittamat pal-
kinnot. Onnekkaat voittajat ovat: Antti 
Liukkonen (Jäppilä), Tatu Laine (Suo-
nenjoki), Ville Harra (Tampere), Sei-
ja Järvisalo (Pieksämäki) ja Arto Hok-
kanen (Helsinki). Onnittelut voittajille! 
Tarkkailkaa postianne!

Yksi Kukkarojotoksen tavoitteista 
tällä kertaa oli saada erityisesti nuoria 
kutsuntaikäisiä liikkeelle. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimes-
ta lähetettiin hyvissä ajoin Pieksämäen 
koulutoimelle suunnattu kirje, jossa tar-
jottiin vapaaehtoisille kutsuntaikäisil-
le mahdollisuutta osallistua Kukkaro-
jotos -pyöräilytapahtumaan esimerkiksi 

koulun liikuntatunteihin hyväksi luetta-
vana suorituksena. Tästä oli aikoinaan 
Pieksämäellä hyviä kokemuksia Jouko 
Konttisen ollessa Siilin koulun rehto-
rina. Yhteistyö toimi hyvin! Linja-au-
toittain opiskelijoita pääsi ulkoilemaan 
ja kiertämään Kukkarojärven kierrok-
sen rastit ja näytökset. Retkeen kuului 
myös kenttälounas. 

Valitettavasti emme saaneet tällä ker-
taa houkuteltua kouluja ja niiden kutsun-
taikäisiä opiskelijoita mukaan jotoksel-
lemme. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM 25.10.2018) kirjelmä nuorten 
fyysisen toimintakyvyn laskusta sekä 
Puolustusvoimien huoli monen asevel-
vollisen varusmiespalveluksen keskey-
tymisestä huonon fyysisen tai henkisen 
kunnon vuoksi, kannattaisi ottaa huomi-
oon jatkossa jollakin tapaa. Pieksämäen 

vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt 
sekä Maanpuolustuskoulutus ovat ha-
lukkaita yhteistyön kehittämiseen oppi-
laitosten kanssa mm. erilaisten jotosten 
ja maastoliikuntapäivien järjestämises-
sä, mikäli kiinnostusta löytyy. Ohjel-
ma on vapaasti suunniteltavissa ja ajoi-
tettavissa.

Ensi vuoden syksyllä (24.-25.9.) 
Pieksämäellä tullaan järjestämään Re-
serviläisurheiluliiton (ResUl) valtakun-
nallinen maastopyöräkilpailu ”Kukka-
rojotos 2022 MTB Vedenjakajalla”. 
Kyseessä on kaksipäiväinen joukkue-
kilpailu. Maastopyöräilyn suuren suosi-
on perusteella arvoimme, että osallistu-
jamäärä tulee olemaan ennätysluokkaa. 
Haastankin kaikki Suur-Savon alueen 
vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt 
sekä urheiluseurat ja muut tukijoukot jo 
nyt asennoitumaan tulevaan Pieksämäen 
alueen suureen koitokseen. Teitä tullaan 
kysymään mukaan suunnitteluun sekä 
osalle rasteista. Voimat keskittämällä 
saamme yhdessä aikaan laadukkaan ja 
mieliin painuvan reserviläistapahtuman! 

Kotikaupunkimme loistavat liikunta-
reitit tehdään samalla tutuksi koko Suo-
men reserviläisliikunnan ja maastopyö-
räilyn harrastajille.

Hyvää syksyn jatkoa sekä
liikunnan iloa arkeen!
Ano Teittinen
KJ 2021, jotoksen johtaja
Pieksämäen Reserviupseerikerho
Koulutusupseeri

     Teksti: Ano Teittinen
     Kuvat: Jukka Kilpeläinen

”Pyöräillen kuntoa, reipasta otetta ja menoa rentoa!”
Näin voisi lyhyesti ilmaista tämän vuotisen Kukkarojotos - yleisötapahtuman tavoit-
teita sekä palautetta. Piskuinen n. 50 pyöräilijän joukko uhmasi syyskuun viileää ja 
sateista päivää kiertämällä leppoisasti omaan tahtiin Vedenjakajareitistön reittejä 
sekä niille sijoitettuja esittely- ja tehtävärasteja. ”Pyöräillen kuntoa, reipasta otet-
ta ja menoa rentoa!”Näin voisi lyhyesti ilmaista tämän vuotisen Kukkarojotos - ylei-
sötapahtuman tavoitteita sekä palautetta. Piskuinen n. 50 pyöräilijän joukko uhmasi 
syyskuun viileää ja sateista päivää kiertämällä leppoisasti omaan tahtiin Vedenja-
kajareitistön reittejä sekä niille sijoitettuja esittely- ja tehtävärasteja. 
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Noin 150 juhlavieraan joukossa 
oli muutamia sotiemme veteraaneja, 
joista vanhimpana 101-vuotias Jaak-
ko Vauhkonen. Hän oli aikanaan ak-
tiivinen kerhon jäsen.

Juhlan puheissa ja tervehdyksissä 
nousi esiin reservissä olevien toimin-
takyvyn ylläpidon tärkeys ja kansa-
laisten maanpuolustustahto. Sata vuot-
ta kestänyt reserviupseerikoulutus on 
tuottanut n. 180 000 reserviupseeria. 
Reserviupseereilla oli sodanajan joh-
tajina erittäin tärkeä merkitys heidän 
toimiessa joukkueen johtajina, komp-
panian päällikköinä, lääkintä- ja huol-
toupseereina.

Juhlien musiikillisesta ohjelmas-
ta vastasivat puolustusvoimien Ra-
kuunasoittokunta juhlavilla esityksillä 
ja Pieksämäen Mieslaulajat komealla 
mieskuorolaululla. Mieslaulajien Sau-
na direktiivi-esitys oli mukava piristys 
normi mieskuorolaululle.

Erityinen kohokohta oli 11-vuoti-
aan Eikka Erosen laulama Sotilaspoi-
ka Rakuunasoittokunnan säestämä-
nä. Laulun vaikuttavat sanat ja Eikan 
kaunis lauluääni ja reipas esiintyminen 
herkisti juhlayleisön.

Päätössanoissa 67 vuotta kerhon 
jäsenenä toiminut, kunniajäsen Erk-
ki Korhonen kertoi, että liittyessään 
jäseneksi 1950-luvulla kerhon johto-
tehtävissä oli sodankäyneitä miehiä 
samoin lähes kaikki jäsenet. Keskeise-
nä henkilönä kerhon alkutaipaleella oli 
yksi kerhon perustajajäsenistä, opetta-
ja Toivo ”Topi” Laaksonen, joka toi-
mi sodan aikana pieksämäkeläisten 
komppanian päällikkönä.

Tunteita herätti Erkki Korhosen 
kertomat omakohtaiset kokemukset ja 
muistot sota-ajalta, kun hänen isänsä 
oli kaatunut Talvisodassa Erkin olles-
sa pikku poika.

Juhlassa palkittiin muutamia ker-
hon jäseniä Suomen Reserviupsee-
riliiton ansiomitalilla. Kultanen an-
siomitali luovutettiin luutnantti (res)
Pentti Saariselle, hopeinen ansiomitali 
kapteeni (res) Aimo Savolaiselle, yli-
luutnantti (res) Lassi Kiviluodolle ja 
luutnantti (res) Jukka Salmelle. Prons-
sinen ansiomitali yliluutnantti Timo 
Kivirannalle. Kultainen Savo-Vasama 
mitali luovutettiin kunniapuheenjoh-
taja, kapteeni (res) Juhani Laitiselle. 
Reserviupseeriliiton 1. varapuheen-
johtaja Veli-Matti Kesälahti ja Juha-
ni Laitinen luovuttivat ansiomitalit.

Hannu Jäppinen
puheenjohtaja 
Pieksämäen 
Reserviupseerikerho ry

Kulttuurikeskus Poleenissa vietettiin su 26.9. 
Pieksämäen Reserviupseerikerhon 85-vuotisjuhlia.  
Juhlapäivä alkoi jumalanpalveluksella Pieksämäen 
Vanhassa kirkossa. Samassa yhteydessä vietettiin 
Suur-Savon alueen sotaveteraanien kirkkopäivää. 

Veteraanit oli kutsuttu pääjuhlaan Poleeniin. 

Nousiainen on ollut Reserviläis-
liiton toiminnassa mukana vuodesta 
2012 alkaen. Hän on toiminut lukuisis-
sa luottamustoimissa niin Suur-Savon 
kuin Pohjois-Karjalan Reserviläispii-
reissä. Nousiainen pitää huomionosoi-
tusta suurena kunniana.

- Tämä on hieno henkilökohtai-
nen palkinto, mutta kunnia siitä kuu-
luu jokaiselle, joiden kanssa olen eri 
paikkakunnilla vapaaehtoista maan-
puolustustyötä saanut tehdä kaikkien 
näiden vuosien aikana. Yksinään kun 
ei kovin paljon ole mahdollista aikai-
seksi saada.

Nousiaisen valinnassa painotettiin 
hänen monipuolista reserviläisuraansa 

ja sillä etenemisen lisäksi myös hänen 
kansainvälistä aktiivisuuttaan. Hän on 
ollut muun muassa Reserviläisliiton 
edustajana kansainvälisessä reservin 
aliupseerien kattojärjestö CISOR:ssa 
vuodesta 2019 lähtien. Veteraanityö 
on myös aina ollut Nousiaisen sydän-
tä lähellä. Hän on järjestänyt useita 
lipaskeräyksiä ja toimintaa veteraani-
en hyväksi niin Joensuussa kuin myös 
Mikkelissä. Viimeisin projekti, jota 
hän on ollut toteuttamassa Suur-Sa-
von reserviläispiirin alueella, koskee 
niin sanottuja passiivisia lipaskeräyk-
siä eri yrityksissä.

- Ajatus lähti siitä, kun varusmies-
ten ja -naisten toteuttamat lipaskerä-

ykset on jouduttu koronan takia peru-
maan, niin keräystuloihin tuli iso lovi. 
Heräsi ajatus, että on kehitettävä uu-
denlaisia tapoja kerätä varoja kunnia-
kansalaisillemme. Ohikulkupaikko-
jen sijaan lipas olisi hyvä viedä sinne, 
missä ihmiset viettävät enemmän ai-
kaa. Tuotot eivät ole välttämättä suu-
ria, mutta pitkäjänteisyys onkin asian 
ydin. Mikkelissä erityisesti Jalkavä-
kimuseolla ja sodan ja rauhan keskus 
Muistissa olevat lippaat ovat tuotta-
neet hyvin. Tämä keräystapa ei kui-
tenkaan korvaa perinteistä ihmisten 
suorittamaa keräämistä eri tapahtu-
missa ja niitäkin on joulukuussa usei-
ta, päättää Nousiainen.

Pieksämäen 
Reserviupseerikerho 

juhli 85-vuotis taivaltaan
Reserviläisliitto valitsi reserviläispiirin pu-
heenjohtaja Arto Nousiaisen Vuoden re-
serviläiseksi. Valinta julkistettiin liittoko-
kouksessa 20.11.2021 Lappeenrannassa. 
Vuoden Reserviläinen -tunnustuksen myön-
tää vuosittain liittohallitus erityisen ansiok-
kaasti toimineelle henkilölle.

Reserviläisliiton Vuoden Reserviläinen valinta 
Etelä-Savoon. 

Vuoden reserviläinen 2021 Arto Nousiainen ja 
Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola 

Reserviläisliiton liittokokouksessa 
20.11.2021 Lappeenrannassa.
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Veteraanisukupolven perinteen 
vaaliminen sen sijaan jatkuu tulevai-
suuteen. Koska nykyiset veteraani-
järjestöt kantavat vastuun veteraani-
sukupolven perinteen vaalimisesta, 
on järjestökenttä muutettava perinne-
aikaan sopivaksi. Rakennemuutoksen 
tehtävänä on siis muodostaa nykyisistä 
veteraanijärjestöistä valtakunnallisesti 
ja alueellisesti toimiva yhteinen orga-
nisaatio sotasukupolven kokemusten 
ja muistojen säilyttämiseksi.

Muulla maassamme on jo käyn-
nistetty alueellisia perinneyhdistyk-
siä toimintaa varten. Etelä-Savon alu-
eelle on myös tarkoitus perustaa oma 
perinneyhdistys, jonka tehtävinä ovat:

Hoitaa ja vaalia sotien 1939—1945 
ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja 
Tammenlehvän Perinneliiton periaat-
teiden mukaisesti, toimia alueellisen 
perinnetyön koordinoijana ja toteutta-
jana sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta 
ja isänmaallista henkeä.

Edistää ja valvoa Suomen sotien 
1939-1945 veteraanien, heidän puoli-
soidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia 
etuja, toimia toimeentuloturvan ja asu-
misolojen parantamiseksi ja kotipalve-
lujen ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen toiminta-alue tulee 
kattamaan Mikkelin ja Pieksämäen 
seutujen alueet. Perustamiskokous-
ta on tässä vaiheessa suunniteltu ke-

Veteraanijärjestökentän rakennemuutos toteutuu vää-
jäämättä tulevina vuosina. Veteraanien tukityö vähe-
nee, mutta jatkuu vielä vuosia. Samoin edunvalvon-
tatyö jatkuu varmistaen veteraaneille heille kuuluvat 
etuudet kunniakansalaisina. 

Sotien 1939–1945 
Etelä-Savon  perinneyhdistyksen 

toiminnan käynnistäminen

väälle 2022 liittyen Kansalliseen ve-
teraanipäivään.

Tarkoitus on, että Sotien 1939-
1945 Etelä-Savon perinneyhdistyk-
sessä ovat mukana kaikki nykyiset 
veteraanijärjestöt. Lisäksi mukaan toi-
votaan ainakin kaikki alueen Tam-
menlehvän Perinneliiton jäsenet. Eri-
tyisesti paikallisesti toiminta perustuu 
eri järjestöjen, kuntien ja seurakuntien 
yhteistoimintaan. Reserviläisjärjestö-
jen mukana oleminen on keskeistä.

 

Jyrki Niukkanen         

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Kangasniemeläispoika Jormaa kiin-
nostivat  jo kouluaikana hiihto ja eri-
tyisesti  suunnistus, molemmat tärkei-
tä sotilastaitoja. Kuntoisuus näissä tuli 
esille jo varusmiesaikana. RUK:n 100. 
kurssin suunnistusmestaruuskilpailujen 
3. sija kertoo paljon. Ei ihme, että hänet 
rekrytoitiin heti varusmiesajan päätyt-
tyä Kangasniemen Reserviupseeriker-
hon jäseneksi, jolloin hän saattoi osal-
listua Suur-Savon Reserviupseeripiirin 
kilpailuihin. Tuolloin niitä järjestettiin 
erityisesti  talvi-, maasto- ja partio-
kilpailuina sekä sotilaskolmiotteluina. 
Myös liiton valtakunnallisia kilpailuja 
oli hänen kilpailuohjelmassaan.

Kangasniemen Kalskeen riveissä 
suunnistuskilpailuissa Jormalla oli in-
noittajana lajin maailmanmestari  Erkki 
Kohvakka. Jukolan viesteissä Jormal-
la oli  näyttäviä sijoituksia: Kalskeen 
joukkueessa toinen sija vuonna 1963 
ja 10. sija vuonna 1964. Samana vuon-
na myös ykkösenä Karjalan Karjalan 
Susiviesteissä. Lohikoskella kansall-
listen suunnistuskilpailujen ykkössija. 
Lisäksi Suomen Cup-mestaruus seu-
raavana vuonna.

Siviilielämässä Jorma oli  jo en-
nen varusmiespalvelusta suunnitellut    
metsäalaa ja hakeutunut  siinä vaadit-
tavaan työharjoitteluun. Myöhemmin 
tekniikka tuli kuitenkin tilalle, sillä hän 
pääsi Kuopion tenilliseen kouluun val-
mistuen rakennusmestariksi. Mikkelin 
tie- ja vesirakennuspiiristä ja myöhem-
min Kaakkois-Suomen tiepiiristä muo-
dostui hänelle vuosikymmenien vir-
kapaikka tiesuunnittelun toimialalla. 
Sotilaskoulutus toi hänelle myös teh-
täviä laitoksen suojeluorganisaatiossa. 

Mikkeliin muuton jälkeen Suur-Sa-
von Reserviupseeripiiri  sai Jormas-
ta pitkäaikaisen, lähes 50 vuotta kes-
täneen tehtävän  urheilu-upseerina. 

Tämän todella pitkän työrupeaman 
ensimmäisinä vuosikymmeninä sotilas-
urheilulla oli reserviupseeritoiminnas-
sa hyvin keskeinen sija mukaan lukien 
tietenkin ammunta. Paitsi piirikohtaiset 
kilpailut myös monissa reserviupseeri-
kerhoissa järjestettiin paljon kilpailuja 
ja osanotto oli hyvin vilkasta. Jormalla 
oli usein kilpailunjohtajan ja ratames-
tarin tehtäviä.

Kaakkois-Suomen  sotilasläänin Ol-
termannikilpailuissa Mannisella oli tär-
keitä rooleja alkaen Suur-Savon re-
serviläisjoukkueen johtajan tehtävästä 
v.1992.  Myöhemmin tuon joukkueen 
huoltajan tehtävät oli uskottu hänelle 
useana  vuonna. Menestystä joukku-
eelle tuli hyvin usein.

Majuri Mannisen tähtihetki soti-
lasurheilun piirissä oli toiminta kilpai-
lunjohtajana Mikkelin alueella kesällä 
2003 järjestetyissä Reserviupseerien 
64. pohjoismaisissa maastomestaruus-
kilpailuissa. Projekti kesti suunnitte-
luvaiheesta kilpailuorganisaation pal-
kitsemisvaiheeseen lähes neljä vuotta.

Vuosituhannen vaihteeseen men-
nessä sotilasurheilu ja ammunta me-
nettivät eri syistä johtuen piirimme 
reserviupseerikerhoissa  asemaansa 
keskeisenä toimintamuotona. Majuri 
Manninen pyrki  löytämään ratkaisuja 
tämän kehityksen kääntämiseksi. Vii-
meiset yritykset hän teki  2010-luvun 
alkuvuosina. Noptel-ammunnan alue-
valtausta Jorma tervehti suuresti.

 Jorma Manninen oli Mikkelin Re-
servinupseerien kunniajäsen. Hänelle 
oli myönnetty SVR R, RUL am ja Re-
sUL kam. Muistamme kiitollisin mie-
lin majuri Jorma Mannisen elämäntyö-
tä maanpuolustuksen saralla.

Pentti Nuutilainen
                                                                                 

In memoriam                     

Sotilasurheilun vuosikymmenien voimahahmo  
majuri Jorma Manninen siirtyi ajasta ikuisuuteen 

3.4.2021. Pandemiasta johtuen  81- vuotiaan Mannisen  
viimeinen matka tapahtui hiljaisesti ja vaatimattomasti.

Henkilöesittely Savon Vasama 2/2011

Majuri Jorma Manninen

 
 
Erkki Kuukka 
s. 1930 Lemi 
k. 2021 Mikkeli 
Metsätalousinsinööri 
Kapteeni (res) 
Mikkelin Reservinupseerit ry:n  
kunniajäsen 
Henkilöesittely Savon Vasama 2/2010 
 

Erkki Kuukka
s. 1930 Lemi

k. 2021 Mikkeli

Metsätalousinsinööri
Kapteeni (res)

Mikkelin Reservinupseerit ry:n 
kunniajäsen

Henkilöesittely Savon Vasama 
2/2010

Matti Toivakka
s. 1930 Mikkeli
k. 2021 Mikkeli

Kauppaneuvos
Kapteeni (res)

Mikkelin Reservinupseerit ry:n 
kunniajäsen

Kuva: Jussi Rekiaro

 
 

 
Kuva: Jussi Rekiaro 
 
Matti Toivakka 
s. 1930 Mikkeli 
k. 2021 Mikkeli 
Kauppaneuvos 
Kapteeni (res) 
Mikkelin Reservinupseerit ry:n  
kunniajäsen 
 
 

 
 

 
 
Jorma Manninen 
s. 1940 Kangasniemi 
k. 2021 Mikkeli 
Rakennusmestari 
Majuri (res) 
Mikkelin Reservinupseerit ry:n  
kunniajäsen 
Henkilöesittely Savon Vasama 2/2011 
 

s. 1940 Kangasniemi
k. 2021 Mikkeli

Rakennusmestari
Majuri (res)

Mikkelin Reservinupseerit 
ry:n kunniajäsen

SAVON VASAMA   2•2021        1716        SAVON VASAMA   2•2021



RUL:n liittovaltuusto hyväksyi lii-
ton tulevan vuoden toimintasuunnitel-
man ja talousarvion. Liittovaltuuston 
kokouksessa valittiin myös tulevan 
vuoden varapuheenjohtajat liitolle 
sekä liittovaltuuston puheenjohtajis-
to. Liittovaltuuston puheenjohtajana 
jatkaa Markus Lassheikki (maj res) 
Kirkkonummelta ja varapuheenjohta-
jana Jyri Vilamo (maj res) Helsingistä. 
Ensi vuodelle valittiin myös liittohal-
lituksen jäsenet piirien esitysten pe-
rusteella. Liittovaltuusto valitsi myös 
vuodelle 2022 liitolle kaksi varapu-
heenjohtajaa. Äänestyksen päätteeksi 
liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Tuomas Kuusivaara (yliluutn 
res). Toiseksi varapuheenjohtajaksi 
liittovaltuusto valitsi Mika Pakkasen 
(kapteeni res).

Sodan ja rauhan keskus Muistis-
sa kutsuvierastilaisuutena järjestetty 
maanpuolustusjuhla oli RUL 90 -juh-
lavuoden ja päätapahtuman huipen-
nus. Tervetulopuheen esitti RUL:n 
puheenjohtaja Aaro Mäkelä. Juhla-
puheen piti Maavoimien komentaja, 
kenraaliluutnantti Petri Hulkko. Juh-
lassa luovutettiin vuoden 2021 val-
takunnallinen ”Vuoden maanpuolus-
tusteko” -tunnustus Stadin Sisseille 
esikuntatyöskentelyn koulutusohjel-
man kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Ensiesityksenä juhlassa nähtiin So-
dan ja rauhan keskus Muistin tuottama 
Nuorten sukupolvien veteraaniperinne 
-video. Tervehdyspuheenvuorot esitti-
vät maa- ja metsätalousministeri Jari 
Leppä sekä Mikkelin kaupungin kau-
punginjohtaja Timo Halonen. Lisäksi 
juhlassa luovutettiin maanpuolustus-
mitaleja miekkojen kera. 

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) täytti toukokuussa 2021 
90 vuotta. RUL 90 -juhlavuoden päätapahtuma järjestettiin 
3.-4.12.2021 Mikkelissä. RUL 90 -päätapahtuma muodostui 
3.12.2021 pidetystä RUL:n liittohallituksen kokouksesta sekä 
4.12.2021 pidetyistä seppeleenlaskutilaisuudesta, RUL:n liit-
tovaltuuston juhlakokouksesta, juhlavuoden huipennuksena ol-
leesta RUL 90 -maanpuolustusjuhlasta ja kaikille avoimesta Lii-
gan jääkiekko-ottelusta Jukurit-Saipa.

RESERVIUPSEERILIITON 90-VUOTISJUHLAVUODEN 
PÄÄTAPAHTUMA 3.-4.12.2021 MIKKELISSÄ

Liittovaltuuston kokous valitsi puheen-
johtajakseen vuodelle 2022 Markus Las-
sheikin (oik). Kokoussihteerinä toimi 
liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen 
(kesk). Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä 
(vas) esitteli liiton ajankohtaisia 
asioita kokousväelle.

Liiton varapuheenjohtajaksi haki neljä 
ehdokasta. Ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen 

Tuomas Kuusivaara (neljäs oikealta) 
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Mika 

Pakkanen (toinen vasemmalta).

Lauantaina 4.12.2021 aamulla RUL:n dele-
gaatio ja liiton kansainväliset vieraat laski-
vat seppeleensä Päämajapatsaalle Mikkelin 
hallitustorilla. Tilaisuutta tuki Mikkelin Re-
servinupseerit ry:n muodostama lumipukui-
nen kunniavartio. 

suomen reserviupseeriliitto (rul) on reserviupseerien 
valmiuksia kehittävä maanpuolustusjärjestö. 

Se on perustettu toukokuussa 1931 ja sillä on noin 27000 henkilöjäsentä. 
Jäsenet kuuluvat liiton 305 jäsenyhdistykseen, jotka toimivat 

20 reserviupseeripiirin alaisuudessa. 
Noin kolmasosa jäsenistä on alle 35-vuotiaita.

RUL:n jäseneksi voidaan hyväksyä ne henkilöt, jotka ovat saaneet reserviupseerikoulutuksen. 

Liiton tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia taitoja, johtamiskykyä ja valmiuksia 
sekä toimia reserviupseeriyhdistysten ja niiden välisenä yhdyssiteenä. 

Lisätietoja: www.rul.fi
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JUKURIT YHTEISTYÖTÄ

Ennen ottelun alkua Ikioma 
Areenan pihalla järjestettiin maan-
puolustusnäyttely. Kahdelle sadalle 
ensimmäiselle kävijälle tarjottiin her-
nekeittoannos. Kävijöiden tutustutta-
vissa oli monenlaista Puolustusvoi-
mien ajoneuvokalustoa, esimerkiksi 
panssaroitu Mercedes-maastoauto. 
Mikkelin seudun reserviläisyhdistyk-
set esittelivät toimintaansa ja tarjosi-
vat yleisölle mahdollisuuden kokeilla 
pistooliammuntaa FN Expert (Nop-
tel) -ammuntasimulaatiojärjestelmäl-
lä. Koko otteluoillan aikana pistoo-
liammuntaa kävi kokeilemassa noin 
sata henkilöä. 

Maanpuolustusteemaisten jääkiekko-ottelujen sarja Mikkelissä sai jatkoa lauantaina 
4.12.2021, jolloin Ikioma Areenalla pelatun Jukurit-Saipa -ottelun otteluisäntänä toimi 
Suomen Reserviupseeriliitto RUL 90-juhlavuoden ja Mikkelin päätapahtuman kunniaksi. 
Samalla ottelussa juhlistettiin Rakuunasoittokunnan 100-vuotista historiaa.  

RUL90 -MAANPUOLUSTUS-
TEEMALLINEN 

JÄÄKIEKKO-OTTELU 
4.12.2021

Mikkelin Jukurit pelasi ottelussa lumi-
maastokuviollisissa pelipaidoissa. Sekä 
Jukurien että Saipan käyttämissä vastaa-
vissa metsämaastokuviollisissa pelipai-
doissa oli joukkueen oman tunnuskuvion 
lisäksi kaikissa RUL90 -juhlalogo, Sodan 
ja rauhan keskus Muistin logo sekä Tam-
menlehvän Perinneliiton tunnus. 
Kuva: Mikko Kankainen/Jukurit)

Ennen jääkiekko-ottelun alkua Ikioma Areenan pihalla järjestettiin maanpuolustus-
näyttely. Nähtävillä oli Puolustusvoimien erilaisia ajoneuvoja, tarjolla hernekeittoate-
rioita, reserviläisyhdistysten esittelyjä sekä mahdollisuus kokeilla pistooliammuntaa 
ammuntasimulaatiojärjestelmällä. (Kuva: Harri Skopa)

Jääkiekko-ottelun alussa jäällä 
nähtiin maanpuolustushenkiset lip-
puseremoniat. Etelä-Savon aluetoi-
miston päällikkö, everstiluutnantti Ari 
Määttä esitti tervehdyksensä ja lähet-
ti ottelusta seppelpartion laskemaan 
seppeleen sankarihautausmaalle. Ot-
telun avauskiekon tipautti RUL:n pu-
heenjohtaja Aaro Mäkelä. Otteluun 
järjestetyn tauon aikana yleisö seu-
rasi videolähetyksenä seppeleenlas-
kuseremoniaa sankarihautausmaalta. 

Jääkiekko-ottelun maanpuolus-
tusteeman mukaisesti molemmat 
jääkiekkojoukkueet käyttivät eri-
koisvalmisteisia maastokuvioituja jää-
kiekkopelipaitoja. Kotijoukkue Juku-
rit pelasi lumimaastokuviollisissa ja 
vierasjoukkue Saipa metsämaastoku-
viollisissa pelipaidoissa. Poikkeuksel-
lisesti pelipaidoissa ei ollut kaupallisia 
mainoksia, vaan pääroolissa paitojen 
tunnuksissa oli Tammenlehvän Perin-
neliiton tunnus (tammenlehväkuvio). 
Tällä haluttiin korostaa sekä veteraani-
asian tärkeyttä yleensäkin, mutta juh-
listaa sillä aiemmin lauantaina RUL90 
-maanpuolustusjuhlassa ensiesityk-
sensä saanutta Sodan ja rauhan keskus 
Muistin tuottamaa Nuorten sukupolvi-
en veteraaniperinne -videota. 

Jääkiekko-ottelu oli erittäin tasa-
väkinen. Loppujen lopuksi Jukurit on-
nistui tekemään ottelun voittomaalin 
kolmannen erän viimeisellä pelimi-
nuutilla. Otteluvoitto niukasti ja täpä-
rästi siis 1-0 Jukureille. 

Antti Laitsaari Mikkelin Reservinupseereista ja Esa Tuu-
panen Mikkelin Reserviläisistä tarjosivat näyttely-yleisölle 
mahdollisuuden kokeilla pistooliammuntaa ampumasimu-
laattorilaitteistolla. Ottelun aikana ammuntapiste toimi jää-
hallin sisätiloissa. Koko otteluillan aikana ammuntaa kävi 
kokeilemassa noin 100 henkilöä. (Kuva: Harri Skopa)

Pistooliammuntasimulaatiojärjestelmä tuottaa todentuntui-
sen ampumatuntuman ja -kokemuksen. Harjoitteluaseessa on 
infrapunasädelähetin, joka laukaisuhetkellä lähettää tähtäys-

suuntaan infrapunasäteen. Oikein tähdätty ja maalitauluun 
oikeaan paikkaan osuva laukaus kaataa maalitaulun osuman 

merkiksi (taulu nousee itsestään taas pystyyn). 
(Kuva: Mikko Kankainen/Jukurit)

Ottelun alussa jäällä järjestettiin lippuseremoniat, Maamme laulu -esitys, Etelä-Savon 
aluetoimiston tervehdys, seppelepartion lähettäminen sankarihautausmaalle ja ottelun 
avauskiekon pudottaminen. (Kuva: Harri Skopa) 

Jääkiekko-ottelu Jukurit-Saipa oli varsin tasaväkinen. Ottelun ratkaisumaali syntyi 
vasta kolmannen erän viimeisellä minuutilla eli ottelu Jukureille 1-0. 
(Kuva: Mikko Kankainen/Jukurit)

Joukkueiden 4.12. ottelussa käyttä-
mät pelipaidat myydään kaikille avoi-
messa sähköisessä Huuto.net -huu-
tokauppapalvelussa ja pelipaitojen 
myyntituotot osoitetaan kokonaisuu-
dessaan Nuorten sukupolvien veteraa-
niperinne -tiedotus- ja koulutusvideon 
tuotantokustannuksiin. Pelipaitahuu-
tokaupan vastuullinen järjestäjä on 
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry. 

       
      Teksti: Harri Skopa

JUKURIT - SAIPA

Paitahuutokauppa on avoin-
na 15.12. saakka osoitteessa: 
https://www.huuto.net/kaup-
pa/suur_savon_reserviupsee-

ripiiri
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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. Matti Laukkarinen
040 0803011
matti.laukkarinen@surffi.fi

Siht. Raimo Huhtiniemi
040 0156516
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
tuomo.mannisto@gmail.com
Pieksämäen Reserviupseerikerho ry
Pj. Hannu Jäppinen
050 5444750
hannu.jappinen@pp1.inet.fi

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

Punkaharjun    
Reserviupseerikerho ry
Pj. Mika Heikkonen
050 5988046
mika.heikkonen@metsagroup.com
Puumalan Reservinupseerit ry
Pj. Unto Pasanen
040 8347340
unto.pasanen@gmail.com
Rantasalmen    
Reserviupseerikerho ry
Pj. Juha Viinanen
040 0155335
jussiviinanen@gmail.com

Siht. Olli Pitkänen
044 2813292
ollipitkanen55@gmail.com
Ristiinan Reservinupseerit ry
Pj. Risto Himanen
050 0781919
ristophimanen@gmail.com

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

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIKERHOT 2022

RESERVIUPSEERIPIIRIN
HALLITUS

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

1. vpj. Panu Pankakari
panu.pankakari@spyder.fi

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

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

Harri Skopa
Toiminnanjohtaja
Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli
p. 050 5349876
suursavon.reservipiirit@gmail.com

PIIRITOIMISTO

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

Mika Häkkinen
Elmeri Jurvanen
Heikki Jäntti  
Mikko Puhakka
Jukka Rönkä

RESERVILÄISPIIRIN
HALLITUS

YHTEYSTIEDOT 1.1.2022

SUUR-SAVON RESERVILÄISYHDISTYKSET 2022

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

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 Kakriainen
040 088703
aki_kakriainen@hotmail.com

Juvan Reserviläiset ry
Pj. Mikko Nykänen
0500 651 136
sra.juva@gmail.com

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

Siht. Pertti Ranta
040 8389287

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 0153754
pekka.ripatti@otso.fi

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. 

Ilmoita yhteystietojen muutokset 
piiritoimistolle:

suursavon.reservipiirit@ 
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 

Juusonen Sirkka
040 5713085
sirkka.juusonen@gmail.com

MIKKELIN   
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Pj. Metsäkallio Anu
p. 040 583 4580
mikkelinmaanpuolustusnaiset@
gmail.com

PERTUNMAAN    
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

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

NAISTEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

MÄNTYHARJUN    
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Pj. Louhivuori Liisa 
p. 0400 490 564
liisa.t.louhivuori@gmail.com

PIEKSÄMÄEN SEUDUN  
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Pj. Juusonen Sirkka
040 571 3085
sirkka.juusonen@gmail.com

SAVONLINNAN SEUDUN  
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

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

KUMPPANIT

etelÄ-savon maanpuolus-
tusyhDistys ry

Puheenjohtaja Kari Hiltunen
045 8449994
kj.hiltunen@surffi.fi

Sihteeri Anneli Niskanen
040 519 0881
anneli.niskanen@surffi.fi

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

KaDettiKunta ry
Etelä-Savon Kadettipiiri 
Puheenjohtaja Mika Barck
029 9800
mika.barck@mil.fi

maanpuolutusKoulutus
Kaakkois-Suomen 
maanpuolustuspiiri 
www.mpk.fi/kaakkois-suomi

Piiripäällikkö Jyrki Niukkanen
040 0857701
jyrki.niukkanen@mpk.fi

Mikkelin koulutuspaikka
Valmiuspäällikkö 
Pertti Pulkkinen
040 4387198
pertti.pulkkinen@mpk.fi

Koulutuspäällikkö 
Jussi Hämäläinen
044 5959335
jussi.hamalainen@mpk.fi

Liikuntapäällikkö 
Heikki Tonteri 
0505510655
heikki.tonteri@mpk.fi

miKKelin    
sotilasKotiyhDistys ry

Puheenjohtaja Ansa Iivanainen
044 0225380
sotilaskoti.mli@gmail.com

puolustusvoimat 
Etelä-Savon aluetoimisto 
www.puolustusvoimat.fi/
etela-savon-aluetoimisto
etela-savonaluetoimisto@mil.fi
Tyrjäntie 9, 50150 Mikkeli

Alueupseeri Lauri Väisänen
029 9436131
lauri.vaisanen@mil.fi

savon sotilasperinne-  
yhDistys porrassalmi ry

Puheenjohtaja Markku Riittinen
040 5321397
markku.riittinen@
jalkavakimuseo.fi

soDan Ja rauhan KesKus 
muisti 

www.muisti.org 
Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli
050 552 4233
info@muisti.org

suur-savon maanpuolus-
tuKsen Kannatus-  
rahastoyhDistys ry

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

Sihteeri Jukka Rönkä 
040 1896558
jukka.ronka@surffi.fi

suur-savon siniBaretit ry
Puheenjohtaja 
Jan-Aulis Hiltunen
050 5675867
jan-aulis.hiltunen@luukku.com

6.12.2021 YLENNETYT ETELÄ-SAVON RESERVILÄISET

Tasavallan Presidentti on ylentänyt 6.12.2021 
seuraavat reservin upseerit:

maJuriKsi: 
Simopekka Mäkelä    Mikkeli
Pasi Rauno Antero Weide   Pieksämäki

KapteeniKsi: 
Joakim Johannes Juhola    Hirvensalmi

luutnantiKsi: 
Aleksi Antero Lahtonen    Mikkeli

  

Etelä-Savon aluetoimiston päällikön 
ylentämät 6.12.2021:

YLIVÄÄPELIKSI     
Marttila Pasi Juhani Mäntyharju
Patjas Mikko Tapani Mäntyharju
 

yliKersantiKsi  
Haatanen Juho Ville Tapio Savonlinna
Hirvilammi  Mika Petri Mikkeli
Kimari Toni Arttu Juhani Mikkeli
Salo Matias Veikko T Mikkeli
Vihonen Ville-Veikko Rantasalmi

KersantiKsi   
Heimonen Iiro Severi  Turku
Lappalainen Toni Markus Olavi  Savonlinna
Liikanen Jere Matias  Mikkeli
Paavilainen Niko-Petteri Tapio  Mikkeli
Pulkkinen Mikko Tapani  Mikkeli
Saaririnne Sami Herman  Mäntyharju

aliKersantiKsi   
Avikainen Jussi Jalmari  Mäntyharju
Ollilainen Jari Petteri  Savonlinna
Strid Paavo Otto Aleksi  Pertunmaa
Summanen Santtu Ville Arvid  Mikkeli
Tiusanen Reijo Jyri-Petteri  Mikkeli

KorpraaliKsi  
Himanen Kuisma Esko Ilmari  Mikkeli
Hämäläinen Reetta-Leena J   Mikkeli
Jalvanti Nico Kai Kristian  Savonlinna
Partti Jere Akseli  Mikkeli
Peltola Tuomas Petteri  Mäntyharju
Peuhkuri Toni Markus  Pieksämäki
Roitto Joona Pekka Tapani  Mäntyharju
Silander Juho Sakari Kalevi  Pieksämäki
Tahvanainen Petri Mikael  Savonlinna
Turkki Tuomas Petteri  Mikkeli
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PALKITUT

HYVÄÄ TALVEA JA 
KEVÄÄN ODOTUSTA 
SAVON VASAMAN
LUKIJOILLE!
Seuraava Vasama 
ilmestyy alkukesästä 2022

3. luoKan vapauDenristi 
Pentti Nuutilainen

rul Kultainen ansiomitali solJen Kera
Petri Partti 

rul Kultainen ansiomitali 
Seppo Anttalainen 
Pentti Saarinen

rul hopeinen ansiomitali 
Hannu Ahonen
Antti Haverinen 
Lassi Kiviluoto
Veli Kovanen
Eero Kontinen 
Raimo Reinikainen
Jukka Salmi
Aimo Savolainen
Joni Volanen 

rul pronssinen ansiomitali 
Mika Häkkinen
Timo Kiviranta
Nikolai Muurman
Henri Myllys
Antti Puttonen
Toni Reinikainen
Tapio Teittinen

Tuulikki Vainio 
Jari Pekka Valkonen
Tuomas Valkonen
Juha Viitala

res hopeinen ansiomitali 
Eero Kontinen
Jussi Saarinen
Juhani Sihvonen
Joni Volanen

savon vasama -mitali 
Ari Kuikka
Ari Korhonen
Oiva Koljonen
Heikki Kupiainen
Juhani Laitinen
Pentti Lampinen
Jouko Nousiainen
Heimo Marttinen
Pertti Pukarinen
Ari Tolvanen
Pekka Tukiainen
Markku Tuominen
Juha Uosukainen 

vuoDen reservilÄinen 
Arto Nousiainen

HEIKKILÄN  YRTTTILA

Heikkilän Yrttitila Oy
www.kotimaisetyrtit.� 

Kuivatut kotimaiset 
yrtit • yrttimauste-
seokset • yrttiteet 
• makusokerit 
• yrttidipit • kristalli-
suola • savusuola 
• yrttisuola

Kotimaisia yrttejä

	  
	   	  

TÄSSÄ	  	  
	  

voisi	  olla	  sinun	  paikallisyhdistystäsi,	  sen	  toimintaa	  ja	  	  
sen	  toimijoita	  koskeva	  uutinen.	  Kuvien	  kanssa	  tai	  ilman.	  

	  
Reservipiirien	  tiedostuslehden	  tärkein	  tehtävä	  on	  tiedottaa	  reservipiirien	  

paikallisyhdistysten	  ajankohtaisista	  asioista,	  mielenkiintoisista	  tapahtumista	  ja	  
aktiivisista	  toimijoista.	  	  

	  
Tiedotuslehtemme	  sisällön	  tärkeimmät	  lähteet	  ja	  sen	  parhaat	  reportterit	  ovat	  

reservipiirien	  paikallisyhdistykset	  ja	  niiden	  aktiiviset	  toimijat	  itse.	  Tarjoa	  rohkeasti	  
piirilehdellemme	  uutista	  omasta	  yhdistyksestäsi,	  sen	  tapahtumista	  ja	  sen	  

toimijoista.	  	  
	  

Lähetä	  juttuvinkkisi	  Suur-‐Savon	  Reservipiirien	  piiritoimistolle	  osoitteeseen:	  
suursavon.reservipiirit@gmail.com	  

	  
	  

SRA-SM kilpailut kisattiin Niini-
salon ampuma-alueella hyvin vaihte-
levissa sääolosuhteissa viikon 30 ai-
kana. Kilpailuissa ampui 232 ampujaa 
ympäri Suomen ja Suur-Savon edus-
tajia oli paikalla yhteensä 15 kappa-
letta. Osa Suur-Savon edustajista am-
pui pelkästään kilpailussa, mutta sen 
lisäksi osa oli mukana myös kilpai-
lun järjestelyissä. Suur-Savon tuoma-
rit pyörittivät yhtä kiväärirastia sekä 
yksi edustaja toimi kilpailun teknise-
nä neuvonantajana.

Kilpailu koostui 12 rastista, jois-
ta kuusi ammuttiin kiväärillä, kaksi 
haulikolla ja kolme pistoolilla. Yksi 
rasteista oli yhdistelmärasti, jossa 
ammuttiin haulikolla sekä pistoolil-
la. Rastit olivat kohtuullisen vaativia 
ja se teki eroja kilpailijoiden välille. 
Pisimmät ampumamatkat olivat pis-
toolilla 50m, kiväärillä vajaa 300m 
ja haulikolla noin 30m. Pelkät mat-
kat aiheuttivat tekemistä, mutta myös 
hankalat ampuma-asennot toivat oman 
mausteensa. SRA on laji, jossa pitää 
hallita kaikki asetyypit ja juuri se sii-
nä viehättääkin. 

Suur-Savon edustajista parhai-
ten sijoittui Tomi Miettinen, joka oli 
yleiskilpailun 15., Pekka Anttonen oli 
yleiskilpailun 30. ja senioreiden nel-
jäs. Suur-Savon 1 joukkue sijoittui yh-
deksänneksi. 

Suur-Savon edustajat kiittävät 
Kankaanpään Reserviläisiä, jotka kil-
pailun järjestivät. Kiitoksen ansait-
sevat myös kaikki talkoolaiset, jotka 
mahdollistavat kilpailun. Sen verran 
jäi tuloksista hampaankoloon, että ensi 
vuonna Rovajärvelle lähtee entistä pa-
remmat Suur-Savon joukkueet.

     Teksti: Tomi Miettinen

Sovelletun Reserviläisammunnan 
(SRA) SM-kilpailut Niinisalossa

Suur-Savon tuomarit rastillaan. (Kuva: Jukka Salovainio)

Suur-Savon ampujat juonimassa Lapin ampujien kanssa kuinka Rasti 5 pitäisi ampua. 
(Kuva: Jukka Salovainio)

Suur-Savon edustajia ensimmäisen kisapäivän jälkeen. (Kuva: Mirva Turtiainen)
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Verkkokauppa: www.kuomashop.fi

  Jalkineita    
  ulkoiluun 
  ja
  vapaa-aikaan!

www.kuoma.fi 


