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Suurin tapahtuma kuluneena vuonna on luonnollisesti ollut Venäjän oikeudeton hyök-
käys Ukrainaan, joka muutti perustavanlaatuisesti turvallisuusympäristöämme. Toki tämä 
kehityskulku ei olisi pitänyt tulla suurena yllätyksenä, kun otetaan huomioon Venäjän vii-
me vuosien sisäinen ja ulkoinen kehitys. Kuitenkin tahdottiin uskoa hyvään ja parempaan 
huomiseen, mutta jälleen, niin kuin monta kertaa ennenkin, se osoittautui turhaksi toiveeksi. 
Sinisilmäisyyteen meillä ei ole varaa, vaikka toki luottamus asioiden järjestymiseen onkin 
sinänsä hyvä ja kaunis asia. Toivon, että tämä oppitunti on nyt päättäjiemme osalta opittu, 
kun pystymme reaaliaikaisesti näkemään Venäjän tavoitteet ja keinot niiden saamiseksi. Mi-
käli saisin esittää toisen toiveen, olisi se, ettei tätä saatua oppituntia aivan heti unohdettaisi. 

Sodalla on ollut myös seurannaisvaikutuksia reserviläistoimintaan hyvin monella taval-
la. Osa näistä vaikutuksista on ollut positiivisia, kun kertausharjoituksiin ja erilaisiin puo-
lustusvälinehankintoihin on löytynyt vihdoin mittavasti rahoitusta. Varautuminen erilaisiin 
vaihtoehtoihin tilanteen kehittymisen suhteen onkin suurta viisautta. Meneillään oleva krii-
si on tuonut myös huomattavasti uusia jäseniä Reserviläisliittoon ja jäseniä on tällä hetkel-
lä noin 46 000 jäsentä. Kun verrataan tilannetta edellisvuoteen, niin uusia jäseniä on tullut 
lähes 8000. Kriisin seurauksena tapahtuva suuri liiton jäsenmäärän kasvu ei suinkaan ole 
ensimmäinen kerta ja näin kävi myös Georgian sodan ja Krimin valtauksen seurauksena. 
Pidän erittäin hyvänä asiana sitä, että suomalaiset kokevat tarvetta tehdä kriisin uhatessa jo-
takin ja liittyminen maanpuolustusjärjestöihin onkin juuri yksi tällainen keino. Myös piirim-
me alueella jäsenkasvua on tapahtunut mukavasti ja jäseniä on tätä kirjoittaessani hieman 
alle 1400. Jo vuosia piirimme jäsenmäärä oli laskenut tasaisesti ja esimerkiksi vuoden 2021 
alussa jäsenmäärämme oli 1244. Kasvu on siis hieno asia, mutta nämä uudet jäsenet kai-
paavat myös toimintaa ja yhdistykset ovatkin pyrkineet lisäämään sitä mahdollisuuksiensa 
mukaan. Tahdonkin kiittää kaikkia kentän toimijoita panoksestanne tässä tärkeässä työssä!

Erilaisia tapahtumia on ollut kahden vuoden puheenjohtajuuteni aikana runsaasti ja 
laskelmieni mukaan 26 tällaiseen olen päässyt osallistumaan. Järjestötoimintaan kuulu-
vat myös olennaisesti erilaiset kokoukset lyhyistä muutaman tunnin sessioista aina pari-
päiväisiin reissuihin ympäri Suomea. Näitäkin on kertynyt noin 70 kappaletta. Olen muka-
na myös Reserviläisliiton kansainvälisessä toiminnassa, joten näihin vuosiin on koronasta 
huolimatta mahtunut myös useita reissuja ulkomaille kansainvälisen reservin aliupseerijär-
jestö CISOR:n kokouksiin. 

Viimeisin suurempi piirin tapahtuma oli syyskokous, joka järjestettiin Sodan ja Rauhan 
keskus Muistissa. Kokouksessa paitsi käytiin läpi mennyttä, niin paalutettiin myös suunta-
viivoja tulevalle vuodelle. Kokouksessa valittiin myös puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuo-
tiskaudeksi. Tulin jälleen valituksi, joten kiitän jälleen osoitetusta luottamuksesta! Aloittaes-
sani ensimmäistä kauttani puheenjohtajana asetin itselleni tavoitteeksi että kävisin vierailulla 
mahdollisimman monessa piirimme jäsenyhdistyksessä, mutta tämä ei ole toteutunut aivan 
siinä laajuudessa kuin olisin toivonut. Tähän mennessä olen vieraillut yhteensä viidessä yh-
distyksessä. Tässä on siis varaa vielä parantaa, mutta onnekseni siihen vielä mahdollisuus 
tulevana kaksivuotiskautena on. Toimiminen niin paikallistasolla kuin myös valtakunnalli-
sesti on ollut palkitsevaa ja jatkan tätä työtä tarmokkaasti myös tulevaisuudessa. Kokouk-
sessa käytiin läpi myös toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle ja siellä on useita aivan uu-
sia asioita ja projekteja, mutta niistä lisää ensi vuoden aikana.

Onnitteluni vielä kaikille itsenäisyyspäivänä ansioista palkituille ja ylennetyille sekä hy-
vää talven jatkoa kaikille muille tasapuolisesti!

Arto Nousiainen
Puheenjohtaja, Suur-Savon Reserviläispiiri ry

TERVEHDYS, HYVÄT 
SAVON VASAMAN LUKIJAT

Vuosi on jälleen kääntynyt talveen ja 
on aika vuoden toisen Savon Vasa-
man. Tässä on myös hyvä tilaisuus 
tarkastella mennyttä vuotta niin pii-
rin kuin myös valtakunnallisen re-
serviläistoiminnan näkökulmasta.
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 Kun opimme sopeutumaan ja elä-
mään arkea kahden korona vuoden 
ajan, niin saimme riesaksemme vuo-
den 2022 alkupuolessa meidän jokai-
sen arkeen vaikuttavan Venäjän ja Uk-
rainan välisen sodan. 

Sota ei ole vaikuttanut vain sen so-
tiviin osapuoliin, vaan sen vaikutukset 
ovat olleet moninaiset ja maailmanlaa-
juiset. Energian saatavuus, riittävyys 
ja hinnan korotukset, taloudellisen 
tilanteen kiristyminen ja jopa ruoan 
käyttäminen sodan välineenä vaikut-
tavat välillisesti meihin kaikkiin.

Voidaan todeta, että arjen vitsaus-
ten keskellä silmämme suomalaisina 
ovat avautuneet ja olemme oppineet 
huomaamaan, että varautuminen pit-
källä aikavälillä on viisasta ja kannat-
tavaa. Ennakoivilla toimenpiteillä voi-
daan turvata tulevaisuutta. 

Meidän suomalaisten usko maan-
puolustukseen on säilynyt vakaan 
maailmantilanteen valitessa ja sen 
pohjalle voidaan turvata myös epä-
vakaina aikoina. Varautuminen myös 
jatkuu. Ukrainan sodan vaikutuksesta 
Suomi on hakeutunut Naton jäseneksi 
ja jäsenyyden toteutuminen on loppu-

suoralla, odottaen kahden jäsenmaan 
hyväksyntää. 

Vuoden tapahtumilla on ollut myös 
vaikutusta vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen saralla. Kiinnostus vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön on kasva-
nut ja näkyyn jäsenmäärän kasvuna 
yhdistyksissämme. Jäsenistömme on 
ollut myös aktiivisesti mukana kulu-
van vuoden aikana Suur-Savon Reser-
viupseeripiirin alueella järjestettävien 
tapahtumien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa yhteisvoimin muiden alu-
een maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 

Kuluvan vuoden aikana on Reser-
viupseeripiirillämme ollut myös ak-
tiivisen kehittäjän rooli maanpuolus-
tuksen ja arjenvarautumisen saralla 
monin eri tavoin. Jo aiemmin aloi-
tettu KX- (drone) hanke on toteutus-
vaiheessa ja laajan tukijoukon avulla 
sitä saadaan vietyä eteenpäin suun-
nitellusti.  

Vuoden loppumetreillä käynnis-
tettiin myös arjen turvaan ja sekä va-
rautumiseen liittyvä VALMIUS25- 
hanke, jonka tavoitteena on aktivoida 
toimintaan alueemme varttuneempaa 
väkeä, joilla on osaamista ja resursseja 

antaa oma panoksensa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen käyttöön. Myös 
tälle hankkeelle on olemassa laaja tu-
kijoukko ja sen jalkauttaminen käy-
tännön tekemiseksi etenee määrätie-
toisesti eteenpäin.

Tässä vaiheessa vuotta on viimeis-
tään kiitoksen paikka kaikille maan-
puolustuksen ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen parissa työskenteleville, 
toimintaan osallistuneille sekä tuki-
joille. 

Ilman yhteistyötä, toimintaa tuke-
via tahoja sekä mukana toiminnassa 
olevia käsipareja tuloksia ei syntyi-
si. Tulokset puhuvat kuitenkin puo-
lestaan. 

Paljon on saatu aikaan jälleen yh-
dessä. 

Kiitos siitä kaikille!

Jan-Aulis Hiltunen
Puheenjohtaja
Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry

RESERVIUPSEERIPIIRIN TERVEISET

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry

Vuosi 2022 alkaa olla loppu metreillä ja se on 
monessa mielessä ollut mieleenpainuva ja jää 
varmasti historian kirjoihin eräänä käännekoh-
tana maailmanhistoriassa.
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Puolustusvoimia ja siten myös 
maavoimia on kehitetty uhkaperus-
taisesti ja pitkäjänteisesti. Kehittämi-
seen liittyvät toimenpiteet ovat olleet 
oikeita ja oikea-aikaisia. Toimenpitei-
tä on tehty ja tehdään vastaamaan pa-
remmin Ukrainan sodan vaikutuksiin 
ja muuttuneeseen turvallisuusympä-
ristöön. Puolustusvoimien suoritus-
kyvyn kehittämiseen on tehty mitta-
via panostuksia.

Laaja-alaisen vaikuttamisen en-
naltaehkäisyn ja hallinnan perustyö 
tehdään paikallistasolla. Konfliktien 
nopeus ja ennakoimattomuus edellyt-
tävät sitä, että normaaliolojen toimin-
nassa meidän on rakennettava vahva 
ja konkreettinen yhteistyön verkosto. 
Verkoston tulee kattaa eri yhteistoi-
mintaosapuolet, kuten eri viranomai-
set, kaupungit ja kunnat sekä yhdis-
tykset. Toimiva pohja rakennetaan 
yhteisellä tiedonvaihdolla, toisten suo-
rituskykyjen ja tehtävien tuntemuk-
sella, yhteisillä vakioiduilla ja myös 
testatuilla toimintatavoilla. Tämä 
muodostaa myös perustan paikallis-
puolustukselle. 

Karjalan prikaatin ja muiden viran-
omaisten ja yhteistoimintaosapuolten 
yhteistoiminta on tiivistä. Suunnitte-
lemme ja harjoittelemme säännölli-
sesti yhdessä tehtäviämme. Syksyn 
aikana toteutimme paikallispuolustus-
harjoituksen ”Etelä-Savo 22” Savon-
linnan alueella. Saadut harjoituskoke-
mukset vahvistivat yhdessä tekemisen 
voimaa. Kiitokset kaikille harjoituk-
seen osallistuneille. 

Reserviläiset muodostavat paikal-
lisjoukkojemme rungon. Laajan reser-
vin entistä parempi hyödyntäminen on 
asetettu tavoitteeksi. Reserviläisten 
paikallistuntemusta ja siviilissä han-
kittua osaamista on kyettävä entistä 
enemmän hyödyntämään. Tämä lin-
jaa kehitystarpeita niin vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutukseen kuin 
reservin koulutuksen suunnittelulle 
sekä toimeenpanolle. Tavoitteena on 
rakentaa reserviläiselle entistä parem-
mat mahdollisuudet osallistua aktiivi-
seen maanpuolustuksen harjoitteluun 
ja rakentaa mielekkäitä urapolkuja eri 
poikkeusolon tehtäviin. 

Työ jatkuu. Joukkojen koulutta-
minen jatkuu tiiviinä. Olemme tam-
mikuussa valmiina ottamaan jälleen 
uuden saapumiserän, noin 2000 ase-
velvollista koulutukseen. Koulutetta-
vien reserviläisten määrää on nostettu, 
mikä on näkynyt myös Karjalan pri-
kaatissa lisääntyneinä harjoituksina 
ja koulutustapahtumina. Prikaatimme 
asevelvolliset ovat osallistuneet vuo-
den aikana myös useisiin yhteishar-
joituksiin kansainvälisten joukkojen 
kanssa Suomessa. Tavoitteena on yhä 
korkeamman valmiuden saavuttami-
nen vastaamaan turvallisuusympäris-
tömme muutoksiin.  

Toivotan turvallista ja rauhallis-
ta joulun aikaa ja Uutta vuotta Savon 
Vasaman lukijoille!

Eversti 
Petri Olli
Karjalan prikaatin 
apulaiskomentaja

Käynnissä oleva sota Ukrainassa on 
osoittanut, että nykyaikaisessa konfliktis-
sa käytetään tavoitteiden saavuttamiseen 
entistä laajempaa keinovalikoimaa. Vai-
kuttaminen kohdistuu ja koskettaa koko 
yhteiskuntaa. Tällaiseen laaja-alaiseen 
vaikuttamiseen vastaaminen haastaa 
meidät monella tavalla. Meidän on pys-
tyttävä vastaamaan sotilaallisen voiman-
käytön uhkiin sekä varautumaan myös 
uudentyyppisiin uhkiin.
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ETELÄ-SAVON ALUETOIMISTON 
PÄÄLLIKÖN TERVEHDYS

 Ukrainan sodan kokemuksia on 
jo otettu omassa toiminnassamme ja 
koulutuksessa huomioon. Sodankäynti 
on vielä nykyäänkin koko yhteiskun-
taan vaikuttava kriisi, joka vaikuttaa 
koko yhteiskunnan toimintaan ja jo-
kaiseen kansalaiseen. Olemme olleet 
Suomessa kaukaa viisaita. Kokonais-
turvallisuuden toimintatapamallimme 
näyttää sopivan nykyaikaiseen sotati-
laan. Sotaan ei varmasti koskaan voi 
olla liian valmis. Yhteiskuntamme on 
kuitenkin vuosikymmeniä varautu-
nut poikkeusoloihin ja sotatilaankin. 
Kansainvälisen turvallisuustilanteen 
muutos ja laaja-alainen varautuminen 
erilaisiin häiriötinateisiin korostaa vi-
ranomaisten ja muiden toimijoiden vä-
listä yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan 
keskiössä on myös paikallisesti yhteis-
kunnan toiminnan ja kansalaisten elin-
mahdollisuuksien turvaaminen kaikis-
sa turvallisuustilanteissa.

Suomen puolustusratkaisun kulma-
kiviä ovat vuosikymmeniä olleet ylei-
nen asevelvollisuus ja korkea maan-
puolustustahto. Maanpuolustustahdon 
merkityksen myös nykypäivänä ovat 
ukrainalaiset meille viime kuukau-
sina osoittaneet. Tässä epävarmassa 
ajassa saamme olla tyytyväisiä, että 
Suomen maanpuolustustahto on maa-
ilman laajuisestikin tarkasteltuna erit-
täin korkea.

Aluetoimistomme tärkein tehtävä 
on paikallispuolustuksen suunnitte-
lu ja johtaminen Etelä-Savossa. Tur-
vallisuustilanteen muuttuminen ei ole 
aiheuttanut merkittäviä muutostarpei-

ta laadittuihin operatiivisiin suunnitel-
miimme. Suunnitelmien toimeenpa-
nokykyä on tarkasteltu ja tarvittavia 
hienosäätöjä on tehty. Viranomaisyh-
teistyö alueemme viranomaisten, 
kaupunkien, kuntien ja muiden toi-
mijoiden kanssa on lisääntynyt merkit-
tävästi. Varautuminen ja valmiussuun-
nittelu ovat olleet kaikilla toimijoilla 
ajankohtaisia. Suomalainen kokonais-
turvallisuusmalli toimii erinomaisesti 
myös näin alueellisesti. 

Harjoitustoiminnassa aluetoimis-
ton painopiste tänä vuonna oli syk-
syllä 2022 alueellamme toteutetussa 
paikallispuolustusharjoituksessa. Har-
joituksen keskiössä oli paikallisjouk-
kojen suorituskyvyn kehittäminen ja 
eri viranomaisten, kuntien ja muiden 
toimijoiden yhteistoiminta laaja-alai-
sen vaikuttamisen tilanteessa, joka es-
kaloitui harjoituksen aikana sotilaalli-
sen voiman käytön torjunnaksi. 

Harjoitukseen osallistui Puolustus-
voimien joukkoja noin 1000 henkilöä 
ja yli 200 Etelä-Savon alueen viran-
omaista ja muuta toimijaa. Harjoitus-
kokonaisuus oli laaja-alainen, haas-
tava ja varmasti kaikille toimijoille 
mielenkiintoinen toiminta-alueella, 
joka ei tarjonnut Puolustusvoimille 
omien varuskuntien tai joukko-osas-
tojen lähitukea. Savonlinnan kaupunki 
lähiympäristöineen tarjosi harjoituk-
seen osallistuville haastavan ja var-
masti mieleenpainuvan toimintaym-
päristön. 

Poliisiviranomaisen johdolla har-
joittelimme yhteistoimintaa vaativassa 

voimankäyttötilanteessa Olavinlinnas-
sa ja sen lähialueella. Pelastuslai-
toksen johdolla harjoittelimme yh-
teistoimintaa väestön laajamittaisen 
siirron tilanteessa. Molempiin osa-
harjoituksiin osallistui yli sata toimi-
jaa alueemme sairaanhoitopiireistä, 
Etelä-Savon valmiusjohtoryhmästä, 
SAMIEDU:sta, Savonlinnan kaupun-
gista, AVI:sta, ELY:stä ja muista Ete-
lä-Savon kunnista ja kaupungeista. 
Kokonaisuudet tarjosivat eritoimijoil-
le mahdollisuuden omien valmius- ja 
varautumissuunnitelmiensa testaami-
seen ja kehittämiseen. Paikallisjoukot 
pääsivät harjoittelemaan omia keskei-
simpiä tehtäviään; joukkojen perus-
tamista, kohteiden suojaamista, eri-
koisjoukkojen vastaista toimintaa ja 
taistelutehtäviä. 

Paikallispuolustuksen johtami-
seen liittyen pääsimme harjoitutta-
maan esikuntaamme ja esikunta- ja 
viestikomppaniaamme sekä kehittä-
mään arjen ratkaisujamme yhdessä 
paikallisen elinkeinoelämän kanssa. 
Lisäksi harjoitus kehitti Etelä-Savon 
alueen viranomaisyhteistoiminnan ja 
eri yhteistoimintaosapuolten välistä 
suunnittelua, johtamista, toimeenpa-
noa ja alueen viranomaisten yhteistä 
viestintää. Erinomaisen hyvin alueem-
me toimijat harjoitukseen sitoutuivat. 
Harjoitus kehitti meidän kaikkien ky-
kyä turvata alueellamme yhteiskun-
nan elintärkeitä toimintoja ja kansa-
laisten turvallista elämää. Käytänkin 
tilaisuuttani ja kiitän harjoitukseen 
osallistuneita erinomaisen harjoitus-

Kansainvälinen turvallisuustilanne on Euroopassa ja 
lähialueellamme merkittävästi muuttunut viimeisen 
vuoden aikana. Venäjän laajan hyökkäyksen käynnis-
tämisestä Ukrainaan on kulunut yli yhdeksän kuukaut-
ta. Ukraina on onnistunut puolustustaistelullaan estä-
mään Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä sotilaallisia 
tavoitteitaan.
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kokonaisuuden toteuttamisesta. Väki 
määrältään pienessä, mutta pinta-alal-
taan laajassa maakunnassamme yhtei-
nen varautumisemme korostuu.  

Asevelvolllisuusasioissa aluetoi-
mistossa on korostunut lisääntynyt 
kertausharjoitusten käskyttäminen ja 
syksyn kutsunnat. Etelä-Savon alu-
eella kutsunnan alaisia on tänä vuon-
na noin 820 joista 713 henkilöä oli 
vuonna 2004 syntynyttä ikäluokkaa. 
Asevelvollisuusektorimme väki hoitaa 
kutsunnat rautaisella ammattitaidolla. 
Kuntien ja seurakuntien tuki kutsunta-
tilaisuuksille on ensiarvoisen tärkeää. 
Unohtamatta kaupunkien ja kuntien 
nuorisotyötä joka tapaa ja keskuste-
lee tilaisuuksissa kaikkien kutsunnan-
alaisten kanssa. 

Maanpuolustuskoulutuksen toi-
minta Mikkelin koulutuspaikalla teh-
tävät ja resurssit myös kasvavat. Toi-
minta tukee paikallisjoukkojemme 
suorituskyvyn rakentamista erityisesti 
osaamisen osalta. Maanpuolustuskou-
lutuksen reserviläiskouluttajien toi-
minta on ollut erinomaista niin MPK:n 
kuin Puolustusvoimien harjoituksissa. 

Mikkelin koulutuspaikan valmius-
päällikkö Pertti Pulkkinen jää vuoden 

lopussa eläkkeelle. Kiitän koko Kar-
jalan prikaatin puolesta Perttiä erin-
omaisesta työstä ja toivotan rauhallisia 
eläkepäiviä. Samalla toivotan uuden 
valmiuspäällikön Minna Rossin terve-
tulleeksi uuteen tehtävään. Odotamme 
yhteistyötä luottavaisin mielin.

Maanpuolustusväen toiminta alu-
eellamme on ollut totutun aktiivis-
ta. Mieleeni ovat jääneet erityisesti 
Suur-Savon Sinibarettien ja Savon-
linnan seudun maanpuolustuskillan ar-
vokkaat ja jäseniensä näköiset juhlat. 
Toiminta ei tosin ole pelkää juhlimis-
ta. Muun muassa Drone- ja Valmius 
2025 hankkeet tuovat laajalaista ky-
vykkyyttä alueemme monelle toimi-
jalle. Kiitos maanpuolustuksen eteen 
tekemästänne työstä.

Itsenäisyyspäivää juhlistimme 
6.12.2022 osin perinteisesti ja osin 
vähän toisin. Onnittelut ylennetyil-
le ja muuten palkituille. Ensimmäistä 
kertaa toteutimme reserviläisten ylen-
nystilaisuuden Mikkelin ulkopuolella. 
Saimme mahdollisuuden toteuttaa ta-
pahtuman Savonlinnan kaupungin it-
senäisyyspäivän juhlassa. Olen kuullut 
asiasta pelkästään positiivista palau-
tetta. 4.6.2023 ylennystilaisuus on 

Mikkelissä ja 6.12.2023 Pieksämäellä. 
Aluetoimiston toiminta-alue on koko 
maakunta, se näkyy tässäkin asiassa.   

Vuoteen 2023 lähdemme luottavai-
sin mielin. Vastaamme turvallisuus-
ympäristön muutoksiin ja aluetoimis-
ton lisääntyviin tehtäviin hoitamalla 
perustehtävämme edelleen laaduk-
kaasti yhteistyössä Mikkelin varus-
kunnan hallintoyksiköiden, alueem-
me viranomaisten, kuntien ja muiden 
toimijoiden kanssa. Unohtamatta re-
serviläis- ja maanpuolustusjärjestö-
jen arvokasta tukea toimintaamme ja 
koko maakuntamme turvallisuudelle. 
Yhdessä vahva!!

Kiitän yhteistyöstä sekä toivotan 
Savon Vasaman lukijoille terveyttä ja 
Rauhallista Joulun aikaa. 

Yhteistyöterveisin,
Everstiluutnantti 
Ari Määttä
Etelä-Savon aluetoimiston ja 
Mikkelin varuskunnan päällikkö

Etelä-Savon aluetoimisto

Etelä-Savon aluetoimisto on 
asevelvollisen asiointipaikka. 
Etelä-Savon aluetoimisto pal-
velee seuraavissa asioissa: 

vastaa asevelvollisten 
kysymyksiin 
neuvoo asevelvollisia en-
nen ja jälkeen varusmies-
palveluksen 
järjestää kutsunnat
hoitaa virallisen asioinnin 
asevelvollisen ja puolus-
tusvoimien välillä, kuten 
palveluspaikan vaihdon tai 
ajan muuttamisen 
käsittelee hakemukset 
naisten vapaaehtoiseen 
palvelukseen
hoitaa reserviläisten asioita 
ja pitää yhteyttä reserviin 

www.puolustusvoimat.fi/
etela-savon-aluetoimisto
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Vuosi kääntyy lopuilleen ja samoin oma tehtävä-
ni valmiuspäällikkönä. Uutena valmiuspäällikkönä 
aloittaa 1.12.2022 Minna Rossi.

MIKKELIN KOULUTUSPAIKALTA

likkönä saa teiltä samanlaisen tuen, 
mitä itse sain.

Kiitos myös Etelä-Savon Alue-
toimiston ja 1. Logistiikkarykmen-
tin Mikkelin varaston henkilöstölle. 
Te olette tukeneet kaikin tavoin kou-
lutusta ja siten mahdollistaneet kou-
lutuspaikkamme nousujohteisen toi-
minnan. 

Toivotan kaikille rauhallista jou-
lun aikaa ja menestystä vuodelle 2023.

Valmiuspäällikkö 
Pertti Pulkkinen

Koulutusvuosi 2022 on sujunut 
koulutuspaikallamme suunnitellus-
ti ja jälleen kerran erittäin tulokselli-
sesti. Koulutuksen painopiste on ol-
lut sotilaallista valmiutta palvelevassa 
koulutuksessa. Koulutuspaikkamme 
reserviläiskouluttajat ovat olleet myös 
Puolustusvoimien henkilökunnan tu-
kena kertausharjoituksissa ja vapaa-
ehtoisissa harjoituksissa. 

Vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta annetun lain muutos mahdollis-
ti Puolustusvoimien ampuma-aseiden 
ja patruunoiden käytön Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia 
valmiuksia palvelevassa koulutus-
toiminnassa. Laki mahdollisti myös 
harjoitusampumatarvikkeiden käytön. 
Samassa yhteydessä päivitettiin Pää-
esikunnan määräys vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta sekä MPK:n am-
pumaohjelmisto.

Muutokset tulivat voimaan elo-
kuussa. Koulutustoiminnassa otettiin 
muutoksen tuomat mahdollisuudet 
huomioon välittömästi. Tämän mah-
dollistivat Etelä-Savon Aluetoimis-
ton ja 1. Logistiikkarykmentin Mik-
kelin varaston tuki.

Reserviläiset ja muut maanpuolus-
tusjärjestöjen henkilöt ovat MPK:n 
järjestelmän voimavara. Suur-Savon 

reservinupseereiden ja reserviläisten 
yhdistyksillä on satoja jäseniä.

Mikkelin koulutuspaikan tehtävänä 
on kehittää ja ylläpitää reservin osaa-
mista osana paikallispuolustusta. Kou-
lutuspaikkamme koulutuksiin osallis-
tuu vuosittain n. 1500 henkilöä. ”Kyllä 
minä nämä asiat osaan harjoittelemat-
takin” on ajatuksena vihollisista vaa-
rallisin.

Osallistujista 80 % tulee Etelä-Sa-
von ulkopuolelta. Missä ovat eteläsa-
volaiset reserviläiset? Tässä on kou-
lutuspaikan ja reservipiirin yhteinen 
haaste. Miten saadaan oman maakun-
nan reservi paremmin liikkeelle?

 Miksi Mikkelin koulutuksiin tul-
laan sitten kauempaa? Palautteen pe-
rusteella syyt ovat:

• erinomaiset ja osaavat kouluttajat
• monipuolinen koulutus ja 
  kurssitarjonta
• toimintojen sujuvuus
• rento ilmapiiri ja tekemisen 
meininki
Lähes 15 vuoden työrupeama 

MPK:ssa päättyy 31.12.2022. Suur-
kiitokset kuuluvat kaikille koulutustoi-
mintaan osallistuneille kouluttajille ja 
tukihenkilöille. Olette pyyteettömällä 
toiminnallanne tukeneet minua työs-
säni. Uskon, että Minna valmiuspääl-

RAJAVARTIORISTI HEIMO MARTTISELLE

Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti 
Pasi Kostamovaara on 
myöntänyt 18.8.2022 

Rajavartioristin no 129 luutnantti 
Heimo Marttiselle, Mikkelistä.
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KAAKKOIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kulunut vuosi on ollut kiireinen 
myös vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen toimijoilla. Venäjän hyökkäyk-
sen Ukrainaan jälkeen Puolustusvoi-
mat tehosti reserviläiskoulutustaan. 
Maanpuolustuskoulutus sai rahoitus-
ta lisää kolme miljoonaa euroa ja ta-
voitteen nostaa vuodelle suunnitellun 
koulutusvuorokausimäärän viidestä-
kymmenestätuhannesta sataantuhan-
teen. Kaakkois-Suomen maanpuo-
lustuspiirin tavoitteisiin ei tästä tullut 
suurtakaan muutosta, koska jo lähtö-
kohtaisesti suunnitelman mukainen 
tavoitetaso oli 10 000 koulutusvuoro-
kautta yhteensä pitäen sisällään tuhat 
koulutusvuorokautta varautumis- ja 
turvallisuuskoulutukseen.

Tavoitteen saavuttamiseksi tar-
kennettiin kurssien osallistujamääriä 
ja muutamia kursseja perustettiin pe-
ruuntuneiden tilalle. Tästä huolimatta 

tavoitteesta hieman jäätiin ja vuoden 
2022 koulutuspäivien määrä saavut-
taa noin 8000 tason. Tulokseen voi-
daan kuitenkin olla tyytyväisiä, koska 
keskimäärin 25 prosenttia kursseille il-
moittautuneista joutui perumaan osal-
listumisensa sairauden takia. Tähän 
emme piirinä kykene vaikuttamaan ja 
toivotaan, että tulevana vuonna tilanne 
on jo parempi. Vaikuttavin osa piirin 
tuloksesta on se, että MPK:n vapaaeh-
toiset reserviläiskouluttajat osallistui-
vat Puolustusvoimien vapaaehtoisiin- 
ja kertausharjoituksiin yli 150 kertaa, 
kouluttaen yli 2000 reserviläistä yh-
teensä yli 10 000 koulutuspäivänä.

Vuoden 2023 tavoitteena on saa-
vuttaa 11 000 koulutusvuorokauden 
taso sotilaallisia valmiuksia palvele-
vassa koulutuksessa. Reserviläiskou-
luttajia tarvitaan kaksisataa Puolus-
tusvoimien harjoituksiin. Suurimmat 

lisäykset koulutustarjonnassa koh-
distuvat Lappeenrannan ja Haminan 
koulutuspaikkojen suunniteltuun toi-
mintaan. Mikkelin ja Kouvolan koulu-
tuspaikkojen toiminta säilyy aikaisem-
malla tasolla. Tavoitteita vastaavasti 
myös piirille osoitetut resurssit ovat 
lisääntyneet, joten lähdemme luotta-
vaisin mielin tulevaan vuoteen yh-
teistoiminnassa muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen ja Puolustusvoimien 
kanssa.  

Sotilaallisia valmiuksia palvele-
vien kurssien lisäksi kokonaisturval-
lisuuteen liittyvien harjoitusten sekä 
kurssien määrää ja sisältöä kehite-
tään yhteistoiminnassa maanpuolus-
tusjärjestöjen ja viranomaisten kans-
sa. Myös piirin alueen kaupunkien ja 
kuntien kiinnostus kokonaisturvalli-
suuteen liittyviin tapahtumiin on ol-
lut kasvussa. Tavoitteena on integ-
roida kotiseutuharjoitukset ja niiden 
varautumis- ja turvallisuuskoulutuk-
sen kurssit kiinteämmin Karjalan pri-
kaatin johtamien paikallispuolustus-
harjoitusten kokonaisuuteen.

Kaakkois-Suomen maanpuolustus-
piirin tarkoituksena on yhdessä mui-
den maanpuolustusjärjestöjen kans-
sa toimien ylläpitää valmiutta ja lujaa 
maanpuolustushenkeä Etelä-Savon ja 
koko kaakonkulman alueella. Katsom-
me luottavaisin mielen tulevaisuuteen 
ja kehitämme maanpuolustuksen suo-
rituskykyjä meille asetettujen tehtävi-
en ja tavoitteiden mukaisesti.

Toivotan rauhallista joulun aikaa 
ja hyviä hiihtokelejä Savon Vasaman 
lukijoille.

Piiripäällikkö 
Jyrki Niukkanen

Kuvat: 
Maanpuolustuskoulutus MPK  

Hyvät Savon Vasaman lukijat

XXXX Pistooliammunta

Savonlinnan 
kotiseutuhar-
joitus
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VALMIUS25 -hankkeen tavoit-
teena on kehittää etelä-savolaisten re-
serviläisyhdistysten ja niiden jäsenten 
valmiutta tukea viranomaisia erilai-
sissa yhteiskunnan poikkeusoloissa 
ja edistää näin kokonaisturvallisuu-
den yhteistoimintamallin toteutumis-
ta omalta osaltamme omassa maakun-
nassamme. 

Hankkeen erityisenä kohderyhmä-
nä ovat Puolustusvoimien reservistä 
jo ikänsä puolesta (60+) vapautuneet 
reserviläisyhdistysten jäsenet. Hank-
keen tavoitteena on antaa myös pe-
rustiedot ja –taidot kaikille reserviläis-
yhdistysten jäsenille ikään katsomatta 
yksilön ja perheen varautumisesta eri-
laisten yhteiskunnan häiriötilanteiden 
ja poikkeusolojen varalta.

Poikkeusoloissa viranomaiset saat-
tavat tarvita reserviläisyhdistysten va-
rautumiskoulutuksen saaneiden tu-
kea monipuolisiin erilaisiin tuki- ja 
avustustehtäviin viranomaisten kes-
kittyessä viranomaistoimivaltuuksia 
edellyttäviin, kaikkien vaativimpiin 
ja kaikkein kiireellisimpiin tehtäviin.

Kokonaisturvallisuus on suoma-
laisen varautumisen yhteistoiminta-
malli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä 
toiminnoista huolehditaan viranomais-
ten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja 
kansalaisten yhteistyönä. Kolmannen 
sektorin ja järjestöjen merkitys koros-
tuu erityisesti poikkeusoloissa.

Varautumistoiminta soveltuu erin-
omaisesti osaksi reserviläistoimintaa. 
Hankkeen kohderyhmän (60+) hank-

kima koulutus ja työkokemus, mo-
nipuolinen elämänkokemus, hyvä 
paikallistuntemus, korkea maanpuo-
lustustahto sekä Puolustusvoimissa 
asepalveluksessa ja kertausharjoituk-
sissa poikkeusoloihin varautumisesta 
saamansa koulutus ja kokemus ovat 
hyvä perusta kehittää kohderyhmä-
läisten osaamista vaativiinkin varau-
tumisen tehtäviin.

VALMIS25 -hankkeen aikana 
Suur-Savon Reservipiirit ja niiden 
paikallisyhdistykset hankkivat tark-
kaan harkittua niiden varautumis- ja 
tukemistoiminnassaan tarvittavaa ja 
sitä tukevaa omaa kalustoa, välineis-
töä ja tarvikkeita.

Uusi VALMIUS25 –hanke kehittää reserviläisyhdistysten jäsenten 
valmiutta tukea viranomaisia yhteiskunnan poikkeusoloissa.

 
 
 
 
 

Varautumine
n ja tuki 
viranomaisill
e 
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TUKI 
VIRANOMAISILLE 
YHTEISKUNNAN 

POIKKEUSOLOISSA 

 

VARAUTUMINEN 
YHTEISKUNNAN 

HÄIRIÖTILANTEISIIN 

Puolustusvoimien reservistä 
varautumistoiminnan reserviin 

VALMIUS25 -HANKE
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Suur-Savon Reservipiirien syyskokoukset hyväksyivät 5.11.2022 VAL-
MIUS25 –hankkeen reservipiirien toiminnaksi ja päättivät käynnistää hank-
keen. Reservipiirien piirihallitukset hyväksyivät 26.11.2022 hankkeen han-
kejohtajaksi Markku Vänttisen Mikkelistä ja hankeapulaisjohtajaksi Heikki 
Pulkkisen Savonlinnasta. 

Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin alkuvuodesta 2023 sen jälkeen, kun 
hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu ja neuvottelut eri yhteistyöviran-
omaisten kanssa ovat valmistuneet. 

VALMIUS25 -HANKKEEN 
YHTEYSHENKILÖT

Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry
Hankejohtaja 
Markku Vänttinen
Puh. 040 6806 670
vanttinen.markku@gmail.com

Suur-Savon 
Reserviläispiiri ry
Hankeapulaisjohtaja 
Heikki Pulkkinen
Puh. 040 0455 578
heikki.pulkkinen@lahitapiola.fi

 Teksti: Harri Skopa

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	  

	  
	  

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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Matkareitin olivat suunnitelleet 
asiantuntevasti Reijo Lähteenmäki 
ja Heikki Kupiainen. Matkareittim-
me kulki Mikkelistä Varkauden kaut-
ta Enoon- Ilomantsiin - Lieksaan - 
Numekseen ja Kolin kautta takaisin 
Mikkeliin. Sotahistoriallisena asian-
tuntijana tapahtumia meille taustoitti 
ansiokkaasti fil.tri Heikki Kupiainen, 
jolle lämpimät kiitokseni matkaker-
tomuksen asiasisällön tarkastuksesta. 

VT 5:sen laajamittaiset korjaustyöt 
hidastivat hieman matkaamme kohti 
Enoa, Juvalta aina Joroisiin saakka. 
Ylämyllyn hiekkakankailla, jotka ovat 
Salpausselän pohjoisen osan ”häntiä”, 
sijaitsivat Salpa-linjan bunkkerit.

Näistä bunkkereista käsin ei on-
neksi jouduttu käymään torjunta-
taisteluja, vihollista vastaan, sillä ne 
sijaitsevat Joensuun länsipuolella. Lu-
kijakin ymmärtää mitä se olisi tarkoit-
tanut Joensuun kaupungin osalta. Mat-
kailumielessäkin bunkkereista on ollut 
varsin puhetta, ainakin täällä Mikke-
lin seudulla. 

Matka jatkui Enoon; Törni – Män-
nistön asekätköpaikalle. Sissipäällik-
kö Törni ja hänen asealiupseerinsa 
Männistö kauaskatseisina, kokeina 

sotureina, ymmärsivät jo lokakuussa 
1944, välirauhan aikana, mahdollisen 
venäläismiehityksen vaaran. Pieneh-
kö asekätkö oli piilotettu kallion hal-
keamaan. Kätkössä oli mm. ”emma” 
pikakivääri, Tokarev puoliautomaat. 
kiv. konepistooleja, runsaasti patruu-
noita em. aseisiin ja käsikranaatteja. 
Kätköä ei tarvinnut ottaa käyttöön ja 
Männistö paljastikin itse sen viran-
omaisille v.1993  Neuvostoliiton ro-
mahduksen jälkeen.

VIERAILu HERMAnnIn   
VIInITILALLA  

Hermannin tilan tarjonta kä-
sittää monenlaisia puna- ja valko-
viinejä, oluita sekä väkevämpiäkin 
juomia. Tutustumisemme jäi pinta-
puoliseksi, sillä tilan ulosmyyntiä ra-
joittaa alkoholilain tiukat määräyk-
set. Mainittakoon, että viinitila tekee 
markkinoinnissaan yhteistyötä Vala-
mon Luostarin kanssa.

Matkalla Möhköön ja Öykkösen-
vaaraan vierailimme Parppeinvaaral-
la. Hirsinen mahtitalo on rakennettu 
perinteiseen karjalaistyyliin. Talo on 
täysin matkailukäytössä, ollen suosit-
tu, paikallinen käyntikohde. Parppein-

vaaraan on mm. siirretty sodan jälkeen 
Lieksasta Rukajärven rintamalta ken-
raali Raappanalle rakennettu komen-
to- ja majoitusrakennus.

Öykkösenvaarassa, noin 6 km 
Möhköstä itään, käytiin talvi- sodan 
ensimmäiset rajut taistelut. Puna-ar-
meijan 155. divisioona hyökkäsi yli 
17500 sotilaan voimin rajan yli kah-
tena kärkenä Mekrin ja Pahkavaaran 
kohdalta. Erillispataljoona 11, n. 800 
miehen voimin, viivytti rajalta par-
haan kykynsä mukaan ylivoimaista 
vihollista 70 km matkan. Suomalaiset 
toteuttivat poltetun maan taktiikkaa ja 
viimein vihollisen pääjoukko, ankari-
en torjuntataistelujen jälkeen pysäytet-
tiin Kallioniemi -Oinassalmi linjalle.

Puolustajille huolta aiheutti etu-
linjan kestävyys, kun pataljoonan 
vahvuinen vihollinen koukkasi Nuo-
rajärven jäätä pitkin suomalaisten se-
lustaan. Taivallammella, esikunnasta 
ja eri joukoista kootun 200 sotilaan ti-
lapäisosaston lisävoimin, saatiin hyök-
käävä vihollinen tuhottua.

Rintamalinja vakiintui ruukkikylä 
Möhkön kupeeseen. Noin 6 km Möh-
köstä itään vihollinen rakensi korsu-
kylän, jossa majoittui n.10.000 vihol-
lista. Ilomantsiin saakka vihollinen ei 
kuitenkaan koskaan päässyt.

SEPPELEEn LASKu
Laskimme havuseppeleen Oinas-

salmen – Kallioniemen – Tolvajär-
ven voitokkaiden torjuntataistelujen 
kunniaksi pystytetylle muistomerkille.

Jatkosodassa suuri torjuntavoitto 
vihollisesta saatiin Öykkösenvaarassa. 
Kenraali Raappanan johtamat joukot 
motittivat kaksipuoleisella saarrostuk-
sella venäläiset 2 divisioonaa. Vihol-
linen lyötiin hajalle ja sen rippeet pa-
kenivat, jättäen kalustonsa, suinpäin 
takaisin itään.

Päivän päätteeksi yövyimme Me-
krijärven Saga Parkin majoitustilois-

Mikkelin Reserviläiset
ILOMANTSIN - LIEKSAN SOTATEILLÄ

Mikkelin Reserviläiset ry:n sotahistoriallinen matka 
Pohjois- Karjalan runon ja laulun maille 2022

Kahdeksan seniorireserviläisen joukko suuntasi mat-
kan kolmen vuoden tauon jälkeen Pohjois-Karja-
laan, runon ja laulun maille. Pohjois-Karjalassa 
käytiin niin talvi- kuin jatkosodassakin osin Suomen 
itsenäisyyden kannalta ratkaisutaistelut. Talvisodas-
sa Tolvajärven torjuntataistelut antoivat uskoa soti-
laillemme armeijan kykyyn lyödä ja voittaa määräl-
tään ylivoimainen vihollinen. Jatkosodan viimeinen 
ja neljäs voitokas suurtaistelu käytiin Ilomatsissa, 
jossa motitettiin ja lyötiin hajalle vihollisen 2 divi-
soonaa. Tämän heinä-elokuisen taistelun jälkeen 
vuonna 1944 Suomi ei enää käynyt taisteluja puna-
armeijaa vastaan.
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sa. Tilat ovat Joensuun yliopiston tut-
kimusaseman entisiä oppilasasuntoja. 
Majoituspaikka on vajaakäytöllä ja se 
on syntynyt perinteisen suomalaisen 
”aluepolitiikan poukkoilun” johdos-
ta. Kun aseman toiminta ja tilat saatiin 
valmiiksi ja käyttökuntoon, niin se jo 
muutaman vuoden kuluttua päätettiin 
yliopiston toimesta lopettaa. 

Entisen keskuksen naapurissa si-
jaitsee Sissosen runonlaula- jasuvun 
tila Sissola. Täällä Elias Lönnrotin 
apulainen D Europaeus  kirjoitti muis-
tiin suuren määrän runoutta.Tila toimii 
eräänlaisena museona ja kertoo mm. 
vanhasta karjalaisesta perinnönjako-
tavasta, joissa omaisuus jaettiin konk-
reettisesti tasan.

Mekrijärvellä oli talvisodan aika-
na majoitettuna sotilasosastoja ja ky-
län kansakoulu toimi joukkosidonta-
paikana (Jsp:nä). 

Koulun kupeessa on em. asuntola, 
jossa me yövyimme. Mekrijärvellä 
joulukuun alkupuolella 1939 viholli-
nen pääsi etenemään aina Kallionie- 
meen saakka. Mekrijärven sekä sen 
naapurikylä kärsivät pahoja tuhoja

Neuvostotykistön jatkuvassa tu-
lituksessa. Koitajoesta tuli rintalinja 
talvisodan loppuun saakka.

Heikki Kupiaisen sanoin on todet-
tava, että Suomen Karjalan runo- kes-
kus on Ilomantsi ja Mekrijärvi.

Seuraavana aamuna matkamme 
Mekrijärveltä jatkui kohti  Hattuvaa-
raa, joka on nykyisin Suomen itäisin 
kylä. Taistelijan talo oli matkamme 
seuraava kohde. Taistelijan talo, hir-

silinnan tyyppinen rakennus, raken-
nettiin kunnianosoitukseksi sotiemme 
veteraaneille ja erityisesti Ilomantsin 
maineikkaille voitoille heinä-elokuun 
1944 torjunta- taisteluissa. Ilomantsin 
taistelut päättyivät elokuussa Velli,- 
Lehmi- ja Lutikkavaaran voittoisiin 
taisteluihin. Törni joukkoineen, mu-
kaan lukien Mauno Koivisto, majoit-
tui sodan aikana Hattuvaarassa.

Taistelijan talossa oppaamme ker-
toi mm. että Hattuvaaran kyläkappe-
li on läntisen euroopan vanhin orto-
doksinen, käytössä oleva tsasouna. Se 
on rakennetttu perimätiedon mukaan 
1790-luvulla.

Tsasounat kuuluvat oleellises-
ti kyläkuvaan, sillä alueen väestö on 
90%:sesti ortodokseja. Tsasounan vie-
ressä on Arhippa Buruskaisen muis-
tokivi, joka oli kuuluisa runonlaula-
ja (1781 – 1846). Taistelijan talon 
museokatoksessa on suuri rivi Suo-
men viime sodassa käyttämiä eri ka-
liberisia kenttätykkejä. Manner-EU:n 
itäisimmässä pisteessä Virmajärvel-
le, emme poikenneet, koska monet 
meistä olivat siellä käyneet jo usean-
paankin kertaan.

KOHTI LIEKSAA
Matkamme varrella kohti Lieksaa 

oli useitakin taistelupaikkoja, joissa on 
käyty divisioonatason taisteluja niin 
talvi- kuin jatkosodassakin.

Näistä, usein armottomista korpi-
taisteluista idän barbaareja vastaan, 
meitä muistuttivat taistelupaikoille pys-
tytetyt muistopaadet ja ”piiskatykit”. 

Kohti Lieksaa ajaessamme vas-
taamme tuli Hatunkylä ja Viisikon 
linjan suuret panssariesteet sekä muis-
tomerkki. Linja on 25 km päässä ra-
jasta ja tässä pysäytettiin talvisodassa 
hyökkääjä. Vastahyök- käyksellä ve-
näläiset onnistuttiin työntämään rajan 
taakse jouluun 1939 mennessä. Muis-
tomerkille laskimme havuseppeleen 
nauhojen kera.

Ruunaankoskella käynnin ja laa-
vulla nuotioistunnon jälkeen, jatkoim-
me puolikurssijuhlaa majapaikassam-
me. Maljapuheiden lomassa kaikki 
ansioituneet seniorit palkittiin. Yö-
vyimme Ruunankylän entisessä kan-
sakoulussa, josta omistaja suunnittelee 
Ruunaankosken alueelle suurempaa 
matkailutilaa mökkien vuokrauksi-
neen.

Aamulla jatkoimme matkaa Panka-
koskelle suuntana historiasta ja myös 
elokuvasta tutulle Rukajärventielle. 

Lieksan korkeudelta talvisodassa 
vihollisen joukot tulivat itärajan ta-
kaa lähelle Pankakoskea, Änäkäisen 
tasalle saakka. 

Änäkäisissä taisteltiin rajusti, vaik-
ka meikäläisten puolustuslinja oli kes-
keneräinen, vihollinen pysäytettiin ja 
se perääntyi. Välirauhan aikana ra-
kennettiin puolustuslinja valmiiksi 
esteineen ja tst-pesäkkeineen. Sen 
kestävyys ei kuitenkaan joutunut ko-
etukselle, sillä jatkosodassa taistelut 
eivät ylettyneet tänne saakka. 

Änäkäisissä on suuri luolasto, jo-
hon on rakennettu huolto- ensiapu- 
sekä varastointipisteet.

Sotahistoriallinen osuus päättyi 
osaltamme Rukajärventielle, josta 
matkamme jatkui Bombatalon kautta 
kohti Kolia. Koli on tärkeä osa kan-
sallismaisemaamme ja sen huippu, 
joka on sisä-Suomen korkein, kohoaa 
yli 400 metriin. Huipulta loimme kat-
seemme kohti itää ja Lieksan sotateitä.

Teksti:
Kari Kauppinen
Mikkelin Reserviläiset ry

Matkaseurue Viisikon linjan muistomerkillä Hatunkylässä
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Kilpailun johtajana toimi Jan-Au-
lis Hiltunen Mikkelin Reservinupsee-
rit ry:stä ja apulaisjohtajana Arto Nou-
siainen Mikkelin Reserviläiset ry:stä. 
Kilpailun suojelijana toimi maavoi-
mien operaatiopäällikkö, prikaatin-
kenraali Tero Ylitalo. 

Mikkelissä ratkaistiin mestaruu-
det lajeissa: 25 m pistooli, isopis-
tooli, pistooli pika-ammunta, kivääri 
kenttä 10+10+10 ls, itselataava kenttä 
10+10+10 ls. Kouvolassa lajeina oli-
vat: pienoiskivääri 60 ls makuu, pie-
noiskivääri 3x20 ls ja pienoiskivää-
ri 2x30 ls. 

Mikkelissä kilpailusarjat olivat: 
H/D, H/D 50, H 60, H 70, H 75 ja H 
80. Kilpailussa järjestettiin myös jouk-
kuekilpailu kolmessa eri sarjassa (H, 
H50 ja D) sekä reservipiirien välinen 

Teksti: Harri Skopa
Kuvat: Martin-Éric Racine

Suur-Savon Reserviupsee-
ripiiri ry ja Suur-Savon Re-
serviläispiiiri ry järjestivät 
Reserviläisurheiluliiton Re-
servin ampumamestaruus-
kilpailut 09.-11.09.2022 
Mikkelissä Kyrönpellon am-
pumaradalla. Mestaruus-
kilpailujen pienoiskivääri-
lajien kilpailut järjestettiin 
samaan aikaan Kouvolassa 
Tyrrin ampumakeskuksessa 
yhteistyössä Kuusankosken 
Ampujat ry:n kanssa. 

yleismestaruuskilpailu. Yleismesta-
ruuteen huomioitiin reservipiireittäin 
kaikkien seitsemän lajin piirin kolme 
parasta tulosta ampujan sarjasta riip-
pumatta. 

Kaikkiaan 16 eri reservipiiriä ym-
päri maata lähetti edustajansa kilpai-
luun ja yksittäisiä kilpailijoita kilpai-
luun osallistui 152 henkilöä. Eniten 
kilpailijoita lähetti Kymen Reservi-
piirit, peräti 30 henkilöä. 

Mikkelin kilpailujen järjestelyi-
hin osallistui 58 toimitsijaa Mikkelis-
tä, Ristiinasta, Kangasniemeltä ja Sa-
vonlinnasta. 

Suur-Savon Reservipiirit järjestä-
vät myös vuoden 2023 RESUL Reser-
vin ampumamestaruuskilpailut Mik-
kelin Kyrönpellossa ja ajankohtana 
on tuolloin 18.-20.08.2023. 

RESERVIURHEILULIITON RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
 9.-11.9.2022 MIKKELISSÄ JA KOUVOLASSA

Kilpailun tulokset löytyvät 
RESUL:in kotisivuilta:
https://resul.fi/tulokset/reser-
vin-ampumamestaruuskisat/

Lisätietoja kilpailusta ja 
kuvagalleria löytyvät 
kilpailun kotisivuilta 
osoitteesta: 
https://suur-savon-reservilais-
piiri.reservilaisliitto.fi/reser-
vin-ampumamestaruuskisat-
2022-ja-2023/
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Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka 
Leskinen esitteli Muistin ajankohtaisia 
kuulumisia ja piti tapahtuman osallis-
tujille asiantuntijaluennon. 

Osallistujat tutustuivat päivän ai-
kana Muistin ja Päämajamuseon mo-

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja Suur-
Savon Reserviläispiiri ry järjestivät lau-
antaina 5.11.2022 jäsenilleen yhteisen tu-
tustumispäivän Sodan ja rauhan keskus 
Muistiin. Tapahtumaan osallistui 45 reser-
vipiirien paikallisyhdistysten jäsentä. Ta-
pahtuman yhteydessä molemmat reservipii-
rit järjestivät myös omat sääntömääräiset 
syyskokouksensa. 

Vierailu 5.11.2022 Sodan ja rauhan keskus Muistiin

SSRESP ry:n hallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Pulkkinen (kesk.) ja SSRUP ry:n 
puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen (oik.) luovuttivat Muistille kiitokseksi ja muistok-
si reservipiirien pöytästandaarit. Huomionosoitukset otti vastaan toimitusjohtaja Olli-
Pekka Leskinen (vas.).  (kuva Harri Skopa)

BEDENKEN SIE ,  WAS KRIEGE AUSLÖST

BEDENKEN SIE ,  WAS DER KRIEG FÜR DEN MENSCHEN BEDEUTET 

BEDENKEN SIE ,  WAS KRIEGE BEENDET

BEDENKEN SIE ,  WIE FRIEDEN ERHALTEN WIRD

nipuolisiin näyttelyihin ja kokoelmiin. 
Kaakkois-Suomen Viestikilta ry:n Ta-
pio Teittinen elävöitti asiantuntevalla 
esittelyllään Päämajamuseon osana 
olevan Viestikeskus Lokin esittelyä. 

Suur-Savon Reserviläispiiri ry:n 
syyskokous valitsi yksimielisesti uu-
delle kaksivuotiskaudelle 2023-2024 
piirin nykyisen hallituksen puheen-
johtajan Arto Nousiaisen Mikkelin 
Reserviläiset ry:stä. Suur-Savon Re-
serviupseeripiiri ry:n syyskokous niin 
ikään valitsi tulevalle toimintavuodel-
le 2023 piirin nykyisen hallituksen pu-
heenjohtajan Jan-Aulis Hiltusen Mik-
kelin Reservinupseerit ry:stä. 

Kummankin reservipiirin syysko-
koukset hyväksyivät uuden VALMI-
US25 –hankkeen piirien tulevien vuo-
sien toimintaan ja päättivät käynnistää 
hankkeen.
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Siirtyminen Savonlinnasta Kon-
gonsaaren lossille suoritettiin nopeas-
ti. Siellä kuljetuskalustosta siirrettiin 
lossin avulla kaksi kulkuneuvoa ”saa-
ren puolelle”. Viimeinen taival pysä-
köintialueelta kohteeseen suoritettiin 
jalkaisin. Kärjessä kulkenut suunnis-
tusryhmä johdatti porukan saaren poh-
joisrantaa seuraten tavoitteeseen.

Perillä oli hyvät opasteet ja kirjal-
liset selvitykset aseman tarkoitukses-
ta puolustaa Saimaan suunnasta mah-
dollisesti tulevaa hyökkäystä vastaan. 
Rantakallioon oli louhittu kaksi järven 
selälle avautuvaa konekiväärille tar-

koitettua luolaa, jotka oli yhdistetty 
tunneleilla majoitus- ja huolto-osaan. 
Asemien ulkopuolelle oli louhittu kal-
lioon vartio- ja taisteluasemia. Alueen 
selusta oli myös varmistettu hiekka-
pohjaiseen maastoon kaivetuin juok-
suhaudoin. Samoin kallioasemien yh-
teyteen oli louhittu erillinen ammus- ja 
varustevarasto.

Kongonsaaren asemien rakenta-
minen oli kuitenkin keskeytetty, eikä 
alueen suunnitelmia tehty valmiiksi. 
Ryhmässä keskustelimme esim. kone-
kivääriluolien käytöstä melun ja savun 
aiheuttamassa tilanteessa. Kunnioit-

Ristiinan Reserviupseerit
TUTUSTUMINEN KONGONSAAREEN

taen totesimme, että alueen rakenta-
minen oli kuitenkin ollut erittäin suu-
ri saavutus.

Paluumarssin pysäköintipaikalle 
suoritimme saaren etelärantaa seurail-
len ja saavuttuamme takaisin lossille 
oli huoltoryhmämme loihtima kahvi- 
ja sämpylähetki lossirannassa erittäin 
tervetullut. Samalla totesimme, että 
tämä Salpalinjaan kuuluva Kongon-
saaren asema oli mielenkiintoinen ja 
monelle aivan uusi tutustumiskohde.

 Teksti ja kuvat:
 Pave Puhakka

Toukokuun aurinkoisena aamuna 25.5.2022 kokoontui ryhmä Ristiinan tutulle 
lähtöalueelle valmiina suorittamaan ” tiedustelun” Salpalinjan Kongonsaaren 
asemaan Saimaan rannalle. Tehtävä aloitettiin moottorimarssilla Savonlin-
naan, missä nautittiin paikallisella ABC- asemalla aamupala ja samalla jouk-
koomme liittyi Lappeenrannan suunnalta saapunut jäsenemme. Ryhmämme 
vahvuus oli nyt täysi kymmenen henkilöä.

Kuvassa retkeläiset toisen konekivääriluolan edessä, vas. oik. Markku Tuominen, Reijo Särkkä, Risto Himanen, Erkki Rantalainen, 
Pentti Nuutilainen, Juha Viitala, Pentti Lampinen, Pertti Pukarinen. Kuvasta puuttuu Risto Komulainen.
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Sekä Suur-Savon Reserviup-
seeripiiri ry:n puheenjohtaja Jan-
Aulis Hiltunen että Suur-Savon 
Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja 
Arto Nousiainen tulivat valituiksi 
jatkokausille vuoden 2023 alusta 
alkaen reservipiirien Mikkelissä 
Sodan ja rauhan keskus Muistis-
sa 5.11.2022 pidetyissä syyskoko-
uksissa. Hiltunen on toiminut pu-
heenjohtajana vuoden 2021 alusta 
ja Nousiainen 2020 alusta lukien. 

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n 
puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen

Suur-Savon Reservipiirien hallitusten 
puheenjohtajat valittiin jatkokausille

Suur-Savon Reserviupseeripiirin suu-
rimman paikallisyhdistyksen Mikke-
lin Reservinupseerit ry:n puheenjoh-
taja vaihtuu 1.1.2023. Kuvassa vuodet 
2021-2022 puheenjohtajana toiminut 
Harri Skopa (vas.) onnittelee seuraa-
jaansa Mikko Kakriaista. 

POIMINTOJA

 Mikkelin Reservinupseerit 
ry:n puheenjohtaja vaihtuu

Pitkän sotilasmusiikkiuransa aikana myös etelä-savo-
laiselle maanpuolustusväelle tutuksi tullut Rakuunasoit-
tokunnan johtaja, musiikkimajuri Riku Huhtasalo siirtyi 
reserviin 1.12.2022. Kuvassa Suur-Savon Reserviup-
seeripiiri ry:n puolesta hallituksen jäsen Jussi Saarinen 
ja puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen luovuttivat Reser-
viupseeripiirin pöytästandaarin muistoksi Riku Huhta-
salolle hänen jäähyväiskiertueensa Mikkelin konsertin 
24.11.2022 yhteydessä.

Musiikkimajuri Riku Huhtasalo 
siirtyi reserviin 1.12.2022

Muistin itsenäisyyspäivän
juhla

Reserviupseeripiirin pöytästandaarin luovutus Riku Huhtasalolle. 

Itsenäisyyspäivänä 6.12. Sodan ja rauhan keskus Muis-
tissa järjestettiin itsenäisyyspäiväjuhla. Mikkelin Reser-
vinupseerit ja Mikkelin Reserviläiset olivat mukana jär-
jestämässä osana tapahtumaa Muistin pihalle järjestettyä 
toiminnallista näyttelyä. Mikkelin Reservinupseerit tarjo-
sivat yleisölle mahdollisuuden kokeilla pistooliammuntaa 
yhdistyksen ampumasimulaattorissa ja Mikkelin Reservi-
läiset olivat rakentaneet sota-ajasta muistuttavan tukikoh-
dan telttoineen, vesipatoineen ja puutöineen. 

Reserviläisten sota-ajan teemalla rakennettu tukikohta
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MIKä On KX-HAnKE?
KX-hanke on Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n vuo-

den 2021 keväällä käynnistämä projekti vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun (VAPEPA) tukemiseksi ja reserviläisten 
varautumistoiminnan aktivoimiseksi. Sittemmin hanke on 
laajentunut maanpuolustusjärjestöjen ja -toimijoiden yh-
teiseksi drone-hankkeeksi.

MITä KX-HAnKKEELLA TAVOITELLAAn?
Tarkoituksena on luoda suorituskykyä kokonaisturvalli-

suuden tuottamiseen ja innostaa erityisesti nuoria mukaan 
toimintaan. Voidaan kysyä, lähtevätkö nuoret kadonneiden 
etsintään mieluummin kumisaappaat jalassa vai läppärillä 
droonia lennättämään? Maanpuolustuksen näkökulmasta 
tavoitellaan osaavan reservin kouluttamista ensisijaisesti 
Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevilla (SOTVA) kursseilla. Koulutettu ja osaava 
reservi kykenee hyödyntämään drooneja omassa toimin-
nassaan, sekä suojautumaan vastustajan ilmasta tapahtu-
vaa tiedustelua vastaan, tästä on paljon esimerkkejä Uk-
rainan sotaa koskevassa uutisoinnissa. 

KETKä OVAT MuKAnA?
Viranomaisten sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen 

ja -toimijoiden lisäksi hankkeessa on verkostoiduttu mm. 
Etelä-Savon ProAgrian, Suur-Savon Sähkön, XAMK:in ja 
LUT:in kanssa. Yritysvierailuilla olemme tutustuneet laite-
valmistajiin Nordic Drones Oy (Muurame) ja  Threod Sys-
tems (Tallinna). Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) tärke-
ää merkitystä ei voi olla korostamatta. 

MIKä On TILAnnE TäLLä HETKELLä?
Komentopaikka-ajoneuvo on hankittu ja sen rakentami-

nen on viimeistelytöitä vaille valmista. Esimmäinen dro-

ne on tilattu Nordic Drones Oy:ltä marraskuun lopussa ja 
alustava toimitusaika on helmikuussa. Epävarmuutta toi-
mitusaikaan tuo viranomaiskäyttöön suunnitellun drone-
laitteistojen kova kysyntä markkinoilla sekä laitteen pit-
kä valmistusaika. 

MITä TAPAHTuu LäHITuLEVAISuudESSA?
Dronen toimitusaikataulu määrittelee aika pitkälti lähi-

tulevaisuuden tapahtumat, mutta toivotaan, että viimeistään 
maaliskuussa 2023 pääkouluttajat olisivat käyneet valmis-
tajan koulutuksen. Valmistajan koulutuksen jälkeen aloi-
tetaan heti muiden lennättäjien koulutus. Samaan aikaan 
suunnitellaan jatkokoulutuksia hankkeemme yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

VAPAA SAnA?
Koulutuksista tullaan tiedottamaan sähköpostilla, joten 

kiinnostuneiden kannatta varmistaa, että osoite on jäsen-
rekisterissä oikein. Jos lukijoista löytyy pitkän linjan dro-
neosaamista ja haluaa osallistua hankkeeseen syvemmin, 
niin kannattaa ilmiantaa itsensä. 

KEnEEn VOI OTTAA yHTEyTTä, JOS On KIInnOSTunuT 
TARJOAMAAn OSAAMISTAAn KX-HAnKKEESEEn?

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
Projektipäällikkö Jussi Saarinen
jussi.saarinen@kotimaisetyrtit.fi
Puh. 040 0384 737
 

Teksti: Harri Skopa
Kuva: Nordic Drones Oy

AJANKOHTAISET KUULUMISET 
KX-HANKKEESTA

Savon Vasama -lehden toimitus sai 
erikoishaastattelun Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry:n KX-hank-
keen (reserviläisdronehanke)
projektipäällikkö Jussi Saariselta 
juuri ennen lehtemme 
painoon menoa. 
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Reserviläisurheiluliiton syyskoko-
us 19.11.2022 valitsi nykyisen halli-
tuksen puheenjohtajansa Erkki Saa-
rijärven uudelleen liiton hallituksen 
puheenjohtajaksi. 

Reserviupseeriliiton liittokokous 
19.11.2022 vahvisti liitolle kolmivuo-
tissuunnitelman vuosille 2023-2025 
sekä valitsi uuden liittovaltuuston ja 
valitsi liiton nykyisen hallituksen pu-
heenjohtajan Aaro Mäkelän uudelle 
puheenjohtajan kolmivuotiskaudelle 
2023-2025.

Reserviläisliiton liittokokous 
19.11.2022 valitsi liiton uudeksi pu-
heenjohtajaksi Kari Salmisen kaksi-
vuotiskaudelle 2023-2024. 

RUL:n liittovaltuustoon valittiin 
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n 
edustajaksi Mika Paasonen ja vara-
edustajaksi Mari Muinonen. Piirin 
edustajana liittohallituksessa jatkaa 
piirin puheenjohtaja Jan-Aulis Hil-
tunen. Reserviläisliiton liittohalli-
tuksessa jatkaa hallituksen jäsenenä 
Suur-Savon Reserviläispiiri ry:n pu-
heenjohtaja Arto Nousiainen. 

Sunnuntaina 20.11. liittokokous-
osallistujat osallistuivat jumalanpal-
velukseen Taulumäen kirkossa, jär-
jestivät maanpuolustusjärjestöjen 

YHTEISIN SIIVIN -LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 
18.-20.11.2022 JYVÄSKYLÄSSÄ

Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen 
liittokokoustapahtuma YHTEISIN 
SIIVIN järjestettiin Jyväskyläs-
sä 18.-20.11.2022. Liittokokousta-
pahtuma järjestetään vain kolmen 
vuoden välein. Liittokokouksensa 
Jyväskylässä pitivät Suomen Re-
serviupseeriliitto, Reserviläisliit-
to, Maanpuolustuskiltojen liitto ja 
Maanpuolustusnaisten liitto sekä 
syyskokouksensa Reserviläisurhei-
luliitto. 

lippulinnan ja -kulkueen Jyväskylän 
keskustan halki ja osallistuivat kulku-
ereitin varrella seppeleenlaskutilaisuu-
teen Jyväskylän sankarihautausmaalla. 
Tapahtuma huipentui valtakunnalli-
seen maanpuolustusjuhlaan, jonne toi-
mitettiin Tasavallan presidentin Sauli 
Niinistön tervehdys. Juhlapuheen piti 
ilmavoimien esikuntapäällikkö, pri-
kaatinkenraali Timo Herranen. 

Kummankin Suur-Savon Reservi-
piirien edustajien lisäksi niiden paikal-
lisyhdistyksistä tapahtumassa olivat 
edustettuina ainakin Mikkelin Reser-
vinupseerit ry, Pieksämäen Reserviup-
seerikerho ry ja Ristiinan Reservin-
upseerit ry. 

Mikkelin Reservinupseerit ry:n jä-
seniä osallistui tapahtumaan eri teh-
tävissä ja eri asemissa yhteensä pe-
räti seitsemän henkilöä. Heistä peräti 
kuudelle tapahtuma oli ensimmäinen 
RUL:n liittokokoustapahtuma. ”Hieno 
kokemus, antoi kyllä motivaatiota jat-
kon kannalta”, useampikin yhdistyk-
sen nuoremmista osallistujista totesi 
tapahtuman päättyessä.

Teksti: Harri Skopa

 Liittokokoustapahtumassa 2022 kokoustauolla Mikkelin Reservi-
nupseerit ry:n kokousedustajista: Harri Skopa (vas.), Pekka Kärk-
käinen, Jan-Aulis Hiltunen, Mari Muinonen, Antti Laitsaari ja 
Mikko Kakriainen. Kuvasta puuttuu Pentti Nuutilainen.

Liittokokoustapahtuman 2022 lippulinna ja -kulkue. Etelä-Savosta lippulinnassa olivat 
edustettuna ainakin Suur-Savon Reserviupseeripiirin, Suur-Savon Reserviläispiirin ja 
Mikkelin Reservinupseerien liput. (Kuva: Mari Muinonen)
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 Lappeenrannassa Kisapuiston 
hallilla 2.12. liigaottelun alussa jääl-
lä järjestettiin maanpuolustushenki-
set avausseremoniat. Jäällä musiikista 
vastasi Rakuunasoittokunta, arvokkut-
taa toi Suomen kielekkeisen valtioli-
pun lippupartio, Maasotakoulun joh-
taja, eversti Sami-Antti Takamaa esitti 
tervehdys- ja onnittelupuheen, pudot-
ti avauskiekon ja lähetti seppelpartion 
laskemaan seppeleen Lappeenrannan 
sankarihautausmaalle. 

Mikkelissä 3.12.2022 ennen otte-
lua järjestettiin maanpuolustusteemai-
nen ulkoilmatapahtuma Ikioma Aree-
nan pihalla. Yleisö pääsi tutustumaan 
Puolustusvoimien panssaroituun ajo-
neuvokalustoon, ostamaan hernekeit-
toannoksia, kokeilemaan pistooliam-
muntaa Mikkelin Reservinupseerien 
ampumasimulaattorissa ja tutustu-
maan maanpuolustusjärjestöjen toi-
mintaan. 

Liigaottelun Jukurit-Saipa ottelun 
alussa otteluyleisö otti vastaan jäälle 
Suomen lipun, Suomen Reserviupsee-
riliiton lipun ja Maanpuolustuskou-
lutuksen lipun. Etelä-Savon aluetoi-
miston päällikkö, everstiluutnantti Ari 
Määttä esitti tervehdys- ja onnittelu-
puheen ja lähetti seppelpartion las-
kemaan seppele Mikkelin sankari-
hautausmaalle. Ottelun avauskiekon 
pudotti maavoimien komentaja, ken-
raaliluutnantti Pasi Välimäki. 

Tälläkin kertaa liigaottelujen jouk-
kueet pelasivat ottelunsa erikoisval-
misteisissa pelipaidoissa: Jukurit 
metsämaastokuviollisissa vihreissä ja 
Saipa lumimaastokuviollisissa val-
keissa paidoissa. Joukkueiden 2.-3.12. 
otteluissa käyttämät pelipaidat pes-
tiin ja ne huutokaupattiin Suur-Sa-
von Reserviupseeripiirin toteuttamas-
sa Huuto.net -palvelussa järjestetyssä 
pelipaitahuutokaupassa. Pelipaitahuu-
tokaupan tuotto ohjataan vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön tukemiseen. 

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n 
70-vuotisteemaottelua seuraamaan ja 
piiriä onnittelemaan oli saapunut hui-
kea edustajajoukko valtakunnallisista 
maanpuolustusjärjestöistä ja -liitoista, 
Puolustusvoimista, Maanpuolustuskou-
lutuksesta sekä piirin yhteistyökump-
paneina olevien julkisten ja yksityisten 
toimijoiden parista. Suur-Savon Reser-
viupseeripiiri ry:n kiitospuheenvuoros-
sa kiitettiin heitä yhteistyöstä vuosi-
en varrella sekä muistettiin erityisillä 
kiitoksilla teemaottelut yhteistyöllään 
mahdollistaneita Mikkelin Jukureita ja 
Lappeenrannan Saipaa. 

VS

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry oli tällä kertaa 
itse juhlinnan kohteena jo viidettä kertaa järjestetys-
sä maanpuolustusteemajääkiekko-ottelussa. 
Reserviupseeripiirin juhlavuosi oli otteluteemana 
sekä 2.12. Saipa-Jukurit -ottelussa Lappeenrannassa 
ja 3.12. Jukurit-Saipa -ottelussa Mikkelissä.

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIPIIRI RY 70 VUOTTA 
-TEEMAJÄÄKIEKKO-OTTELUT 2.-3.12.2022

Suur-Savon Reserviupseeripiirin teemaottelun kutsuvieraat saivat muistoksi teemaot-
telun mukaiset pelipaidat. Kuvassa Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen 
(vas.), Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Maavoimien komentaja 
Pasi Välimäki, Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti, Karja-
lan prikaatin komentaja Jukka Jokinen, Reserviupseeriliiton 2. vpj Mika Pakkanen ja 
Suur-Savon Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Jan-Aulis Hiltunen. 
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Ulkoilmatapahtumassa 3.12. ennen 
illan peliä Mikkelin Reserviläisten 
osastolla oli tarjolla hernekeittoa.

Lappeerannan Kisapuiston jäällä 2.12.2022 Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry 70 vuotta -teemaottelun avaussere-
monioissa oli mukana mm. Rakuunasoittokunta.

Suur-Savon Reserviupseeripiirin puheen-
johtaja Jan-Aulis Hiltunen (vas.) luovutti 
piirin kiitoksena yhteistyön rakentamises-
ta Lappeenrannan suuntaan Savon Vasa-
ma -mitalin Saipan aiemmalle viestintä- ja 
markkinointijohtajalle Jussi Viljakaiselle. 

Ikioma Areenan jäällä 3.12.2022 Suur-Savon Reserviupseeri-
piiri ry 70 vuotta -teemaottelussa järjestettiin monipuoliset ja 
maanpuolustusteemalliset avausseremoniat. 

Reserviläisjärjestöjen esittelypisteellä Mikko Kakriainen (MLIRESUPS ry), Heimo sekä Mari Muinonen (MLIRESUPS ry). 
Esittelypisteellä yleisöllä oli mahdollista kokeilla myös pistooliammuntaa ampumasimulaattorissa. 
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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 
mikkelinreservinupseeritry@gmail.com
Pj. Mikko Kakriainen
040 0620 966
mikko.kakriainen@dbschenker.com

Siht. Antti Haverinen
0400 291 342
haverinenantti@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 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
mheikkonen75@gmail.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

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIKERHOT 2023

RESERVIUPSEERIPIIRIN
HALLITUS

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

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

2. vpj. Ano Teittinen  
0400 153532
akteittinen@gmail.com
Mika Heikkonen
Risto Himanen
Jari Häyrynen
Hannu Jäppinen
Mikko Kakriainen
Pekka Kärkkäinen
Markku Tuominen
Jukka Suuronen
Petri Turakainen

Vuorikatu 11 A 4
50100 Mikkeli

Piiritoimisto
050 5349876

Toiminnanjohtaja
Harri Skopa
suursavon.reservipiirit@gmail.com

PIIRITOIMISTO

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

1. vpj. Heikki Pulkkinen
040 0455578
heikki.pulkkinen@lahitapiola.fi

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

Mika Häkkinen
Elmeri Jurvanen
Heikki Jäntti
Mikko Nykänen
Mikko Puhakka
Jukka Rönkä

RESERVILÄISPIIRIN
HALLITUS

YHTEYSTIEDOT 2023

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 2023

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
paavobar@outlook.com

Enonkosken Reserviläiset ry
Pj. Henri Karvinen
040 0422037
hkarvinen5@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
suuroke@gmail.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
Siht. Jorma Laesharju
040 5183708
jorma.laesharju@gmail.com

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

Siht. Jouni Pekkonen
040 553 5797
jounipekkonen@luukku.com

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
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NAISTEN VALMIUSLIITTO RY     
Etelä-Savon alueneuvottelukunta

Puheenjohtaja
Päivi Tenhunen
044 355 5559
paivituulikki.tenhunen@gmail.com 

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

MIKKELIN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja 
Anu Metsäkallio
040 5834580
mikkelinmaanpuolustusnaiset@
gmail.com

PERTUNMAAN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Puheenjohtaja 
Tarja Kurkinen
p. 040 1577562
tarjaku@gmail.com

NAISTEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT

MÄNTYHARJUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja 
Anu Pulkkinen
040 3226 431
anpu73ap@gmail.com

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

SAVONLINNAN SEUDUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja 
Tarja Torpakko
040 7522527
tarja.torpakko@gmail.com

KUMPPANIT

ETELÄ-SAVON 
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY
Pj. Kari Hiltunen
045 8449994
kj.hiltunen@surffi.fi
Siht. Jarkko Kosonen
jarkko.kosonen@gmail.com

JALKAVÄKIMUSEO
www.jalkavakimuseo.fi
Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli 
015 369 666
jalkavakimuseo@jalkavakimuseo.fi
Markku Riittinen
markku.riittinen@jalkavakimuseo.fi
040 5321 397

KADETTIKUNTA RY
Etelä-Savon Kadettipiiri 
Pj. Mika Barck
0299 410 900
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 Minna Rossi
050 356 4845
minna.rossi@mpk.fi
Koulutuspäällikkö 
Jussi Hämäläinen
044 5959335
jussi.hamalainen@mpk.fi
Liikuntapäällikkö Heikki Tonteri 
050 5510655
heikki.tonteri@mpk.fi

MIKKELIN 
SOTILASKOTIYHDISTYS RY
Pj. Kaija Vesalainen
050 525 9724
toimisto@sotilaskotimikkeli.com

PUOLUSTUSVOIMAT 
Etelä-Savon aluetoimisto 
www.puolustusvoimat.fi/
etela-savon-aluetoimisto
etela-savonaluetoimisto@mil.fi
Tyrjäntie 9, 50150 Mikkeli
029 9436190

SAVON SOTILASPERINNE-
YHDISTYS PORRASSALMI RY
Siht. Asko Laukkanen
asko.laukkanen@reim.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
Pj. Pentti Nuutilainen
040 7249755
pentti.nuutilainen@gmail.com 
Siht. Jukka Rönkä
040 189 6558
jukka.ronka@surffi.fi

SUUR-SAVON SINIBARETIT RY
Pj. Jan-Aulis Hiltunen
050 5675867
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6.12.2022 YLENNETYT ETELÄ-SAVON RESERVILÄISET

Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 
seuraavat henkilöt reservissä 6.12.2022:

SOTILASMESTARIKSI 
Huiskonen  Toni Markku  Kangasniemi
Tarhonen  Jouni Paavo S  Mikkeli

YLIVÄÄPELIKSI 
Luukkonen  Henri Vesa T Puumala
Nevalainen  Seppo Antero  Mikkeli
Qvarnström  Riku Petteri  Mikkeli
Nousiainen  Arto Mikkeli

VÄÄPELIKSI  
Akkila  Lauri Johannes  Hämeenlinna
Suutarinen  Harri Tapio  Savonlinna
Uotila  Marko Tapio  Mikkeli

PURSIMIEHEKSI  
Lindstedt  Harri Juhani  Mikkeli  

YLIKERSANTIKSI  
Halonen  Anssi Kalervo  Mikkeli
Häkkinen  Jarkko Ilmari  Mikkeli
Kaisanlahti  Sami Kristian  Mikkeli
Luoto  Matti Juhani  Savonlinna
Tolvanen  Jesse Nestori  Mikkeli
Torri  Luke Mikael  Hämeenlinna
Törmäkangas  Vesa Juhani  Mikkeli
Vuorinen  Nico Petteri  Mikkeli

KERSANTIKSI  
HyötyIäinen  Ilpo Mikael  Mikkeli
Jeminen  Jouni Martti A  Pieksämäki
Kivekäs  Anni Maria  Mikkeli
Koivusalo  Ville Arttu J Mikkeli
Kosonen  Jussi Eerik  Kangasniemi
Räisänen  Saku Armas  Rantasalmi
Tuhkunen  Eetu Johannes  Mikkelii 

Tasavallan Presidentti on ylentänyt   
6.12.2022 seuraavat reservin upseerit:

MAJURIKSI  
Siekkinen Olli Pekka Mäntyharju

KAPTEENIKSI  
Haverinen  Antti Olavi  Mikkeli
Härkönen  Reima Tapio  Savonlinna
Jussila  Iiro Tuomas  Helsinki
Kärkkäinen  Timo Juhani  Mikkeli
Kärkkäinen  Veli-Matti  Rantasalmi
Rossi  Tommi Pekka T  Pieksämäki

KAPTEENILUUTNANTIKSI  
Karhunen  Janne Juhani  Pieksämäki

YLILUUTNANTIKSI 
Lipsanen  Aku Ilmari  Juva
Kosunen Olli-Pekka Hirvensalmi

LÄÄKINTÄLUUTNANTIKSI 
Peitsaro Panu Savonlinna 

LUUTNANTIKSI 
Huupponen  Topi Oskari  Mikkeli
Pekonen  Valtteri Matti J  Mikkeli
Pohjolainen  Heikki Matias  Savonlinna
Tiusanen  Tuomas Samuli  Mikkeli
Uimonen  Joonas Petri  Mikkeli
Vilen  Vertti Petteri  Mikkeli
Kortelainen  Lauri  Savonlinna
Ojala  Pirkka  Savonlinna
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PALKITUT

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 
RUL Pronssinen ansiomitali

Heikki Kuoppala
Janita Pirinen
Heikki Pulkkinen
Ronalynn Ranta
Tomi Tykkyläinen
Lauri Väisänen

RESERVILÄISLIITTO
RES Kultainen ansiomitali

Heikki Kupiainen
Veli-Pekka Nissinen
Matti Salmela

RESERVILÄISURHEILULIITTO 
RESUL Hopeinen ansiomitali

Harri Skopa

RESUL Pronssinen ansiomitali
Seppo Ukkonen

SUUR-SAVON RESERVIUPSEERIPIIRI RY
Reserviupseeripiirin standaari

Sodan ja rauhan keskus Muisti 
Riku Huhtasalo 

SUUR-SAVON RESERVILÄISPIIRI RY
Reservilдispiirin standaari

Sodan ja rauhan keskus Muisti 

SAVON VASAMA –MITALI 
Kultainen Savon Vasama –mitali 

Mikko Kakriainen
Juhani Sihvonen
Jussi Viljakainen

RAJAVARTIORISTI
Heimo Marttinen

Itsenäisyyspäivänä Mikkelin Reserviläiset ry:n jäsenistä Reserviläisurhei-
luliiton pronssinen ansiomitali Seppo Ukkoselle (vas.) sekä Reserviläislii-
ton kultaiset ansiomitalit luovutettiin Heikki Kupiaiselle ja Matti Salmelal-
le (oik.). 

Itsenäisyyspäivänä Suomen Reserviupseeriliiton pronssinen 
ansiomitali luovutettiin Savonlinnan Reserviläiset ry:n pu-
heenjohtajalle Heikki Pulkkiselle. 

26        SAVON VASAMA   2•2022



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

 Mikkelin Reservinupseerit, Mikkelin Reservi-
läiset, Etelä-Savon aluetoimisto ja Mikkelin Maan-
puolustusnaiset järjestivät perinteisen Varuskunnan 
joulutulet -tapahtuman Mikkelin Vanhan kasarmi-
alueen Tykkipuistossa sunnuntaina 11.12.2022. 
Ohjelmassa oli kauniiden ja tunnelmallisten va-

Varuskunnan joulutulet -tapahtuma Mikkelin 
Tykkipuistossa 11.12.2022

Tykkipuiston valaistuja käytäviä Varuskunnan joulutulet -tapahtumassa 11.12.2022 Mikkelissä. Järjestelyissä mukana 
Mikkelin Reservinupseereista Seppo Anttalainen (vas.) ja Pekka Kärkkäinen. (kuvat: Seppo Anttalainen)

laistusten ihailua, Etelä-Savon aluetoimiston päällikön, 
everstiluutnantti Ari Määtän tervehdyspuhe, Tyrjänkuu-
sen jouluvalojen sytytys, glögitarjoilu Maanpuolustus-
naisten osastolla, joulupukin vierailu sekä tutustumista 
Jalkaväkimuseoon. 
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Vakuutukset ajan tasalla?

Tervetuloa LähiTapiola Savo-Karjalan 
elämänturvatapaamiseen. Päivitetään yhdessä 

asiantuntijamme kanssa tilanteesi ja rakennetaan
yhdessä sopivat vakuuttamisen ja sijoittamisen ratkaisut. 

Palvelemme paikallisilla toimistoilla
sekä puhelimitse numerossa

015 744 3401 ja verkossa osoitteessa
lahitapiola.fi/savo-karjala.


