
Kokonaisturvallisuus 2018 -messut Kokonaisturvallisuus 2018 -messut 
Lahdessa, s. 17Lahdessa, s. 17

Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti  Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

61
. v

uo
si

ke
rt

a
 

 N
ro

 3
 

 S
yy

sk
uu

 2
01

8

s.s.  1414 s.s.  1717

Oriveden Reserviläiset Oriveden Reserviläiset 
60 vuotta, s. 1060 vuotta, s. 10

Toiminnallista Perhepäivää Toiminnallista Perhepäivää 
vietettiin Heramalla, s. 14vietettiin Heramalla, s. 14

Hämeen Hölkkä liikutti yli Hämeen Hölkkä liikutti yli 
sataa kuntoilijaa, s. 17sataa kuntoilijaa, s. 17

PMT ry:n neuvottelukunnan PMT ry:n neuvottelukunnan 
ampumakilpailu, s. 18ampumakilpailu, s. 18

Kevään TURPO -varuskunta-Kevään TURPO -varuskunta-
vierailijat tutustuivat ampuma-vierailijat tutustuivat ampuma-
harjoitukseen, s. 24harjoitukseen, s. 24s.s.  1818



2

Harjoitus tekee mestarin

Syyskauden toiminta käynnistyy 

Maavoimat järjesti pari viikkoa sitten 
kuusi paikallispuolustusharjoitusta, 
joihin osallistui noin 4 500 henkilöä. 
Harjoitukset toteutettiin kahdeksan 
maakunnan alueella ja harjoitusten ta-
voitteena oli kehittää paikallisjoukko-
jen valmiutta ja johtamiskykyä sekä 
parantaa varusmiesten, reserviläisten ja 
henkilökunnan osaamista tehtävissään.

Joensuussa harjoiteltiin eri viran-
omaisten yhteistyönä kemikaalivuodon 
torjuntaa, joka onnettomuus myöhem-
min paljastui harjoituksen käsikirjoi-
tuksen mukaisesti terroriteoksi. Muka-
na harjoituksessa oli puolustusvoimien 
lisäksi pelastuslaitos ja poliisi sekä mui-
ta viranomaisia. Viranomaisten mu-
kaan uhkakuvat ovat muuttuneet ja sik-
si yhdessä harjoittelu on tärkeää.

Inkoon Degerbyssä puolestaan har-
joiteltiin koko kylän evakuointia kuvit-

teellisen metsäpalon alta. Harjoitus oli 
osa Kaartin jääkärirykmentin johtamaa 
Kehä -18 paikallispuolustusharjoitus-
ta. Vastaavanlaista, näin mittavaa eva-
kuointiharjoitusta ei tiedetä aiemmin 
Suomessa järjestetyn. Erikoista harjoi-
tuksessa oli se, että viranomaisten, kun-
nan ja puolustusvoimien lisäksi siihen 
osallistui suuri määrä siviilejä eli kun-
talaisia. Kuntalaiset olivat innokkaasti 
mukana roolissaan ja harjoitus onnistui 
erinomaisesti. 

MPK:n järjestämä viranomaisten 
ja Vapepan mittava koulutus- ja har-
joitusviikonloppu pidettiin Jyväsky-
lässä samoin muutama viikko sitten. 
Reserviläisyhdistyksissä on pitkin ke-
sää harjoiteltu ammuntaa, jotosteltu, 
marssittu, suunnistettu, seurattu Puo-
lustusvoimien juhlavuoden tapahtumia 
ja osallistuttu erilaisiin kilpailuihin. 

Osa on myös osallistunut kertaushar-
joituksiin ja MPK:n toimintaan. 

Inkoon harjoituksessa mukana ollut 
kuntalainen kiteytti harjoittelun merki-
tyksen mielestäni hienosti Kymmenen 
Uutisten haastattelussa: ”Harjoitus joh-
taa siihen, että sen (toimenpiteet) tekee 
sitten rauhallisemmin, jos tarvitsee teh-
dä oikeasti.” 

Samoilla linjoilla on Reserviläislii-
ton muutamia vuosia sitten uudiste-
tun brändin yksi sloganeista: ”Armeijan 
idea on, ettei tarvitse sotia.” Tähän pitää 
kuitenkin lisätä, että harjoitella silti pi-
tää. 

Syksyn myötä piirimme toiminta 
myös hallinnon osalta aktivoituu. Ikaa-
lisissa pidetään piirien syyskokoukset 
15.11. ja sitä ennen pidettäneen eri yh-
distysten syyskokoukset. Liiton syysko-
kous on Hämeenlinnassa 17.-18.11. ja 

sinne toivotaan mittavaa osallistumista 
Pirkanmaalta. 

Mukavaa ja aktiivista alkavaa syksyä 
kaikille lukijoille!

  Jussi Mäkitalo
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Syksy on pitkällä, mutta kesäiset ilmat 
eivät hellitä. Viime numerossa mainit-
sin saamastani Kesäyön marssihaastees-
ta. Itse tapahtuma Porissa marssittiin 
mukavassa kesäkelissä ja osallistujia oli 
runsaasti ainakin Satakunnan alueelta. 
Törmäsin siellä myös muutamaan pir-
kanmaalaiseen marssijaan. Toiveena tie-
tenkin on, että ensi kesänä meitä Pirkan-
maan reservipiirien jäseniä osallistuisi 
tapahtumaan huomattavasti runsaam-
min.

Myös perinteinen Hämeen Hölkkä 
juostiin 44. kerran syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna, niin ikään 
poikkeuksellisen lämpimässä syksyi-
sessä säässä. Osallistujia oli runsas 

sata ja järjestelyistä vastasi tänäkin 
vuonna MPK:n Tampereen kou-
lutuspaikka yhdessä piiriemme jä-
senyhdistysten toimijoiden kanssa. 
Järjestäjien puolella vastaan tulivat 
samat tutut kasvot, joiden tiedän ol-
leen aiemminkin tapahtuman järjes-
telyissä mukana. Osallistujien jou-
kossa vastaavasti oli vain muutamia 
aktiivisia reserviläisiä. Tapahtumalla 
on pitkät perinteet, mutta väistämät-
tä vastuullisten piirien on mietittävä 
tapahtuman tulevaisuutta ja tarvetta. 
Tähän asti mukana olleiden järjes-
täjien määrä ei ole uusiutunut huu-
doista huolimatta ja voi aidosti kysyä 
miten tapahtuma palvelee jäsenkun-

taa tai yhdistyksiä.
Itselleni osui kertausharjoituspätkä 

tähän syksyyn. Oli mielenkiintoista 
olla jälleen kertaamassa vanhaa ja op-
pimassa uutta. Suomen puolustami-
nen on aina nojannut ja nojaa edel-
leen vahvasti reserviläisarmeijaan, sen 
kykyyn ja tahtoon. On siis tarve pitää 
reserviläisten osaaminen aktiivisena 
ja hyvällä tasolla. Tähän voi meistä 
kukin vaikuttaa omalla kohdallaan ja 
osallistua yhdistysten ja piirien järjes-
tämiin tilaisuuksiin ja jotoksille, tai 
hakeutua MPK:n kursseille.

Niin miten se marssi osaltani meni? 
Keskeytystä ei tullut, eikä rakkoja jal-
kapohjiin. 25 kilometrin matka tait-

tui kevyen 10 kilon rinkan kanssa 
alle neljässä tunnissa.

Aktiivista syyskautta kaikille!

  Mikko Hörkkö
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Tervetuloa 
Maanpuolustusjuhlaan 

Tampereella
torstaina 11.10.2018 kello 18.00

Kalevan lukion juhlasali, Salhojankatu 33

Kahvitarjoilu klo 17.30

*****
Tervetulotoivotus, eversti evp Pentti Väänänen

Juhlapuhe, prikaatikenraali Mauri Koskela
Seppelepartion lähettäminen

Ilmavoimien soittokunta
Mieskuoro Kelot 

Järj. 
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

KYBER-
TURVALLISUUS

• Mitä kyberturvallisuus on?
• Voiko kyberuhkiin varautua?
• Kanna  aako kyberuhkista olla 

huolissaan?
• Miten tunnistat valeuu  set ja di-

sinformaa  on?
• Erotatko oikean  edon väärästä?
• Voiko kyberrikollisilta suojautua?

TULE KUULEMAAN VASTAUKSIA 
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunnan järjestämään 
KYBERTURVALLISUUSILTAAN TIISTAINA 23.10.2018 KELLO 18 20.30 
Tampereen yhteiskoulun lukion (TYK)  loissa (en  nen Tylli),  Hallituskatu 30, Tampere. 
Tilaisuus on maksuton. Ennakkoilmoi  autumista ei vaadita.

TERVETULOA
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Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

www.pirkanviesti.fi  - pirkanviesti@gmail.com

Maanpuolustustiedotuksemme kehittyy

Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi, 
kotisivut: rul.fi/tampere, Facebook: Tampereen Reserviupseerit ry

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA SYYSKUU – JOULUKUU 2018

SYYSKUU

29.-30.9.2018
Maastotaidot naisille -kurssi Satakunnan lennostossa. Kurssilla opetellaan selvitymistä maasto-olosuhteis-
sa. Ilmoittautuminen mpk.fi:n kautta 21.9.2018 mennessä. Lisätiedot Topi Jaakonaholta, topi.jaakonaho @ 
gmail.com
29.-30.9.2018
Arjen turvallisuus -kurssi maanpuolustusnaisille. Satakunnan lennostossa Pirkkalassa. Ilmoittautuminen 
mpk.fi:n kautta 21.9.2018 mennessä. Lisätiedot kurssista kurssinjohtaja Chia Koskinen, chiakoskinen @ 
gmail.com tai p. 050 381 5205. 
. 
 LOKAKUU

1.10.2018-30.4.2019
Pirkanmaan reservipiirien harjoitusvuoro Pohjois-Hämeen Ampujien ilma-aseradalla tiistaisin klo 18.00-
20.00. Osoitteessa Peltokatu 6D, 2. krs.
4.10.-27.12.2018
Pirkanmaan reservipiirien harjoitusvuoro Osmonkallion sisäradalla .22 kaliberisille aseille 25m ja 50 m ra-
doilla klo 17.00-20.00. Osoitteessa Ainonkatu 1.
23.10.2018
TamRUn sarviaiset uusille jäsenille, tapahtumasta tiedotetaan erikseen.

MARRASKUU

711.2018 
TamRU:n Syyskokous tiistaina 7.11. klo 18.00 Tampereen Reserviupseerien kokoustiloissa, osoitteessa Väi-
nölänkatu 2. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki TamRUn jäsenet tervetuloa!

 JOULUKUU

1.12.2018
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina 1.12. klo 13.00 -16.00 
reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2,  2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatku-
en kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena  klo 15.00 -16.00 Kalevankankaan hautausmaan pääportilla. 
Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 25.11.2017 mennessä sähköpostilla: lippu @ tampereenreserviup-
seerit.fi
6.12.2018
ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET: 
klo 10.45 Maanpuolustusyhdistysten kokoontuminen Tammelaan Talvisodan Henki -muistomerkille 
 seppeleenlaskuun 
klo 11.10 Maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
klo 12.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä
klo 12.45 Ohimarssi Kalevanpuistotiellä 
klo 13.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa

Vänrikkien kotiutusjuhla torstaina Satakunnan Lennosto, TamRU palkitsee plaketillaan vänrikin, joka on erin-
omaisesti suorittanut varusmiespalveluksensa.

24.12.2018
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista 

maanpuolustus työtä avaamalla onnittelutili 
haluamassasi pankissa ja ohjaamalla sen tuotto 

Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi asiasta 
toiminnanjohtaja Päivi Huotari 
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI 
KIITTÄÄ TUESTASI

Kauniin ja poikkeuksellisen kuuman 
kesän jälkeen saamme nyt ihailla upe-
aa syysruskaa myös täällä eteläisem-
mässä Suomessa. 

Helteiseen kesään on mahtunut myös 
monia upeita maanpuolustuksellisia ta-
pahtuma.  Yhtenä niistä mainittakoon 
Puolustusvoimat 100 -taistelunäytös, 
jonka oli nähnyt jo ennen Lahdessa 
järjestettyä Kokonaisturvallisuus 2018 
-messutapahtumaa yli 27 000 katsojaa. 
Olitko sinä yksi heistä? 

Heinäkuun lopulla saimme vii-
mein Pirkan Viesti -lehden uu-
tiskirjepalvelun toimintaan pien-
ten käynnistysvaikeuksien jälkeen. 
Nyt kirje on kolahtanut jäsenten 
sähköpostilaatikoihin jo pariinkin 
otteeseen. Kirjeestä saatu palaute on 
ollut myönteistä. Heinäkuu lopulla 
postitetun ensimmäisen kirjeen säh-
köpostiosoitteisto poimittiin liittojen 
ylläpitämästä Maanpuolustusrekiste-
ristä. Ilokseni olen huomannut, että 
tähän mennessä vain sormilla lasket-
tava määrä kirjeen saaneista on lo-
pettanut kirjetilauksen. Osoitteiden 
joukossa on kuitenkin edelleen useita 
satoja ns. toimimattomia sähköposte-
ja, joihin MailChimp ei enää edes yri-
tä kirjeitä lähettää. 

Aktivoidu 
Pirkan Viesti -lehden 
uutiskirjeen lukijaksi!
Jos uutiskirje ei siis tavoita vielä sinua 
niin aktivoi oma sähköpostiosoitteesi 
kirjeen postituslistalle pirkanviesti.fi  
-sivuston etusivulla olevan tilauslin-
kin kautta. Tähän menee aikaa vain 
muutama minuutti. Mikäli sähkö-
postiosoitteesi vaihtuu, ilmoita siitä 
suoraan sähköpostiini sirkka.ojala@
gmail.com, niin korjaan osoitteen. 
MailChimp -osoiterekisteri ei ikävä 
kyllä ns. keskustele Maanpuolustusre-
kisterin kanssa eivätkä sinne mahdol-
lisesti tekemäsi sähköpostiosoitteen 
korjaukset välity suoraan uutiskirje-
palvelun osoitteistoon. 

Jatkossa ajankohtaisia Pirkan Vies-
tin uutisia lähetetään noin kerran 
kuukaudessa. Mielelläni nostan kir-
jeissä esiin myös reserviläisyhdis-
tysten toiminnan kohokohtia.  Jos 
sinulla on siis mielestäsi sopiva uutis-
kuva oman yhdistyksesi toiminnasta 
ja siihen liittyvä lyhyt teksti (kuva-
tekstikin riittää) lähetä se sähköpos-
tiini, vaikka seuraavan printtilehden 
aineistopäivään olisikin vielä aikaa. 
Muista kuitenkin kysyä kuvassasi 

esiintyviltä henkilöiltä suostumus ku-
van julkaisuun. 

Pirkanmaan reservipiirien tapah-
tumista tiedotetaan myös sosiaalises-
sa mediassa Pirkan Viestin Facebook 
ja Instagram -sivustoilla. Lisäksi Pir-
kan Viestin YouTube kanavalta löy-
dät kuvaamiani videopätkiä.  Liity siis 
mukaan myös näiden somekanavien 
seuraajiin sillä mitä enemmän päivi-
tyksiä ns. peukutetaan ja jaetaan sitä 
paremmin, tieto kulkeutuu myös niil-
le, jotka eivät vielä ole löytäneet upeaa 
maanpuolustustahtoa ylläpitävää toi-
mintaamme!

”Maata voi puolustaa mies tai nainen 
mutta ei sivustakatsoja!”

Toiminnallista syksyä! 

Nauttikaa syysruskan antamasta väri-
terapiasta, vaikka kävellen syksyisessä 
metsäluonnossa - kunto kohoaa ja mieli 
virkistyy!
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Lisää liikettä – 
reserviläisten suorituskyky kuntoon

järjestelmä. Osana hanketta koulutetaan 
kuntotestaajia ympäri Suomea ja kehi-
tetään Tikki-tietojärjestelmä kuntotesti-
tulosten tallentamiseksi jatkoa käyttöä 
varten. Tarkoituksena on, että mahdolli-
simman moni reserviläinen saadaan mu-
kaan testausjärjestelmän piiriin.

Kuntotestien toteutuksesta vastaavat 
MPK:n koulutetut testaajat. Testitu-
lokset kirjataan RESUL:n rakentamaan 
Tikki-tietojärjestelmään, josta tiedot 
voidaan nähdä reaaliaikaisesti ja tarvit-
taessa siirtää puolustusvoimien tietojär-
jestelmiin. Samalla reserviläisten toimin-
takyvystä taltioidaan luotettavaa tietoa 
yhteiseen järjestelmään. Tietojärjestelmä 
tuottaa myös kyselyyn perustuvaa tie-
toa reserviläisten terveydestä. Kuntotes-
titietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää 
myös puolustusvoimien tutkimushank-
keissa, mutta niiden käsittelyyn tarvi-
taan reserviläisten henkilökohtainen 
lupa. Tikki:in käyttäjäksi voi kirjautua 
osoitteessa https://tikki.fi /app.

MPK vastaa reserviläisten tehtäväkoh-
taisen fyysisen toimintakyvyn ja kun-
non kehittämisestä järjestämällä fyysisen 

koulutuksen harjoituksia ja liikuntata-
pahtumia, kuten esimerkiksi Kesäyön 
marssit ja erilaiset jotokset. Käytössä on 
myös puolustusvoimien MarsMars app-
likaatio, joka on moderni sosiaalisen me-
dian liikuntapalvelu. Reserviläiset voivat 
kirjata sinne liikuntatietojaan sekä laatia 
henkilökohtaisia harjoitusohjelmia. Oh-
jelma on ladattavissa Android ja Apple 
kaupoista.

Viimeaikaiset sodat ja operaatiot ovat 
osoittaneet, että sodankäynnin fyysi-
set vaatimukset eivät ole keventyneet 
vaan päinvastoin jopa kasvaneet. Ope-
raatiot ovat siirtyneet metsistä asutus-
keskuksiin sisältäen runsaasti fyysisesti 
vaativia spurtteja, fyysisiä ponnistuksia 
ja kiipeämistä lisäkuorman kanssa. Tek-
nologian lisääntyminen operaatioissa 
on yleisestä käsityksestä poiketen lisän-
nyt kannettavan taakan määrää. Hyvä 
fyysisen ja henkinen kunto ovat siten 
reserviläisten toimintakyvyn kivijalka. 
Lisää Liikettä -hanke onkin yksi kei-
no vaikuttaa myönteisesti reserviläis-
ten fyysiseen kuntoon ja liikunta-aktii-
visuuteen. Tämän lisäksi reserviläisten 
tulisi harrastaa aktiivisesti vapaa-ajan 
liikuntaa. Nykysuositusten mukaan 
monipuolista liikuntaa tulisi harrastaa 
3-5 kertaa viikossa vähintään 30-45 
minuuttia kerrallaan. 

  Matti Santtila
FT, liikuntapäällikkö

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätietoja hankkeesta on saatavilla 
MPK:n liikuntasivuilla. 

 

OMPELUPUOTI PIKKU PÄIVÄNPAISTE
Päivi Korteniemi

KAUPPAKESKUS DUO, HERVANTA

MITALIKAMPOJA OMMELLAAN 
ASIAKKAAN ANTAMAAN JÄRJESTYKSEEN.

puh. 045 220 2711 tai ompelupuoti@gmail.com

TULENTEKO-TEEMAPÄIVÄ 
LA 5.1.2019 

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää liki Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää liki 
loppiaista Tulenteko-teemapäivän, jossa myös puuhaillaan loppiaista Tulenteko-teemapäivän, jossa myös puuhaillaan 
erilaisia majoitteita. Aloitetaan perjantaina kello 10, ja tou-erilaisia majoitteita. Aloitetaan perjantaina kello 10, ja tou-
hutaan ainakin päivän valoisa aika perusleirityyppisesti.hutaan ainakin päivän valoisa aika perusleirityyppisesti.

Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja, sekä Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja, sekä 
tietenkin tulentekoa pelkällä puukolla ja tulitikuilla.  tietenkin tulentekoa pelkällä puukolla ja tulitikuilla.  

HINTA: ei osallistumismaksua.HINTA: ei osallistumismaksua.

Kysy tarkempi kokoontumispaikka: Kysy tarkempi kokoontumispaikka: 
Tero Ahtee, tensu@iki.fi Tero Ahtee, tensu@iki.fi 

Asiantuntijalta

Suomen puolustusvoimien sodan ajan 
suorituskyvyn perustan muodosta-
vat hyvin koulutetut ja toimintakykyi-
set reserviläiset. Tutkimukset ovat tuo-
neet esille, että reserviläisillä on hyvät 
psyykkiset voimavarat, mutta vain puo-
let heistä on tarpeeksi hyvässä fyysisessä 
kunnossa. Vuoden 2015 tutkimuksessa 
puolet reserviläisistä saavutti kestävyys-
kuntonsa osalta sijoituksensa mukaisen 
tavoitetason. Hieman yli puolella lihas-
kunto oli hyvä. Joka kymmenes reservi-
läinen oli fyysisesti heikossa kunnossa ja 
joka kolmas oli ylipainoinen. Vain  joka 
kolmas harrasti terveytensä kannalta riit-
tävästi vapaa-ajan liikuntaa. 

Reserviläisten fyysisen toimintaky-
vyn ylläpidon kannalta on tärkeää, että 
heitä kannustetaan ylläpitämään fyy-
sistä kuntoaan, liikunta-aktiivisuuttaan 
sekä terveyttään. Heidän poikkeusolojen 
osaamista ja toimintakykyä kehitetään 
puolustusvoimien järjestämissä kertaus-
harjoituksissa sekä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen järjestämällä vapaaeh-
toisella maanpuolustuskoulutuksella. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), 

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ja puo-
lustusvoimat ovat käynnistäneet yhteisen 
Lisää Liikettä -hankkeen reserviläisten 
tehtäväkohtaisen fyysisen toimintakyvyn 
ja kunnon parantamiseksi. 

Säännöllinen toimintakyvyn seuran-
ta on tärkeää niin Suomen puolustus-
kyvyn kuin kansaterveyden edistämisen 
kannalta. Reserviläisten tehtäväkohtaista 
fyysistä toimintakykyä testaan nykyisin 
satunnaisesti puolustusvoimien kertaus-
harjoituksissa ja MPK:n kuntotesteissä. 
Testauksen tulisi kuitenkin olla järjestel-
mällistä, jotta pystyttäisiin ylläpitämään 
mahdollisimman reaaliaikainen tilanne-
kuva reserviläisten toimintakyvystä. 

Hankkeen tavoitteena tehostaa reser-
viläisten tehtäväkohtaisen fyysisen toi-
mintakyvyn testausta sekä luoda siihen 
liittyvä seurantajärjestelmä. Lisäksi ta-
voitteena on lisätä reserviläisten va-
paa-ajan liikunta-aktiivisuutta sekä pa-
rantaa heidän fyysistä kuntoaan. Lisää 
liikettä -hanke tuo järjestelmällisyyttä 
ja tehoa tehtäväkohtaisen fyysisen toi-
mintakyvyn testaamiseen ja sen myötä 
testaustoiminnasta saadaan luotettava 
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Hengellinen palsta

Kunnioittaminen on arvokasta

Elämme täynnä kilpailua olevassa yh-
teiskunnassa. Kukaan ei pärjää aina. Jot-
kut eivät pärjää juuri koskaan. Monet 
etsivät myös sitä, mistä voisi löytyä kil-
pailuvapaa vyöhyke. Siellä olisi mahdol-
lista olla aidosti oma itsensä vailla me-
nestymispaineita. Kilpailu ei ole huono 
asia, mutta viisasta olisi välttää joutu-
mista sen yliotteeseen. Kaikilla meillä on 
myös rajamme.

”Kunnioittakaa kilvan toinen toistan-
ne.” Tällainen kilpailuhaaste löytyy uu-
desta testamentista roomalaiskirjeestä. 
Tämän päivän monimuotoisen kilpai-
lun keskellä on riski, että keskinäisen 
kunnioittamisen haaste jää piiloon. Sil-
loin eivät myöskään toteudu ne mahdol-
lisuudet, jotka tähän kilpailuhaasteeseen 
sisältyvät.

Monenlaista meidän ihmisten välistä 
erilaisuutta on aiempaa enemmän. Ai-
nakin osittain on kyse myös siitä, että 
erilaisuus nousee pintaan entistä avoi-
memmin. Tämä on sekä hienoa että 
haastavaa. Se myös kasvattaa kunnioitta-
misen tarvetta. Meitä ei kuitenkaan uh-
kaa erilaisuutemme vaan kyvyttömyy-
temme käsitellä sitä rakentavasti.

Kunnioittamisen kilpailuhaaste toteu-
tuu, jos on toteutuakseen, aivan arkisis-
sa asioissa. Toivottavasti kahden korvan 
ja yhden suun määrällinen suhde ku-
vaa kuulemisen ja puhumisen suhdetta. 

Vaikka en olisi samaa mieltä, voin halu-
ta avoimesti kuulla ja olla kiinnostunut 
toisen näkökulmista ja näkemyksistä. 
Samalla voin myös oppia itse. Meistä on 
ihanaa olla oikeassa. Samalla olisi viisas-
ta muistaa, että me kaikki olemme myös 
väärässä. Emme vain vielä varmasti tie-
dä, missä kohdin näin on.

Erilaisuudestamme löytyy monta vaih-
teluväliä, joilla on kysyntää kunnioituk-
selle. Ikä ei ole suinkaan ainut erilaisuut-
tamme kuvaava asia, mutta kui tenkin 
yksi merkittävä tekijä. Tuntui hyvältä kat-
soa televisiosta, kun nuori aikuinen opas-
ti senioria älylaitteen käytössä. Oppia ja 
nettiä ikä kaikki. Eri ikäiset ihmiset viih-
tyivät yhdessä ja arvostivat toisiaan.

Menneisyydelläkin on riskinsä. Sitä 
voi joko vähätellä tai ylikorostaa. On 
kuitenkin korvaamattoman tärkeää tun-
tea se tie, jota pitkin tähän päivään on 
tultu. Vanhempien sukupolvien panok-
sesta löytyy paljon sellaista kunnioitetta-
vaa, joka saattaa olla vaarassa unohtua. 
On syytä pysähtyä kiittämään ja kunni-
oittamaan edellämme kulkeneita kaikes-
ta siitä hyvästä, mitä he ovat meille vä-
littäneet.

Kunnioittamisen kilpailuhaastetta ei 
kannata lykätä huomiseen. Ketä voin tä-
nään kuulla ja kiittää? Mikä on se mi-
nulle mahdollinen sana tai teko, jol-
la voin osoittaa arvostusta? Hautajaiset 

ovat hyvä paikka kauniille sanoille. Sil-
loin hän, jonka arkun äärellä olemme, ei 
kuitenkaan enää kuule sanojamme aina-
kaan tavanomaisessa mielessä.

Toinen toistemme kunnioittaminen 
on lähimmäisen rakkauden keskeisin 
asia. Sitä ei myöskään koskaan voi olla 
elämässä liikaa. Aito toistemme kuule-
minen ja kunnioittaminen ei myöskään 
koskaan voi vahingoittaa ketään. Par-
haimmillaan se avaa sellaista, mikä on 
mennyt elämässä lukkoon. Parhaimmil-
laan se luo uudenlaista valoa ja toivoa. 

Omalla tavallamme toimia vaikutam-
me myös siihen, miten meidät kohda-
taan. Toinen toistamme kunnioitta-
misessa kilpaileminen ruokkii hyvän 
kierrettä. Siksi se on myös Jumalan tahto 
elämässämme. Se on myös tie, jolle Va-
pahtajamme meitä kutsuu päivä kerral-
laan ja aina uudestaan. 

  Timo Takala
rovasti

kehitysjohtaja
Tampereen ev.lut. seurakunnat

Sotavahinkosäätiön 3.900 euron 
maanpuolustuspalkinto myönnettiin 
4. kesäkuuta Pirkanmaan reservipii-
rien Henkisen maanpuolustuksen 
toimikunnalle. Pirkanmaan reservi-
piirien hakemuksesta palkintoa esit-
tivät yhdessä Reserviläisliitto ja Suo-
men Reserviupseeriliitto.

Palkinnon perusteena on toimi-
kunnan jäsenten erityisesti nuo-
riin kohdistunut ansiokas ja pitkä-
aikainen työ turvallisuuspoliittiseen 
TURPO -tietokilpailuun liittyen. 
Kilpailu on järjestetty Pirkanmaalla 
jo yksitoista kertaa. Lisäksi jo useita 
vuosia toimikunta on vienyt kilpai-
luun osallistuneet nuoret ja heidän 
opettajansa varuskuntavierailulle. 
Tänä keväänä vierailu toteutettiin 
Niinisalon Pohjankankaalle Tykistö-
koulun ampumaharjoitukseen.  

Kilpailun kehittymisen edellytyk-
senä on ollut erittäin hyvä yhteistyö 
Pirkanmaan lukioiden, Pirkanmaan 
aluetoimiston  ja MPK:n kanssa. 
Jo muutamana vuonna TURPO 
-tietokilpailu ja varuskuntavierai-
lu on toteutettu MPK:n Hämeen 

Sotavahinkosäätiön palkinto 
Henkisen maanpuolustuksen 
toimikunnalle

maanpuolustuspiirin Tampereen 
koulutuspaikan kurssina. 

Toimikuntaa useita vuosia luot-
sannut toimikunnan puheenjohtaja, 
eversti evp. Leo Ukkonen pitääkin 
huomattavaa palkintoa suurena ar-
vostuksen osoituksena toimikunnan 
tekemää työtä kohtaan. Palkinto tuli 
Ukkoselle suurena yllätyksenä sillä 
hakemus pidettiin salaisuutena, eikä 
siitä kerrottu edes toimikunnan pu-
heenjohtajalle. Toimikunta juhlisti 
saamaansa palkintoa kakkukahvien 
merkeissä syksyn ensimmäisessä ko-
kouksessaan. 

  Sirkka Ojala

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry – 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä vuodesta 1965

Varainhankinta kampanja maanpuolustusjärjestöille!

Hankkimalla uuden yritysjäsenen neuvottelukuntamme tukirenkaaseen yhdistys 
saa palautuksena 250 euroa kaikista hankkimistaan yrityksistä, kun niiden ensim-
mäisen vuoden 500 euron jäsenmaksu on maksettu.

Jäsenmaksulla jäsenyritys tukee vapaaehtoista maan-
puolustustoimintaa Pirkanmaalla, sekä saa mainok-
sen neljä kertaa vuodessa ilmestyvään Pirkan Viesti 
lehteen. Yrityksen edustaja saa kutsun keväällä pidet-
täviin RK- ammuntoihin Lennoston ampumaradalle, 
vähintään yhden mielenkiintoisen yritysvierailun sekä 
tutustumisen puolustusvoimien kohteeseen. Lisäksi 
neuvottelukunta on erinomainen paikka verkostoitumi-
selle ja uusien kontaktien hankintaan.

Uutt a!
Marskin patsas kolmesta uudesta yritysjäsenestä.
Kaikki jotka hankkivat kolme (3) uutta yritysjäsentä, 
joiden jäsenmaksut on maksettu, saavat Marskin pat-
saan. Jäsenhankinnassa ansioitunut voi oman harkin-
tansa mukaan lahjoittaa patsaan oman yhdistyksen 
käyttöön eri palkitsemistarkoituksissa.

Tämänkin Pirkan Viesti -lehden ilmestymisen mahdol-
listaa Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n 
pitkäaikainen toiminta. Lehti on ilmainen jäsenetu. 

Lisäksi jäseniemme käytössä on yhteiset Reserviläis-
toimiston tilat, annamme palkkatukea reservipiireille 
henkilöstön palkkaukseen ja ylläpidämme pirkanviesti.fi  
-sivustoja. 

Yritystukirenkaan liittymislomake löytyy 
www.pirkanviesti.fi  /Maanpuolustuksen Tuki
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1   5.2. 28.2. 
2  16.4. 11.5. 
3  4.9.  28.9.     
4  28.11.  20.12.  

Kannen valokuva: Puolustusvoimat 
100 -taistelunäytöskiertue päättyi 
Kokonaisturvallisuus 2018 -messuille 
Lahteen.  Näytöksessä esiteltiin näyt-
tävästi puolustusvoimien toimintaa ja 
asejärjestelmien suorituskykyä. Katso-
jat pääsivät seuraamaan uusimman 
panssarikaluston, viimeisimpien pans-
sarintorjuntavälineiden sekä Stinger -il-
matorjuntaohjuksen toiminnallisuutta.
   
Kuva: Sirkka Ojala

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj 
Juha Happonen 
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari, varapj
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen, sihteeri
Esko Raskila 
Mikko Ritakallio
Matti Salonen 

Ulkoasu Maisan paja

Paino Lehtisepät Oy

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12, 
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 
050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Ilmoitusasioissa 
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2018:

Aurinkoisena kesäkuun aamuna Tampe-
reelta lähti kohti Vilppulan satamaa 12 
Erityisryhmien vesistön erikoiskurssille 
osallistuvaa, innokasta kurssilaista kou-
luttajineen. Monet kurssilaisista olivat-
kin odottaneet kurssipäivää jo pitkään ja 
odotukset palkittiinkin päivän päätteek-
si mukavilla muistoilla ja uusilla tärkeillä 
taidoilla.

MPK:n Tampereen koulutuspaikan 
erityisryhmille suunnatun kurssin ta-
voitteena oli opetella vesistöolosuhteissa 
oikeanlainen pintapelastus rannalta sekä 
oikeanlainen varustautuminen vesistölle 
ja moottoroidussa  veneessä käyttäytymi-
nen pelastustilanteessa. Lisäksi kurssilla 
päästiin narraamaan kaloja myös mato-
ongella. Lisähohtoa kurssipäivään toi 
vanhaan Kotvio-laivaan tutustuminen.

Kurssin johtajana toiminut Kimmo 
Topi oli erittäin tyytyväinen kurssipäivään 
ja kurssin järjestelyihin. Vesistökurssin 
paikkana Vilppulan satama onkin mitä 
mainioin, sillä sinne on helppo tulla ja 
myös vesille pääseminen on mutkatonta. 

Kun rannalla järvimaisemia ihaillen 
oli nautittu kurssivääpeli Juha Keski-
sen keittämä aamukahvi tuhtien säm-
pylöiden kera, aloitettiin aamupäivän 
rastikoulutus. Veden varaan joutunutta 
päästiin pelastamaan heittoliinan avulla 
Jyri Jamalaisen opein. Muutama har-
joitusheiton jälkeen saatiinkin kurssin 
varajohtaja Mika Vanhanen pelastettua 
ja hinattua kohti rantaa. Toisaalla Juha 
Happonen kertoi vesipelastajan oikean-
laisista varusteista veneessä ja rannalla 
ja Kimmo Topi jakoi Minna Huuhkan 
kanssa hätäensiaputietoutta. 

Veneilyliivejä jokainen pääsi sovitta-
maan, kun oli oma vuoro päästä vesil-
le. Kurssin pääkouluttajana toimi Juha 
Happonen. Vesille lähdettiinkin Juhan 
turvallisella lautalla, joka odotteli kurs-
silaisia satamassa. Juha esitteli komei-
ta vieheitään, joita olikin iso laatikolli-
nen monen värisiä ja kokoisia. Kurjet 
huutelivat rannalla, aurinko pilkisteli 
välillä pilviverho takaa ja kala söi. Ve-
touistimeen tarttui jopa iso hauki sekä 

runsaasti ahvenia, joita kurssilaiset pääsi-
vät narraamaan myös mato-ongella ran-
nalta käsin. 

Kun kerran saalistakin saatiin, piti se 
myös käsitellä ruoanlaittoa varten. Ka-
lankäsittelyn saloihin kurssilaisia opasti 
Juhani Jämsen. Juhanin taitavin ottein 
ahvenet nyljettiin ja ruotoisesta haues-
takin tuli jopa lapsille sopivaa syötävää, 
kun se oli taiten käsitelty. 

Päivän päätteeksi maistuivat grilliko-
dassa paistetut makkarat ja kotiin viemi-
sinä jokaisella oli hieno kurssitodistus ja 
aimo annos oppeja päivän varrelta.

Kurssilla oli todella hieno tunnelma. 
Kurssilaisten silmistä näki, miten kurs-
sin anti oli mieleen. Aika moni kurssi-
laisista sai myös elämänsä ensimmäisen 
kalansaaliin ja arvelenpa ettei se jäänyt 
suinkaan viimeiseksi. Erityisen hienoa 
oli myös, että jokainen kurssilainen sai 
itse nostettua kalasaaliin rantaan tai ve-
neeseen, totesi pääkouluttaja Juha Hap-
ponen.

  Sirkka Ojala

Erityisryhmille suunnattu MPK:n kurssi antoi 
tärkeitä taitoja ja ainutlaatuisia kokemuksia 

Todistusten jaon jälkeen asetuttiin vielä ryhmäkuvaan ennen kotimatkaa. Kurssille osallistui yhteensä yhdeksän hienoa ja ammatti-
taitoista kouluttajaa, ohjaajaa ja avustajaa.

Joukko Ruoveden Reserviläisiä tempai-
si kuumana iltapäivänä 14. kesäkuuta 
Ruoveden Hanhossa istuttamalla tois-
tatuhatta kuusentainta. Tehtävää johti 
metsänhoidonneuvoja evp. Erkki Sii-
tonen, joka matkalla istutuspaikalle 
näytti meille tuoreet karhun jäljet met-
säautotieltä. Isoja jälkiä tutkittiin mitan 
kanssa. 

  Sauli Latvala

Ruoveden 
Reserviläiset 
ilmastonmuutosta 
torjumassa
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Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkan-
maan Piirin Lotan Päivän retki suun-
tautui tänä vuonna Sastamalaan Her-
ra Hakkaraisen kotimaisemiin.  Retken 
puuhanaisina toimivat Sastamalan 
Maanpuolustusnaisten jäsenet puheen-
johtaja Marja Koukun johdolla.

Matkaan lähdettiin lämpimänä kevät-
päivänä 8. toukokuuta ja lähtöpaikka oli 
perinteisesti Tampereen Vanhan Kirkon 
tilausajolaituri, rieväkylän massiivisesta 
ratikkaremontista huolimatta.

Ensimmäisenä tutustumiskohteena 
oli punatiilinen Sastamalan pääkirkko, 
jonka seisoo ylväänä Vammaskosken sil-
lan pielessä. Kirkon on suunnitellut Tu-
run kaupunginarkkitehti P. J. Gylich ja 
se on valmistunut vuonna 1855. Kirk-
ko oli aikanaan Suomen ensimmäinen 
kaksitorninen kirkko.  Kirkko peruskor-
jattiin 1980-luvun alussa, mutta pian 
sen jälkeen kirkkosalissa syttyi uhkaava 
tulipalo ja korjaustyö jouduttiin toista-
maan. Sastamalan kaupunkiopas kertoi 
retkeläisille kirkon historiasta ja lopuksi 
tehtiin kierros kauniilla hautausmaalla. 

Retken toisena kohteena oli Vam-
malan keskustassa vanhassa apteekkari 
Bäckmanin talossa sijaitseva Pukstaavi, 
joka on suomalaisiin kirjoihin ja kirjal-
lisuuden kulttuurihistoriaan erikoistu-
nut valtakunnallinen museo. Apteekka-
ri rakennutti komean talon 1920-luvun 
alussa liikehuoneistoksi ja asunnoksi 
perheelleen. Opastuksen aluksi katsot-
tiinkin lyhytelokuva talon vaiheikkaasta 
historiasta. Museossa on paljon mielen-
kiintoista nähtävää. Tutkittavaa jäi siis 
vielä uuteenkin visiittiin ja naapurissa 
asuva Herra Hakkarainenkin oli nähtä-
västi unten mailla.

Pappilan uusi elämä
Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäi-
simpänä kohteena oli uuteen loistoonsa 
kunnostettu Tyrvään Pappila. Pappilas-
sa nautittiin maistuva iltapala ja samalla 
saatiin kuunnella kiehtovaa tarinaa Pap-
pilan historiasta. 

Vuonna 1890 kirkkoherra Johannes 
Back ehdotti, että pappila siirrettäisiin 
nykyiselle paikalleen Liekoveden ran-

Lotan päivän retkellä 
Herra Hakkaraisen kotikonnuilla

  Ennen kotimatkaa otettiin ryhmäkuva 
Tyrvään Pappilan pihamaalla. Retkelle 
osallistui kaikkiaan 21 piirin jäsentä. Muka-
na retkellä oli jäseniä Vammalan, Nokian, 
Hämeenkyrön,  Messukylän, Tampereen 
ja Ylöjärven yhdistyksistä.

Liekoveden rannalla sijaitseva Tyrvään Pappila sai uuden elämän vuonna 2017.

nalla sijaitsevalle Uossonmäelle vasta-
päätä juuri valmistunutta, kaksitornista 
kirkkoa. Kivipappilaa edeltäneen vuon-
na 1918 tulipalossa täysin tuhoutuneen 

puupappilan rakennukset valmistuivat 
vuonna 1855. Kivipappilan valmistumi-
sen jälkeen pappila on kokenut monta 
vaihetta ja pääsi lopuksi pahoin rapistu-
maan. Pappilan uusi elämä alkoi vuon-
na 2014 uuden omistajapariskunnan 
Kirsi-Marja ja Jarmo Niemisen teke-
män kulttuuriteon pappilan entistämi-
sen myötä. Pappila avasi syksyllä 2017 
ovensa yleisölle kokonaan uudistuneena, 
uudenlaisena tapahtuma talona ja kun-
talaisten olohuoneena. Tyrvään Pappi-
lan kauniisti entisöidyt tunnelmalliset 
huoneet on sisustettu viimeistä piirtoa 
myöden talon henkeen sopiviksi niin ta-
peteiltaan, kalustukseltaan kuin esineil-
täänkin. Pappilassa herkullinen ruoka 
on kaikkien tilaisuuksien keskiössä. Pap-
pila sai siis uuden elämän ja tarkoituksen 
lähes sata vuotta alkuperäisen puupappi-
lan palon jälkeen.

Retki oli huolella suunniteltu ja ko-
timatkalle lähdettiinkin hyvillä mielin 
kauniita maalaismaisemia linja-auton 
ikkunasta ihaillen.

  Sirkka Ojala

Viestimiespäivät olivat tänä vuonna Lapualla. Pohjan-
maalla kun oltiin, niin jotkut Viestimieskilpailun tehtä-
vät olivat hieman militaristisempia kuin toiset. Kuvassa 
tuntematon viestimies esinetunnistusrastilla. Suurika-
pasiteettisia lippaita ei näköjään ole vielä kielletty. Ensi 
vuonna Viestimiespäivät järjestetäänkin sitten Pirkan-
maalla. 

  Tero Ahtee

Viestimiespäivät Lapualla

Joulutulet on Reserviläisliiton laajin hengellisen 
toiminnan tapahtuma. Sen järjestää vuositasolla 
yli 60 liiton jäsenyhdistystä ja piiriä. Joulutulet 
on kaikille avoin koko perheen tapahtuma, jonka 
tarkoitus on koota perheitä hiljentymään joulun 
odotukseen. Tampereella joulutulet järjestetään 
13.12.2018 klo 18-20. Paikkana on Messukylän 
vanha kirkko osoitteessa Kivikirkontie 2. Keski-
aikainen harmaakivikirkko on Tampereen vanhin 
rakennus. Puhujana tilaisuudessa on kenttä-
rovasti Kari Mannermaa. 
Järjestäjinä Tampereen Reserviläiset ja 
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset. 

Joulutulet syttyvät Messukylässä
Tervetuloa!
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Kurssinjohtajana Maakuntakomppanian peruskurssilla

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi , www.mpk.fi 

Pirkanmaan aluetoimisto ja MPK jär-
jestävät vuosittain kolme viikonloppua 
kestävän Maakuntakomppanian perus-
kurssin. Näiden viikonloppujen aikana 
on tavoitteena saada kursseille osallistu-
ville taistelijoille samantasoiset perusteet 
sekä tiedollisesti että taidollisesti, jot-
ta heidät voidaan kurssin läpäistyään ja 
tarpeen vaatiessa sijoittaa johonkin Pir-
kanmaan kolmeen aktiivisesti toimivaan 
Maakuntakomppaniaan (Pirkanmaan 

MAAKK, Tampereen MAAKK ja Sata-
kunnan Lennoston MAAKK). Kuluvan 
vuoden Peruskurssi 2 pidettiin 27.-29.4 
Satakunnan Lennostossa. Peruskursseja 
on järjestetty vuodesta 2012 alkaen.  

 Allekirjoittaneella oli kunnia saada 
olla tämän kuluvan vuoden PK2:n kurs-
sinjohtajana, jossa keskeisenä teema-
na oli voimankäyttö. Niin kuin monet 
varmasti tietävät, MPK järjestää useita 
erilaisia turvallisuuteen ja sotilaalliseen 

täydennyskoulutukseen liittyviä kurs-
seja, jotka voidaan jakaa: PV:n tilaa-
miin kursseihin, sotilaallista valmiutta 
kehittävään koulutukseen sekä varau-
tumiskoulutukseen. Yksi tarjottavista 
kursseista oli 3.-4.2. pidetty kurssin-
johtajan kurssi, jossa annettiin raamit 
ja alustavat eväät hoitaa tätä tehtävää. 
Korvaamaton oppi tuli myös aiemmil-
ta kurssinjohtajilta, sekä aluetoimiston 
puolelta kapteeni Jani Ristimäeltä, joka 

oli vahvasti tukena heti alusta alkaen. 
Lisäksi koko viikonlopun ajan kurssilla 
oli mukana MPK:n edustajana koulu-
tuspäällikkö Kari Salmela, jonka kanssa 
yhteistyö sujui vaivattomasti. Iso kiitos 
heille kaikille.   

Peruskurssin suunnittelu aloitettiin 
hyvissä ajoin helmikuun lopulla yhdes-
sä aluetoimiston ja MPK:n kanssa. Siellä 
mm. luotiin runko tulevalle harjoitusvii-
konlopulle, lyötiin lukkoon kurssin si-
sältö viikko-ohjelman muodossa, tehtiin 
tukipyyntö tarvittavasta materiaalista ja 
muonasta sekä mietittiin alustavasti tu-
levat kouluttajat. Yhdessä aluetoimiston 
kanssa mietimme tarvittavat kouluttajat 
ja kurssinjohtajana sain vahvasti vaikut-
taa heidän valintaansa. Yhtenä ajatuksena 
oli, että käytämme pitkälti samoja tuttu-
ja, asiansa osaavia ja motivoituneita kou-
luttajia, kuin mitä oli aiemmin keväällä 
Peruskurssi 1:llä. Tästä oli hyvä jatkaa. 
Kevään mittaan tuli valmistelujen yhtey-
dessä läheteltyä lukemattomia sähköpos-
teja, samoin puhelin- ja viestiliikenne 
aluetoimiston suuntaan ja kaikkien kou-
luttajien välillä oli vaihtelevan kiireistä, 
mutta samalla mielekästä. Oli helppo toi-
mia asiansa osaavien ihmisten kanssa ja 
kun tunsi taustalla olevat kouluttajat ja 
huollon edustajat, oli helppo jakaa tehtä-
viä ja antaa vastuuta heille, kun tiesi, että 
vaaditut asiat tulee hoidettua.  

Tehdyt työtunnit ja kaikki ne alkuval-
mistelut palkitsivat itse itsensä, koska 
kurssin alkaessa oli itselläni 100% luot-
to sekä kouluttajiin että huollon henki-
löstöön. Ilman toimivaa huoltoa tuollai-
sen viikonlopun pyörittäminen ei toimi. 
Muutenkin huollon toiminta ja olemas-
saolo saattaa usein jäädä harjoituksissa 
hieman liian vähälle huomiolle ja arvos-
tukselle; sitä kun pidetään yleensä vähän 
liian itsestään selvänä, että asiat vain ta-
pahtuvat. Moni asia jäisi toteutumatta 

Haavoittuneen siirtäminen suojaisaan paik-
kaan tulikosketuksen jälkeen, jossa suori-
tetaan taistelijan hätäensiapu eli TCCC ja 
cABC. Kuvat: Juha Happonen.

Partion eteneminen ulko-TRA rastilla.



9

MPK:n vuoden 2018 MPK:n vuoden 2018 
kursseja Pirkanmaallakursseja Pirkanmaalla

Lisä  etoa ja ilmoi  autumiset MPK:n 
koulutuskalenteri -sivuilta 
www.mpk.fi /Häme

2. 3.11.  KENTTÄAMMUNTA RK 11
• Kurssilla todetaan koulutettavien ampu-

mataidon taso ja harjoitellaan nopeiden 
kerta- ja kaksoislaukauksien ampumista 
makuuasennosta.  

3. 4.11.  ARJEN TURVALLISUUS
KOULUTUS  
• Kurssin tavoitteena on kehittää osallis-

tujien valmiutta selviytyä onnettomuus-, 
tulipalo- ja sähkökatkotilanteissa. Kurs-
silla harjoitellaan kodin varautumista, 
alkusammutusta ja hätäensiavun anta-
mista.   
 

3. 4.11. RESERVILÄISJOHTAJA 2  
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 

1 -kursseille. 
Kurssin tavoitteena on kehittää osallistu-
jien käytännön valmiuksia toimia esimie-
hinä ja ihmisten johtajina. 

   TERVETULOA KURSSEILLE!

ruoan ja materiaalin lisäksi, jos huolto ei 
toimi. Itsellä kasvoi jälleen kerran arvos-
tus heitä kohtaan. Mahtavaa porukkaa! 

 Samoin peruskurssilaiset olivat itselleni 
tuttuja jo PK1:ltä, joten sikälikin oli mu-
kava lähteä pyörittämään palettia tutulle 
porukalle. Siinä kohtaa kurssiviikonlop-
pua, kun sain tuntea itseni tarpeettomak-
si, tiesin, että homma toimii. Rastikoulu-
tus oli tällöin kiivaimmillaan ja samalla 
sai ihailla vierestä, miten myös itse kou-
luttajat nauttivat tekemisestään kurssilais-
ten kuunnellessa ja tehdessä heille enem-
män tai vähemmän tuttua asiaa.  

Kurssilaiset omaavat paljon erilai-
sia taustoja; suurin osa heistä on 20-
35 vuotiaita, mutta mukaan mahtuu 
myös muutamia vähän vanhempia-

kin taistelijoita. Jotkut ovat harjoitel-
leet enemmän ja käyneet monellakin 
esim MPK:n järjestämillä kursseilla, 
jotka kehittävät entisestään heidän 
osaamistaan. Mutta mukaan mahtui 
myös niitä, joilla saattoi olla lähes 10-
20 vuotta siitä, kun on viimeksi pitä-
nyt maastopukua yllä tai jollakin oli 
iskostunut mieleen vanha taistelupa-
rimenetelmä ja uusi partiomuoto tuli 
heille uutena asiana. Mutta juuri tämä 
onkin yksi näiden peruskurssien idea 
ja tavoite: saada haltuun kaikille samat 
perusteet ja yhtenäistää joukon toimin-
tatapa, jota lähdetään harjoittelemaan 
lisää tulevissa MAAKK:n harjoituksissa 
tai hakea lisäoppia esim. MPK:n tarjo-
amilla kursseilla. 

 Viikonlopun aikana ei suurempia 
haasteita kurssinjohtajan näkökulmasta 
ollut. Keskeisimpiä tehtäviä oli mm. pitää 
viikko-ohjelman aikataulu suunnitelman 
mukaisena, olla tilannetietoinen, luoda 
hyvää henkeä, huolehtia turvallisuudes-
ta sekä luottaa kouluttajiin. Kurssin ava-
us- ja loppupuheenvuorot kuuluvat myös 
kurssinjohtajan tehtäviin. Yksi mitä itse 
mietin etukäteen ehkä eniten, oli aikatau-
lussa pysyminen. Siinä tapahtui yhdessä 
kohtaa pientä venymistä, mutta parin pe-
liliikkeen jälkeen saatiin jälleen aikataulu 
kohdilleen. Kurssilaisille tämä tuskin nä-
kyi kovinkaan suuresti. Kouluttajat olivat 
valmistelleet rastit ja niiden sisällöt hyvin, 
joita kävin itse päivän aikana useaan ot-
teeseen kiertämässä, joten tässäkään suh-

teessa ei omasta näkökulmasta ollut muu-
ta kuin kehuttavaa.  

Oli myös silmiä avaavaa, miten iso työ 
on saada aikaan toimiva kurssi. Tavalli-
seen harjoitukseen tulevalla taistelijalla 
ei välttämättä ole mitään käsitystä siitä 
tuntimäärästä ja usean ihmisen monen 
päivän työpanostuksesta, mitä vaadi-
taan, että koulutus pyörähtää käyntiin. 
Ja toisaalta ei heillä tarvitsekkaan olla. 
Kyseessä on vapaaehtoistyö, joka teh-
dään omalla ajalla, jossa oma motivaatio 
vie vahvasti eteenpäin.  

Seuraavaa harjoitusta odotellen, tosin 
siinä kohtaa oletan olevani eri tehtävässä 
kuin kurssinjohtajana.

  Pekka Vitikainen

Mallisuoritus kouluttajalta. Viikonlopun aikana harjoiteltiin myös sisä-TRA:n porrastekniikkaa, jonka jälkeen siirryttiin luontevasti 
käytävätekniikan harjoitteluun.

MPK:n Tampereen koulutuspaikka oli mukana 19. elokuuta järjestetyssä Hämeenpuiston Puistofi esta -kaupunkitapahtumassa. Tapah-
tuma järjestettiin jo yhdeksättä kertaa ja se keräsi aurinkoisena sunnuntaina Hämeenpuistoon huikeat 25 000 kävijää. Koulutuspaikan 
Eko-ase ammuntarastilla riittikin ampujia koko päivän ajan. Väkeä ammuntaan opastamassa ja MPK toiminnasta kertomassa oli myös 
MPK:n Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola koulutuspaikan vapaaehtoisten toimijoiden rinnalla. Tänä vuonna tapahtumassa toimintaan-
sa esittelemässä oli noin 100 järjestöä ja yhdistystä ja esittelypaikatkin loppuivat kesken. Teksti ja kuva: Sirkka Ojala
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Onko 60 vuotta paljon? Näkökulmas-
ta se tietenkin riippuu ja siitä, mitä sinä 
aikana on tapahtunut. Paljon tai vähän, 
mutta 60 vuotta antoi aiheen hienoon 
juhlaan Oriveden Reserviläisille huhti-
kuun lopulla. Kultavuoren Laulumaja oli 
tupaten täynnä juhlaväkeä onnittelemas-
sa ja juhlimassa Oriveden Reserviläisiä 
hienoista vuosikymmenistä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo 
Vihusaari toivotti juhlaväen tervetulleek-
si. Hänen viestissään suuri kunnioitus an-
nettiin sotiemme veteraaneille ja kaikille 
kotirintaman suomalaisille. Reserviläislii-
ton arvoista maanpuolustustahdon yllä-
pito nousee Orivedellä korkealle.

Oriveden sotaveteraanien kuoro Hilk-
ka Raukolan johdolla sävytti juhlaa 
upealla musiikilla. Kuoro perustettiin 30 
vuotta sitten. Ymmärrettävästi kuoros-
sa ei enää perustajat esiinny, mutta suu-
ri arvo on sillä, että kuoro jatkaa uudella 
sukupolvella, joka kunnioittaa perusta-
jiensa työtä. 

Oriveden reserviläisten kunniapuheen-
johtaja Pentti Karppanen kertoi yhdis-
tyksen tarinan alusta tähän päivään. Se 
oli historiikki, mutta ei luetteloa vuosilu-
vuista ja ihmisistä vaan hieno tarina Ori-
veden reserviläisten taipaleesta ja toimin-
nasta kuuden vuosikymmenen aikana. 
Erityisen mieleenpainuvaa on sotiemme 
veteraanien kunnioitus yhdistyksen toi-
minnassa läpi vuosikymmenten tähän 
päivään asti. Tästä hieno osoitus oli se, 
että juhlan kunniavieraana oli sotavete-
raani Niilo Ala-Heikkilä 97 v.

Oriveden aliupseeriyhdistys perustet-
tiin 12.1.1958 Oriveden Suojan talos-
sa. Paikalla oli 36 Oriveden aliupseeria 
ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Tauno Kotilainen. Sodankäynneil-
lä miehillä oli vakaa käsitys siitä, miksi 
yhdistys piti perustaa ja paikallisen up-
seerikerhon toiminta antoi vahvaa kan-
nustusta tähän. Ampuradan perustami-
nen mm. upseerien kanssa aikoinaan 
hylättiin, mutta uusi anomus metsäs-
tysseuran kanssa onnistui. Tämä kertoo 
jotain ajasta, jota elettiin. Oma majakin 
perustettiin. Maastoliikunta ja -tapahtu-
mat olivat aktiivista ja vilkasta toimintaa 
1970- ja 1980-luvuilla. 

Niinhän sanotaan, että menestyvän 
miehen takana on aina nainen. Maalis-

ri-iskua tai harjoittavat valtiollista tie-
dustelua”.

Satonen pitää erittäin tärkeänä sitä, 
että suomalaisten maanpuolustustahto 
säilyy jatkossakin korkealla tasolla. ”Täs-
sä asiassa reserviläisjärjestöt tekevät kor-
vaamatonta työtä, mikä erittäin hyvin 
näkyy täällä Orivedellä. Tähän kuuluu 
olennaisena osana veteraanien kunnioi-
tus. Sotaveteraanit voittivat Suomelle it-
senäisyyden ja vapauden, mikä on kaiken 
perusta” Satonen korostaa. 

Reserviläisliiton tervehdyksen juhlaan 
toi liiton varapuheenjohtaja Terhi Ha-
kola. Hän kertoi mm. kuinka Reservi-
läisliiton tunnettuus on parantunut, kun 
mediatiedotusta ja some-markkinointia 
on lisätty. Yhdistystason ansiokas työ on 
tuonut vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä ihmisten tietoon yhä enemmän ja 
paremmin. Reserviläisliitto maan suu-
rimpana maanpuolustusjärjestönä on 
hoitanut reserviläisten edunvalvontaa, 

JUHLASSA LUOVUTETUT 
HUOMIONOSOITUKSET:

Reserviläisliiton ansiomitalit:
Pronssinen ansiomitali

Mika Tapiolinna
Arto Jokinen

Pronssinen Pirkka-mitali:
Katja Vihusaari
Ari Vesala
Jussi Viljanen
Timo Rekola
Väinö Mäkinen
Jari Siikavirta
Kimi Vanhatalo
Terho Jaakkola

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY

Peruste  u 12.1.1958
Avoimet säännöt
126 jäsentä
puheenjohtaja Kimmo Vihusaari

Oriveden Reserviläiset 60 vuotta
kun on laadittu asedirektiiviä ja lakia va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta. Lii-
ton tilastot vuodelta 2017 kertovat suosi-
tuimmista toiminnoista yhdistyksissä: yli 
2,6 miljoonaa laukausta, yli 8000 kun-
toliikuntatapahtumaa ja yhdistysten erit-
täin aktiivinen veteraanityö.

Juhlan päätössanoissa Oriveden kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja ja ak-
tiivinen reserviläinen Jussi Viljanen 
muistutti, että Suomi on edelleen puo-
lustamisen arvoinen maa. Hän korosti 
veteraanityön tärkeyttä ja sitä, että välite-
tään ihmisistä, mikä on tärkeä osa maan-
puolustustyötä. Oriveden reserviläisille 
on terveet arvot ja hyvät suhteet yhteis-
kunnan kaikkiin vaikuttajiin. Nuorten 
mukaan saaminen vapaaehtoisen maan-
puolustustyön pariin on myös onnistu-
nut. ”Meillä on vain yksi isänmaa, suo-
jellaan sitä”, Viljanen kiteytti juhlan 
päätökseen. 

  Tiina Kokkola

kuussa vuonna 1963 yhdistykseen perus-
tettiin naisjaosto, jonka ensimmäisenä 
puheenjohtajana aloitti Onerva Pelto-
maa. Toiminta oli vilkasta ja jatkui aina 
vuoteen 2002 asti. Naisten aktiivinen 
toiminta ja varainkeruu mahdollisti Ori-
veden reservinaliupseereille myös oman 
lipun. Naisjaosto lopetti toimintansa 
vuonna 2007, ja sen jäljelle jääneet varat 
käytettiin sotaleskien tukemiseen. 

Orivedellä aliupseerit ja upseerit ovat 
aina tehneet hyvää yhteistyötä. Toiminta 
on saanut vankkaa kannatusta myös seu-
rakunnalta, minkä johdosta myös yhdis-
tyksen hengellinen toiminta on ollut vi-
reää. Yhteistyö veteraanien kanssa on aina 
ollut saumatonta. Monilla talkoilla vuosi-
en aikana on hankittu varoja sotaveteraa-
nien tukemiseen ja avustamiseen. Sotave-
teraanien perinnetyö on ollut tärkeää ja 
siinä yhdistys on onnistunut hyvin. 

Vuonna 2008 oli uuden alku. Ampu-
mahiihto ja -juoksu olivat jääneet pois 
toiminnasta, mutta tilalle tuli aktiivinen 
talkootoiminta. Lokakuussa 2017 yhdis-
tyksessä hyväksyttiin uudet säännöt. Yh-
distyksestä on edustus piirihallituksessa 
sekä tällä hetkellä myös Reserviläisliiton 
hallituksessa, jossa liiton yhteiskuntasuh-
teista vastaa Oriveden Jussi Viljanen. 

Kansanedustaja Arto Satonen toi esille 
juhlapuheessaan globalisaation moninai-
set vaikutukset Suomen turvallisuuteen. 
”Kun puhumme isänmaasta ja turvalli-
suudesta, niin olemme tärkeimmän asian 
äärellä. Maailma ympärillämme muut-
tuu nopeasti, jopa pelottavan nopeasti. 
Samoin muuttuu turvallisuusympäris-
tömme. Suomen on väistämättä reagoita-
va niihin uusiin uhkiin, jotka maatamme 
kohtaavat. On sitten kyse terrorismista, 
hybridivaikuttamisesta tai perinteisen 
aseistamisen vahvistumisesta”. 

”Tässä toimintaympäristössä Suomen 
on päivitettävä oma turvallisuuskoneis-
tonsa kuntoon ja niin on myös tehty. 
Suojelupoliisin resursseja on kasvatettu 
ja tiedustelulakia ollaan parasta aikaa uu-
distamassa. Toivon ja uskon, että tämä 
asia saadaan ratkaistua jo tämän vuoden 
aikana, vaikka se edellyttää perustuslain 
muuttamista ja 5/6 osan enemmistöä. 
Meidän tulee päästä nykyistä aiemmin 
kiinni niihin henkilöihin, jotka mahdol-
lisesti suunnittelevat maassamme terro- Oriveden Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Kimmo Vihusaari.

Juhlavieraita. Kuvat: Juha Happonen.
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Pirkan Viesti 3  2018

 Ryhmäkuvassa pronssisella Pirkka-mitalilla palkitut.

Pronssisella ansiomitalilla palkittiin vasemmalta Mika Tapiolinna ja Arto Jokinen.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pentti Karppanen. Juhlapuheen piti kansanedustaja Arto Satonen.

PIRKANMAAN 
KILTAPIIRI RY 

50 v 
Lauantaina 20.10.2018
Kalevan kirkko, Seurakuntasali 
Liisanpuisto 1, Tampere

OHJELMA 

11.30 Vieraiden ja tervehdysten vastaanotto 
 / Kahvitarjoilu
12.00 Tilaisuus alkaa / Marssimusiikkia
12.10 Tervetuliaissanat, 
 Kiltapiirin puheenjohtaja
12.15 Katsaus kiltapiirin toimintaan, 
 Kiltapiirin sihteeri
12.30 Juhlapuhe, 
 Everstiluutnantti Marko Alamäki
12.45 Marssimusiikkia
12.50 Lipun naulaus ja siunaus
13.25 Marssimusiikkia
13.30 Huomionosoitukset
13.50 Maamme
14.00 Tilaisuus päättyy

Pukeutumisohje
Tumma puku ja isot kunniamerkit Paraatipuku

SYLVÄÄN KOULULLA
Osoite: Ojansuunkatu 8, Sastamala.

JUHLAKAHVITUS klo 17.00

JUHLA AUDITORIOSSA klo 18.00

VMTK:N YHTYE PANSSARIPRIKAATISTA 
johtajana Kimmo Kopra

JUHLAN AVAUS 
sotmest evp Pekka Salonen

KAUPUNGIN TERVEHDYS 
kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg

MUSIIKILLINEN ESITYS 
V-P Bäckman vänrikki Stoolin mukaan

JUHLAPUHE 
eversti evp, tohtori Pekka Visuri

VMTK:N YHTYE PANSSARIPRIKAATISTA

TERVEHDYKSET

MAAMME, soittokunta ja yleisö

TERVETULOA!

Vammalan Reserviläiset ry
Sastamalan Reserviupseerit ry

Sastamalan kaupunki

Tumma puku, kunniamerkit

MAANPUOLUSTUSJUHLA

SASTAMALASSA

TORSTAINA 1.11.2018

TULEVIA 
VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2018 

5.-7.10.2018: 
VIESTIKURSSI JOHLA/MATI, 

Parolannummi. 
(www.mpk.fi )

6.12.2018: 
PERINNERADIOTAPAHTUMA 

PRT27

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi 
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Sunnuntaina kesäkuun 3. päivä hulmusi Sini-
ristilippu jälleen Heraman asevelimajan lippusa-
lossa juhlistaen Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
arvokasta kesäkuun 4. päivän palkitsemistilai-
suutta. Juhlatilaisuus järjestettiin perinteisesti 
Heramalla, kauniin luonnon keskellä ja Kanga-
salan Reserviupseerikerhon toimiessa tilaisuu-
den isäntänä. Paikalle oli kutsuttu palkittaviksi 
tänäkin vuonna runsas joukko Pirkanmaan Re-
serviupseeripiirin sekä Pirkanmaan maanpuo-
lustuskentän aktiivisia maanpuolustustoimijoita 
sekä yhteistyökumppaneita.  Onnistuneen tilai-
suuden kruunasi ilmojen h altijan antama kaunis 
kesäpäivä.

Tilaisuus alkoi Kangasalan Reserviupseeriker-
hon puheenjohtajan, kapteeni Panu Maijalan 
trumpetti fanfaarin sävelin. Ennen palkitsemisia 
puheen piti Pirkanmaan Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja kapteeni Mikko Hörkkö. Hän toi 
puheessaan esiin muun muassa kaksi merkittävää 
sadan vuoden merkkipaalua: Suomen Puolustus-
voimien 100-vuotisjuhlavuoden sekä vapausso-
tamme muistovuoden.

Huomionosoituksia olivat jakamassa piirin pu-
heenjohtaja kapteeni Mikko Hörkkö ja Pirkan-
maan Reserviupseeripiirin palkitsemisvaliokun-
nan puheenjohtaja, majuri Jari Lindell.

Tilaisuuden arvokkaimmat huomionosoituk-
set olivat puolustusministerin myöntämiä Suo-
men Reserviupseeriliiton kultaisia ja hopeisia 
ansiomitaleita. Liiton kultainen ansiomitali kiin-
nitettiin tilaisuudessa kapteeni Pasi Hellstenin, 
luutnantti Jouni Lahtisen, luutnantti Tapio 
Sippolan ja luutnantti Jussi Pohjalan rintaan. 
Hopeisen ansiomitalin saivat tilaisuudessa maju-
ri Mika Kajander-Avellan, Pirkanmaan aluetoi-
mistosta, kapteeni Markku Holappa, luutnantti 
Jussi Muranen ja luutnantti Hannu Ylistalo. 

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin myöntämäl-
lä piirin kultaisella ansiomitalilla palkittiin ratsu-
mestari Janne Kurkinen ja vääpeli Juha Moija-
nen. Reserviupseeripiirin hopeisen ansiomitalin 
kävi pokkaamassa kapteeni Tapio Kotipelto. 
Pronssisilla piirin mitaleilla palkittiin nuoret toi-
mijat luutnantti Jari Puustinen ja vänrikki Tuo-
mas Hannula. 

Vapaussodan Perinneliiton myöntämällä, poik-

Heramalla huomioitiin aktiivisia 
maanpuolustuskentän toimijoita

Herman tilaisuudessa palkitut ryhmäkuvassa. Vasemmalta: palkitsijat majuri Jari Lindell ja kapteeni Mikko Hörkkö. Palkitut luutnantti Jussi Muranen, 
vääpeli Juha Moijanen, kapteeni Markku Holappa, yliluutnantti Mikko Ritakallio, yliluutnantti Tapio Sippola, luutnantti Jouni Lahtinen, 
kapteeni Pasi Hellsten, majuri Mika Kajander-Avellan. Takarivissä: kapteeni Tapio Kotipelto, luutnantti Jari Puustinen, vänrikki Tuomas Hannula, 
luutnantti Jussi Pohjala ja ratsumestari Janne Kurkinen. 

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali luovutettiin Heramalla muun muassa kapteeni Pasi Hellstenille. Mitalin luo-
vuttivat Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, kapteeni Mikko Hörkkö ja Reserviupseeripiirin palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
taja, majuri Jari Lindell.

keuksellisen arvokkaalla Sinisellä Ristillä havun-
oksatunnuksin, SR havuin palkittiin yliluutnant-
ti Mikko Ritakallio. Hän sai vastaanottaa myös 
oman yhdistyksensä pienoislipun.  

Palkitsemisten jälkeen nostettiin perinteinen 
Marskin ryyppy palkittujen ja itsenäisen Isän-
maan kunniaksi. Virallisen osuuden päätteeksi 
Heraman rannoilla kajahti maakuntalaulu Ke-
säpäivä Kangasalla Panu Maijalan säestyksellä. 
Sitten olikin jo aika istahtaa majan verannalle 
muonamestarina toimineen, yliluutnantti Ilkka 
Pikkolan tarjoaman rokkalautasen ääreen turi-
noimaan ja maailmaa parantamaan. Illan aikana 
uskaliaimmat vieraista pulahtivat majan saunassa 
aikansa lämmiteltyään Heramaanjärven viileisiin 
aaltoihin. 

  Sirkka Ojala Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, kapteeni Mikko Hörkkö kiinnitti 
kapteeni Markku Holapan rintaan Suomen Reserviupseeriliiton hopei-
sen ansiomitalin.
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Pirkanmaan 
Reserviupseeripiiri ry:n 
palkitsemiset 2018

Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali, RUL am
Kapt Pasi Hellsten Pirkkala
Ltn Jouni Lahtinen Messukylä
Ltn Jussi Pohjala Orivesi
Ltn Tapio Sippola Orivesi

Vapaussodan Perinneliiton Sininen Risti havunoksatunnuksin, SR havut
Ylil Mikko Ritakallio Kangasala

Suomen Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali, RUL ham
Evl Marko Alamäki Pirkanmaan Aluetoimisto (Ru-piirin esitys)
Maj Mika Kajander-Avellan Pirkanmaan Aluetoimisto (Ru-piirin esitys)
Kapt Markku Holappa Messukylä
Ylil Jarmo Bäckström Pirkkala
Ltn Jussi Muranen Kangasala
Ltn Hannu Ylistalo Kangasala
Pursim Markku Lindroos Sastamala

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultainen ansiomitali soljen kera, PirRup kam sk
Ylil Hannu Riikonen Lempäälä

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultainen ansiomitali, PirRup kam
Ratsumestari Janne Kurkinen Kangasala
Kapt Antero Pisilä Orivesi
Vääp Veli-Matti Kohtamäki Maanpuolustuksen Tuki PMT (Ru-piirin esitys)
Vääp Juha Moijanen Reserviläispiiri (Ru-piirin esitys)

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hopeinen ansiomitali, PirRup ham
Kapt Tapio Kotipelto Tampere
Ylil Kari Hynönen Orivesi

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin pronssinen ansiomitali, PirRup pam
Ltn Jari Puustinen Tampere
Vänr Tuomas Hannula Tampere
Vänr Eero Rönni Tampere

Reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja, yliluutnantti Mikko Ritakallio vastaanotti Kangasalan Re-
serviupseerikerhon puheenjohtaja, kapteeni Panu Maijalalta Kangasalan Reserviupseerikerhon 
pienoislipun. Ritakallio palkittiin myös harvinaisella Vapaussodan Perinneliiton Sinisellä Ristillä 
havunoksatunnuksin.

Kapteeni Panu Maijala vastasi tilaisuuden musiikista. Kuva: Raimo Ojala.

Mänttä-Vilppulassa 
reserviläiset tapasivat veteraaneja 
ulkoilun merkeissä
Mäntän Seudun Reserviläisten jäsenet veivät Puolustusvoimain lippujuh-
lan päivän kunniaksi sotaveteraaneja ja lottia ulkoilemaan Mänttä-Vilppula 
alueen hoitokodeista. Kuvassa sotaveteraani Simo Tapio ja oikealla Timo 
Dahl ja vasemmalla Juha Happonen. Happonen totesi, että tapahtuma oli 
myös reserviläisille ainutkertainen kokemus, sillä ulkoilun yhteydessä he 
pääsivät myös vaihtamaan ajatuksia sotaveteraanien kanssa. 

  Juha Happonen

Sotilaspojilla kesätapahtuma 
Kangasalla
Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekillalla oli kesätapaaminen Tampe-
reen Reserviläisten Sillanpää-majalla Kangasalan Matalajärven rannalla. Si-
niristilipun salkoon nostivat Pekka Louhivuori ja Janne Salminen. 
Kuva: Markku Rauhalahti.
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Aurinkoisena, elokuun viimeisenä 
lauantaina Herama -majan pihamaa 
täyttyi innostuneista äänistä ja pien-
ten jalkojen töminästä, kun Kangasa-
lan Reserviupseerikerho avasi aseveli-
majansa kaikille avoimen Perhepäivän 
merkeissä.

Päivän ohjelmassa oli monipuolinen 
tehtävärata, jonka ratamestarina toimi 
Ilkka Kivinen. Rastimiehitys hoidet-
tiin leppoisasti yhdistyksen hallituksen 
toimihenkilöiden voimin. Rataa kier-
täessään pääsi ihailemaan myös ma-
jan kaunista metsämaastoa ja taustalla 
siintävää kirkasvetistä Heramaanjär-
veä. Tehtäväradalla sai testata taitojaan 
varsin monipuolisesti ja muutamassa 
kirjallisessa kysymyksessä joutui myös 
hieromaan hivenen älynnystyröitään.

Yhdistyksen puheenjohtaja Panu 
Maijala opasti frisbee-golfrastilla ja 
jo maalin tuntumassa Ville Keskinen 

Perhepäivä Heramalla
ja varapuheenjohtaja Mikko Ritakal-
lio odottelivat radan maasto-osuuden 
kiertäneitä kranaatinheitto ja tikka-
rastilla. Viimeisin muttei suinkaan vä-
häisin oli muurinpohjalettujen pais-
to-rasti, jolla pääsi avustamaan Lauri 
Wirolaa. Varmaan yksi suosituimmista 
oli kuitenkin ampumarasti, jolla yhdis-
tyksen ampumaupseeri Hannu Wiro-
la leppoisaan ja rauhalliseen tapaansa 
opasti lapsia ja aikuisia ilmakivääriam-
munnan saloihin – ja kuinka ollakaan 
useita napakymppejäkin hirvitauluihin 
ammuttiin.

Palkaksi radan kiertämisestä sai pait-
si iloisen mielen myös majan nuotio-
paikalla tikunnokassa paistuvaa nuo-
tiomakkaraa ja tietysti niitä Laurin 
makoisia muurinpohjalettuja hillon ja 
kermavaahdon kera. Aikuisia varten 
majan keittiössä oli myös suuri pannul-
linen vahvaa kahvia nisun kera. 

Päivän päätteeksi sai mennä karista-
maan metsän pölyt Janne Kurkisen 

lämmittämään Heraman saunaan, jossa 
pääsi testaamaan kiukaan potkua. Sau-
nasta oli myös mukava juosta auringos-
sa välkkyvän Heramaanjärven vilvoitta-
viin aaltoihin.  

Päivä onnistui varsin hyvin, sillä yh-
distyksen asettama päivän kävijätavoi-
tekin rikkoutui. Puheenjohtaja Mai-
jalan mukaan majalla vieraili päivän 
aikana yli 50 henkilöä, joista lapsia 
oli noin puolet. Mikä parasta kävijöi-
den joukossa oli myös aikuisia, jotka 
eivät olleet aiemmin osallistuneet re-
serviläistoimintaan. Tämän tyyppiset 
tapahtumat ovatkin reserviläistoimin-
taa sen parhaasta päästä ja mainio kei-
no madaltaa kynnystä liittyä mukaan 
maanpuolustustahtoa ylläpitävään toi-
mintaamme.

  Sirkka Ojala

  Ampumarastilla ampumakouluttaja Han-
nu Wirola neuvoi rauhalliseen tapaansa 
ammunnan ensiaskelia ottavia.

Adele ampui hirvitauluun heti napakymppi osuman. 

Pirkanmaan aluetoimistolla vietettiin 
1. kesäkuuta Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivänä 4.6. ylennettyjen on-
nittelutilaisuutta. Pirkanmaan alueella 

306 reserviläistä sai Pirkanmaalla 
ylennyksen sotilasarvoonsa 4. kesäkuuta

ylennettiin yhteensä 306 reserviläistä, 
joista reservin upseereita oli 87 ja reser-
vin aliupseereita ja miehistöön kuuluvia 
219.  

Tilaisuuden puheessaan Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkö, everstiluut-
nantti Marko Alamäki totesi muun 
muassa havainneensa, että pirkanmaa-

lainen maanpuolustushenki on ainut-
laatuinen. Alamäen mukaan yhtenä 
osoituksena maanpuolustushengestä on 
pirkanmaalaisten naisten ennätyksel-
linen hakeutuminen naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen. Vuonna 2018 
tehtiinkin uusi ennätys, joka on 174 
hakijaa. Alamäki toi myös esiin, miten 
Pirkanmaan lukuisissa alueellisissa ja 
paikallisissa reserviläisyhdistyksissä teh-
dään monipuolista työtä maanpuolus-
tuksen hyväksi. Alamäki lupasikin, että 
aluetoimistossa halutaan jatkossakin 
kaikin tavoin tukea tätä tärkeää reser-
viläistoimintaa. 

Reserviläisen puheenvuoron tilaisuu-
dessa käytti majuriksi ylennetty Joni 
Länsipuro. Tilaisuudessa huomioitiin 
myös useita henkilöitä ansiomitalein. 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan ritarimerkki luovutettiin majuri 
Mika Kajander-Avellanille. Lisäksi ti-
laisuudessa jaettiin useita sotilasansio-
mitaleita ja kaksi jalkaväen ansioristiä.

Pirkanmaalla 4.6. ylennettyjen tiedot 
löytyvät pirkanviesti.fi  -sivustolta.

  Sirkka Ojala

  Pirkanmaan aluetoimistolla jaettiin ylen-
nyskirjoja 1. kesäkuuta 4.6. ylennyksen 
saaneille. Kuva: Raimo Ojala



15

Pirkan Viesti 3  2018

kokouskutsut 

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N JA

IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSVUOSIKOKOUKSET

pidetään IKATA:n Altin Salissa 

tiistaina 30.10.2018 klo 18.00. 

Kahvitarjoilu!

FM Arto Ojakosken esitelmä 
”Ikaalisten Suojeluskunta 1917–1938”.

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

syysvuosikokouksille määräämät asiat. 

Tervetuloa!

Hallitukset

Kokouskutsu
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 
PIRKANMAAN PIIRI RY

PIIRIEN SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN
torstaina 15.11.2018 klo 18.00 

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksella, 
Eino Salmelaisenkatu 20, Ikaalinen

Tervehdyssanat: Joni Liukkonen, Ikaalisten Reserviupseerikerho ry

Esitelmä: Ajankohtaista puolustusvoimista,

kapteeni Petteri Kovalainen, PSPR/PIRKMALTSTO 

Palkitsemiset

Päätössanat: Jussi Luomahaara, Ikaalisten Reserviläiset ry

Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat. 

Kahvitarjoilu klo 17.00 -18.00

Tervetuloa!
Hallitukset

Järjestäjinä: Ikaalisten Reserviupseerikerho ry, 

Ikaalisten Reserviläiset ry ja Ikaalisten Maanpuolustusnaiset ry

Pukeutumisohje: arkipuku, sotilaspuku

TAMPEREEN  RESERVIUPSEERIT RY

SYYSKOKOUS
7.11.2018 klo 18.00

Tampereen Reserviupseerikerhon kokoustila

Väinölänkatu 2

Palkitsemiset

Kokousesitelmä

Käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset 

syyskokousasiat sekä sääntöjen 19§:n 

mukainen hallituksen sääntömuutosesitys

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

TERVETULOA

Hallitus

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

SYYSKOKOUS

Järjestetään keskiviikkona 24.10.2018 klo 18.00

PAIKKA: Ravintola Vaskitähti,  

Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00 

ESITELMÄ: Järjestelmäpäällikkö insinöörimajuri 

Eero Latukka kertoo droneista. 

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n

sääntömääräiset syyskokousasiat

Huomionosoitukset

Tervetuloa

 Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä 
piha-alueelle, josta G-portaaseen. 
TKL:n linjat 11, 21 ja 32. Poistumispaikka sairaalan 
pysäkki. Linjat 1 (A,B,C),14 ja 26 lähin pysäkki on 
Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSYHDISTYSTEN

SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN

Ylöjärven Seurakuntakeskuksessa

24.10.2018 KLO 18.00.

Aloitamme kahvittelulla 17.30

Esitelmä klo.18.00.

Vuosikokoukset esitelmän jälkeen. 

Jäsenet tervetuloa!
Ylöjärven Reserviupseerit ry

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

LinnanLinnan Juhlat Juhlat
Hämeenkyrön KoskilinnassaHämeenkyrön Koskilinnassa

1.12.2018 klo 181.12.2018 klo 18
Kaikille avoin Kaikille avoin 

maanpuolustushenkinen iltajuhla,maanpuolustushenkinen iltajuhla,
illallinen ja tanssiaillallinen ja tanssia

Illalliskortin hinta 45 euroaIllalliskortin hinta 45 euroa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
23.11. mennessä sähköpostitse: 23.11. mennessä sähköpostitse: 

linnanjuhlat.koskilinna@linnanjuhlat.koskilinna@  gmail.com tai gmail.com tai 
tekstiviestillä numeroon 0400 834 464tekstiviestillä numeroon 0400 834 464

Jälki-ilmoittautuminen 48€Jälki-ilmoittautuminen 48€

tumma puku/paraatipukutumma puku/paraatipuku
isot kunniamerkitisot kunniamerkit

Tervetuloa viihtymään!Tervetuloa viihtymään!

Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ryHämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry
Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ryHämeenkyrön Reservinaliupseerit ry

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ryHämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry

Tasavallan Presidentti on myöntänyt 4.6. 
Suomen Leijonan ansioristin 
Helena Pajari-Turpeiselle 

Tasavallan Presidentti on myöntänyt 4.6. 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 
I luokan mitalin kultaristein 
Sirkka Helena Ojalalle

Puolustusvoimain komentaja on 4.6. 
myöntänyt sotilasansiomitalin 
Joni Petteri Lehtiselle
Jussi Hannu Matias Järviselle
Panu Petteri Maijalalle
Ville-Pekka Mäntysaarelle
Birgit Marja Riitta Perämäelle

Jalkaväen tarkastaja on 4.6. myöntänyt 
jalkaväen ansioristin 
Pertti Rafael Kirmolle
Jussi Samuli Luomahaaralle

 Parhaimmat 
Onnittelut!

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY:N

SYYSKOKOUS 9.10.2018 KLO 18
Pirkanmaan Reserviläisjärjestöjen toimisto, 

Väinölänkatu 2, Tampere

Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus ja 

puheenjohtaja uudelle toimintavuodelle sekä 

käsitellään muut sääntöjen 

syyskokoukselle määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus
www.pirkanviesti.fi  
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Kevätyön Koukkaus 2018 järjestettiin 11. - 12.5.2018 
vuorostaan nyt Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit 
ry:n kotitanhuvilla. 

Partioiden taitoja mitattiin perinteiseen tapaan ra-
kennetuilla rasteilla. Niitä suorittaessaan pääsi mittaa-
maan niin käden- ja näöntarkkuuksiaan, kuin myös 
hieromaan älynnystyröitään, kaivellen erilaisia muisti-
tietoja pääkoppansa syövereistä. Myöskään reserviläisil-
le tärkeätä ”sotilaallista aspektia” eivät rastien suunnit-
telijat olleet unohtaneet. Ampumataito on taistelijan 
tärkein taito ja sitä mitattiin niin ruuti- kuin ilma-asein 
sekä myös haulikkosimulaattoriammunnalla.

Perjantai-iltana nopeimmat partiot pääsivät lähte-
mään jotosuralle jo hieman kello 17 jälkeen. 

Kevätyön Koukkauksen kisareitiksi oli ratamestari 
alun perin suunnitellusta matkasta lyhentänyt matkan 
noin seitsemän kilometrin mittaiseksi. Matkan varrel-
le oli sijoitettu kuusi erilaista tehtävärastia. Loppuhui-
pennuksena illan maali eli yöpymisrastilla odotti vielä 

Pinsiöläiset hallitsivat parhaimmin Kevätyön Koukkauksen
seitsemäs tehtävä.

Perillä kisailijat pääsivät myös kuuman saunan lau-
teille. Saunomisen jälkeen ilta vierähti mukavasti lep-
poisassa nuotiopiirissä makkaroita käristellen ja kahvia 
nautiskellen.

Pian lämpöisen ja sateettoman, kuulaan kauniin ke-
vätyön auringon painuessa mailleen myös leirialue hil-
jeni.

Edelleen sateettoman ja lämpimän yön jäljiltä (roh-
keimmat yöpyivät riippumatoissa) kilpailijat herätet-
tiin lauantaiaamuun jo klo 6:00 Ensimmäinen partio 
lähti päivän rataosuudelle klo 8:00.

Koska etukäteistiedotuksen mukaan oli ilmoitettu, 
että Kevätyön Koukkaus 2018 päättyisi klo 12, niin ki-
samatkaa päivälle ei sitten kertynytkään enää kuin ne-
lisen kilometriä. 

Lyhyt matka, mutta haasteelliset tehtävät odottivat 
kilpailijoita; ilma-aseammuntaa – linnunlauluja – 

spagetinkeittämistä solmujentekoineen (aika koko 

suoritukselle 15 min) – ensiapua.
Marsalkansauvasta paljastuneiden spagettien keittä-

minen langaksi ja niistä sitten kahden tehtävämäärit-
teen mukaisen solmun tekeminen onnistui tällä kertaa 
vain yhdeltä partiolta täydellisesti. Voittajajoukkue Ala-
set osasivat oikeimmin spagetin keittämisen ja tiesivät 
millaiset ovat ja miten tehdään tehtäväannon mukaiset: 
1. merimiessolmu ja 2. paalusolmu.

Viimeisenä rastina oli sitten ensiapurasti ja siellä teh-
tävänä oli oikeaoppisesti suoritettu voimakkaan veren-
vuodon tyrehdyttäminen painesiteellä.

Kilpailumatkaa oli perjantai iltana noin 7 kilometriä 
ja  lauantai aamuna noin 4 kilometriä, suurin piirtein.

Koukkauksen tulokset:
Alaset, 3 hengen partio, Pinsiö
Jyllin Militia, 2 hengen partio
Pinsiö 2, 2 hengen partio

  Pertti Luoma

Kevätyön koukkauksen osallistujat. Voittajapartio Alaset Pinsiöstä.

Kesäyön Marssi järjestettiin Porissa 26. 
toukokuuta 2018. Pirkanmaan Reser-
viläispiirin joukkue ilmoitettiin 25 ki-
lometrin  matkalle. Ilmoittautumisten 
uupuessa joukkue jäi lähinnä partion 
kokoiseksi. Kolmen ensikertalaisen Asta 
Tölmälän, Toni Vahlstenin ja Jarna 
Valstenin lisäksi partion toimintaan toi 
kokemusta Raimo Ojala. Tämän neli-

Reserviläispiirin partio Kesäyön Marssilla Porissa

Pirkanmaan Reserviläispiirin Kesäyön marssipartioon osallistuivat vas. Raimo Ojala, Asta Tölmälän, Toni Vahlsten ja 
Jarna Vahlsten.

kon matka kohti Poria alkoi lauantaina 
26. toukokuuta kello 14. Moottorimars-
si Poriin sujui ongelmitta ja olimme läh-
töpaikalla hyvissä ajoin.

Ennen varsinaista lähtöä pääsimme 
nauttimaan VPK:n soittokunnan mu-
siikista, AMK opiskelijoiden ohjaamasta 
alkulämmöstä ja useista puheista. Lähtö-
laukaus kuului Porilaisten marssin saat-

telemana ja 25 kilometrin matka alkoi. 
Sää suosi marssijoita auringonpaisteella 
ja noin 25 asteen lämmöllä. 

Reitti kiersi monipuolisesti kaupun-
gissa kuin lenkkipoluillakin. Matkan 
varrella näimme kaunista joenvartta, 
asuinaluetta, peltoa ja lenkkipolkuja 
metsässä. Vaihteleva alusta teki hyvää 
myös jaloille, asfaltilta pehmeälle lenk-

kipolulle oli mukavaa vaihtelua.
Partiomme asetti heti marssin alussa 

noin 5 km/h tavoite vauhdin, jota seu-
rattiin erilaisilla älylaitteilla. Vauhti py-
syi tasaisena ja kilometrit tuntuivat kart-
tuvan mukavaa vauhtia. Marssin reitillä 
oli noin 7 kilometrin välein huoltopiste, 
jossa marssijat saivat nesteytystä ja hie-
man murua rinnan alle. Huoltopisteillä 
ja reitin varrella päivystivät myös ensia-
puhenkilöt. 

Partiomme tavoitevauhti pysyi ja hyvi-
en varusteiden ansiosta kukaan ei koke-
nut hiertymiä tai muitakaan ongelmia. 
Kun lähdöstä oli kulunut 4 tuntia ja 50 
min saavuimme maaliin. Ilta oli ehtinyt 
vaihtua yöksi, mutta vielä oli lämmin. 
Kunniakirjojen, mitalien ja kangasmerk-
kien jaon jälkeen siirryimme maalialu-
een muonitusryhmän luo ja nautimme 
maittavan kenttäillallisen. 

Pienen huollon jälkeen partiomme 
oli valmis moottorimarssiin kohti kotia. 
Marssin tuntemuksia ja muita huomioi-
ta jaettiin vielä paluumatkalla. Tampe-
reelle saavuttaessa partio jalkautui kukin 
omalle tahollensa. 

Partiomme suoriutui marssista hyväl-
lä yhteishengellä ja huumorilla! 25 ki-
lometrin matka kuulosti aluksi pitkältä, 
mutta näin jälkikäteen voidaan todeta, 
että normaalikuntoinen ihminen selviää 
siitä loistavasti.  Lisäksi partiomme alitti 
kenttäkelpoisuusvaatimuksiin määritel-
lyn ajan 25 kilometrin marssille ja jokai-
nen meistä sai kenttäkelpoisuusmerkin-
nän Puolustusvoimien rekisteriin.  

  Jarna Vahlsten
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Yli sata liikunnallista henkilöä kokoon-
tui syyskuun ensimmäisenä lauantaina 
Lamminpään ulkoilumajalle. Reserviup-
seeripiirin puheenjohtaja Mikko Hörk-
kö pamautti lähtölaukauksen tasan kello 
12, ja näin 44. Hämeen Hölkkä liikun-
tatapahtuman osallistujat lähtivät liik-
keelle kimmoisille kangaspoluille. 

Liikuntatapahtumaa oli valmisteltu jo 
pitkään ja edeltävällä viikolla. Radan-
merkitsijät olivat liikkeellä, hankittiin 
tarvikkeita huoltopisteille ja palkinto-
ja eri sarjoihin esimerkkeinä monista 
tehtävistä tapahtuman onnistumiseksi. 
Kaikkiaan noin 30 henkilön joukko oli 
rekrytoitu tapahtuman järjestelytehtä-
viin. Monet ovat olleet jo vuosia tai jopa 
vuosikymmeniä tapahtuman järjestelyis-
sä mukana. 

Ennen lähtöä lihakset sai lämpimik-
si, kun Varalan Urheiluopiston opis-
kelijaryhmän vetivät vauhdikkaan al-
kuverryttelyn. Ylöjärven kaupungin 
tervehdyksen tapahtumaan toi vapaa-
aikalautakunnan puheenjohtaja Tapani 
Tienari. 

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
järjestivät hölkän ajaksi ohjelmallisen 
lapsiparkin perheen pienimmille.  Ra-
dan merkitsemisen ja osallistujien huol-
topisteet toteuttivat MPK:n Tampereen 
koulutuspaikan toimijat. Muutoin jär-
jestelyissä olivat Pirkanmaan Reserviup-
seeripiiri, Pirkanmaan Reserviläispiiri 
sekä Maanpuolustusnaisten Liiton Pir-
kanmaan Piiri. Kilpailun johtajana toi-
mi MPK:n piiripäällikkö Matti Eskola. 

Suurin osanottajamäärä oli jälleen 20 
kilometrin ja 9 kilometrin kuntosarjois-
sa. Tapahtuman tavoitteena on ollutkin 

Hämeen Hölkkä liikutti 
yli sataa osallistujaa

Tulokset kolmen parhaan osalta:

Naisten kilpasarja 20 km 
1. 01:52:18 Tuula Jakovuori Tampere
2. 01:57:35 Sinikka Käräjäoja Tampere
3. 01:58:37 Tuuli Rinne Ylöjärvi

Miesten kilpasarja 20 km
1. 01:21:57 Janne Niemi Tampere
2. 01:24:05 Tino Stenman Ylöjärvi
3. 01:25:03 Tomi Rinne Ylöjärvi

Miesten kilpasarja 50 20 km
1. 01:25:38 Jari Leppimäki Kunto-Pirkat
2. 01:32:58 Mika Airola Aqua Plus
    Triathlon
3. 01:34:27 Eero Pouru Akaa

Lapset 9 km
1. 00:40:34 Aaro Koskinen Tampere
2. 01:01:22 Saimi Konttinen Nokia
3. 01:08:25 Aliina Mäkelä Ylöjärvi

Kuntosarja 20 km
1. 01:30:30 Marko Koski Team 
    ManyOne
2. 01:30:40 Veli-Matti Aho Kangasala / 
    ManyOne
3. 01:33:00 Jukka Nokelainen Tampere

Kuntosarja 9 km
1. 00:35:05 Juha Tuomola Ylöjärvi
2. 00:36:05 Veeti Seppälä Ylöjärvi
3. 00:40:16 Tommi Vormisto Tampere

Kaikki tulokset ovat nähtävissä 
pirkanviesti.fi  nettisivulla. 

kannustaa laajasti ihmisiä liikkumaan. 
Kilpaurheilijoille on omat sarjansa. Kä-
vely- ja marssisarjat tarjoavatkin matalan 
kynnyksen liikuntatapahtumaan osallis-
tumiselle. 

  Raimo Ojala

Ylöjärven Reservinaliupseereista 9 kilometrin marssisarjaan osallistuivat Pasi Koivunen, 
Sami Rantanen, Henri Tienvieri ja Hannu Merikoski. Kuva: Sirkka Ojala

Naisten kilpasarjan 20 kilometriä palkintojenjako. Kilpailun johtaja, MPK:n Hämeen 
maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti Eskola luovuttaa perinteisen Mäkkylän perunati-
lan lahjoittaman 10 kilon perunasäkin kilpasarjan voittajalle, tamperelaiselle Tuula Jako-
vuorelle. Kuva: Sirkka Ojala.

Kokonaisturvallisuus 2018 - tapahtuman 
tavoitteena oli antaa kävijöille elämyksiä 
ja aktiviteetteja.  Lahden Messukeskuk-
sessa järjestettyyn tapahtumaan Pirkan-
maan Reserviläispiiri järjesti kuljetuksen 
ja sisäänpääsyn. Ensimmäinen aktiviteetti 
olikin päästä sisään messuille, mutta on-
nistuneesti koko ryhmä sai pääsyliput ja 
pääsi osallistumaan erilaisiin toimintapis-
teisiin ja –näytöksiin. Näyttävintä var-
masti oli, kun Puolustusvoimat esitteli 
toimintaansa ja asejärjestelmiensä suori-
tuskykyä Puolustusvoimat 100 -taistelu-
näytöskiertueen päätösesityksessä. Myös 
Hämeen poliisi, Päijät-Hämeen Pelas-
tuslaitos, Ensihoito ja Rajavartiolaitos 
nähtiin tositoimissa omissa näytöksis-
sään.  Messuvieraat pääsivät muun mu-
assa kokeilemaan vesipelastusta meripe-

Näkökulmia kokonaisturvallisuuteen
lastussimulaattorissa, palon sammutusta 
merikontissa ja turvavyön merkitystä ka-
tolleen kääntyvässä autossa.

Turvallisuusalan toimijat yhteen ko-
koavan tapahtuman virallisena suojeli-
jana toimi tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö. Lahden Messukeskuksessa 
esittäytyi lähes sata alan viranomaista, 
elinkeinoelämän edustajaa ja järjestöä. 
Viihdettäkin oli tarjolla muun muassa 
tarjolla Helsingin Poliisisoittokunnan 
esityksissä. 

Iltapäivällä paluumatkalla sulateltiin 
päivän antia ja sitä, miten monta ulottu-
vuutta kokonaisturvallisuudessa on. Kii-
tos jouhevasti matkalla kuljettajana toi-
mineelle Timo Kautoselle. 

  Raimo Ojala

Saab Finland Oy:n osastolla Gripen E:n täysikokoinen malli kiinnosti yleisöä ja replikan 
ohjaamoon olikin jatkuva jono. Kuva: Sirkka Ojala.

Ikaalisten Reserviupseerikerho ja Ikaa-
listen Reserviläiset järjestivät perinteisen 
toimintapäivän Vatulan ampumaurhei-
lukeskuksessa 19.5.2018. Tapahtuma 
oli tarkoitettu myös jäsenten perheille.  
Paikalla oli noin 40 henkilöä. Päivän ai-

kana oli muun muassa ammuntaa kuu-
della ammuntarastilla, mukana myös 
ekoaseet. Tarjolla oli pientä välipalaa ja 
makkaran paistoa. Päivän päätteeksi pi-
dettiin saunailta reserviläismajalla. 

  Raimo Ojala

Toimintapäivä Vatulan 
ampumaurheilukeskuksessa
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PMT ry:n Neuvottelukunnan jäsenten vuosittainen 
ampumakilpailu järjestettiin 31. toukokuuta. Tiukka-
tahtinen kilpailu käytiin Satakunnan lennoston 150 
metrin radalla hikikarpaloiden valuessa otsalle, sillä sää 
oli ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämmin. 

Tilaisuuden avasi Pirkanmaan aluetoimiston päällik-
kö, everstiluutnantti Marko Alamäki. Alamäki kertoi 
muun muassa ilouutisena, että Puolustusvoimain it-
senäisyyspäivän valtakunnallinen paraati saadaan taas 
Tampereelle vuonna 2019. Alamäki kertoi myös val-
miuden parantamisesta puolustusvoimissa sekä valmi-
usosastoista.

Napakympit tärähtelivät tauluihin PMT ry:n 
neuvottelukunnan kevään amp umakilpailussa

Aluetoimiston puolelta ammunnan valvojana ja hyviä 
vinkkejä ampujille antamassa oli kapteeni Petteri Kova-
lainen. Parhaan tuloksen kilpailussa ampui Schauman 
Lars-Christian saaden yhteistulokseksi 92 pistettä. Toi-
sena Schumanin niskaan hönkien oli Pirkanmaan reser-
vipiirien ampumatoimikunnan varapuheenjohtaja Juha 
Moijanen 90 pisteellä ja kolmannelle sijalle kiri tasaisella 
ammunnallaan Arto Teittinen 89 pisteellä. Kilpailuun 
osallistui aktiiviampujia sekä myös heitä, joilta edellisestä 
ampumakerrasta oli jo vierähtänyt jokunen vuosi ja jou-
kossa oli myös kaksi ensikertalaista.

  Sirkka Ojala
Kilpailun voittanut Lars-Christian Schauman valmistele-
massa rynnäkkökivääriä kilpailukuntoon.

Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki avasi tilaisuuden. 

Pälkäneen radalla ovat reserviläiset am-
puneet koko kesän keskiviikkoisin – li-
säksi syksyllä ammutaan vielä pari ker-

 Ampumaharrastus on ollut 
kesän ykkösasia Pälkäneellä

joiden johdolla useita kertoja on pääs-
ty kokeilemaan monen sortin kivääriä 
ja pistoolia. Ensi vuonna pistetään vielä 
paremmaksi.

  Vesa Mellavuo

Haulikot 13.6.Pistoolit 27.6. (Kuva on lavastettu).

Ampumakilpailuun osallistui myös kaksi henkilöä, jotka ampuivat rynnäkkökiväärillä 
ensimmäistä kertaa. Toinen heistä oli Laura Lehtisaari, joka täräytti ampumatauluunsa 
myös napakympin.

PMT ry:n puheenjohtaja Esko Raskila ja PMT ry:n hallituksen jäsen Jarno Lahtinen 
ampumatauluilla tutkimassa osumiaan.

taa lauantaina. Innostus on ollut hyvä, 
kun mukana on ollut yhteensä eri 22 
ampujaa. On ammuttu eri kivääreillä 

ja pistooleilla, haulikoilla, ilmakoilla 
ja taljajousellakin. Koko vuonna tulee 
harjoiteltua 18 kertaa. Ari Woivalinin 
johdolla tutustuttiin SRA:han. Tero 
Kankilan lisäksi erityisen kiitoksen 
ansaitsevat Hannu ja Lauri Wirola, 
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Pirkkalan Reserviupseerikerhon ja Pirk-
kalan Reserviläisten tavoitteena on 
edistää jäsenten ammuntaharrastusta 
kaikin puolin, joten SRA-kurssin sopi-
minen Vammalan Reserviläisten kanssa 
osui napakymppiin. Innostuksen kipi-
nän Sovellettuun Reserviläisammuntaan 
pirkkalalaiset saivat Matinsuon Ampu-
makeskuksessa Sastamalassa keväällä pi-
detyssä Reserviläisten ammuntapäivässä. 
Siellä esiteltiin SRA:n lisäksi erilaisia re-
serviläislajeja. 

Kurssilaiset kokoontuivat Matinsuon 
paviljongin pihalle elokuun viimeisenä 
sunnuntaina jo aamukahdeksalta. Edessä 
oli teorialuennon ja -kokeen sekä ampu-
maperehdytyksen lisäksi ammuntaosion 
suorituskerta, joten päivään saatiin pi-
tuutta yllin kyllin.

- Kurssista sopiessamme olemme saa-
neet hyvää oppia yhdistysten välisestä 
yhteistyöstä. Iso kiitos VamRes:ille ja Sa-
lovaaran Mikalle koulutuksen järjestämi-
sestä. Kaikki on sujunut ilman ongelmia 
ja pienellä vaivalla, kiitos Mikan aktiivi-
suuden, kiitteli kaikkien puolesta pirkka-
lalaisten yhteysmies Konsta Punkka. 

Matinsuon Ampumakeskuksessa Sasta-
malassa pidettiin viime vuotiseen tapaan 
Raunon asehistoriallinen ammunta-päi-
vä elokuun viimeisenä lauantaina. Vam-
malan Reserviläisten Rauno Kivijärvi ja 
Mika Salovaara toimivat kouluttajina ja 
innokkaita kurssilaisia oli tullut paikalle 
Sastamalasta, Pirkkalasta, Tampereelta ja 
Karjaalta.

Esillä ja ammuttavana oli yhdeksän 
erilaista vanhaa asetta mm. revolverei-
ta, harvinaisempi Ukkomauser 7.63 ka-
liiperia, pikkupistooli sekä Ukrainasta 
tuotu, varikkokorjattu Tokarev-puoliau-
tomaattikivääri ja kotoistakin kotoisam-
pi pystykorva m39.

- Tämä on aivan järkyttävän siistiä, to-
tesi eräs paikallaolleista ja toinen jatkoi: 
Täällä pääsee kokeilemaan klassikkoja. 
Asemessuilla on näitä tullut hiplattua ja 
nyt ne saa käteensä ja kokeilla, miltä am-
puminen niillä tuntuu.

Pikkupistooli herätti eniten kom-
mentteja, sillä jo tulitikkuaskin kokoi-
nen lipas oli monelle ennenkokematon 

seikka. - Kyllä täällä viimeistään herää 
mielenkiinto historiaa kohtaan. Pikku-
pistooli oli hauska ja kämmenen kokoi-
sena se osoittautui kuitenkin aika toimi-
vaksi, totesi eräs ampujista.

- Ihan kiva, että pääsee kokeilemaan 
erilaisia aseita. Ei voisi päivää paljon 
paremmin käyttää -kommentti kiteytti 
kurssilaisten tunnot.

Entä mitä mieltä itse kurssi-idean isä, 
Rauno Kivijärvi oli asiasta? - Tämä päi-
vä on sellainen viihteellinen tilaisuus, 
jossa aseista kiinnostuneilla on tilaisuus 
ampua aseilla, joihin on vaikea saada lu-
pia. Samanhenkiset ihmiset pääsevät ko-
koontumaan ja viihtymään yhdessä sekä 
vaihtamaan mielipiteitä.Tulevaisuudessa 
asehistoriallisen ammunnan tilaisuuk-
sia järjestetään vain erillisestä pyynnöstä 
pienehkölle ryhmälle. 

Kivijärven mielestä on tärkeätä, että 
ampuma-asiaa pidetään esillä. - Myön-
teisen suhtautumisen eteenpäin vienti 
on tärkeätä.

  Eeva-Liisa Isosaari

Kesäinen helle pisteli parastaan jo tou-
kokuun puolella pirkanmaalaisten SRA-
ampujien kisatessa Matinsuon Ampu-
makeskuksessa Sastamalassa. Jaossa oli 
paitsi Pirkanmaan Reservipiirien piiri-
mestaruudet, myös joukkueiden karsin-
takilpailu SRA SM-kisoihin.

SRA-kisat helteessä

- Ja kyllähän meitä kiinnostaa tietää 
mitä SRA on ja mistä siinä on kyse, tuu-
masivat kurssilaiset yhteen ääneen. - Ja 
aseen turvallinen käsittely on tärkeä jut-
tu, joten SRA:n turvallisuuskoulutus on 
yksi kiinnostavista aiheista, totesi eräs 
kurssilaisista mennessään kohti koulutus-
luokkaa.

Yleisiä, avoimia kursseja on Matin-
suolla järjestetty vuosittain 1-2 kappa-
letta. Yhdistyskurssit ovat myös mah-
dollisia, jos jollain yhdistyksellä on 
kiinnostusta aloittaa uuden lajin harras-
tus. Tällä kertaa kouluttajina toimivat 
VamRes:ista Mika Saarela, Mika Salo-
vaara ja Olli Seppälä.

SRA-kurssien kysyntä on kasvanut voi-
makkaasti. Takavuosina on Pirkanmaal-
la ollut vuodessa yksi kurssi ja uusia har-
rastajia tuli viitisentoista vuodessa. Tänä 
vuonna Pirkanmaalla on teoriakoulutuk-
sen käynyt jo likemmäs satakunta uutta 
harrastajaa, joista VamRes:in kursseilla 
noin 80 ja yksi kurssi on vielä Matinsuol-
le suunnitteilla. 

  Eeva-Liisa Isosaari

Klassikkoja kokeilemassa

... ja sitten siirryttiin radan toiseen laitaan, jossa suoritus jatkui makuuasennossa kunkin 
parhaimmaksi katsomalla tyylillä.

Pirkkalalaiset SRA-kurssilla Matinsuolla

Pirkkalalaiset odottavissa tunnelmissa. SRA:ta luvassa koko päivän takarivissä olevien 
kouluttajien Mika Salovaaran, Mika Saarelan ja Olli Seppälän opastuksella.

Ampujat siirtyivät pienissä ryhmis-
sä rastilta toiselle, ja jonottivat näennäi-
sen rauhallisina omaa suoritus vuoroaan. 
Ensin kuunneltiin rastituomarin selostus 
rastin tehtäväkulusta ja sitten mallailtiin 
omaa suoritusta ilman asetta. 

Itse kilpailusuoritus kesti tehtävästä 

riippuen kymmenistä sekunneista mi-
nuutteihin. Haasteita riitti mitä erilai-
simmilla rasteilla. Ammuntatarkkuus ja 
suoritusaika ratkaisivat paremmuusjärjes-
tyksen. 

Tällä kertaa rasteilla oli talkoojoukoissa 
mukana myös kankaanpääläisiä. He jär-

jestivät oman piirinsä kisat heinäkuussa, 
ja olivat harjoittelemassa kisaorganisaati-
on toteutusta niitä varten.

Kiitos kaikille talkoolaisille ja kilpaili-
joille mielenkiintoisesta ja vivahteikkaas-
ta päivästä. 

  Eeva-Liisa Isosaari

SRA-kisassa riitti haasteita. Hirviradan rastilla suoritus alkoi istuen...

Asehistorialliseen ammuntaan osallistuneilla riitti kysyttävää, ja Rauno Kivijärvi vastasi.



20

Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin 
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi /hein
puh. 03 375 0147
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

Pälkäne
Niitty-Seppälän tila, 
puh. 03-534 3381
Pälkäneen Kaluste Ky, 
puh. 03-534 2474

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuinka monella paikkakunnalla järjestettiin 
heinä- elo ja syyskuussa Puolustusvoimat 100 
-taistelunäytös? 

2. Missä kaupungissa Puolustusvoimat pitää tänä 
vuonna Itsenäisyyspäivän valtakunnallisen paraatin?

3. Kuinka monta ulkomaista sotilassoittokuntaa 
osallistui tämän vuoden Hamina Tattoo 
-sotilasmusiikkifestivaaliin?

4. Kuka on puolustusvoimien koulutuspäällikkö?

5. Kuinka monta kuukautta on sotilastarkkailijan 
palvelussitoumuksen pituus?

6. Minkä maavoimiemme joukko-osaston lehti on 
Etupyörä?

7. Kuinka monta yksikköä (komppaniaa tai patteria) 
on RUK:n reserviupseerikurssilla? Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

Ostamalla PMT:n jäsen-
tuotteita tuet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötämaanpuolustustyötä..

Teräspikarit
nahkakotelossa 19€19€
Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta 
terästä, 
leijonalogo 
kaiverrettuna. 20€

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

Eko-olkalaukkuEko-olkalaukku

KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

5€5€
Valmistettu nyky-
aikaisesti kierrätys-
materiaalista. 
Laukkuun mahtuu 
A4 kokoinen kansio! 
Laukun vasemmassa alakulmassa 
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

TeTe
naan
PPPPPiiikk
((k(kkkokook

PPyyö
IkIkIkkIk un
Ruos
teräs
l ij

rkanviesti.firkanviesti.fi
A4 kokoinen ka
LauL kun vasemm
hararhahahh maalla paine

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastus -
pinta.

5€5€
2 kpl2 kpl

enOstamalla PMT:n jäsella PMT:n jäse
t tt it t ttuott it t t
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOsttttt m llll a PMT:n jäseOOOOOsOsOsOOOOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsttttatatatatatatatatatatatatatatatatammmmmmamamamamamallllllllllla PMT:n jäse

25€25€

LeijonavyöLeijonavyö
Nahkainen laadukas kääntövyö. Sopii 
myös naisille. (musta/viininpunainen)

Nyt uusi erä 

Nyt uusi erä 

kultasoljella!

kultasoljella!



• Puiset vientipakkaukset
• Pakkaussuunnittelu
• Konttien pakkaus ja lastaus
• Varastointi

• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkauspalvelu omissa
    ja asiakkaan tiloissa

P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.fi 

Virrat, Toijala, Nurmo ja Pirkkala
www.memar.fi 

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät
www.jita.fi 

Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere
puh. (03) 3123 5100, faksi (03) 3123 5121
www.tempolaw.fi 

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

-Mänttä
-Vilppula
-Keuruu
-Orivesi
-Ruovesi
-Virrat 

KMV-Turvapalvelut Oy, Rinnepolku 3, 35820 Mänttä 
Puh. (03) 488 3900 toimisto, (03) 476 4303 hälytyskeskus
www.kmvoy.fi 

KMV-
Turvapalvelut Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

R.M. HEINO
Haaveista totta
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Kiitämme tuestanne!

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A   33200  Tampere

www.arkkitehtihuone.fi



SAL-product Oy
Tampere, Finland  Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY
Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528  www.laka.fi 
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KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy Puh. 2606 500

www.rentcentertampere.fi 

Kiitämme tuestanne!

Tampere

Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi
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• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt
Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)
www.lukkoluket.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tate
Tammelan Talotekniikka Oy

– talotekniikkaa Tammelasta –
www.tamtate.com

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd.   puh. 03 358 760 fax: 03 368 4311
Turkkirata 10  33960 Pirkkala    www.voitelukeskus.com

Turvesuonkatu 16, 33400 Tampere
Puh. +358 3 346 5566, fax  +358 3 346 5245

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

Tilintarkastus ja 
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
KHT-yhteisö
Kauppakatu 6, 33210 Tampere
Vaihde (03) 254 8000
Fax (03) 223 6594
etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 3  2018

23

Oheisessa tilastossa on syyskuun puolenvä-
lin tilanne ja ilahduttavasti on lähes kaikkiin 
yhdistyksiin saatu uusia jäseniä. Tampereen, 
Vammalan, Pirkkalan, Kangasalan, Ikaalisten 
ja Tampereen Sedun Reserviläisnaisten uusien 
jäsenten määrä kirjataan kaksinumeroisena. 
Yhdistykset ehtivät vielä hyvin ”kaunistele-
maan” tuloksiaan eli loppuvuodesta tulee var-
sin jännittävä. Näillä näkymin pysymme siis 
edelleen Suomen suurimpana piirinä, mutta 
ei silti jäädä laakereilla lepäämään, vaan mark-
kinoidaan aktiivisesti jäsenyyttä kanssaihmi-
sille. 

  Jussi Mäkitalo

Reserviläispiirin jäsen-
hankintakilpailu jatkuu 
vielä

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: 

pirkanviesti@gmail.com

Pirkan Viesti 
myös Facebookissa
ja Instagramissa!

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 12.9.2018 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018 Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 278 333 326 303 276 269 254 9

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 184 164 150 154 144 146 10

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 89 86 82 80 77 77 70 3

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 208 217 221 217 207 210 213 12

KURUN RESERVILÄISET RY 11 10 10 9 7 7 8 0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 357 338 349 353 360 348 9

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 150 147 140 144 140 146 145 6

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 65 62 61 61 52 54 52 1

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 119 120 130 128 129 127 121 5

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 108 103 95 94 85 82 73 3

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 172 169 159 160 169 163 4

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY 135 120 114 111 114 118 116 6

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 91 131 176 204 215 178 161 0

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 103 112 120 118 118 158 165 15

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 53 50 60 63 63 67 63 6

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 62 63 64 62 59 51 51 2

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 119 109 130 124 121 107 106 3

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1157 1260 1256 1258 1218 1234 1190 94

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 111 106 95 94 93 105 100 10

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 124 154 166 169 173 197 206 21

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 64 69 70 68 72 70 64 1

VIIALAN RESERVILÄISET RY 57 53 46 42 31 31 29 2

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 69 73 73 78 79 101 106 8

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 152 165 182 190 202 197 185 4

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 94 121 123 123 113 107 104 3

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ 4062 4377 4411 4398 4311 4366 4239 237

www.tuulilasimyyn  .fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Henkisen maanpuolustuksen toimikunta 
järjesti 2. toukokuuta vuosittaisen kevään 
varuskuntavierailun edellisenä syksynä 
TURPO -tietokilpailuun osallistuneille 
lukiolaisille ja heidän opettajilleen. Aa-
mulla varhain Panssariprikaatin onnik-
kaan nousikin tutusta paikasta, Tampe-
reen vanhan kirkon tilausajolaiturista 43 
innokasta osallistujaa. Vierailuryhmään 
kuului myös useita henkisen toimikun-
nan jäseniä sekä rotarien vaihto-oppilai-
ta. Retken johtovastuu oli toimikunnan 
puheenjohtajalla, eversti evp. Leo Ukko-
sella. Kuten jo useampana vuonna vierai-
lu järjestettiin nytkin MPK:n Tampereen 
koulutuspaikan kurssina.

Vierailun kohteena oli viime vuo-
den tapaan Porin prikaatin Niinisalon 
varuskunta. Tarkempi suunta Niinisa-
loon saavuttua otettiin Pohjankankaan 
ampuma-alueelle, jossa oli parhaillaan 

TURPO-varuskuntavierailu Pohjankankaalla
käynnissä Tykistökoulun kevään ampu-
maharjoitus. 

Retken ensimmäinen vastoinkäymi-
nen todettiin kuitenkin heti aamutui-
maan, sillä ilmojen haltija ei ollut tällä 
kertaa retkeläisille suosiollinen. Taivaal-
ta nimittäin sataa tihuutti jo linja-autoa 
odotellessa. Vesisade jatkuikin pieniä tau-
koja lukuun ottamatta koko retken ajan. 
Toinen vastoinkäyminen koettiin ilt apäi-
vällä, kun vierailuaika loppui ns. kesken 
eikä odotuksista huolimatta päästykään 
näkemään haupitsipatterin ammuntaa. 

Aamupäivällä saatiin kuitenkin tutus-
tua muun muassa harjoituksen johto-
keskukseen ja lukiolaiset pääsivät myös 
haastattelemaan harjoitukseen osallis-
tuvia varusmiehiä ja henkilökuntaa. 
KVKRH:n tulitoiminta oli myös mie-
lenkiintoista nähtävää. Ammunnan jäl-
keen kranaatinheitinoppilas myös esitte-

li asiantuntevasti kranaatinheitinpatterin 
välineistöä. 

Nuoret olivatkin varsin tyytyväisiä vie-
railuun, vaikka kaikki ei mennytkään 
ihan alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan. Positiivisena asiana koettiin se, että 
päästiin seuraamaan todellista käynnis-
sä olevaa harjoitusta. Erityismaininnan 
kurssipalautteissa sai tälläkin kertaa mait-
tava lounas, joka nautittiin varuskunta-
ravintola Falkonetissa. Nuorten palaut-
teessa positiivisen maininnan sai myös 
puolustusvoimien ystävällinen henkilö-
kunta. Nuoret kokivatkin, että heidät 
huomioitiin hyvin ja heidän esittämiin-
sä kysymyksiin myös vastattiin. Esillä 
ollutta harjoituskalustoa pidettiin myös 
mielenkiintoisena. Monet toivatkin pa-
lautteessaan esiin, että vierailu selkeytti 
kokonaiskuvaa armeijasta ja se sai monet 
odottamaan entistä innokkaammin va-

Kevään 2018 TURPO -varuskuntavierailulla tutustuttiin Tykistökoulun ampumaharjoitukseen Pohjankankaalla. Ryhmä pääsi näkemään mm. KVKRH:n tulitoimintaa.

rusmiespalvelua. 
Muutamat osallistujista olisivat kui-

tenkin halunneet nähdä myös tavallista 
kasarmielämää ja muun muassa sovittaa 
varusmiesten varusteita. Palautteista kävi 
ilmi varsin selkeästi, että nuorista on hie-
noa, että tällaisia retkiä ylipäätään järjes-
tetään ja että niihin voi päästä mukaan. Ja 
kuten joka vuosi erityismaininnan saivat 
myös vierailun päätteeksi sotkussa nauti-
tut munkkikahvit. Ne kruunasivat koko 
matkan.

Toimikunta on käsitellyt vierailusta saa-
mansa palautteen. Jotta muun muassa lii-
alta odottelulta ja yllätyksiltä vältyttäisiin, 
on ajatuksena, että kevään 2019 vierailu 
suuntautuisi esimerkiksi Utin jääkäriryk-
menttiin seuraamaan toimintanäytöksiä 
ja kalustoesittelyjä rykmentin avoimien 
ovien päivänä.

  Sirkka Ojala

(Kysymykset sivulla 20)

Tiesitkö että?

1. 5 paikkakunnalla
2. Mikkelissä
3. 7 
4. Prikaatikenraali Jukka Sonninen
5. 12 kuukautta
6. Jääkäriprikaatin
7. 5
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Ruotsalaisten kriisiajan toimintaohje 
Toukokuussa maailma kohisi ruotsalaisesta jokaiseen kotiin jaettavasta kriisi-
ajan toimintaohjeesta "On krisen eller kriget kommer". 

Tuo 20-sivuinen vihkonen kannattaa jokaisen maanpuolustajan selata 
läpi, ihan vaan muistin virkistämiseksi. Tosin "viime vuosisadalla syntyneil-
le" tuossa julkaisussa ei liene uutta asiaa. Kyseinen kodin tietovihko löytyy 
myös suomeksi nimellä "Jos kriisi puhkeaa tai sota syttyy", kooltaan hieman 
reilut kuusi megatavua. 

Julkaisu löytyy verkosta: www.msb.se ja www.dinsakerhet.se

  Tero Ahtee

Viestikouluttajien tekniikkapäivä keskittyi tänä kesänä antennien kenttähuoltoon ja mit-
tauksiin. Vasemmalta Timo, Jussi ja Tomi työn touhussa, VHF-pitkälanka käsittelyssä. 
Teksti ja kuva: Tero Ahtee.

Tilannekuva hallinnassa, vastaosastoa ohjataan oikealle paikalle. Osaavien viestimies-
ten arjen välineillä onnistuu myös komentopaikan ja tilannekeskuksen toiminta maasto-
harjoituksessa. Huimia datansiirtomahdollisuuksia ei tällä kertaa tarvittu. Teksti ja kuva: 
Tero Ahtee.


