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Pääkirjoitus
Tutustu liiton nettisivuihin osoitteessa reservilaisliitto.fi

Reserviläisliitto
palvelee jäsenkuntaa

Etenkin uusille jäsenille voi olla epäselvää mikä on Reserviläisliitto ja miksi se
on olemassa. Reserviläisliitto on Suomen suurin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä järjestö, johon kuuluu
18 reserviläispiiriä koko valtakunnan
kattaen. Piirit koostuvat 349 paikallisesta yhdistyksestä, joissa on yhteensä noin
36000 jäsentä.
Suurin on oma piirimme Pirkanmaan
Reserviläispiiri, noin 4300 jäsenellään.
Suurin yhdistyskin löytyy Pirkanmaalta, Tampereen Reserviläiset noin 1200
jäsentä. Liiton jäsenmäärä on 90-luvulta asti ollut kasvusuunnassa. Vuonna
2013 Pirkanmaalla jouduimme kuitenkin toteamaan 0,3 % laskun jäsenmäärässä. Tälle vuodelle on suunnitteilla
kampanjoita jäsenhankinnan piristämiseksi. Uskon ja toivon, että myös Pirkanmaalla saadaan jäsenmäärä jälleen
kasvuun.
Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten kenttäkelpoisuutta. Nämä ovat myös yhdistysten
pääasialliset tehtävät. Liitto on myös
yhteydessä päättäjiin ja suorittaa näin
edunvalvontaa. Yhteydenpitoa helpottaa se, että puheenjohtaja Mikko Savola
on kansanedustaja ja puolustusvaliokun-

nan jäsen. Liitto on osaltaan varmasti ollut vaikuttamassa kertausharjoitusten
määrää nostamiseen, joten mahdollisuudet esimerkiksi reservin ylennyksiin ovat
parantuneet.
Liiton hallituksessa on myös kaikkien
piirien puheenjohtajat ja näin hallituksen päätökset jalkautuvat piireihin ja yhdistyksiin.
Liitto ylläpitää myös yhdistysten jäsenrekisteriä, jonka uusiminen on eräs
viimeaikojen suurista ponnistuksista.

Liiton 2. varapuheenjohtaja
on jälleen Pirkanmaalta
Pirkanmaa sai jälleen edustajan myös
liiton puheenjohtajistoon, kun Terhi Hakola Tampereelta valittiin liiton
2. varapuheenjohtajaksi. Muita pirkanmaalaisia hallituksessa ovat Jussi
Mäkitalo Virroilta ja Juha Moijanen
Tampereelta. He toimivat myös Liiton
hallituksen eri toimikunnissa sekä ovat
Liiton edustajina esim. Suomen Ampumaurheiluliitossa. He toimivat myös eri
työryhmissä kuten strategia-, veteraani-,
naisten-, sääntö-, viestintä-, tiedotus-,
urheilu- ja ammunta.
Liitto tukee myös rahallisesti yhdistyksiä ja piirejä mm. jäsenhankinnassa ja

muissa yhdistysten toimintaa edesauttavissa toiminnoissa.
Liiton palkattu henkilökunta vastaa
tämän suuren järjestön arjen pyörittämisestä sekä toteuttaa liiton puheenjohtajiston, hallituksen, piirien, yhdistysten ja
meidän yksittäisten jäsenten heille osoittamia tehtäviä. Liiton henkilökuntaan
kuuluvat toiminnanjohtaja Olli Nyberg, järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen
sekä toimistosihteeri Anne Hyytiäinen.
Liiton ns. työrukkanen on hallituksen
työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen kokouksiin päätettäviksi tulevat asiat. Työvaliokunta kokoontuu 5-6 kertaa
vuodessa. Hallituksen kokouksia on 4-5
vuodessa. Eri työryhmät kokoontuvat
kokousten välillä aina tarpeen vaatiessa.
Liiton koko jäsenistölle tarkoitettuja ja
korkeinta päätäntävaltaa käyttäviä kokouksia ovat yksipäiväinen kevätkokous
sekä kaksipäiväinen syyskokous ilta- ja
maanpuolustusjuhlineen.
Reserviläisliitto on osavastuussa Reserviläinen lehden toimittamisesta sekä
uudistetun Inttistoren pyörittämisestä.
Reserviläisliitto on myös Reserviläisurheiluliiton sekä MPK:n hallituksissa
sekä mukana monessa muussa vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevässä järjestössä.

Sinulla on merkkipäiväsi
vieton yhteydessä mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustustyötä
avaamalla onnittelutili haluamassasi pankissa ja ohjaamalla sen tuotto Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.

Lähde mukaan liiton
60-vuotis juhlaristeilylle
Tällä hetkellä liitossa järjestellään liiton
60v juhlia. Juhlasta on tulossa todella
näyttävä ja varmasti monelle ikimuistoinen tapahtuma. Juhlia varten liitto
vuokraa risteilyaluksen, jolla suurin osa
juhlallisuuksista tapahtuu. Pirkanmaalle
on asetettu risteilylippujen myyntikiintiö 256 lippua. Myös piireissä järjestetään omat paikalliset juhlatapahtumat.
Nyt, kun itse olen pari vuotta ollut
mukana liiton toiminnassa hallitustasolla, olen huomannut kuinka hienoa ja
merkittävää työtä rivireserviläisten kannalta Reserviläisliiton henkilökunta ja
puheenjohtajisto tekee. Vaikka toimistohenkilökunta onkin palkattua, huomaa
kuinka kaikki toimivat reserviläishengessä pyyteettömästi yhteisen asiamme
puolesta ja etujamme ajaen.
Lopuksi toivotan Terhille onnea ja
menestystä varapuheenjohtajan vaativassa tehtävässä.
Hyvää lopputalvea ja tulevaa kevättä!
Juha Moijanen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Hyvä
maanpuolustustyön
ystävä
Soita ja sovi asiasta
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI

Talvisodan päättymisen muistopäivän

KIRKKOILTA
torstaina 13.3.2014 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Rovasti Esa Eerola
Ilmavoimien Soittokunnan vaskikvintetti
Mieskuoro Kelot
Eternitas

Seppeleenlasku Kalevankankaan
sankarihaudalla klo 11:00
Järjestävät:

Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
ja Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

SRA TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SRA harjoitusvuorot kaudella 2014
Torstaisin klo 16-20 Satakunnan Lennoston liikkuvan maalin ja 300 m ampumaradoilla.
Huom! kivääriradat ovat käyttökiellossa 22.6. asti. Tarkempi ampumaohjelma löytyy
SRA-toimikunnan nettisivuilta osoitteesta www.pirkanviesti.fi

Piirinmestaruuskilpailu / SM-karsintakilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien SRA Piirinmestaruuskilpailu, mikä on myös Pirkanmaan
joukkueiden karsintakilpailu vuoden 2014 SRA SM-kilpailuun, järjestetään Matinsuon
ampumakeskuksessa Sastamalassa lauantaina 3.5.2014.
Kilpailukutsu ilmoittautumisohjeineen löytyy SRA-toimikunnan nettisivuilta osoitteesta
www.pirkanviesti.fi. Rastikuvaukset julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.
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Kuva: Raimo Ojala.

Asiantuntijalta

Tervetuloa sähköisen
kuntokortin käyttäjäksi

Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelussa kaikki Pirkanmaan reserviläispiirin
ja Pirkanmaan reserviupseeripiirin jäsenet voivat ottaa käyttöönsä henkilökohtaisen sähköisen kuntokortin. Sen
avulla voi seurata omaa liikunta-aktiivisuuttaan merkitsemällä korttiin päivittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituksensa. Sähköisen kuntokortin käyttö on
käyttäjälleen maksutonta. Palvelun ovat
tuottaneet yhteistyössä Reserviläisurheiluliitto ry ja Poutapilvi Oy.

Kohti parempaa
kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa
sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina.
Henkinen kunto, joka on suorassa yhteydessä yksilön fyysiseen kuntoon, ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona.
Reserviläiselle peruslähtökohdan kenttäkelpoisuudelle muodostavat taistelukentän vaatimukset. Rauhanajan työkyvyn lisäksi reserviläisen tulee ylläpitää
fyysistä suorituskykyään tasolla, josta se
voidaan tarvittaessa kohottaa nopeasti
vastaamaan nykyaikaisen sodankäynnin
vaatimuksia siten, että taistelija pystyy
toimimaan menestyksekkäästi omassa

sadan ajan tehtävässään. Välittömissä
taistelutehtävissä painottuu fyysinen toimintakyky. Kaikissa johtamistehtävissä korostuu lisäksi kyky tehdä järkeviä,
toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä
päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja
psyykkisen paineen alaisena.

Sähköinen
kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu käytössä olevaan kuntoliikuntajärjestelmään. Jokainen piirin jäsen voi merkitä
omat liikunta- ja ammuntasuorituksensa
omalle henkilökohtaiselle sivulle. Etuna
sähköisestä sovellutuksesta on esimerkiksi se, että käyttäjä näkee koko vuoden kumulatiivisen liikuntakertymänsä.
Järjestelmästä saadaan lisäksi yhteenvetotiedot tilastointia varten.

Oma
liikuntapäiväkirja
Kirjautumista varten tarvitaan jäsennumero, joka on jäsenkortissa. Kuntokorttipalveluiden lisäksi palvelusta voi
tarkistaa omat tietonsa ja toimittaa mahdolliset muutokset sähköpostilla oman
liittonsa jäsenrekisteriin järjestelmässä
olevan linkin kautta.
Lähtökohtana on, että peruskuntoa
kehitetään suorittamalla vähintään puo-

uutisia!

Pirkan Viesti 1
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Yhdistyksen ja
piirien tehtävät
Kuntokortti perustuu jokaisen omaan
aktiivisuuteen liikkua ja kirjata liikuntaaktiivisuutensa järjestelmään. Yhdistysten
ja piirien tehtävänä on tiedottaa asiasta
omille jäsenyhdistyksilleen sekä seurata
omalta osaltaan, kuinka aktiivisesti piirin jäsenet käyttävät tätä sähköistä kuntokorttia.
Perusyhdistysten vastuuhenkilöt pystyvät kirjaamaan testisuoritukset oman
yhdistyksensä jäsenille. Lisäksi reserviläis- ja reserviupseeripiirien vastuuhenkilöt pystyvät kirjaamaan testisuoritusten lisäksi kenttäkelpoisuusarvioinnit
oman piirinsä jäsenille. Vastuuhenkilöinä ovat yhdistysten, kerhojen sekä piirien puheenjohtajat, sihteerit sekä urheilu- ja liikuntavastaavat sekä piirin
toiminnanjohtaja.

Sähköinen kuntokortti perustuu siis
perusyhdistysten ja piirien ilmoituksiin
vastuuhenkilöistään Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton jäsenrekisterien hoitajille, yhteystiedot löytyvät
ko. liittojen verkkopalveluista.

Aktiivisuus
kannattaa
Reserviläisurheiluliitto palkitsee aktiivisia käyttäjiä niin että vähintään 150
peruskuntopistettä vuodessa kirjannut
henkilö saa diplomin ja vähintään 250
peruskuntopistettä saavuttanut saa diplomin ja vyötärönympärysmittanauhan.
Perusyhdistyksen pitää anoa näitä kannusteita Reserviläisurheiluliitosta yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittamalla hakemuksella, josta ilmenee kyseisen
henkilön kuntosuoritusten pistemäärä.
Hakemukseen liitetään tuloste kuntosuoritteista edelliseltä toimintavuodelta.
Mikäli järjestelmän käytössä on ongelmia, niin käyttäjä voi lähettää järjestelmän kautta palautetta. Myös reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto
Tarkiainen auttaa tarvittaessa, puh. (09)
4056 2060, gsm. 050 541 2007 sekä
sähköposti risto.tarkiainen@resul.fi
Risto Tarkiainen
toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

uutisia!

Pilottihankkeen kautta
lisää naisia asepalvelukseen
Puolustusministeriö ja Pääesikunta
ovat puolustusministeri Carl Haglundin aloitteesta selvittäneet mahdollisuutta kasvattaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien
määrää. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden määrän
kasvattamisen ensisijaiseksi keinoksi
on tunnistettu rekrytoinnin tehostaminen lähestymällä naispuolisia ikäluokkia nykyistä tehokkaammin ja
yksilöllisemmin.
Maavoimat pilotoi kevään 2014
hakeutumiseen liittyen uuden menettelytavan naisten lisäämiseksi vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tehostetun rekrytoinnin pilotti naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen jär-

len tunnin kuntosuoritus. Puolen tunnin suoritus antaa yhden pisteen, puolentoista tunnin suoritus kaksi pistettä ja
yli kolmen tunnin liikuntasuoritus päiväkohtaisen maksimipistemäärän kolme
pistettä. Sopivia liikuntalajeja on lähes
rajattomasti, esimerkiksi hiihto, kävely,
juoksu, suunnistus, kuntosaliharjoittelu, luistelu, soutu, eri palloilulajit ja ammunta. Lisätietoja saa osoitteesta www.
resul.fi/kuntokortti

jestetään Pirkanmaan aluetoimistossa, ja sen kohderyhmänä ovat
19-20-vuotiaat naiset Pirkanmaan
aluetoimiston alueella. Kohderyhmälle lähetetään rekrytointikirje helmikuun aikana.
Tarvittaessa valtakunnallinen rekrytointijärjestelmä voidaan ottaa
käyttöön vuoden 2015 alusta.
Keskeinen toimenpidemahdollisuus
olisi myös rekrytoinnin nykyistä laajempi näkyvyys mediassa, ml. sosiaalisen median kanavat. Puolustusvoimissa käynnissä oleva asevelvollisten
informaatiopalvelut -projektin myötä
tieto naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tulisi viedä niihin medioihin,
joita nuoret tänä päivänä käyttävät.

Saapumiserä 1/14 aloitti
palveluksensa alkukyselyllä
6. tammikuuta aloitti saapumiserässä
1/14 palveluksensa 12.300 uutta alokasta. Näistä n. 10.000 aloitti maavoimien joukko-osastoissa.
Suurimmat vastaanottavat joukko-osastot ovat perinteisesti maavoimien valmiusyhtymät. Kainuun prikaati ja Karjalan prikaati odottavat
molemmat lähes 2000 alokasta.
Vapaaehtoisen palveluksen aloitti
tammikuussa n. 200 naista. Reilut
250 asevelvollista aloitti sotilasuransa rajavartiolaitoksen palveluksessa. Loput jakaantuivat merivoimien
ja ilmavoimien joukko-osastoihin.
Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat
palveluksensa pääosin Uudenmaan
Prikaatissa.

Suurimpana muutoksena on se,
että varusmiesten alkukysely tehdään saapumiserälle 1/14:nkaikille
varusmiehille, päivitetyn kysymyssarjan mukaisesti. Aiemmin alkukyselyä on ollut koekäytössä vain muutamassa joukko-osastossa.
Uusi alkukysely liittyy Risto Siilasmaan vetämän asevelvollisuustyöryhmän suosituksiin. Alkukyselyllä
mitataan asenteiden lähtötaso, jota
verrataan kotiutuessa teetettävään
loppukyselyyn sekä keskeyttäjille
teetettävään keskeyttämiskyselyyn.
Näin saadaan asenteiden ja mielipiteiden muutos selville keskeyttäjien
ja täysin palvelleiden osalta.
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Hengellinen palsta
Hyvyyden voima
Elämä toisia varten
”Kuka tahansa voi tukea toista. Riittää,
kun on avara sydän, likellä ja saatavilla”. Näin väittää Vuoden vapaaehtoinen – palkinnon vuonna 2013 saanut
Jukka Virta. Hänen elämänsä muuttui kolmekymmentä vuotta aiemmin.
Virta jäi leskeksi ja kolmen pojan yksinhuoltajaksi. Silloin hänen työtoverinsa otti palkatonta vapaata auttaakseen nuorta leskeä pahimman yli. Kun
Virta myöhemmin halusi korvata saamansa avun, työtoveri sanoi: ”Älä ajattele, että olet velkaa minulle. Kun tulee mahdollisuus, auta sinä jotakuta
toista”. Niin Jukka Virrasta tuli lähimmäistensä monipuolinen auttaja.

Hyvän tekijöitä tarvitaan
Eräs elämän laki on se, että hyvyys saa
aikaan hyvyyttä, vastuunkanto synnyttää vastuullisuutta. Tämän varmaan
jokainen on elämässään kokenut. Jokaisella on ollut joku tai joitakin ih-

misiä, joiden rakkaus, apu, huolenpito
- jopa yksittäinen hyvä sana on auttanut meitä jossakin elämämme vaikeassa
paikassa. Onneksi on olemassa tällaisia
hyvyyden välittäjiä! Ilman hyvyyttä ja
rakkautta yhteinen elämämme muuttuisi taistelukentäksi, jossa heikot poljettaisiin armotta maahan.

Usko ja rakkaus
Tästä hyvyyden ympärilleen säteilevästä
vaikutuksesta kerrotaan myös Raamatussa. Kerran Jeesus oli kohdannut Sykarin kaivolla naisen ja kertonut totuuden
tämän elämästä. Se totuus ei ollut kovin
kaunis, mutta Jeesus ei ryhtynyt moittimaan. Sen sijaan nainen sai kohdata Vapahtajan rakkauden. Juutalaisen miehen
ei yleensä sopinut puhutella naisia kodin
ulkopuolella. Kaiken lisäksi tämä nainen kuului halveksittuun samarialaisten
ryhmään. Jeesuksen kaikki rajat ylittävä
rakkaus ja hyväksyntä koskettivat tuota
naista. Se muutti hänen elämänsä. Hänestä tuli hyvän sanoman välittäjä.

Kaikki kutsutaan vastuuseen
Jumala tahtoo, että me kaikki olisimme
hänen hyvän sanomansa, rakkautensa ja
hyvyytensä välikappaleita. Hyvän tekeminen ei kuitenkaan aina ole helppoa
meille itsemme ympärille käpertyneille ihmisille. Jotta se tulisi mahdolliseksi, Jumala kutsuu meitä turvautumaan
armoonsa, jonka hän lahjoittaa meille
Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Vapahtaja puolestaan lähettää meidät toimimaan käsinään, jalkoinaan ja suunaan. Tätä tarvitaan tänä laiminlyötyjen
lasten, syrjäytyneiden nuorten ja yksinäisten vanhusten aikana.
Myös menneiden sukupolvien perintö muistuttaa meitä vastuun kantamisen merkityksestä. Erityisesti veteraaniemme – suomalaisten miesten ja
naisten – elämäntyö näyttää tietä meille, jotka olemme mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Parasta arvostusta ja kunnioitusta osoitamme
veteraaneillemme, kun omalta kohdaltamme kannamme vastuuta, osoitam-

me hyvyyttä, autamme ja palvelemme toisiamme.

Palvelemisen ilo ja siunaus
On tärkeää vielä muistuttaa, ettei oikea
vastuullisuus perustu pakkoon. Joka
tekee hyvää toiselle, ei nimittäin siitä
lainkaan köyhdy. Päinvastoin palvelu
tuo elämään rikkautta ja iloa. Eläminen toisia varten antaa elämään tarkoituksen. Kuka tahansa voi tukea toista.
Riittää kun on Kristuksen avartama sydän, kun olemme hänen esimerkkinsä
mukaisesti ” likellä ja saatavilla”.

Hannu Niskanen
kenttäpiispa emeritus

VIP Sastamalan puheenjohtaja evl Matti Soini peräänkuulutti perinnetyölle jatkuvuutta. Vaikka sali on nyt täynnä, nuoria jäseniä jokaisen
nyt jäsenenä olevan olisi syytä kaivaa esiin lähipiiristään, Matti viestitti.
Kirkkoherra Ari Paavilainen lähettää seppelpartiot kunniatehtäväänsä. Suomen lippua kantaa Pekka Maaranen (vas.), VIP Sastamalan lippua Pekka Salonen, vapaussoturien seppelpartiossa ovat
Ulla Yli-Hongisto ja Matti Soini ja sankarivainajien muistomerkin seppelpartiossa Jouko Väissi ja Pirkko Esko.

Tammisunnuntain etappi
huokui isänmaallisuutta
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys Sastamala on vaalinut vapaussoturien muistoa kierrättäen Tammisunnuntain juhlaa Tyrväässä ja nykyisen
Sastamalan alueella jo vuosia. Tällä kertaa etappi pidettiin Tyrvään kirkossa ja
seurakuntatalossa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jari Andersson vei kuulijat Suomen kohtalonhetkiin ja historiaan koruttomasti, mutta
selkeästi. Tämä tie oli kansan kuljettava,
jotta maasta syntyi se Suomi, jossa nyt
elämme.

Päivää vietetään tammikuun viimeisenä sunnuntaina vapaussodan alkujuurien kunniaksi, kun vuoden 1917 joulukuun 6. päivän itsenäisyysjulistus alkoi
muuttua todellisuudeksi. Tammikuun
28. päivän vastaisena yönä 1918 suojeluskunnat alkoivat Mannerheimin
käskystä riisua venäläisiä sotilaita aseista
Etelä-Pohjanmaalla. Tätä tapahtumaa
ja sitä seuranneita maailmanhistorian
käänteitä voidaan pitää Suomen
vapaussodan alkuna.
Ehtoollisjumalanpalveluksen jälkeen

oli kunniakäynti sekä vapaussoturien
että sankarivainajien muistomerkeillä.
Vapaussoturien muistopaadelle seppeleen laskivat Matti Soini ja Ulla YliHongisto ja Aseveli-patsaalle Jouko
Väissi ja Pirkko Esko. Suomen lippua
kantoi Pekka Maaranen ja VIP Sastamalan lippua Pekka Salonen.
Tammisunnuntain etapin juhlapuheen
seurakuntatalossa piti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Andersson.
Jaakko Lampimäki
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Pirkkalan
ampumaradan
parannustoimenpiteet
Pirkkalan ampumaradoille tehtävillä parannustoimenpiteillä
korotetaan ampumavalleja, vaimennetaan ampumakatoksia ja
rakennetaan hulevesien käsittelyjärjestelmä. Näillä toimenpiteillä
vähennetään ympäröivälle asutukselle ja ympäristölle aiheutuvia
melu- ja ympäristöhaittoja.
Ampumaradat ovat käyttökiellossa 10.3.-27.6.2014
välisenä aikana arkipäivisin.
Liikkuvalla radalla ja pienoiskivääriradalla on käytössä seurojen
yhteisvuoro lauantaisin klo 10-16
edellä mainittuna ajanjaksona.
Ampumaradat ovat käytettävissä entiseen tapaan 28.6.2014
alkaen.
Lisätietoja antaa
Juha Moijanen
p. 0500 625 246
Poikakuoro Pirkanpojat esiintyi sydämeenkäyvästi, esittäen muun muassa Finlandian. Kuoroa johti Jouni Rissanen.

Vapaussodassa luotiin perusta
maamme vapaudelle ja itsenäisyydelle
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys järjesti
jälleen hienon ja koskettavan
Tammisunnuntain kirkkojuhlan Tampereen tuomiokirkossa
26. tammikuuta.
Juhlan aluksi Suomen lippu
saapui kirkkoon arvokkaasti lippufanfaarin saattelemana. Lipun
kantajana toimi Hannu Wirola ja airueina olivat Timo Tulosmaa ja Paavo Huhtakallio.
Juhlan musiikista vastasi Turusta
saapunut Laivaston soittokunta,
jota johti musiikkikomkapt Pasi-Heikki Mikkola. Poikakuoro
Pirkanpojat nostatti esityksillään
kyyneleen monen kuulijan silmäkulmaan, niin kauniisti Jean
Sibeliuksen Soi kunniaksi Luojan ja Finlandia kaikuivat jälleen
kirkon holveissa.
Juhlapuhujana kuultiin kenttäpiispa Pekka Särkiötä. Puheessaan kenttäpiispa kertasi
96 vuoden takaisia vapaussodan tapahtumia. Särkiö totesi
vapaussodassa luodun perustan
maamme vapaudelle ja tulevalle
kehitykselle itsenäisenä valtiona, irti Venäjästä.
Vapaussodan jälkeisinä vuosikymmeninä haavoille lyöty kansakunta etsi yhtenäisyyttä. Se oli
löytynyt viimeistään talvisotaan
mennessä, kun Neuvostoliitto
uhkasi jälleen maamme olemassaoloa. Entiset punaiset ja valkoiset taistelivat yhdessä rinnan
hyökkääjää vastaan. Puolustus
kesti viime sodissa, josta kiitos
sotiemme veteraaneille, totesi
Särkiö puheessaan. Kenttäpiispa myös mainitsi miten viime
sotiemme keskellä Tampereen
tuomiokirkko, silloin vielä Johanneksen kirkko, tarjosi suojaa
tuhansille siviileille taisteluiden
ja kuoleman keskellä.
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Juhla päättyi pastori Antero Niemen toimittamaan
loppuliturgiaan sekä urkuri Henri Herstan esittämään
Joonas Kokkosen juhlamarssiin. Juhlavieraiden kahvituk-

Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piirin naiset: Niina
Laakso, Elina Paukkunen ja Maila Virtanen hoitivat mallikkaasti
juhlavieraiden kahvituksen.
Alttarilla kansalaisjärjestöjen
komeassa lippulinnassa oli kaikkiaan 25 lippua.

2014

sen hoitivat perinteiseen tapaan
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piirin naiset.
Kenttäpiispa Särkiön puheen sekä lisää valokuvia juhlasta löydät www.pirkanviesti.

Vapepan 2014
koulutusta

fi -sivustolta sekä Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen sivuilta www.
vapaussodanperinne.fi.
Sirkka Ojala

5.3. ..........maastoetsintäryhmän johtajan
tehtävät -teemailta, Tampere.
7-8.3. .......ensihuollon peruskurssi,
Tampere.
2.4. ..........Vapepa-info eli teemailta,
Tampere.
12-13.4. ...etsintäkurssi, Tampere.
3.5. ..........Kartat, koordinaatit ja suunnistus, Lakiala (MPK).
10.5. ........Vapepan peruskurssi,
Tampere.
16-17.5. ...etsintäkurssi, Orivesi.
24.5. ........Vapepan viestikurssi,
Tampere.

Vapepa-info
eli teemailta

2.4. klo 18-21
TARKOITUS: kertoa perustiedot
Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja kadonneen henkilön
etsinnöistä, Pirkanmaalainen
näkökulma.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: klo 18.00 – 21.00
luentoja ja keskustelua. Mikä tai
mitä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on? Sopiva sekä uusille
kiinnostuneille, että jo etsinnöissä mukana olleille (Vapepan
Tampereen paikallistoimikunnalla on ollut 5-10 kadonneen henkilön etsintää vuodessa). Lisäksi
viimeaikaisia uusia asioita.
Ei osallistumismaksua,
ei tarvitse ilmoittautua.
KOHDERYHMÄ: Kaikki Vapepasta kiinnostuneet tervetuloa!
Illan aikana katsotaan myös
Vapepan maastoetsintävideo
sekä SAR-video.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee,
tensu@cs.tut.fi.
www.vapepa.fi
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Sotakamreerien lipun on
suunnitellut Mikko Selin ja
valmistanut heraldikko
Harri Rantanen.

Kannen valokuva
Tammisunnuntain komea lippurivistö Tuomiokirkossa
Kuva: Sirkka Ojala 2014.
Painos
7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Jari Lindell
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio
Ulkoasu
Maisan paja
Paino
Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2014:

N:o
2
3
4
5

Aineisto
10.04.
06.06.
11.09.
24.11.

Ilmestyy
09.05.
04.07.
10.10.
22.12.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö siunasi ja vihki lipun käyttöön Panssarikappelin juhlallisessa tilaisuudessa.

Sotakamreeriyhdistys
sai oman lipun

Joulukuun 19. päivän hämärtyessä kohti iltaa kokoontui
Panssariprikaatin tunnelmalliseen Panssarikappeliin arvovaltainen kutsuvierasjoukko Sotakamreeriyhdistyksen lippua naulaamaan.

Tunnelma kappelissa oli käsin
kosketeltavan
isänmaallinen.
Toisen naulan lippuun kopauttanut valtiopäiväneuvos Mikko
Pesälä kuvaili kahvitilaisuuden
puheenvuorossaan omia tunnelmiaan sanoin: ”Tilaisuus jo
sinänsä oli sävähdyttävä. Heti
kun astuin kappelin ovesta sisään ja näin paikan, kappelin ja
kaiken mikä oli siellä läsnä, välittyi siitä sellainen tunne ja tunnelma, joka varsin hyvin kuvaa
sitä mikä liittyy sotakamreeri arvonimen taakse ja se mitä arvonimi pitää sisällään.”
Tilaisuuden avaussanoissaan
yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Selin kertoi, että sotakamreerin arvo ja arvonimi on ollut
käytössä jo Ruotsin vallan aikana. Selin kertoi sotakamreerin arvonimen olevan yksi Suomen vanhimmista. Jo vuonna
1897 arvonimi kuului Nikolai
II:n vahvistamassa Suomen Suuriruhtinaanmaan arvojärjestyksessä yhdeksänteen luokkaan.
Monet nykyisistä sotakamreerin
arvonimen omaavista henkilöistä ovat olleet puolustusvoimien
palveluksessa ja osa arvonimen
saaneista on kunnostautunut
esimerkillisesti
vapaaehtoisen
maanpuolustuksen saralla. Sotakamreerin arvo on myönnetty
rauhan aikana kaikkiaan 53 henkilölle, joista elossa on tiettävästi
ehkä 30 henkilöä, kertoi Selin.
Lippuun naulattiin kaikkiaan
27 naulaa. Naulaajien joukossa
olivat muun muassa Marsalkka
Mannerheimin Perinnesäätiön
puheenjohtaja
kenraalimajuri Sami Sihvo, Panssariprikaatin komentaja prikaatikenraa-

li Pekka Toveri, Länsi-Suomen
Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Pertti Salminen,
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola,
Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi sekä Hämeen Rykmentin komentaja, eversti Risto
Kolstela. Omaan lippuun naulan löi myös seitsemän sotakamreeria, joista ensimmäisen naulan kopautti 45. sotaromaania
kirjoittanut 90-vuotias sotaveteraani Reino Lehväslaiho.
Lipun siunasi ja vihki käyttöön kenttäpiispa Pekka Särkiö. Siunauspuheessaan Särkiö
toi esiin miten sotakamreeriyhdistys on yhdistyksenä pieni,
mutta haluaa oman lipun välityksellä ilmaista sen suuren
aatteen joka antaa yhdistyksen
toiminnalle perustan. Sotakamreerien lipun pohjakuviona on
Yrjönristi ja sen värinä purppura, joka on harvinainen heraldisena värinä. Kenttäpiispa totesikin purppura olevan valikoidun
ja vastuunalaisen joukon väri.
Särkiö kertoi, että Rooman valtakunnassa senaattorit saivat
laittaa toogaansa purppuraraidan. Jeesukselle päälle puettiin
purppuravaippa kun häntä pilkattiin juutalaisten kuninkaaksi. Sama purppura tai violetti on
tullut myöhemmin myös piispojen väriksi. Särkiö totesi, että
Sotakamreeriyhdistyksen lipussa purppuraristi muistuttaakin
häntä paitsi valikoidusta korkeasta asemasta myös kyvystä tehdä uhrauksia joukon hyväksi.
Sirkka Ojala

Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä
sanoi kahvitilaisuudessa pitämässään puheenvuorossa sotakamreerin arvonimen tuovan esiin
nimenomaan arvostuksen perusarvoja kohtaan, joita meillä suomalaisilla on isänmaahan yhteiskuntaan
ja ympärillä olevaan elämään.
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola kopautti lippuun naulan numero 15. Naulauksen vasaramestarina toimi
Teuvo Mahrberg.
Yhteiskuvassa kaikki naulaamassa olleet sotakamreerit. Vasemmalta sotakamreeri Tapani Flyktman, yhdistyksen sihteeri, sotakamreeri
Raimo Toveri, yhdistyksen rahastonhoitaja, sotakamreeri Mikko Selin,
yhdistyksen puheenjohtaja, sotakamreeri Reino Lehväslaiho, sotakamreeri Arto Pekkola, yhdistyksen varapuheenjohtaja, sotakamreeri Ilpo
Nurmi, yhdistyksen hallituksen jäsen ja sotakamreeri Teuvo Mahrberg,
yhdistyksen taloudenhoitaja.

uutisia!
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Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan
Reserviupseeripiiri ry

Toiminnan
painopisteet 2014
RUL:n liittokokous hyväksyi marraskuussa 2013 liiton strategian vuosille
2014–2016. Strategia on purettu edelleen liiton, piirin, yhdistyksen ja yksittäisen jäsenen tavoitteiksi.
Liittotason toiminnan painopisteet
käsittelevät
toimintaedellytysten
varmistamista ja kohentamista sekä
linjaavat piirien ja yhdistysten yhteiset toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2014 liittotason painopisteistä
mainittakoon seuraavat:
- vaikutetaan ampuma-aselain ja ampumaratalain valmisteluun. Tämä
tarkoittaa lausunnonantamisen
ohella yhteydenpitoa eri ryhmien
kansanedustajiin
- osallistutaan aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittämiseen. MPK:n ohella tämä
tarkoittaa kiinteää yhteydenpitoa
Puolustusvoimiin
- järjestetään yhdistyspäivä. Kolmannen kerran järjestettävän yhdistyspäivän teemana on jäsenhankinta
ja -huolto, sekä veteraanitoiminta.
Tilaisuus järjestetään Katajanokan
Kasinolla lauantaina 29.3.
- vänrikkipäivät järjestetään viidessätoista piirissä
- liiton jäsenmäärä kasvaa
Piiritason toiminnalliset tavoitteet
jalkauttavat liittotason päämäärät
käytännön toimiksi:
- vänrikkipäivä järjestetään
- toimintapäivä järjestetään
- prosenttiammunnassa saavutetaan
paremmat tulokset
- piirin jäsenmäärä kasvaa
- piirin nettisivut ja uusi jäsenrekisteri
ovat aktiivisessa käytössä

Yhdistysten kohdalta liiton strategiaa toteuttavat seuraavat aktiviteetit:
- yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
- prosenttiammunnassa saavutetaan
edellisvuotta parempi tulos
- sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut
- uusi jäsenrekisteri on aktiivisessa
käytössä
- jäsenten sähköpostiosoitteet ovat
ajan tasalla
- sähköinen toimintalomake on käytössä
Yksittäiselle reserviupseerille liiton
painopisteistä johdettuja tavoitteita
on kolme:
- prosenttiammunta on suoritettu
- sähköinen kuntokortti on aktiivisessa käytössä
- on osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoitukseen, yhdelle MPK:n
kurssille tai RUL:n toimintapäivään
Yhdistysten ja piirin toimintasuunnitelmat kattavat paljon enemmän
kuin liiton toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu. Lukuisat maastotapahtumat, ammunta, moninaiset perinnetapahtumat ja kilpailut, usein
eri maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen yhteisinä tapahtumina, antavat pirkanmaalaiselle maanpuolustustyölle sen oman luonteen. Liiton
määrittämät tavoitteet antavat toiminnan suunnittelulle kuitenkin perusteet sekä selkeät mitattavat tavoitteet.
Hyvää ja aktiivista reserviupseerivuotta.

Tampereen Reservin Upseerien Naiset
täyttää jo 60 vuotta,
Tätä täytyy juhlistaa eikä suotta.
29.3. meillä juhlitaan,
Tervetuloa kaikki mukaan vaan.
Tapaammehan siis 29.3.2014 klo 15.00
Ravintola Willa Violassa,Tampellan esplanadi 4
Lahjojen sijaan pyydämme Teitä tukemaan
Tampereen Suojeluskunta- ja Lotta-museon toimintaa,
tilinumero FI98 1146 3001 0766 00

Ilmoittautumiset kahvitusta
varten 21.3.2014 mennessä
sähköpostilla trunry@gmail.com
tai puhelimella 045-2657990/Niina
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry
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Sotilassoittokunnat uudistuvat
Suomessa toimii kuusi sotilassoittokuntaa. Puolustusvoimauudistuksen
myötä seitsemän sotilassoittokuntaa
lakkautettiin vuoden 2013 lopussa.
Kokoonpanot ovat nyt merkittävästi
suurempia ja monipuolisempia kuin
ennen. Sotilasmusiikkialalla palvelee
yhteensä 186 musiikin ammattilaista.
Ilmavoimien soittokunta, Jyväskylä. Soittokunnassa on 21 soittajaa sekä
päällikkö Tomi Väisänen. Soittokunta on erikoistunut jazz-musiikkiin ja se
toimii pääasiassa Big Band -kokoonpanossa. Soittokunnan keskeisimpiä
vuosittaisia esiintymisiä ovat korkeatasoiset Aalto-sarjan jazz-konsertit sekä
kesäinen MILjazz-kiertue.
Kaartin soittokunta, Helsinki. Finlandia-talossa toimivan soittokunnan
kokoonpano kasvoi 44 soittajaan. Lisäksi soittokunnassa palvelee päällikkö
Jyrki Koskinen, kapellimestari, intendentti ja nuotistonhoitaja. Kaartin
soittokunta on perustettu 1819 ja on
Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ammattiorkesteri. Se esiintyy valtiollisissa edustustilaisuuksissa kuten
valtiovierailuilla ja Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Soittokunnan vuosittaiseen ohjelmaan
kuuluvat Töölö-sarjan uuden musiikin kirkkokonsertit, viihdekonsertit
sekä Helsingin Musiikkitalossa järjestettävä sotilasmusiikin perinnepäivän
konsertti.
Laivaston soittokunta, Turku. Soittokunnassa on 32 soittajaa, päällikkö
Timo Kotilainen ja kapellimestari.
Klassisen musiikin konsertteja kuullaan Sigyn-salissa ja Varsinais-Suomen
kirkoissa ja konserttisaleissa ympäri vuoden. Lisäksi soittokunnan maineikkaaseen perinteeseen kuuluu vuosittainen joulurauhan julistus.
Lapin sotilassoittokunta, Rovaniemi. Soittokunnassa on 30 soittajaa,
päällikkö Juha Tiensuu ja kapellimestari. Soittokunta on tunnettu läheisistä yhteyksistään niin lappalaiseen
kansanmusiikkiin kuin länsimaiseen
konserttimusiikkiinkin. Se esiintyy
pääasiassa Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Rakuunasoittokunta,
Lappeenranta. Soittokunnassa on 32 soittajaa,

päällikkö Riku Huhtasalo ja kapellimestari.
Rakuunasoittokunta ylläpitää ratsuväen perinteitä ja ilahduttaa muun
muassa laadukkailla viihdemusiikkikonserteillaan.
Puolustusvoimien
varusmiessoittokunta, Lahti. Päällikkönä toimii Jarkko Aaltonen. Varusmiessoittokuntaan astuu palvelukseen
yksi saapumiserä vuodessa ja esiintymiskausi ajoittuu maalis-syyskuulle.
MILjazz-kiertueen,
kirkkokonserttien ja viihdekonserttien lisäksi Varusmiessoittokunta esiintyy vuosittain ulkomaisella Tattoo-festivaaleilla. Viime
vuosina matkat ovat suuntautuneet
alan ykköstapahtumiin, kuten Moskovaan ja Sveitsin Baseliin. Vuodesta 2015 alkaen Varusmiessoittokunta
toimii Panssariprikaatissa Hattulassa.
MILjazz -kiertue, Vartioparaatit ja kuviomarssiesiintymiset.
Suurelle yleisölle tutuksi tulleet tapahtumat säilyvät. MILjazz -konsertti
saapuu kesällä 2014 yhdelletoista paikkakunnalle ja vartioparaatit soivat Helsingin keskustassa kesäperjantaisin.
Kaartin soittokunta vierailee toukokuussa Oslossa Norwegian Military
Tattoossa ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta heinäkuussa Avenches Tattoossa Sveitsissä. Kaikki suomalaiset sotilassoittokunnat esiintyvät
elokuussa Hamina Tattoossa.
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Pirkanmaa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi, www.mpk.fi

MPK:n Pirkanmaan Koulutusja tukiyksikön kursseja
15. - 16.3. ARJEN TURVALLISUUSKURSSI NAISILLE PIRKKALASSA
• kurssilla on mm alkusammutusta, hätäensiapua ja otteesta
irrottautumista
21.- 23.3. KENTTÄLÄÄKINTÄ 1 PIRKKALASSA
• kurssilla opitaan kenttälääkinnän perusteita ja taistelijaparin maastoolosuhteissa antamaan ensiapuun
22. - 23.2. RAUHANTURVAAJIEN VERTAISRYHMÄOHJAAJAKOULUTUS PIRKKALASSA
• kurssilla käsitellään mm hyvinvointiin ja auttamiseen sekä avun
hakemiseen liittyviä asioita
22.3. B-AJOLUPAKURSSI PIRKKALASSA
• kurssin jälkeen henkilö saa ajaa puolustusvoimien B-ajoluvallisia
ajoneuvoja
• kurssi on tarkoitettu ensi MPK:n kouluttajille ja kurssi johtajille sekä
MAAKK:n henkilöstölle
29. - 30.3. TYKISTÖN TAIDOT 1 PIRKKALASSA
• kurssilla keskitytään mm ampuma-arvojen laskemiseen, aurinko- ja
tähtimittaukseen sekä SKM-mittaukseen
30.3. PVMOODLE-KOULUTUS PIRKKALASSA
• kurssilla tutustutaan PVMOODLE:n käyttöön
4. - 6.4. SOTAPELI LAKIALASSA
• kurssilla perehdytään pataljoonan ja komppanian taisteluun
puolustuksessa
5. - 6.4. AMPUMAKORTTIKOULUTUS PIRKKALASSA
• kurssilla saadaan perusteet ammunnan turvalliseen harrastamiseen
• kurssi jakautuu kolmeen osaan, aluksi opiskellaan teoria, toisella
jaksolla turvallinen ammunta ampumaradalla ja kolmannella jaksolla
suoritetaan ampumakorttikoe
12. - 13.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 LAKIALASSA
• haluatko kehittää itseäsi johtajana
• kurssi jakautuu kahteen osaan, toinen osa on toukokuussa
• kurssilla perehdytään puolustusvoimien johtajakoulutuksessa käytössä
olevaan Syväjohtamisen perusteisiin
12.4. KENTTÄKELPOISUUDEN KEHITTÄMINEN
• kurssilla käsitellään fyysisen kunnon tärkeyttä ja oikean ravinnon
merkitystä
26. - 28.4. LUKION TURVAKURSSI PIRKKALASSA
• kurssilla opetellaan selviytymään maasto-olosuhteissa ja tutustutaan
sotilaskoulutukseen
3. - 4.5. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 2 LAKIALASSA
• kurssilla jatketaan perehtymistä Syväjohtamisen perusteisiin
3.5. KARTAT JA KOORDINAATIT LAKIALASSA
• kurssilla perehdytään käytössä oleviin karttoihin ja koordinaatistoon
3. 5. AMPUMARATOJEN KUNNOSTUS
• kurssi on tarkoitettu reserviläis- ja muille ampumarataa käyttäville
järjestöille
• päivän aikana kunnostetaan Pirkkalassa ampumaratoja Satakunnan
Lennoston ohjeistuksella
Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi
Tervetuloa mukaan!

Konnalan kuulumisia

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Uusi vuosi ja samalla viimeinen
toimintavuoteni Ilmapuolustuspiirin aluepäällikkönä alkoi
räväkästi.
Ensin yli 50 innokasta lentoetsintä- ja pelastustoiminnasta kiinnostunutta osallistui
SAR-peruskurssille, missä heille tarjottiin kaikki teoria siitä,
mitä lentoetsintä ja -pelastus
sekä palolentotoiminta vaativat
pohjatiedoksi.
Viikkoa myöhemmin 85
kouluttajaani oli valmistelemassa kuluvan kevään harjoituksia Pirkkalassa. Samalla kouluttajahenkilöstö varustettiin m
05 maastopuvulla ja muilla asiaan liittyvillä tarvikkeilla. Täytyy taas ihmetellä sitä motivaatiota, mikä juuri tällä joukolla
on. Ehkä yksi syy osallistumiseen on se, että jokainen pitkään mukana ollut osallistuja on huomannut, että yksilön
mielipiteellä on vaikutusta toiminnan kehittämisessä. Toinen
merkittävä motivaatiotekijä on
varmasti se, että lennostossa
arvostetaan toteuttamaamme
koulutusta todella korkealle.
Säpinä jatkuu, kun muutamme Ilkka Tillin kanssa toimistomme Konnalan hämystä

Petkeleen kerrostalolle, mistä
lennosto on järjestänyt meille
kohtalaiset toimisto-, neuvottelu- ja varastotilat. Kun kurssilaisten majoituskin tapahtuu
jatkossa kerrostalolla, häiritsemme jatkossa entistä vähemmän muutosten kourissa painivaa lennostoa ja varuskunnan
vakituisia toimijoita.
Ilmapuolustuspiirin
toiminta laajenee kevään kuluessa Ilmasotakouluun ja Tikkakoskelle. Siellä järjestetään
toukokuussa kolme koulutustapahtumaa, jotka on tilattu
meiltä. Mikäli lukijakunnassa
on innokkaita 12.7. ilmatorjuntakonekiväärin hallitsijoita,
pyydän ottamaan yhteyttä. Töitä riittää ja pääsee jopa ampumaan Lohtajalle.
Huhtikuussa lennosto on tilannut meiltä kuusi erillistä
koulutustapahtumaa,
joihin
kutsut on jo lähetetty.
Harjoitukset on kohdennettu
Pirkkalan tukikohdan reserville. Keltaisen kutsukortin saajien kannattaa harkita tarkkaan
osallistumistaan.
Ei-vastaus
saattaa merkitä harjoituskierrosta ja kokoonpanoista putoamista, koska sodan ajan joukkojen määrän vähetessä vapaata
reserviä riittää.
Ilmavoimat ovat pikkuhiljaa
perustamassa myös omia maakuntajoukkoja kaikkiin neljään
jäljelle jäävään tukikohtaan.
Toivoa sopii, että määriteltäessä näiden yksiköiden kokoonpanoja, otettaisiin oppia niistä
ongelmista, mitä maavoimissa oli maakuntakomppanioita

koottaessa. Oma ehdotukseni
yksikön nimeksi on esimerkiksi Satakunnan Lennoston osalta
”Pirkkalan tukikohtakomppania”. Yksikön kokoonpanoon
tulisi kuulua kaikki toimialat
– johtaminen, yhteydet, suojaaminen, huolto, lentotekniikka, pelastustoimi ja raivaaminen. Tällöin yksikköä voisi
käyttää valmiutta kohotettaessa
tukikohdan pystyttämiseen satehtävän mukaisesti. Sille olisi
varmasti käyttöä myös perinteisissä lentotoimintaharjoituksissa riippumatta siitä, missä tukikohdassa harjoitus toteutetaan.
Jaoimme Pirkkalassa muutaman MPK:n rautaisen ansiomitalin ja MPK:n levykkeen niille, joilla ei ollut mahdollisuutta
olla niitä vastaanottamassa
marraskuussa Kauhavalla. Kuvat juhlakaluista ovat ohessa.
Menetyksiäkin olemme kokeneet. Kangasalalainen kouluttaja-aktiivimme reservin vänrikki Markku Salonen menehtyi
yllättäen joulun alla. Olimme
joukolla saattamassa Markkua
hänen viimeisellä maanpäällisellä matkallaan Huutijärven
kappelilla. Toivotamme voimia
ja jaksamista Markun perheelle
ja läheisille.
Hyviä hiihtokelejä ja
intoa Isänmaan asialla
Matti Soini
aluepäällikkö
MPK
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi

OLEMME FACEBOOKISSA!
TYKKÄÄ MEISTÄ,
TUHANNES TYKKÄÄJÄ
PALKITAAN”

MPK:n rautainen ansiomitali: ylikersantti Ville Jokela Tampereelta,
vänrikki Aino Koistinen Helsingistä ja ylikersantti Ari Vesala Orivedeltä.

MPK:n plaketti: vääpeli Teemu Ala-Tuori Porista, kersantti Esa Launis
Muuramesta ja yliluutnantti Arttu Heinälä Tampereelta.

9

Reservin Upseerien
Naisten Perinneliitolle
uusi puheenjohtaja ja
kunniajäsen

www.runp.fi

Hakola Reserviläisliiton
2. varapuheenjohtajaksi
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry on Suomen suurimman maanpuolustusjärjestön – Reserviläisliiton vahva
naisyhdistys. Nyt yhdistyksestä on noussut Reserviläisliiton
johtoon rakennusalan myyntipäällikkö Terhi Hakola (32
v). Terhi valittiin tammikuussa
liiton hallituksen järjestäytymiskokouksessa yksimielisesti
liiton 2. varapuheenjohtajaksi. Terhi Hakolan tehtävänä on
johtaa naisten työryhmää ja kehittää erityisesti naisille suunnattua toimintaa. Reserviläisliiton 1. varapuheenjohtajana
jatkaa Osmo Suominen Varsinais-Suomesta ja 3. varapuheenjohtajana Rauno Hautaaho Keski-Pohjanmaalta.
Terhi Hakola on saanut jo
etelä-pohjalaisesta
kodistaan
innostuksen
vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön. Tampereelle muuton myötä Tampereen Seudun Reserviläisnaisten yhdistys on tarjonnut hyvät
puitteet aktiiviseen toimintaan
naisten vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Terhi kertoo,
että alun alkaen MPK:n kurssit
innostivat hänet mukaan tähän
toimintaan. Taisin olla 15-vuotias, kun osallistuin ensimmäiselle MPK:n kurssille, Hakola
sanoo. Terhi kertoo, että hänen mummansa oli rintamalottana ja vaarinsa sotaveteraani. Kunnioitan isovanhempieni
tekemää työtä itsenäisen maan
puolesta. Myös vanhempani
ovat olleet aktiivisia reserviläisiä. Armeijaa en ole kuitenkaan
käynyt, koska menin suoraan

työelämään koulun penkiltä,
Hakola tarkentaa.
Hakolan mielestä on suuri
kunnia olla Suomen suurimman
vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän järjestön varapuheenjohtaja. Tehtävä velvoittaa
paljon, mutta vastuu ei Terhiä
pelota, vaikka haasteita ja tehtäviä riittää. Hakola on ollut Reserviläisliiton hallituksessa ja liiton naisten työryhmässä jo kaksi
vuotta, josta hän on saanut eväitä naisten vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämiseen.
Lisäksi hän tulee aktiivisesta
naisten yhdistyksestä sekä Suomen suurimmasta piiristä, joten tukijoukot ovat erinomaiset.
Myös yhteistyötä miesten kanssa
voisi kehittää liittotasolla, kuten
piiritasolla olemmekin jo tehneet, Hakola toteaa.
Kysymykseen, että miksi naisia pitäisi saada enemmän mukaan tähän toimintaan, Hakola vastaa, että niin nais- kuin
miesjäsenillä voi olla erilaisia
motiiveja liittyä Reserviläisliittoon, mutta kaikki mahtuvat
mukaan esimerkiksi kohottamaan omaa kuntoaan hyvässä
seurassa, tukemaan maanpuolustusaatetta tai kouluttautumaan kriisitilanteisiin. Hakola
toivottaakin kaikki naiset tervetulleiksi mukaan toimintaan.
Toiminta on vapaaehtoista ja
erittäin monipuolista. Mukana olon laajuus riippuu sinusta itsestäsi. Jäseneksi voi liittyä
jokainen 15 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen. Armeijaa
käymättömät naiset voivat liittyä joko naisten yhdistyksiin

tai sellaisiin yhdistyksiin, joissa
säännöt ovat avoimet. Niitäkin
Pirkanmaalla on monta.
Naiset voivat kouluttautua
Reserviläisliiton jäseninä monella tapaa, Hakola tähdentää.
Meillä on muun muassa turvallisuusasioihin sekä liikuntaan liittyviä harrastuksia. Myös
varuskuntavierailut ovat olleet
erittäin mielenkiintoisia. Terhi
Hakolan omista kokemuksista naisten tapahtumissa hänen
mieleensä ovat erityisesti jääneet
rajavartiolaitos ja vierailu Onttolassa, jossa käveltiin Venäjän
rajapinnassa 5 kilometriä mukana rajavartioston partio ja koira.
On istuttu Hawkin ohjaamossa
Kauhavan lentosotakoululla ja
yövytty metsässä, Hakola mainitsee muutaman kohokohdan.
Hakola toimii myös Reserviläisliiton naisten työryhmän
puheenjohtajana. Hän on ollut
naisten työryhmän jäsenenä kaksi vuotta. Työryhmään kuuluvat myös liiton hallituksen kaksi
muuta naisjäsentä Tuula Gåpå
Etelä-Hämeestä ja vääpeli Minna Nenonen Varsinais-Suomesta. Työryhmän muut jäsenet nimetään myöhemmin. Porukalla
tulemme työstämään liiton naisjäsenille suunnattuja tapahtumia, Hakola kertoo. Myös niin
sanottu Huipputapahtuma, joka
järjestetään joka toinen vuosi on
naisten työryhmän järjestämä ja
avoin myös miehille. Meillä on
suunnitteilla myös uusia aktiviteetteja olemassa olevien tapahtumien lisäksi, hän jatkaa.
Tiina Kokkola

Puheenjohtajaksi
Kristina Alho
Liiton uusi puheenjohtaja tulee
Tampereelta ja on myös liiton
perustajajäsen. Kristina Alho
kertoo toimineensa liiton ensimmäisenä sihteerinä ja tiedottajana sekä liiton varapuheenjohtajana useita vuosia. Kissen
voidaankin sanoa olevan yksi
liiton ”tukipylväistä”, sillä tietopaketti Reservin Upseerien
Naisten toiminnasta on tallentunut vuosikymmenten aikana
hänen muistiinsa.
Kisse kiittää matkan varrella olleita päteviä opastajiaan,
”Mummaa” eli Vappu Eskolaa
ja Raija Hartikaista. Nämä jo
edesmenneet jääkärin tyttäret

Vastaukset sivulla 13

Reserviläisliiton hallituksen naisjäsenet: vääpeli Minna Nenonen, Terhi Hakola, Tuula Gåpå.

RUN Perinneliitto järjesti vuoden 2013 syysliittokokouksensa lokakuun puolivälissä Seinäjoella. Kokouksessaan liitto
kutsui kunniajäsenekseen Pirkko Uusi-Kauppilan. Pirkko
luovutti liiton puheenjohtajan
tehtävän seuraajalleen luotsattuaan liittoa ansiokkaasti täydet kolme kautta. Pirkko on
liiton perustajajäsen ja ennen
puheenjohtajakauttaan hän on
toiminut liiton taloudenhoitajana sekä varapuheenjohtajana,
hän on luja RU Nainen – koko
sydämestään!

Kysymykset laati
eversti Leo Ukkonen

Pirkan Viesti 1

2014

Lisätietoa liiton toiminnasta
löytyy www.runp.fi -sivustolta.

Tiedätkö?

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä
laidasta laitaan
1)

2)

3)
4)
5)
6)

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

ja liiton kunniajäsenet olivat
vuosikymmenten ajan jakamassa Kisselle kullanarvoisia neuvojaan. Kolmantena tärkeänä
opastajana on ollut ja on edelleen RUN Perinneliiton kunniapuheenjohtaja Eira Laalahti. Pirteä ja elämäniloa täynnä
oleva 92-vuotias Eira on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa.
Pysyvän muistijäljen Kissen
mieleen ovat piirtäneet: Lempäälä Res. Ups. Naisten puheenjohtajuus,
Pohjois-Hämeen Res. Ups. Naisten piirin
varapuheenjohtajan sekä puheenjohtaja tehtävä. Messukylän Res. Ups. Naisten puheenjohtajuus sekä Suomen
Res. Ups. Naisten Liiton liittohallitusedustajuus ja Naisten
Valmiusliiton Hämeen Alueneuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimiminen. Kisse
kertoo osallistuneensa vuosien
aikana moniin vapaaehtoisiin
harjoituksiin, joista mieleen
ensimmäisinä tulevat ”Mikkeli
98”, Häme, Vuosanka ja Wellamo. Lisänä ovat Sisäasiainministeriön kurssit evakuoinnista
sekä kurssi ”paikallisosastot ja
kuntaviranomaisten yhteistyö”.
Alueellisen
Maanpuolustuskurssin Kristina suoritti vuonna 1992 ja jatkokurssin 1993.
Hän toimii myös Pirkanmaan
Maanpuolustusyhdistyksen sihteerinä.
Vuosi sitten keväällä RUN
Perinneliitto vietti 15-vuotisjuhlaansa juhlaseminaarin merkeissä Tampereen Suomalaisella
Klubilla.

7)

Kuinka monta prosenttia on puolustusministeriön hallinnonalan osuus Suomen
valtion tämän vuoden budjetista?
Missä maavoimiemme joukko-osastoissa
koulutettiin tammikuussa Yhdysvaltain
merijalkaväen sotilaita?
Mitkä ovat sotilasviisiottelun lajit?
Mistä maasta Suomi hankkii 100 käytettyä
taistelupanssarivaunua vuosina 2015-19?
Kuka aloittaa ilmavoimiemme komentajana
huhtikuun alussa?
Millä paikkakunnilla sijaitsevat tämän vuoden
alussa toimintansa aloittaneen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimipisteet?
Kuka aloitti tämän vuoden alussa Suomen
reserviupseeriliiton puheenjohtajana?
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kokouskutsut

KANGASALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
KANGASALAN RESERVILÄISET RY
Kevätkokoukset 19.3.2014 klo 18.00
Kangasalan lukiolla
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

PRUK ry:n ja PirRES ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET
ke 05.03. klo 18:00
Pirkan Pirtti, Koivutie 15

Ohjelmassa: Kahvi, kirjailija Kari Kallosen esitelmä
”Lauri Törni – Viipurista Vietnamiin”
ja yhdistysten kokoukset

Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
MAANPUOLUSTUSJUHLA JA
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
KEVÄTKOKOUKSET
Keskiviikkona 26.3.2014 klo 17–20.30
Vesilahti, Vesilahden yläaste
Koulutie 2

Maanpuolustusjuhlan ohjelma:
Ilmavoimien Soittokunta
Avaussanat
Kersantti Kalevi Jalonen
Pirkanmaan Aluetoimisto
Majuri Veli Rajala
”Yleistä asevelvollisuudesta”
Huomionosoitukset
Päätössanat
Everstiluutnantti Panu Bergius
Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00
Maanpuolustusjuhla klo 18.00–19.20
Piirien kevätkokoukset klo 19.30–20.30
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät kevätkokousasiat.
Lisäksi Pirkanmaan Reserviläispiirin sääntöjen
tarkistaminen Reserviläisliiton ennakkotarkistettujen
sääntöjen mukaisiksi.

Piirihallitukset
LAVAJÄRVEN SEUDUN
RESERVINALIUPSEERIT RY:N

Järjestäjinä: Vesilahden Reserviupseerikerho ry,
Vesilahden Reserviläiset ry
Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

Kevätkokous su 9.3.2014 klo 16.00
Viljakkalan paloasemalla

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
yhdistyksen uudet säännöt.
Puolustusvoimauudistusta koskevan kokousesitelmän pitää majuri Tommi Luomajärvi Niinisalon
Räjähdekeskuksesta.
Tervetuloa!

Hallitus

Soppeenharjun koululla, osoitteessa Tornitie 1.

maanantaina 18.3.2013 klo 18.00 alkaen.
Kokouksen aluksi kahvitarjoilu ja tietoisku
MPK-toiminnasta, esitelmöitsijänä
Koulutus- ja tukiyksikönpäällikkö Ilkka Tilli.

Tervetuloa!
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY
KEVÄTKOKOUS
27.3.2014 klo18.00
Siivikkalan maja
Vasamantie 238
Palkitsemiset
Kokousesitelmä, PvTTK:n edustaja
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen
Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä
osoitteesta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan
kirkon luota klo 17.15 ja takaisin.
Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen 25.3. mennessä sähköpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.ﬁ
tai 040-5560380.

Hallitus
HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY
HÄMEENKYRÖN RESERVIUPSEERIEN NAISET RY

Osoite Maisematie 159 39100 Hämeenkyrö, kokoustilat.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

23.4.2014 alkaen klo 18.00

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET pidetään

TERVETULOA

Yhdistyksien kevätkokoukset
Hämeenkyrön Honkalassa
ke 19.03.2014 klo 18.00.
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY
KEVÄTKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

MPK:n Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
Ilkka Tilli kertoo vapaaehtoisesta maanpuolustus koulutuksesta.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

LEMPÄÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHON
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Viialassa, Tolvilan Kartanon tiloissa
maanantaina 24.3.2014 klo 18.00 alkaen.
Osoite Tolvilantie 1, Akaa.
Varsinaisen kokouksen ohella esitellään Tolvilan kartanon
toimintaa ja historiaa. Kaikki jäsenet tervetuloa.

Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22 G
Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00 – 18.00
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan esitelmä
Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset kevätkokousasiat
Huomionosoitukset
Tervetuloa!
Tampere 15.1.2014
Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta
Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä pihaalueelle, josta G-portaaseen. TKL:n linjat 3, 6, 7, ja 21. Poistumispaikka sairaalan pysäkki. Linja 1 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Kokouskutsu
SOTIEMME 1939-45 PERINNEYHDISTYS RY:N
MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 4.3.2014 klo 19.00
Irjalan Makasiinilla, Irjalankuja 4.
Kahvitarjoilu

Hallitus

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään
maanantaina 10.3.2014 klo 17:00
Väinölänkatu 2, kokoustila
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Sotiemme 1939-45 perinneyhdistys ry hallitus
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Toimintaa
yhdistyksissä!

KILPAILUKUTSUJA
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
MESTARUUSAMMUNNAT V.2014
PISTOOLILAJIT
Nokian ampumarata
lauantaina 24.5.2014 klo 9. Isopistooli,
pienoispistooli ja pistoolin pikaammunta.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jorma Laakso
p. 040 586 5200 tai sähköpostilla
jotelaakso@gmail.com yhdistyksittäin
16.5.2014 mennessä.

Reservi Upseerien Naisten
Perinneliitto ry
KEVÄTLIITTOKOKOUS
LA 5.4.2014 (kahvit klo 10.30) klo 11
Juicen Kirjastossa
Os. Pellavantori 2 B, TAMPERE

Tervetuloa KEVÄTLIITTOKOKOUKSEEN hyvä jäsenistö!

Hallitus
”… KAVERIT KANSS`!” ja JÄSENTAPAAMINEN
Juicen Kirjastossa!!!
Yhteinen lounas klo 12.00
Kirjaston esittely klo 13
Juhani Leskisen
Juicen ja
Kirjaston esittely
Muistatkos´ silloin, kun… Niin, eikös se ollutkin… Onpa aika vierähtänyt, mutta meidän täytyy tavata!”

Hallituksen kokouksen jälkeen
kymppien jahtaamisen aloitti
puheenjohtaja
Antti Mikkonen.
Kokous ja ammuntaharjoitus
voidaan kätevästi yhdistää.
Sihteerinä Kari
Majuri. Taulut odottelevat
takana napakymppejä.

sekä kokouksen jälkeen ”kaverin kanss`” lounaalle klo 12
ja edelleen viettämään mukavaa iltapäivää ”
… ja kaverin kanss´”!

Hallitus

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla!
PIRKANMAAN
MAANPUOLUSTUKSEN
TUKI PMT RY:N
VUOSIKOKOUS
13.4.2014 klo 15.00
Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen
käsiteltäväksi määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

PIRKANMAAN
SOTILASPIIRIEN
PERINNEYHDISTYS ry
Sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 26.3.2014 klo 18.00
Tampereen Klassillisella koululla
Tuomiokirkonkatu 5, Tampere
Kahvitarjoilu
Kokouksen jälkeen klo 18.30
kaikille avoin tilaisuus
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja
prikaatikenraali Pekka Toverin esitelmä
”Ajankohtaista puolustusvoimista ja
puolustusvoimauudistuksesta”
Tervetuloa

Ylöjärven Reserviupseerit yhdistivät hyväksi koetun käytännön mukaan hallituksen kokouksen ja
pistooliammunnan samaan iltaan. Ensin käsiteltiin asiat, sitten tulivat paikalle aliupseeriveljet ja
pistoolit ladattiin.
Ammunta valvotuissakin oloissa on tehty nykyisin
”synniksi”. Sääntöjä tarkasti noudattaen se on sentään vielä mahdollista. Tuntuisikin omituiselta jos reservin sotilas ei saisi pitää yllä ampumakuntoaan.
Kaikki käy kätevästi ja samana iltana kun hallituksen kokous yhdistetään harjoitukseen. Tällä
kertaa laitettiin kuulosuojaimet päähän vasta sen
jälkeen kun vuoden tärkeimmät tapahtumat oli
kerrattu aina Pirkan hiihdosta muistamisiin.
Ensi vuoden reserviupseerien 60-vuotisjuhlaakin ehdittiin käsitellä. Kuten hyvään sotilaalliseen
tapaan kuuluu, varmistettuina ovat jo niin juhlapuhuja, kenttärovasti kuin soittokunta ja kahvituskin. H-hetki saa tulla.
Eräs kokouksen tärkeimmistä asioista oli
nuorten upseerien mukaan saaminen; heitä varten onkin suunniteltu monenlaista kiinnostavaa ja motivoivaa toimintaa. Nuorten upseerien löytäminen on ammunnan lailla tehty
vaikeaksi. Yhdistykset eivät saa tietosuojalain vuoksi informaatiota alueeltaan valmistuvia upseereita.
Lehdestä saimme sen sijaan lukea hiljattain, että
Trafi on kyllä saanut myydä 35 sentin hintaan
mm. henkilötunnuksia! Onneksi meillä on tiedustelu-upseereita!
Juhani Vahtokari

KEVÄTYÖN KOUKKAUS
YLÖJÄRVELLÄ
9.-10.5.2014 Perinteinen keväinen
äitienpäiväviikonlopun jotostapahtuma.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Petri Borg, p. 040 5455785,
petri.borg@luukku.com
Katso lisätietoja:
www.pirkanviesti.fi-sivuston kalenterista.
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PIENOISKIVÄÄRILAJIT
Nokian ampumarata,
lauantaina 24.5.2014 klo 10.
Pienoiskivääri 60 ls makuu ja 3x20 ls.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Pekka Niemelä
p. 040 5220760 iltaisin tai sähköpostilla
pekkaniemela@saunalahti.fi
yhdistyksittäin 16.5.2014 mennessä.
KIVÄÄRIN KENTTÄAMMUNTA JA RA-7
Sastamala, Matinsuon rata.
keskiviikkona 14.6. 2014, kenttä klo 17 ja RA-7 klo 19.
Kenttäammunta: RESUL:n sääntöjen mukainen ase
ja toisena optinen tähtäin. RA-7: RESUL:n
sääntöjen mukainen ase.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara
p. 050 3856288 tai sähköpostilla misal@jippii.fi
yhdistyksittäin 7.6. 2014 mennessä.
PERINNEASE
Sastamala, Matinsuon rata.
lauantaina 5.4.2014 klo 9. Resul sääntöjen mukaan.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö
4.2.A). Perinnekivääri 150m 15+15 ls makuu (simuloitu
300m) ja 150m 3-asent. 10+10+10 ls. Perinnepistooli
koulu 25m 30 ls ja kuvio ("kaksintaistelu")
25m 15+15 ls.
Sunnuntaina 6.4.2014 klo 12. Perinnekivääri 100m
10lks makuu+10lks pysty, Perinnekivääri
kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py ja
Perinnepistooli 50m 30lks. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai
sähköpostilla misal@jippii.fi
yhdistyksittäin 28.3.2014 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
KAKSOISHIRVI
Sastamala, Matinsuon rata perjantaina 6.6. 2014 klo 16.
Lajit: kertatuliase ja itselataava.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Saarela
p. 0400 356071 tai sähköpostilla
saarela.mika@kopteri.net
yhdistyksittäin 30.5. 2014 mennessä.
PALVELUSASE
Sastamala, Matinsuon rata.
lauantaina 7.6.2014 klo 9. Lajit: RESUL:n
sääntöjen mukaiset PA 1,
PA 2, PA 3 ja PA 4. Sääntöjen mukaan kaikki
ampuvat samassa sarjassa. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai
sähköpostilla: misal@jippii.fi.
yhdistyksittäin 30.5.2014 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Henkilökohtainen kilpailu ikäkausisarjoin,
joukkuekilpailu yhdistysjoukkuein ilman
ikäkausisarjoja. Osallistumismaksu sekä
henkilökohtaisessa että
joukkuekilpailussa on 10 euroa.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta
RUL:n ja Reserviläisliiton sekä RESUL:n
mestaruuskilpailuihin.
Muistakaa ilmoittautua annettuihin
määräaikoihin mennessä!
Ampumatoimikunta

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan Reservipiirien
kevätammunnat
PISTOOLI
Aitovuori, Tampereen Reserviläiset,
torstai 8.5. 2014 klo 18.00.
Pienoispistooli 30 pikaosio + 3 x 10 pika-ammunta, ikäkausisarjat ja harrastelijat.
Tiedustelut: Juha Moijanen p. 0500 625 246 tai
sähköpostilla juha.moijanen@pp.inet.fi
Osallistumismaksu kevätkilpailuissa on 10 euroa.
Ampumatoimikunta
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Kiitokset
talkoolaisille!

ASEVELIMAJAT –
merkittävä osa suomalaista sotahistoriaa
Marskin kehotus

Senioritoimintaan on vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
liitetty perinteiden vaaliminen.
Tampereen Reserviupseeriyhdistys on käynyt Jaakobin paininsa oman majansa kanssa.
Mitä tehdä arvokkaalle hirsilinnalle, joka jäi asutuksen keskelle
eikä enää vastannut yhdistyksen
toiminnan linjoja. Maja vihittiin käyttöönsä 1956 ja myytiin
puolustusvoimille vuonna 2006.
Käydystä keskustelusta nousi
ajatus, että majakulttuurin merkitystä vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle tulee selvittää
laajemminkin. Reserviupseerien
tukisäätiö antoi apurahan työn
aloittamiseksi.
Olivatko majat pelkästään vapaaehtoisen maanpuolustustyön
työnäytteitä, vai löytyykö majakulttuurille muitakin selittäjiä.
Sotien jälkeen merkittävä yhteiskunnallinen trauma oli viime sotiemme veteraanien sotakokemusten
aiheuttamat
psyykkiset ongelmat. Nykypäivänä on tapana selvitä ympäristöä järkyttävästä tapahtumasta
nimittämällä kriisiryhmä. Näin
ongelman hoidon vastuu rajataan määritellylle asiantuntijaryhmälle. Menettely helpottaa
merkittävästi muiden osallisten
asemaa, niin että arjen elämä ei
häiriinny Minkälaiset kriisiryhmät olisivatkaan olleet tarpeen,
kun miehet jatkosodan jälkeen
palasivat sotatoimista siviilitöihin. Arkipäivän rutiinien oli
pakko sujua työn ja toimeentulon hankinnan paineessa. Monet yön pitkät tunnit kuitenkin
jatkettiin taisteluita, hoidettiin
haavoittuneita aseveljiä tai oltiin huolissaan, miten kotiväki
pärjää, jos ei rintamalta palaakaan työkyinen mies.
Jatkuvasti vieläkin tiedotusvälineistä saa lukea avauksia siitä,
miten rintamalta kotiin palanneet veteraanit olisivat tarvinneet kriisihoitoa. Kotiinpaluun
riemu ja rintamapelkojen katoaminen ei välttämättä merkinnyt
onnentäyteistä elämää siviilissä.
Veteraani oli kokenut sodan tovereineen sen kovimmissa paikoissa. Sodan tapahtumat olivat lukittu osa hänen psyykkistä
minäänsä, jota hän ei purkanut
koskaan omaisten joukossa. Vastauksena kyselyihin oli, että kukaan, joka ei itse ole ollut mukana, ei kykene ymmärtämään,
mistä on kyse. Aseveljiensä joukossa hän kertoi kuitenkin voivansa muistella menneitä.

Vuonna 1940 Sotainvalidien
Veljesliiton perustavassa kokouksessa 18.8.1940 marsalkka
Mannerheim lausui: Tietäkää
kuitenkin, että teissä itsessänne, sisimmässänne asuu se voima, joka
auttaa teitä eteenpäin, että te ette
ilman omakohtaista voimakasta
halua ja yrittämistä pääse tulokseen edes suurenkaan ulkoa tulleen tuen varassa.
Tämä oli samalla alku sille
omatoimiselle rakentamistoiminnalle, jolla oli merkittävä
osuus sotainvalidien asutus-,
virkistys- ja kuntoutustoiminnalle. Sotalesket ja sotaorvot
kuuluivat keskeisenä osana tämän toiminnan piiriin.

Oma apu paras apu
Tällaisia aseveliryhmiä muodostui eri joukkoyksikköjen
miehistä, upseereista, aliupseereista tai esimerkiksi vain sotaleskiä ja -orpoja tukevista
talkoojoukoista, joissa yhteenkuuluvuuden tunne ja rintamavastuun kantaminen olivat vieläkin kantavana voimana.
Aika kului ja tällaiset osin terapeuttiset kriisiryhmät saivat
järjestäytyneitä muotoja. Suomihan on yhdistysten maa.
Joukko-osastojen aseveliyhdistykset, aselajiyhdistykset, kiltatoiminta, paikalliset upseeri- ja
aliupseeriyhdistykset järjestäytyivät. Niiden toimintasisältöön
liitettiin muutakin kuin tapaamisen ja keskustelujen tuoma
mielihyvä. Osa toiminnoista tuli
rintamalta: suunnistusta, maastotehtäviä, ammuntaa ja jotostelua kilpailuna tai puhtaasti
nautinnollisena viihteenä metsän hiljaisuudessa rakovalkean
loimussa. Moni mieltä painanut
ongelma on kyetty purkamaan
jopa yhdessä itkien. Saattoipa
repun pohjalta löytynyt rentoutusjuomakin auttamaan vapauttavaa mielen paineiden purkamista.
Kuntoharjoitteiden jälkeen
oli mukava päästä uimaan tai
saunaan. 50-luvun alun molemmin puolin alkoi maahamme syntyä reservin upseereille
ja aliupseereille majoja melkein
joka kuntaan. Oma rantasauna
tai asevelimaja oli erinomainen
talkookohde ja yhdessäolon
sakramenttia palveleva paikka.
Kotiväki saattoi ihmetellä, mihin kumman talkoihin se isä
aina viikonloppuna katosi. Vapaaehtoiset maanpuolustusyhdistykset muodostuivat kriisihoitoa antaviksi toimijoiksi.
Sota hävittiin, mutta vapaus
voitettiin, ja talkoilla punnerrettu yhteinen maja oli suomalaisen sotilaan näyte siitä, että
peräksi ei anneta.
Se, että majasta joskus sukeutui elinkeinoelämän ja ympäristön metsänomistajien tuella varsinaisia hirsilinnoja, oli

sitten jo toiminnallinen voimainkoetus, oma sotansa ja ylpeyden aihe. Aina mukana oli
kuitenkin voimakas sodasta peritty isänmaallinen panos ja yhteisestä tavoitteesta selviämisen
antama tyydytys ja voittamisen
tunne.
Sotavuosien
jälkihoidossa
majakulttuurilla on oma kiistaton merkityksensä. Se on sellainen osa suomalaista sotahistoriaa, jota tulisi tarkastella yhtenä
sotaan liittyvistä tapahtumista.
Vapaaehtoisen
maanpuolustuskentän järjestöjen tulisi viimeistään nyt kerätä keskitetysti
tietoa, mistä selviäisi asevelimajojen merkitys sodan jälkeisinä
vuosina vapaaehtoisen maanpuolustustyön sektorilla. Aihepiirin tiedonhaku, tutkiminen
ja analysointi olisi aloitettava
nyt, kun tekijöitä ja muistajiakin on vielä tavoitettavissa.

Majaprojektin toteutus
Vuoden 2009 alussa pyydettiin
majatietoja 655 vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tekevältä yhdistykseltä. Tarkoituksena
on selvittää, miksi vapaaehtoiset maanpuolustusyhteisöt ovat
majansa rakentaneet, rakentamiseen kulloinkin sisältynyt
prosessi ja majan nykyvaiheet.
Tuloksena olisi majamatrikkeli,
aluksi sähköinen versio, myöhemmin ehkä sidottu tuote.
Tarkoitus olisi taltioida kuva-,
filmi- ja videomateriaalia aihepiirin analyysin tueksi.
Tampereen Reservinupseerien seniorijäsenistä koottiin
työryhmä. Sen oli tarkoitus kerätä, käsitellä ja jäsentää kertyvää materiaalia. Aiheen ilmaantuessa aineistoa täydennetään
haastatteluin ja syventävin artikkelein. Kertyvä aineisto olisi
ainakin aluksi editoimattomana kaikkien luettavissa projektin www-sivuilla.
Tampereen Reserviupseerien seniorit ovat ottaneet toimintasuunnitelmaansa
perinnetyöprojektiksi selvittää,
miksi, milloin ja missä asevelimajoja rakennettiin, kuka
niitä rakensi ja mikä on niiden nykyinen merkitys yhdistysten toiminnassa.
Tammikuussa 2010 lähetettiin jokaiselle Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kerholle/
yhdistykselle projektin esittelykirje. Maaliskuussa projektista
tiedotettiin piirilehdissä.
Asevelimaja on vapaaehtoisen maapuolustustyön käyttöön tarkoitettu rakennus tai
rakennelma, esim. ampumarata. Aikajänne majaprojektissa
on syntyajatuksesta nykypäivään. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kannalta kiintoisia
ovat yhteydet eri järjestöihin,
kuten suojeluskuntiin, - ja ampumaseuroihin ja erilaisiin veteraaniyhteisöihin. Tarkoitus
on myös kartoittaa maapoh-

jaan ja rahoitustapaan liittyvät
lähtökohdat. Majojen hallinto
ja käyttö ovat aikojen kuluessa
metsästys muuttuneet toimintaympäristön muuttuessa. Selvitettävä on, miten 50 vuoden
takainen majakulttuuri on kestänyt ajan vaateissa.

Kirjoittajien näköinen
Tärkeintä on, että kirjoittajan
oma teksti, omat kannanotot,
pienet, historiaan painuvat yksityiskohdat naulanoikomisineen tulevat dokumentoiduksi,
koska ne ovat olleet tärkeintä
työterapiaa ja lähinnä yksityisen miehen tai naisen vertaisryhmätoimintaa. Kirjallisesta
tuotteesta tulee siis sisällöltään
osin yksityisen talkootyöläisen,
perustusten kaivajan, tienrakentajan, kirvesmiehen ja rakennusmateriaalien
taitavan
kierrättäjän esittely. Näytelmän päähenkilö on yksityinen
mies tai nainen istumassa lankunpätkällä luonnon keskellä nauttimassa yksinkertaisista
tarjoiluista ja siitä mielihyvän
tunteesta, että on oman vertaisryhmänsä -veljien- kanssa saanut puserrettua oma maja, oma
tila. Sodan aikana koettu yhteisyyden tunne on ollut kantava
voimavara. Se läpitunkeva tunne, mikä majatarinoista tihkuu,
että nyt on taisteltu ja voitettu
yksi taistelu joskus kovankin
kautta vapauden ja miksei aivan
isänmaankin puolesta, vaikka
sitä ei ääneen lausutakaan. Kyynel sotaveteraanin silmäkulmassa Suomen lipun kohotessa
salkoon, kertoo enemmän kuin
pitkätkin tarinat.

Maja ja muistot
Maja on paikka, jossa kootaan
ajatukset, kerrataan tapahtumia ja yritetään ymmärtää käydyn sodan merkitystä. Missään
ei aidoimmin pystytä käsittelemään rintamalle jääneen aseveljen muistoa kuin keskustelun
hiljentyessä hiljaiseksi hetkeksi.
Hiljaisen hetken merkitys sodan ahdistavien tuntojen purkamisessa on yhteinen tunnetila, joka selvästi eroaa paraatissa
komennetusta ”lakki päästä”
-hiljaisesta hetkestä.
Sotiemme merkityksen ymmärtäminen kannalta on tärkeätä tallentaa täsmällistä historiatietoa, aikoja, paikkoja,
hallintopäätöksiä ja tilastoja.
Henkisen jaksamisen, sosiaalisen sopeutumisen ja omien
tunteiden tilastointiin on huomattavasti vähemmän menetelmiä. Onneksi viime aikoina
on innostuttu sotia käyneen
ja sodat kokeneen sukupolven
haastatteluprojekteihin. Näistä
haastatteluista syntyy erinomainen perusta tuleville tutkijoille.
Kun dokumentoidaan yksityiset ihmiset, pienet asiat ja pienet tekemiset, saadaan selville

tunne- ja tahtotila, miksi syntyivät invalidien, veteraanien ja
vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen asevelimajat.

… hihat heilumaan
Majayhdistyksiä on tavoitettu
183. Tarinoita on tullut noin
nelisenkymmentä ja työn alla
on vielä iso joukko. Osa majakertomuksista on tullut tiedostoina ja niitä on skannattu
ja siirretty sellaisenaan nettiin.
Osa taas on lehtileikkeitä tai
historiankirjoja, joista tiedot on
editoitava. Kuvamateriaali on
ollut upeista digikuvista harmaisiin mustavalkoisiin lehtikuviin. Kaikilla kuvilla on oma
sanomansa ja sellaisenaan oma
arvonsa.
Vertaistuki-käsitteen merkitys on syventynyt merkittävästi,
kun on ryhdytty avaamaan Sotainvalidien Veljesliiton majagalleriaa. Kuvaus siitä, kun jalka-amputoitu nuori mies istuu
majan rappusilla puolisokean
invalidiveljen kanssa, on koskettavuudessaan ylittämätön.
Kumpikaan ei kerro elämäntilanteen katkeruudesta, ei kivuista eikä kadonneista odotuksista. Riittää se, että lähellä
on ihminen, lähimmäinen, joka
tietää ja tuntee, miltä minusta
nyt tuntuu. Tunne siitä, että
joku ymmärtää ja tuntee samoin, antaa voimaa kestää seuraavan arkipäivän ahdistukset.
”Veljestuella” saattaisi olla jotain annettavaa tämänkin päivän kriisiryhmille.
Sotainvalidien majat rakennettiin 40-luvun alusta 70-luvun lopulle. Niille oli tyypillistä
virkistys- ja kuntoutustoiminta sekä sotaleskien ja -perheiden virkistystoiminta varsinkin
kesäkuukausina. Tänä päivänä
majat ovat siirtyneet reserviläisyhdistyksille tai ne on realisoitu
ja saadut tulot on ohjattu historiikkien todistusten mukaan
virkistykseen, koulutukseen ja
kuntoutukseen. Sotaveteraanien majat nousivat 60-luvun
alussa veteraanien järjestäytymisen jälkeen. 20 piirissä ja 371
yhdistyksellä majoja oli myös
yli sata.
Loppu historiikista olikin tavanomaista talkootyötä: -HTML-koodaus koko tekstille,
taitto ja painatus.
324-sivuinen kirja tuli painosta jouluksi 2013. Talous ei mahdollistanut kovia kansia eikä
värikuvia. Harmaa painoasu sopineekin aihepiiriin paremmin.
Netistä voit katsella värikuvapainosta osoitteesta http://tampereenreserviupseerit.fi Yleistä
Asevelimajat
KIITOS noin 200 talkoolaiselle panostuksestanne, materiaalin käsittely jatkuu.
Erkki Aaltonen
eke.aaltonen@gmail.com
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Jotostelua
Ilmeisesti en saanut metsässä rymyämisestä tarpeeksi
intissä, kun menin viime kevään Tamrun Sarviaisissa
lupaamaan, että lähden kokeilemaan jotostelua.
Siinä vaiheessa en tiennyt jotoksista mitään. Petteri
Mattilan palopuhe jotostelun hienouksista jäi kuitenkin
kummittelemaan mieleeni ja kauan ei vastausta tarvinnut
miettiä Petteri myöhemmin kysyessä kiinnostustani
osallistua Kevätyön koukkaukseen.

Pirkanmaan
Reserviupseeripiiri ry
EDUSTUKSET RUL:
- Liittohallitus: maj Jorma Suonio, Tampere
- Liittovaltuusto: kapt Jaakko Lampimäki
(varalla: maj Hannu Komppa), ylil Hannu
Jokinen (varalla: vänr Jussi Pohjala), ylil
Mikko Ritakallio (varalla: maj Ari Paukkunen)
- Liiton neuvottelukunta: maj Matti Ponsi,
maj Jari Lindell ja kapt Pekka Unkila
- Koulutustoimikunta: ylil Pasi Virtanen,
Pirkkala
- Järjestötoimikunta: maj Jorma Suonio,
Tampere
- Suomen reserviupseerien tukisäätiön valtuuskunta: vpj maj Hannu Komppa
EDUSTUKSET PIRKANMAAN
MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY:
- pj maj Jari Lindell, Kangasala
- 2.vpj maj Hannu Komppa, Tampere
- maj Jorma Suonio, Tampere
- ylil Hannu Jokinen, Mänttä
- kapt Timo Keskinen, Kangasala
- kapt Sami Tyven, Nokia

Iltarusko Törni-jotoksella.

jamme tuntui löytävän reitin
aina kuusikon läpi. Hetkittäin
eksyttiin myös urbaaniin ympäristöön ja aiheutimme pitkiä
kysyviä katseita muissa kadulla
liikkujissa.
Sunnuntaina oli vielä kiritaipaleena aivojumppaa ja kevyttä
suunnistusta, joka suoritettiin
partion itsensä valitsemissa varusteissa. Lähtöpisteeltä mukaan annettiin keittämätön spagetti, puhallettu ilmapallo piti
tuoda ehjänä takaisin ja saatu
sudoku ratkottuna. Kiritaipaleen jälkeen oli vielä palkintojen jako.
Näiden kahden jotoksen perusteella olen innokkaasti lähdössä mukaan tämän vuoden
jotoksille. Jotosten kautta olen
tutustunut moniin ihmisiin ja
jotostelijoiden keskuudessa on
hyvä yhteishenki. Vaikka omasta ryhmästä ei olisi ennen jotosta tuntenut ketään, niin aina on
hyvin päässyt porukkaan mukaan ja jotoksen aikana on syntynyt hyvä ryhmähenki.
Elisa Suutari

YLEISET KOKOUKSET 2014:
- kevätkokous 26.3., Vesilahti
- syyskokous 12.11. Ikaalinen

Tiesitkö että?
Törni-jotos, jossain matkan varrella.

Vastaukset

K

evätyön koukkaus oli
hyvä jotos harjoitella jotostelua, sisältäen
sopivassa määrin suunnistusta,
rasteja, ammuntaa, huumoria
ja hyttysiä. Kevätyön koukkauksesta saamieni hyvin kokemusten perusteella lähdin syyskuulla mukaan myös Vantaalla
järjestettyyn Törni-jotokseen.
Törni-jotos oli haastava,
mutta ei mitenkään ylivaikea.
Partiot pystyivät oman kunnon
ja kiinnostuksen mukaan valitsemaan reitin ja rastit. Perjantai-iltana oli suunnitusta kaikki
varusteet kannossa. Yö vietettiin maankaatopaikalla laavussa
nukkuen ja seuraavana aamuna
majoitusvarusteet jätettiin laavulle odottamaan iltaa. Lauantain varsinaisten kilpailurastien
tehtävät vaihtelivat taktisten
merkkien tunnistamisesta, varamiinoitteen rakentamiseen ja
värikuulasotaan. Rasteista oli
annettu koordinaatit ja rastin
aihe. Niiden perusteella sitten
pingottiin pitkin Vantaan pöpelikköjä ja erityisesti nuorissa
kuusikoissa, koska kartanluki-

(Kysymykset s. 9)
1) n. 5 %
2) Jääkäriprikaatissa ja
Kaartin Jääkärirykmentissä
3) Kivääriammunta, esteratajuoksu, esteuinti, käsikranaatinheitto ja maastojuoksu
4) Hollannista
5) Prikaatikenraali Kim Jäämeri
6) Ylöjärvellä, Riihimäellä
ja Tuusulassa
7) Mikko Halkilahti

Petri Sola ja Anu Laitinen suunnittelevat reittiä.

TAMPEREEN RESERVILÄISTEN SENIORITOIMINTAA
Senioriammuntaa Peltokadun radalla (PMK:n
talo) ja Osmonmäen väestösuojan radalla. Ammuntavastaavina Erkki J. Kivinen ja Matti Rajala.
Ammunnasta kirjoitettu aikaisemmin ResPostissa
2/2013, sivut 9 - 10. Em. henkilöt ilmoittavat myöhemmin seniorien kevätkauden 2014 kilpailuista.
Uintia Pyynikin uimahallissa kevätkaudella 2014
joka kuukauden parillisen viikon tiistaina
klo 12.00 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3.,
ei 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5.
Käy muinakin aikoina uimassa oman kunnon mukaan aina kun ehdit! Käy kaverin kanssa vilkaisemassa. Uinti virkistää ja rentouttaa!
Senioriosaston retki Museo Militariaan
Hämeenlinnaan. Retki toteutetaan tiistaina
11.3.2014 bussilla, joka lähtee Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä klo 9.00. Museo avautuu klo
11.00. Museo Militaria, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseon, Hämeen linnan ja Vankilamuseon tutustumisen pakettihinta on 14 euroa/
henkilö. Opastukset Hämeen linnassa ja Museo
Militariassa. Aloitamme museokierroksen klo

Pirkan Viesti 1

2014

10.00 tutustumalla Hämeen linnaan. Retkimaksu
yhteensä 50 euroa/osallistuja peritään menomatkalla bussissa. Maksu sisältää matkat, museopaketin,
opastukset ja lounaan. Hämeen linnaan tutustumisen yhteydessä kuullaan myös linnan turvallisuusasioista. Takaisin Tampereelle n. klo 16.30.
Retki tehdään yhdessä Jääkärisäätiön Pirkanmaan
perinneyhdistyksen (JP 27) ja Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen (PirMPY) kanssa. Mukaan
mahtuu muidenkin yhteistyöjärjestöjen isänmaallisia
edustajia. Sitovat ilmoittautumiset TRES-toimistoon Ulla Myllärniemelle sähköpostilla toimisto@
tampereenreservilaiset.fi tai gsm 044 512 4477,
viimeistään perjantaina 28.2.2014.
Osallistumme Talvisodan päättymisen 13.3.2014 ja
Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2014 tilaisuuksiin.
Seniori-illanvietto toimistolla Väinölänkatu 2:ssa
tiistaina 8.4.2014 klo 17.00.
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua,
kodin turvallisuusnäkökohtia, veljien auttaminen,
seniorilista toimintaa ja yhteydenottoja varten ym.
Kahvi. Vapaa pääsy.

Ahlmanin kevätretki
Teemme kevätretken omilla autoilla Ahlmanin Kartanoon 17.5.2014, osoite Hallilantie 24, Tampereen
Koivistonkylä. Kokoontuminen päärakennuksen
parkkipaikalla klo 10.00. Ohjelmassa päärakennuksen esittelyn ja historian lisäksi (20 min) omatoiminen tutustuminen tilapuotiin, kukkakioski Omenankukkaan, perinnepihaan ja talliin. Mahdollisuus
lounaaseen (8,-) opiskelijaravintola Kapustassa.
Samana päivänä on lehmien laitumelle lasku -tilaisuus alkaen klo 10.30 ja päättyen klo 12. Viime
vuonna tilaisuudessa oli n. 1000 henkilöä!
Ahlmanin hengessä on järjestetty jo 100 vuotta
(1904 - 2004) suomalaista maatalous- ja kotitalousopetusta joka jatkuu edelleen.
Tervetuloa tähän historialliseen retkikohteeseen!
Ilmoittautuminen TRES-toimistoon Ulla Myllärniemelle viimeistään 12.5.2014 kuten Museo Militarian
kohdassa on mainittu.

ERKIT
Senioriosaston vetäjät pj. Erkki Nikkanen
(vas.) ja ex-pj. Erkki J. Kivinen.
Soitelkaa!

Lisätietoja toiminnastamme:
Erkki Nikkanen
e-mail erkki.j.nikkanen@gmail.com,
gsm 050 368 6969 tai
Erkki J. Kivinen
e-mail riittaerkki.kivinen@gmail.com,
gsm 040 547 7949.

Tule toimintaamme mukaan!

Et kadu ja saat elinikäisiä ystäviä!
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Savon Sanomien moninkertaiselle Holmenkollenin sankarille lahjoittama kuvataulu.

Helena Turpeinen vei Eerolle tuliaisiksi isänsä Aaro Pajarin kuvan. Taustalla osa mestarihiihtäjän mahtavasta
palkintokokoelmasta. Kuvat: Markku Rauhalahti.

Mestarihiihtäjä Eero Kolehmainen (1918–2013):

Kaukopartiomiehenä hämäläisten
kenraalin Aaro Pajarin joukoissa
Varttuneemmat urheilun ystävät muistavat varmasti sotien jälkeisten vuosikymmenten
mestarihiihtäjän Eero Kolehmaisen – olympiamitalistin,
Holmenkollenin sankarin ja
Suomen mestarin. Etelä-Savossa hänet tunnettiin jo sotien
alla kovana suojeluskuntaurheilijana. Maa- ja metsätöissä ja
hiihtoladuilla hankittu peruskunto antoi Eerolle hyvän pohjan kaukopartiotehtäviin.
Eero Kolehmainen kuoli viime joulukuussa 95-vuotiaana.
Anttolassa syntynyt ja koko
ikänsä asunut maanviljelijä Eero
Kolehmainen,
Hämytsaaren
isäntä, edusti maatamme kahdesti sekä olympiakisoissa että
MM-kisoissa. Hän voitti Oslon talviolympialaisissa vuonna
1952 hopeamitalin 50 kilometrin matkalla. Holmenkollenilla hän oli mestari pikamatkalla
vuonna 1950 ja viidelläkympillä vuonna 1957. Vuonna 1959
hän saavutti 50 kilometrillä Suomen mestaruuden.

Sissinä eversti
Pajarin joukoissa
Eero Kolehmainen taisteli talvisodan Sissipataljoona 2:ssa
Aittojoella. Pataljoona perustettiin Mikkelissä 10.12.1939,
komentajaksi tuli majuri Juho
Erkki Sokajärvi, Vapaussodan
sissipäällikkö.
”Kuka on halukas siirtymään
perustettavaan
sissipataljoonaan”, kysyttiin JP 3:n ja JP 4:n
miehiltä. Moni oli, sillä ”sissi”sanalla oli jo silloin legendaarinen kaiku ja sissipataljoonalle
arveltiin tulevan tavallisuudes-

ta poikkeava tehtävä. Vapaaehtoisia ilmoittautui 1 300, mutta
koska pataljoonaan voitiin ottaa
vain 500 miestä, jouduttiin karsintaan. Miehen fyysinen kunto ratkaisi. Urheilumiehet, monet heistä valtakunnan eturiviä,
tulivat valituiksi ensimmäisinä.
Näin myös Eero Kolehmainen.
Marsalkka itse saatteli pataljoonan marssille. Evl Nihtilä
suunnitteli pataljoonan tehtävän ja määräsi toiminta-alueen
joka keskipisteeksi tuli Luglajärvi. Sinne pataljoona saapui
jouluaattona ja tuli toimimaan
eversti A. O. Pajarin pääjoukkojen puolustaman Aittojokilinjan pohjoissiivellä.
Talvisodan aikana tehtäviä vihollislinjojen takana sissit suorittivat pataljoonan historiikin
mukaan satoja. Joka päivä oli
ryhmän kokoisia partioita ulkona kustakin komppaniasta
useita. Kauimpana idässä käytiin Moisionvaarassa. Tämä
retki muistettiin myöhemmin loppuun ajettujen sissien
keskuudessa huonon huollon
vuoksi ”Nälkämarssina”, puolentoista viikon umpihankihiihto tuntui laihtuneiden sissien jäntereissä tovin.
Aittojoki-linjan puolustus oli
aluksi vain etuvartioasemia joen
länsirannalla. Helmikuun alkuun mennessä saatiin aikaiseksi pääpuolustuslinja, mutta vain
päätien ja Viitavaaran kaistoilla.
Ylemmäksi pohjoiseen, Sissipataljoonan lohkolle, se ei yltänyt.
Joukkojen vähyyttä ei podettu vihollispuolella, mutta sillä oli muita ongelmia. Lunta
oli lähes metri, eikä venäläisillä
aluksi ollut suksia. Kun ne vih-

doin saatiin, tulivat ne ilman siteitä ja sauvoja. Kun suksiin sitten saatiin myös siteet ja sauvat,
alkoi hiihtokoulutus. Sissien
kertoman mukaan harvoja huveja rintamalla oli mennä katsomaan venäläisten hiihtokoulua
erämaajärvellä! Erään hiihtokoulun aikana sissit kiersivät vihollisen koulutuskeskukseen ja
laittoivat majoitusrakennukset
tuleen. Myöhemmin rintamalle ilmestyi hiihtoa jo valmiiksi
osaavia vihollisia ja Sissipataljoona joutui vaativiin kissa-hiiri
-leikin tapaisiin yhteenottoihin.
Kova pakkanen oli suomalaisten puolella. Tosin nyt se ylsi
yli normaalitalvien lukemien.
Tammikuuta 6. päivänä mittari
Tammen tukkikämpän seinässä näytti -47 astetta. Vihollinen
hyytyi, mutta suomalaississit
jatkoivat tehtäviään.
Tammikuun 21. päivänä venäläiset aloittivat laajamittaisen
hyökkäyksen, jota ryydittivät
hyökkäysvaunut ja pommikoneet sekä liki 40 hävittäjää.
Voimakkaan vihollisen pysäyttämiseksi Talvela alisti Sissipataljoona 2:n eversti Pajarille.
Hyökkäykset koko Aittojokirintamalla torjuttiin pääosin
seuraavana päivänä.
Tammikuun 24. päivänä venäläiset uusivat hyökkäyksensä.
Painostus kävi ylivoimaiseksi ja
sissikomppanioiden oli vetäydyttävä. Seuraavina päivinä vihollista kulutettiin joka puolelta lukuisten partioiden toimesta
ja kärsittyään jälleen huomattavia tappioita se vetäytyi hyökkäystä edeltäneisiin asemiinsa.
Helmikuun 5. päivänä vihollinen hyökkäsi jälleen ja vieläkin

suuremmin joukoin. Taistelut
keskittyivät nimensä mukaiseen
paikkaan, Pahamäkeen, mutta lopputulos ei ollut vihollisen
kannalta aiempaa parempi.
Sissipataljoonasta kaatui sodan aikana 26 miestä ja noin
80 haavoittui.
Huolimatta venäläisten moninkertaisesta miesylivoimasta,
tankeista ja ilmavoimien tuesta
suomalainen oli erämaataistelussa pitelemätön. Suomalaississin varustus oli parempi, se
liikkui ketterämmin, sen fyysinen kunto oli kovempi, sen
taktiikka oli älykkäämpi, sitä
johdettiin suunnitelmallisemmin ja ennen kaikkea: sillä oli
motiivi taisteluun. Yksi näistä
miehistä oli Eero Kolehmainen.
Lavrenti Berija on luultavasti arvovaltaisin todistaja kertomaan, mihin suomalaississi
kykeni. Hän joutui näet käskemään: ”Suomalaiset valkokaartilaisjoukot .. jättävät valtaamillemme alueille tuhotöitä tekeviä
rosvojoukkoja, jotka hyökkäävät
Puna-armeijan sivustoihin ja selustaan, tuhoavat siltoja .. Näiden bandiitti- ja diversioryhmien
tuhoamiseksi ja selustan turvaamiseksi määrään perustettavaksi
seitsemän NKVD:n rykmenttiä,
kussakin 1 500 miestä”.

Mestarihiihtäjän
vieraana Hämytsaaressa
Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen edustajat Helena Turpeinen, Tuomo Juntunen ja
Markku Rauhalahti kävivät
maaliskuussa 2011 tapaamassa Hämytsaaren isäntää hänen
kodissaan Anttolassa. Käyn-

ti liittyi yhdistyksen harrastamaan Pajarin joukkojen perinteiden keruuseen, jota tehdään
sekä arkistoja tutkimalla että
veteraaneja ja heidän aikalaisiaan haastattelemalla, samoin
kartoitus- ja tutkimusmatkoilla
itse tapahtumapaikoilla. Työn
tuloksena on saatu paljon lisää
yksityiskohtaista tietoa Pajarin
joukkojen sotateistä.
Paitsi sotareissuistaan Eero
kertoili myös urheilu-urastaan.
Omat ongelmansa toi maatilan
hoidon ja rakennustöiden yhteensovittaminen harjoittelun
ja kilpailumatkojen kanssa. Hän
oli myös sitä mieltä, että pelkästään hiihtämällä ei voi rakentaa
kuntoa. Kova harjoittelu sen sijaan vei kunnon. Silloin lepo
auttoi, mutta ei suinkaan velttoilu, vaan sopiva työ, esimerkiksi pöllien kuorinta. Hänet
tunnettiin myös raittiudestaan.
– Terveet elämäntavat – niille urheilukunto on kaikissa lajeissa rakennuttava. Itsestään
selvää pitäisi olla, etteivät alkoholi ja tupakka sovi urheilijalle,
jos haluaa saavuttaa ja säilyttää
huippukunnon.
Väkijuomien käyttö lamauttaa ja heikentää lihasten toimintaa. Ainoa
kokemukseni viinasta on, kun
kerran Lahdessa antoivat kaksi
kilometriä ennen maalia ”terästettyä” mehua! Hyvä että pääsin
maaliin saakka, kertoi Eero.
Eero Kolehmainen vietti eläkepäiviään kotitanhuvilla. Hän
ei jäänyt eläkeikäisenä suinkaan
keinustuoliin istumaan. Kunto
säilyikin hyvänä aina viime päiviin asti. Vanhainkodissa hän
ehti asumaan vain viikon ennen
poismenoaan. Hämytsaaren tilan hoitoa ja lomamökkiyrittämistä jatkaa Eeron tytär Reetta.
Reetta on seurannut hiihtäjänä
isänsä jälkiä aina Suomen mestaruustasolle asti.
Aktiiviuransa jälkeen Eero
Kolehmainen toimi maatilan
hoidon ohella yli 20:n vuoden
ajan Karhu-suksien ja -varusteiden esittelijänä. Viime vuosien
rakas harrastus oli puukäsityöt.
Ja urheilua, erityisesti hiihtoa
hän totta kai seurasi tiiviisti.
Tuomo Juntunen
ja Markku Rauhalahti
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TSRN ry:n johtokunnasta kuvassa: Takarivi vas: Sirkku Kirves-Lassila johtokunnan ulkopuolelta, Iina Auterinen, Kristiina
Lähteenmäki-Hein, Tuire Miller, Tuttu Kirves, Annikki Pehkonen, edessä vas. Eeva
Seppä, Merja Soininen-Välimäki.

TAMPEREEN SEUDUN
RESERVILÄISNAISET RY 2014
Perustettu 1955
Merja Soininen-Välimäki, pj
Eeva Seppä, sihteeri
Anna Rapelo,
Iina Auterinen
Tuttu Kirves
Terhi Hakola
Anna-Leena Rapo
Tuire Miller
Kristiina Lähteenmäki-Hein
Ritva Nurmilo
Annikki Pehkonen
Päivi Mäkinen
Hannele Heino toimii rahastonhoitajana johtokunnan ulkopuolelta
Johtokunnan kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille.
http://www.reservilaisliitto.fi/
tampereenseudunreservilaisnaiset

Tampereen Seudun
Reserviläisnaisille uusi puheenjohtaja
Merja Soininen-Välimäki (52 v) aloitti
tammikuussa Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n uutena puheenjohtajana, kun Anne-Leena Rapo oli luovuttanut hänelle syyskokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajan nuijan. Hän kertoo paneutuvansa asioihin ”sata lasissa” ja on
ylpeä saadessaan viedä eteenpäin hyvin hoidettua vakavaraista yhdistystä.
Hankepäällikkönä siviilityötään tekevä
Merja Soininen-Välimäki on toiminut
jo useamman vuoden yhdistyksen johtokunnassa ja viime vuoden myös sen
sihteerinä. Merja kiitää yhdistystä luottamuksesta. Tämä on mielenkiintoinen
näköalapaikka ja onneksi on paljon kokeneita mukavia ihmisiä tukemassa ja
auttamassa, Merja sanoo.
Työkaveri ja ystävä, yhdistyksen entinen puheenjohtaja ja liittotasollakin
aktiivisesti toiminut Sirkku KirvesLassila houkutteli Merjan mukaan toimintaan. Hän kertoo, että innostus vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön

lähti liikkeelle ensimmäisistä kiinnostavista tapahtumasta ilmapuolustuksen
peruskurssilla ja Viikonloppu armeijassa
-kokemuksesta. Merja toteaakin, että Jos
olisi ollut mahdollista, hän olisin ehdottomasti suorittanut myös naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.
Merjan mielestä on tärkeää saada jäsenistöä yhä enemmän aktiivisesti toimintaan mukaan ja siihen tarvitaan
hyvää vuorovaikutusta jäsenistön kanssa. Tätä tavoitetta varten uusi vuosi
onkin aloitettu ideariihellä, jotta olisi
valmiina aiheita, joita lähdemme kehittämään. Uskon, että saamme jäsenistön innostumaan myös yhdistyksen
60-vuotisjuhlan järjestelyihin ja toivon,
että toimintamme saa näkyvyyttä ja sitä
kautta lisää uusia jäseniä. Erityisesti
haluaisin, että löytäisimme toimintamuotoja vielä laajemmin veteraanityöhön osallistumiseen. Koukkuniemen
vanhusten ulkoiluttamispäivät ja viime vuoden lukupiiri ovat mielestäni

olleet sellaisia. Toivottavasti saamme
nyt Mummon kammarin kautta myös
jäseniämme osallistumaan vanhusten
auttamiseen, on se sitten seuranpitoa,
ulkoilua, kaupassa tai esim. virastoissa
asioinneissa auttamista. Tämän tapainen osallistuminen ja auttaminen ovat
lähellä sydäntäni, Merja linjaa.
Niin naisten kuin miestenkin vapaaajasta kilpaillaan tänä päivänä kovasti.
Lisänä on vielä monilla työn ja vapaaajan epäselvä raja. Ajankäyttö perheen,
työn ja omien harrastusten kanssa vaatii
taitoa ja joustamista. Naisten merkitys
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ei
ole vähäinen. Naisia tarvitaan kaikilla
elämän alueilla – myös tässä toiminnassa. Äiteinä naisilla on tärkeä rooli siinä,
miten lapset suhtautuvat isänmaallisuuteen, maanpuolustukseen, armeijaan
jne, Merja pohtii. Merjan mukaan yhdistyksen kautta on mahdollisuus osallistua hyvin erilaisiin tapahtumiin; vierailuihin varuskunnissa, liikunnallisiin

harrastuksiin, erilaisiin luentoihin, jne.
Tapahtumiin voi osallistua oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaan. Ei ole
siis pakotettu osallistumaan joka viikko tiettynä päivänä. Lisäksi tätä kautta pääsee osallistumaan tapahtumiin,
joihin ei muutoin niin helposti pääse,
Merja kertoo. Hän iloitsee myös siitä,
että tässä harrastuksessa saa paljon uusia ystäviä.
Tulevan kevään tapahtumista Merja kertoo, että Tampereen Seudun Reserviläisnaisten kanssa voi lähteä tutustumaan kuntosaliharjoitteluun. Hän
toivookin, että moni saisi siitä kipinän
omasta kunnosta huolehtimiseen. Huhtikuussa on luvassa turvallista aseenkäsittelyä. Lisäksi kutsun kaikki mukaan
Reserviläispiirin kevätkokoukseen Vesilahdelle 26.3.2014 klo 18.00. Uskon,
että saamme yhdessä ja yhteistyössä paljon aikaiseksi, Merja toteaa lopuksi.
Tiina Kokkola

TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA
MAALIS-TOUKOKUU 2014

29.3.-5.4.
Maasto-osaston kaukoretkitoimikunnan 45. hiihtoretki Kuusamossa,
lisätiedot ja ilmoittautumiset Yrjö Suuniittu 15.3.2013 mennessä
s-posti: yrjo.suuniittu@luukku.com tai puh. 040 725 7253

18.5.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 18.5.2013 Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon
hautausmailla

MAALISKUU 2014

HUHTIKUU 2014

TULEVIA TAPAHTUMIA

1.3.-30.4.
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa
ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo
17.00 -20.00 huhtikuun loppuun asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama,
vva@ovi.com tai 050 551 4265.

5.4.
Senioriosaston 40-vuotisillalliset (avec) Tampereen Suomalaisella
Klubilla lauantaina 5.4.2014 klo 18.00 tumma puku. Illallisen hinta
30 €, sotaveteraanit ilmaiseksi. Mikko Hörkkö esittää TAMRUn tervehdyksen ja Ilkka Mäntyvaara historiikin, välissä musiikkiohjelmaa.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä Pauli Määttäselle:
pauli.maattanen@hotmail.com tai puh. 0400 499 156.

1.8.-2.8.
Esikuntajotos järjestää matkan Hamina Tattoo -tapahtumaan.
Lisätietoja seuraavassa Pirkan Viestissä.

Tampereen Reserviupseerit ry

26.3.
Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan Reservipiirien kevätkokoukset
keskiviikkona 26.3. klo 18.00 Vesilahden yläasteella osoitteessa
Koulutie 2. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Paraatipuku tai tumma
puku ja isot kunniamerkit
27.3.
Tampereen Reserviupseerit ry:n kevätkokous torstaina 27.3. klo
18.00 Siivikkalan majalla osoitteessa Vasamantie 238. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä
osoitteesta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan kirkon luota klo
17.15 ja takaisin. Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen tiistaihin 25.3. mennessä sähköpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi tai 040
556 0380.

Pirkan Viesti 1

2014

10.4.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus, Ampumarata ja Siivikkalan maja klo 16.30 alkaen. Uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen.

TOUKOKUU 2014
9.5.-10.5.
Kevätyön Koukkaus (jotos) Ylöjärvellä. Lisätietoja Petteri Mattila
s-posti: hjavmattila (at)kolumbus.fi tai puh. 040 543 3330

Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere,
toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-13.00
puhelin: (03) 2127 957, sähköposti:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi
www.tampereenreserviupseerit.fi
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen
Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Lempäälän Kodinkonehalli Oy,
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Mouhijärvi

Kangasala

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY

Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Lempäälä

Orivesi

Tampere

Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

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

Ruovesi

Virrat

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Nokia

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Sahalahti

Ylöjärvi

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi/hein
puh. 03 375 0147

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

JOTOS-TEEMAILTA ELI INFO
10.4.2014 klo 18.00 – 21.00

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä jotoksille, selventää mikä tai mitä jotos oikein on,
sekä antaa kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille.
Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee reittinsä, yöt nukutaan, kaikki varusteet,
muona ja majoite kannetaan partion mukana. Jotos on käytännössä kuin partiotaitokilpailu.
Partion koko on 2-5 henkilöä.
KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat varusteet, valinnaiset lisävarusteet, jotoksille
sopiva vaatetus, kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet. Tyypillisiä jotosreittejä ja
reittivalintoja valoisalla ja pimeällä. Mahdollisia ja tavanomaisia jotostehtäviä.
Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
AIKA: kello 18.00 - 21.00
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole. Tai no jos on mielenkiintoa ja/tai
uteliaisuutta lähteä jotoksille, niin hyvä.
HINTA: ei osallistumismaksua.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi.

KARTAT, KOORDINAATIT JA SUUNNISTUS 3.5.2014
AIKA: lauantai 3.5. kello 9-19.
PAIKKA: Lakiala.
TARKOITUS: tutustua nykyiseen MGRS-koordinaatistoon ja
karttaan. Opetella hakemaan kartasta koordinaatit ja harjoitella sitä
maastossa. Lisäksi tutustutaan Maanmittauslaitoksen avoimeen
paikkatietodataan.
OHJELMA: aamupäivällä teoriaa sisätiloissa, ruokailun jälkeen
käytännön harjoittelua lähimaastossa.
SUOSITELTAVA VARUSTUS: muistiinpanovälineet, vesipullo, sään mukainen
ulkoiluvarustus, kompassi jos on.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
HINTA: MPK:n kurssihinnoittelun mukainen.
LISÄTIETOJA: Matti Huttunen puh. 050 5582974,
Topi Jaakonaho puh. 040 5307515.
ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.fi Pirkanmaan kurssien kohdalta.

Kotiin tai
tuliaisiksi

Teräspikarit
nahkakotelossa

Eko-olkalaukku

Leijonavyö

Valmistettu nykyTTU
aikaisesti kierrätysSUOSI
materiaalista.
Laukkuun mahtuu
A4 kokoinen kansio!
Laukun vasemmassa alakulmassa
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Nahkainen
laadukas
kääntövyö.
Sopii myös
naisille.

Pyöreä taskumatti

Leijona heijastin
ijastin

Ikkunalla
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas
heijastuspinta.

5€

20€

(musta/viininpunainen)

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.

Adressit
resssit

Lisää tuotteita:

8€

pirkanviesti.fi

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

23€
2 kpl

5€

Onnitteluadressit
teluuadressititt
- RUL jaa RES
Suruadressit

/kpl

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.

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Kiitämme tuestanne!
• Puiset vientipakkaukset
• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkaussuunnittelu
• Pakkauspalvelu omissa
• Konttien pakkaus ja lastaus
ja asiakkaan tiloissa
• Varastointi
P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.fi

Hatanpään valtatie 26,33100 Tampere
Puhelin 0400 944 777,www.ey.com/fi

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Paikallisesti paras!
Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Rautatienkatu 22, Tampere
Puhelin 020 522 5700

www.lahivakuutus.fi

Äitien tekemää
ruokaa

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

www.are.fi
Pirkan Viesti 1

2014
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Kiitämme tuestanne!
SAL-product Oy
Tampere, Finland
Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

WWWTAPPARAFI

posti@viitasenhautaustoimisto.ﬁ
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412
Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd 1

Hämeenkatu 25 A, 33200 TAMPERE, puh. 03 223 7740

Hämeenkatu 29 A, 33200 TAMPERE, puh. (03) 3138 2800
Varatuomarit: Juha Kallioinen, Harri Tolppanen,
Jukka Reilin, Timo Jarmas

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY
Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528 www.laka.fi

www.hooteem.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

www.ikaalistenkylpyla.fi

Pirkanmaa

Kiitämme
tukijoitamme!

Kateaine- ja bitumituotetehdas
PL 33 37501 LEMPÄÄLÄ Puh. (03) 375 9111

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1
33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900
http://insinoorioppilastalo.ﬁ

6.6.2007 16:36:03
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Kiitämme tuestanne!
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

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

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

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

www.hyxal.fi

KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN
www.consti.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Tampereen aluetoimisto
Rautatienkatu 10, puh. (03) 382 5200

Tampere
Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi

Tampere
Rengashotelli
Nuutisarankatu 35,
Teerivuorenkatu 9,
p. 010 401 3180
p. 010 401 3630
Pispalan valtatie 58,
p. 010 401 3570

Tutustuminen
turvalliseen asekäsittelyyn
Aika: 3.4.2014 (to) klo 18-19,
Paikka: PMK:n talon ilma-aserata, Peltokatu 6 D, 2. kerros, Tampere.
(Porraskäytävä talon Osmonpuiston puoleissa päädyssä).
Aihe: Tietoisku siitä, miten käsittelet löytämääsi tai käyttämääsi asetta turvallisesti sekä teet aseen vaarattomaksi ympäristölle. Ilta on tarkoitettu
kaikille TSRN ry:n jäsenille, heidän perheilleen sekä ystäville ja tuttaville!
Ilmoittautuminen: ti 1.4. mennessä Eeva Sepälle, 040 509 8418, eeva.seppa1@gmail.com
Järjestää Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

KMVTurvapalvelut Oy

-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

Tutustumiskäynti kuntosalille
TIISTAINA 18.3.2014 KLO 18 ohjattu tutustumiskäynti kuntosalille kaiken
ikäisille, kuntoisille ja ensikertalaisille! Paikka: Pirkanmaan Fysiocenter, Satakunnankatu 18 B, 2. kerros. Kyseessä on noin tunnin ohjattu kuntosalin esittely, jonka aikana saa kokeilla laitteita. Varusteet: Joustavat vaatteet ja sisällä kulkemiseen soveltuvat kengät/tossut. Ilmoittautumiset
13.3. mennessä: merja.soininenvalimaki@gmail.com
tai gsm 040-7092771.
Ohjattu tutustumiskäynti on ilmainen.
Järjestää: Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
Pirkan Viesti 1
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Pirkanmaan Reservipiirien puheenjohtajat luovuttivat juhlassa yksikköviirit
joukkueiden johtajille vas. kapteeni Majalle
sekä kapteeni Suosaarelle. Taustalla näkyvät komppanioiden uudet hihamerkit.

Omat yksikköviirit

Tolvajärven voitonpäivää
juhlittiin näyttävästi
Joulukuun 12. päivän iltana Kalevan lukion juhlasali täyttyi Pirkanmaan
maakuntakomppanioiden taistelijoista, kun aluetoimiston päälliköllä, komentaja Matti Eskolalla oli ilo kutsua ensimmäistä kertaa komppanioidensa jäsenet perinnepäivän viettoon. Perinnepäivä aloitettiin laskemalla
Kalevankankaan hautausmaalla seppele sankariristille sekä kenraalimajuri
A.O. Pajarin haudalle.

Pirkanmaan aluetoimisto siirtyy Panssariprikaatin johtoon vuoden 2015 alussa.
Tähän liittyen tuli prikaatiin liitettävien
yksiköiden vuoden 2013 aikana kartoittaa omat sotilasperinteensä. Pirkanmaan

aluetoimisto pyysi vuoden 2012 lopulla
Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, eversti Harri Virtapohjaa
kokoamaan asiantuntijaorganisaation ja
laatimaan selvityksen pirkanmaalaisista
sotilasperinteistä. Työryhmän keskeisenä
tavoitteena oli pohjoishämäläisen sotilasperinteen esillä pitäminen ja sen siirtäminen nykyisille reserviläisille sekä heidän
myötään tuleville sukupolville. Perinnetyöryhmän jäsenet edustivat veteraaneja,
reservin järjestöjä ja maanpuolustuksen
piirissä toimivia yhteisöjä. Mukana työryhmässä olivat myös molempien maakuntakomppanioiden päälliköt. Lisäksi
aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola sekä majuri Mika Kajander
osallistuivat tiiviisti ryhmän työskentelyyn. Perinnetyöryhmä luovutti valmiin
esityksensä 3.6.2013 aluetoimiston päällikölle. Keskeisiksi perinnejoukko-osas-

toiksi nostettiin kenraalimajuri A. O.
Pajarin johdossa ollut talvisodan jalkaväkirykmentti 16 sekä jatkosodan kärkirykmentti JR 27.

Kiertopalkintona Pajarin nyrkki
Maakuntakomppaniat kunnioittavat pirkanmaalaisia sotilasperinteitä yhdessä Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen kanssa vuosittain 12. joulukuuta Tolvajärven
voitonpäivänä. Maakuntakomppanioilla
on vuosittain luovutettava kiertopalkinto, joka on suomalaisesta graniitista ja
pronssista valmistettu ”Pajarin Nyrkki”.
Tämä on merkittävin tunnustus jonka
komppanian taistelija voi saada. Lisäksi
kunnostautuneille taistelijoille annetaan
puukot, jotka on nimetty Tolvajärven- ja
Hopeasalmen puukoiksi.
Pajarin nyrkki on valmistettu Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tredun yhteistyönä ja sen suunnittelun takana ovat
kuvataiteilija Jouni Hirvonen ja kuvanveistäjä Petri Kiviniemi sekä työmestari
Petri Levonen. Nyrkin valmistus kesti
puolisen vuotta ja se sain lopullisen muotonsa valimomestari Jouni Lehdon käsissä. Juhlassa Hirvonen kertoi kiertopalkinnon materiaalin symboloivan sitä, että jos
meillä ei enää ole muuta käsissämme kuin
kivi, puolustamme sillä maatamme asiattomia tunkeilijoita vastaan.

Jatkossa näemme maakuntakomppanioidemme marssivan omien yksikköviiriensä takana. Juhlassa Pirkanmaan Reservipiirien puheenjohtajat Jorma Suonio ja
Juha Moijanen luovuttivat molempien
komppanioiden päälliköille Matti Ponsin suunnittelemat ja Harri Rantasen
Taitolipussa toteuttamat yksikköviirit.
Pirkanmaan Reservipiirit tukivat taloudellisesti viirien valmistamista.
Tampereen maakuntakomppanian viirissä on Pajarin poikien tuttu tunnus ja
Pirkanmaan Maakuntakomppanian viirin aihe on otettu Pirkka-Hämäläisen
Rykmentin marssin kansilehden tunnuksesta, joka on myös Arvo Ojalan kirjan ”Kärkirykmenttinä halki Kannaksen”
kannessa. Viirien perusteella komppanioille on valmistettu myös hihamerkit.
Juhlassa kuultiin kattavat esitykset niin
jalkaväkirykmentti 16. kuin myös kärkirykmentti 27. toiminnasta viime sodissamme. Historiaa valottivat eversti Harri Virtapohja sekä Markku Rauhalahti.
Musiikista vastasi Kotkien puhallinorkesteri johtajansa Pekka Ahosen johdolla. Orkesterin esittämänä kuultiin myös
komppanioiden uudet perinnemarssit
Pajarin poikien marssi sekä Pirkka-Hämäläisen Rykmentin marssi.
Juhlassa Pirkanmaan aluetoimisto
muisti monia toimijoita, joiden joukossa olivat myös komppanioiden edellinen
TK-kuvaaja aluetoimiston ensimmäisenä päällikkönä toiminut everstiluutnantti
Terho Mustonen sekä nykyinen kuvaaja Raimo Ojala, jonka maakuntakomppanioiden toiminnasta kertova lyhytfilmi
sai ensiesityksensä juhlailtana. Ansaitun
kiitoksen saivat myös Kalevan lukion
rehtori Jukka Sola sekä historianopettaja
Juha Heinonen, joka osallistuu aktiivisesti muun muassa vuosittain toteutettavan Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunnan TURPO-tietokilpailun toteutukseen. Eversti
Harri Virtapohjalle luovutettiin kiitoksena aluetoimiston standaari numero 55.
Juhlan jälkeen kaikkiaan 46 uutta peruskurssin suorittanutta taistelijaa allekirjoitti sitoumuksensa maakuntakomppanioiden riveihin. Komentaja Eskolan
mukaan vuonna 2014 alkavalle peruskurssille on jo ilmoittautunut 47 hakijaa
joiden joukossa on peräti 7 naista.
Sirkka Ojala

Pajarin nyrkit valmistettiin
talkootyönä.
Eversti Harri Virtapohjan esitystä talvisodan jalkaväkirykmentti
16. toiminnasta kuunneltiin mielenkiinnolla. Kuva: Raimo Ojala.
Komentaja Matti Eskola luovutti
Pajarin nyrkit ensimmäisen kerran
kapteeni Urpo Majalle sekä luutnantti Ismo Kaukoselle. Molemmat palkitut ovat olleet mukana
maakuntakomppanian toiminnassa
vuodesta 2007 lähtien ja harjoitusvuorokausia on kertynyt sata.

