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Talvisodan päättymisen muistopäivän
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Emeritus piispa Juha Pihkala
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 Pääkirjoitus

Reserviläisliitto julkaisi vuoden 2014 
jäsentilastot. Tilasto näyttää sen, mitä 
osasimme odottaakin. Jäsenmäärän ke-
hitys Pirkanmaalla oli viime vuonnakin 
miinusmerkkinen, prosenteilla esitet-
tynä –1.80 %. Tämä ei paljon poikkea 
koko Liiton jäsenmäärän kehitysprosen-
tista – 1.56 %. Vain muutama piiri kas-
vatti jäsenmääräänsä. Pirkanmaalla mer-
kittävää oli uusien jäsenten todella pieni 
määrä, saimme vuonna 2014 vain 106 
uutta jäsentä, kun vuosina 2013 sekä 
2012 saimme vuosittain 240 uutta jä-
sentä. Puhumattakaan huippuvuodesta 
2009 jolloin saimme 440 uutta jäsen-
tä. Piirien jäsenkehityksiä tarkasteltaessa 
huomataan, että suvereenisti suurin piiri 
Pirkanmaa on saamassa kovan kilpailijan 
Helsingin piiristä. Vielä olemme ykkös-
paikalla, mutta Helsingin jäsenmääräke-
hitys on viime vuosina ollut merkittä-
västi suurempaa kuin Pirkanmaan.

Yleinen suhtautuminen puolustusvoi-
miin ja yleensäkin maanpuolustukseen 
on positiivisempaa kuin moniin vuosiin. 
Tästä kertoo myös kertausharjoitusten 
määrän nostaminen sekä korotukset 
puolustusvoimien määrärahoihin. Nyt 
on siis otollinen hetki jäsenhankinta-
kampanjointiin. Toisaalta jäsenhankin-
taa varjostaa heikko yleinen taloudelli-
nen tilanne. Varsinkin kannatusjäseniksi 

liittyneillä on taloudellisen tilanteen ki-
ristyessä jäsenyys varmasti ensimmäisten 
asioiden joukossa josta luovutaan. 

Toimintaan on 
panostettava

Sitoutuneita ja toimivia jäseniä saadak-
semme on panostettava myös toimin-
taan. Esimerkiksi nyt kun Satakunnan 
Lennoston ampumaradat ovat kunnos-
tuksen jälkeen täydessä käyttökunnossa, 
jolloin meillä taas yksi hyvä toiminta-
muoto lisää, jolla voi uusia jäseniä hank-
kia. Kannustan yhdistyksiä kertomaan 
ampumamahdollisuuksista jäsenilleen. 
Lennoston radoilla käytössämme on vii-
koittain kymmenkunta vuoroa, joilla 
jäsenet voivat käydä ampumataitojaan 
hiomassa. Nimenomaan ammunta oli se 
toiminnan muoto, joka takavuosina veti 
uusia jäseniä yhdistyksiimme.

Jos palataan jäsentilastoihin, kaikis-
sa piirimme yhdistyksissä ei jäsenmäärä 
ole pienentynyt. Hyvänä esimerkkinä on 
jälleen Parkano, joka kasvatti jäsenmää-
räänsä 12 henkilöllä. Muitakin hyviä esi-
merkkejä löytyy esimerkiksi Lavajärvi 10 
uutta, Ylöjärvi 11 uutta sekä suhteelli-
sesti suurimman kasvun tehnyt Pohjois-
Tampere 63 jäsenestä 73 jäseneen (luke-
mat ovat maksaneita jäseniä).

Parkanon yhdistys on monena vuon-
na näyttänyt, että vanha kunnon hihasta 
kiinni tapa puree vielä nykypäivänäkin. 
Silti kehotan yhdistyksiä myös panos-
tamaan nettisivuihin jäsenhankinnassa. 
Ne viimeisetkin yhdistykset, joilla ei nä-
kyvyyttä vielä internetissä ole, voisivat 
tämän vuoden aikana joko itse tai sihtee-
rimme Raimo Ojalan avustuksella tehdä 
itselleen kotisivut internettiin. 

Reserviläisliiton juhlavuoden kun-
niaksi voisimme Pirkanmaan piirissä 
aloittaa massiivisen jäsenhankintakam-
panjan. Yhdistykset tuovat esiin omaa 
toimintaansa sekä kertovat mitä kaikkea 
jäsenyys reserviläisjärjestössä sisältää. Jä-
senille on myös hyvä kerrata miten liitto 
ja piiri palkitsevat jäsenhankinnasta. Itse 
lupasin piirikokouksessa omalta osaltani 
hankkia viisi uutta jäsentä omaan yhdis-
tykseeni. Yhdistysten hallitusten jäsenet 
voivat omalla esimerkillään vauhdittaa 
kampanjan hyvään alkuun.

Kasvava jäsenmäärä ei tietenkään ole 
toimintamme tärkein asia, mutta suuri 
jäsenmäärä auttaa vapaaehtoisen maan-
puolustustyön aatteen leviämisessä. 
Suuri jäsenmäärä takaa myös toimin-
nan jatkuvuuden ja tuo jatkuvasti uusia 
henkilöitä tapahtumien järjestelytehtä-
viin. Pitää myös muistaa, että monesta 
eri syystä yhdistyksistä poistuu jäseniä 

Oikea aika ryhtyä 
jäsenhankintaan

vuosittain. Tämän poistumankin takia 
jäsenhankinta on erittäin tärkeää. 

Mitä suurempi liiton jäsenmäärä on, 
sitä enemmän sen sanomisilla ja kannan-
otoilla on merkitystä. Liiton kannanotot 
mm. aselakiin ja ampumaratalakiin ovat 
kaikkien ammuntaa harrastavien jäsen-
ten etu. 

Vielä on muutamia Reserviläisliiton 
juhlavuoden risteilyitä myynnissä eli va-
raa nopeasti matkasi ja lähdetään yhdes-
sä juhlistamaan 60v liittoa. Ei myöskään 
pidä unohtaa Kansallisen veteraanipäi-
vän seppeleenlaskutapahtumaa 27.4, 
jolloin pyritään laskemaan seppele kai-
kille sankarihaudoillemme.

Näillä mietteillä toivotan kaikille jäse-
nillemme aktiivista ja palkitsevaa alka-
nutta vuotta 2015.

  Juha Moijanen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Talvitaidot -kurssi  Pirkkalassa
Kurssiohjelma 13.–15.3.2015
Perjantai  13.3.  kurssi alkaa klo 18.00 (TKK:n luokka)
• Esittelyt, kurssilaisten odotukset, turvallisuusluento, 

varusteiden jako ja tarkastus.
• Kurssilaisten aikaisemmat kokemukset.
• Sotilaskoti: avoinna 18.00-20.30 
• Varustautuminen maaston lähtöön.
• ”Hiihtomarssi”  laavulle jossa matkan aikana vinkkejä 

rinkan  kanssa hiihtämisestä.  Toiminnan ohjeistus laavulla. 
• Majoittuminen  noin klo 23.00  omiin majoitteisiin tai puolijoukkuetelttaan. 

Lauantai 14.3. Herätys klo  08.00   
• Omatoiminen aamupala  
• Klo 9.00 majoitteiden tarkastus ja kommentit. 
• Tulenteko, tilapäissuojan rakentaminen. 
• Rastikoulutus, hätämerkit. 
• Avantoon putoaminen. 
• Toiminta pimeässä.
• Majoittuminen illan / yön kuluessa.  

Sunnuntai 15.3. Herätys klo 7.00 
• Omatoiminen aamupala.  
• Klo 09.00 majoitteiden tarkastus ja 

kommentit, varusteiden kasaus. 
• Tilapäisvarusteiden tekeminen. 
• Paluu varuskuntaan n. klo 11.00  
• Varusteiden luovutus.

OHJELMA ”ELÄÄ” SÄÄN, KURSSILAISTEN TOIVEIDEN 
JA KOKEMUKSEN MUKAISESTI!
Kurssinjohtajana toimii Topi Jaakonaho.
Ilmoittaudu www.mpk.fi  -sivustolla
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SRA TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SRA harjoitusvuorot kaudella 2015
Torstaisin klo 16.00-20.00 Satakunnan Lennoston liikkuvanmaalin ja 300 m 
ampumaradoilla. 
Ampumaohjelma ja ajankohtaista  etoa harjoitusvuoroista päivitetään 
toimikunnan ne   sivuille www.pirkanvies  .fi  tarpeen mukaan.

SRA Piirinmestaruuskilpailu / SM-karsintakilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien SRA Piirinmestaruuskilpailu, mikä on myös Pir-
kanmaan joukkueiden karsintakilpailu vuoden 2015 SRA SM-kilpailuun, 
järjestetään Ma  nsuon ampumakeskuksessa Sastamalassa lauantaina 
6.6.2015. Kilpailukutsu ilmoi  autumisohjeineen julkaistaan SRA-toimikun-
nan ne   sivuilla osoi  eesta www.pirkanvies  .fi  huh  kuun aikana. Ras  ku-
vaukset julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.

Pirkanmaan Reservipiirien SRA-ampujakurssi
Pirkanmaan Reservipiirien SRA-toimikunta järjestää Pirkanmaan Reservipii-
rien jäsenille suunnatun Sovelletun Reserviläisammunnan ampujakurssin. 
Teorialuento ja teoriakoe järjestetään sunnuntaina 19.4.2015 Tampereella 
ja ampumaharjoitukset lauantaina 25.4. Ampumates  t järjestetään myö-
hemmin sovi  avina torstai-iltoina viikkoharjoituksien yhteydessä kesän 
aikana. Kurssille osallistujilla on oltava hyvä perusampumataito pistoolilla, 
ja joko oma tai kurssikaverin lainaama SRA-sääntöjen mukainen pistooli, 
-kotelo ja kolme lipasta. 

Lisä  etoa kurssista toimikunnan ne   sivuilla www.pirkanvies  .fi  
Ilmoi  autumiset 12.4. mennessä: pirkanmaasra@gmail.com

Pirkan Viesti1  2015
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Mahdollisuuksien vuosi

Jorma Suonio
puheenjohtaja

Pirkanmaan 
Reserviupseeripiiri ry

Vuoden ensimmäisessä piirilehdessä 
on tapana ollut käydä läpi niitä tavoit-
teita, joita Suomen Reserviupseeriliit-
to on asettanut eri toiminnan tasoille. 
Reserviupseeriliiton panopisteitä vuo-
delle 2015 ovat muun muassa:

• Jäsenhankinta
• Ampumataidon ja kenttäkelpoisuu-

den kehittäminen
• Reserviupseereiden edunvalvonta

Nämä on edelleen jaettu osatav-
oitteiksi. Jäsenhankinta ja jäsenhuol-
to ovat liiton kaikki tasot läpäiseviä 
tavoitteita. Lisäksi on tarkoituksena 
muun muassa järjestää vänrikkipäivä 
vähintään viidessätoista piirissä. Liit-
totason tavoitteita ovat myös:

• Vänrikkipäivän ja Toimintapäivän 
järjestäminen 

• Prosenttiammunnan tulosten pa-
rantaminen

• Ampumataidon ja – mahdollisuuk-
sien kehittäminen

• Yhteydenpito aluetoimistoihin

Yhdistyksen tavoitteet on johdet-
tu piirin tavoitteista ja näiden lisäk-
si painotetaan jäsenhankintaa sekä 
jäsenhuoltoa piiritason tapahtumien 
järjestäminen yksin tai yhdessä mui-
den paikallisyhdistysten kanssa.

Yksittäisen reserviupseerin henkilö-
kohtaiset tavoitteet ovat jämäkät:

• Liiku!
• Ammu!
• Kouluttaudu!

Puitteet maanpuolustustyöhön 
ovat tänä vuonna muutenkin parem-
mat, sillä kertausharjoitusten määrä 
kasvaa ja ns. kovien harjoitusten li-
säksi MPK:n koulutustarjonta joko 
tilattuina VEH -harjoituksina tai 
kursseina laajenee. Reserviläisten 
on vastattava tähän mahdollisuu-
teen. Jos kertausharjoituslappu ko-
lahtaa postista, oli se sitten valkoi-
nen tai keltainen, on velvollisuus ja 
kunnia-asia osallistua harjoitukseen, 
osoittaahan se, että kuuluu valittu-
jen joukkoon.

Puolustusvoimauudistus astui voi-
maan tämän vuoden alusta. Olemas-
sa olevilla resursseilla ja rakenteilla 
edetään muutama vuosi, mutta lä-
hitulevaisuudessa on odotettavissa 
huomattavia investointeja kaikkiin 
puolustushaaroihin. Niitä ei teh-
dä normaalista puolustusbudjetista 
vaan ne tarvitsevat erillisrahoituk-
sen. Tätä on tähdennytty poliittisil-
le päättäjille ja työtä täytyy jatkaa. 
Asioista on puhuttava niiden oikeilla 
nimillä.

Jääkärit ja Sibelius

Sirkka Ojala
päätoimittaja

sirkka.ojala@gmail.com

Sata vuotta sitten 25. helmikuuta en-
simmäiset viisikymmentä viisi suoma-
laista vapaaehtoista, saapuivat Saksan 
Holsteinissa sijaitsevalle Lockstedtin 
leirialueelle saamaan sotilaskoulutus-
ta.  Suomalaisten oli vaikea saada ul-
komaanpassia jo vuoden 1915 syksyl-
lä ja vuoden 1916 alkupuolelta lähtien 
passeja ei myönnetty enää lainkaan 19 
- 35 vuoden ikäisille miehille. Saksaan 
pyrkivien olikin siis poistuttava Suo-
mesta salateitse. Matka oli vaarallinen, 
sillä se tehtiin Siperiaan karkottami-
sen ja kuolemankin uhalla. Kuiten-
kin tahto hankkia sotilaallista lisäkou-
lutusta oman isänmaan itsenäisyyden 
puolustamiseksi oli vaaroja suurem-
pi. Ensimmäisen kurssin rivivahvuus 
oli suurimmillaan noin 150 miestä. 
Koulutusajaksi oli ensin arvioitu nel-
jä viikkoa, mutta sitä jatkettiin useam-
paan otteeseen.  Jääkärien koulutus oli 
tehokasta ja tarkoituksenmukaista ja 
vastasi suunnilleen silloista saksalaista 
reserviupseerikoulutusta. 

Eräs näistä jääkäreistä oli Heikki 
Nurmio, jonka Saksassa laatimiin sa-
noihin jääkäriliikkeen ystävä Jean Si-
belius sävelsi Suomessa syksyllä 1917 
meille kaikille tutun Jääkärimarssin. 
Marssi esitettiin ensimmäisen kerran 
Liepājassa 28. marraskuuta 1917 pa-
taljoonan miehistölle tarkoitetussa Il-
lanvietossa. Viime sotien jälkeen mars-
si poistettiin Sotilaan laulukirjasta ja 
Yleisradiossakaan sitä ei saanut esittää. 
Vasta vuonna 1957 marssi heräsi viral-
lisesti uudestaan eloon, kun sen sävelet 
kajahtivat sotilasvalatilaisuudessa San-
tahaminassa.

Kansallissäveltäjämme Sibeliuksen 
syntymästä tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 150 vuotta. Tätä säveltäjämes-
tarimme juhlaa vietetään monin ta-
voin ja se näkyy vahvasti erityisesti 
kakkoskotikaupungissani Hämeenlin-

nassa. Kaupungin keskustassa sijait-
seva vuonna 1834 rakennettu Sibe-
liuksen syntymäkoti toimii nykyään 
museona ja nyt sen pienet huoneet 
täyttyvät vierailijoista. Yksi päivittäi-
nen työmatkani ilonaihe ovat Sibelius-
puiston penkkien soittamat puusarjan 
sävelet. Keväällä kaupunki pukeutuu 
myös taiteilija, muotoilija Markku 
Pirin suunnittelemaan Sibelius-juh-
lavuoden asuun.  Nuori Jean rakasti 
luontoa ja vaelteli muun muassa Au-
langolla. Vanhana hän kertoikin aja-
telleensa Aulangon maisemia säveltä-
essään Finlandian. 

Museo Militariassa avautuu 25. 
helmikuuta pienimuotoinen vaihtu-
va näyttely Jääkärit ja Sibelius. Näyt-
telyssä esitellään tekstein, kuivin ja 
esinein Heikki Nurmion ja mui-
den suomalaisten jääkäreiden vai-
heita Saksassa. Lisäksi näyttely esit-
telee Jääkärimarssin syntyvaiheita 
niin Saksassa kuin Suomessakin sekä 
marssin merkitystä jääkäriliikkeelle. 
Kannattaa siis tehdä vaikka kesäretki 
Hämeenlinnaan.

Tahto puolustaa ja turvata oman 
isänmaan rajoja on edelleen suuri suo-
malaisten keskuudessa. Tänä vuon-
na monen reserviläisen postiluukusta 
kolahtaakin odotettu kirje, kun puo-
lustusvoimat kutsuu vuoden aikana 
18 000 reserviläistä kertaamaan soti-
laallisia taitojaan. Koulutukseen on 
varattu 90 000 kertausharjoituspäivää. 
Puolustusvoimain komentajan, ken-
raali Jarmo Lindbergin mukaan puo-
lustusvoimissa odotetaankin nyt jän-
nityksellä, miten reserviläiset näihin 
harjoituksiin hakeutuvat. Toivotaan, 
että myös kaikki työnantajat suhtau-
tuvat näihin isänmaan kutsuihin po-
sitiivisesti.

Mukavaa kevään odotusta!

Aiemmin ilmestyneitä lehtiä voi lukea
Pirkan Viestin verkkosivustolta. 

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

Illan aikana saatiin infoa puolustusvoi-
missa 1.1.2015 voimaan astuneesta uu-
desta organisaatiosta. Maavoimissa sisäi-
nen organisaatiouudistus vaikuttaa myös 
merkittävästi maakunnallisen maanpuo-
lustustyön järjestelyihin ja toteutukseen.

Tilaisuudessa maanpuolustusväkeä 
informoivat Panssariprikaatin apulais-
komentaja, eversti Jukka Orava sekä 
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, 
komentaja Matti Eskola. Lisäksi esit-
täytymässä kävi Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunnan päällikkö, musiik-
kikapteeni Jarkko Aaltonen. MPK:n 
puheenvuoron tilaisuudessa käytti Pir-
kanmaan Koulutus- ja tukiyksikön pääl-
likkö Ilkka Tilli.

Tämän vuoden alusta puolustusvoimi-
en rauhan ajan organisaatio koostuu Pää-
esikunnasta ja sen alaisesta viidestä laitok-
sesta, maa-, meri- ja ilmavoimista sekä 
Maanpuolustuskorkeakoulusta. Niin sa-
notusti yhdessä yössä katosi puolustus-
voimista kokonainen yksi johtamistaso 
eli sotilasläänit ja 29 aluetoimistosta jäi 
jäljelle 12. Joukko-osastojen määrä puo-
littui maavoimissa ja väheni merkittävästi 
myös meri- ja ilmavoimissa

Vuonna 2012 Suomessa toimi vielä 
kaikkiaan kolmetoista sotilassoittokun-
taa, mutta nyt jäljellä on enää kuusi. 
Musiikkikapteeni Jarkko Aaltonen ker-
toi Panssariprikaatissa toimivan Varus-
miessoittokunnan koostuvan asevelvol-

lisuuttaan suorittavista nuorista, jotka 
ovat ikäluokkansa huippuja. Soittokun-
nan palvelukseen astuu vuosittain yksi 
saapumiserä tammikuussa ja soittotoi-
mintakausi sijoittuu näin maalis-syys-
kuulle. Nyt palvelustaan on suorittamas-
sa soittokunnassa jo 31. saapumiserä. 
Soittokunnan toiminta-alueena on koko 
Suomi ja se toimii Kaartin soittokunnan 
ohella toisena maan edustussoittokun-
nista. Soittokunta esiintyy usein myös 
maan rajojen ulkopuolella ja sillä on 
useita erilaisia kokoonpanoja. 

Tänä vuonna soittokunta esiintyy Pir-
kanmaalla muun muassa Tampereella 3. 
kesäkuuta järjestettävässä MILjazz-kon-
sertissa sekä Kynttiläkonsertissa Tampe-
reen vanhassa kirkossa 26. maaliskuuta. 
Lisäksi soittokunnan Finlandiakonsert-
tikiertue vierailee Tampereella Aleksan-
terin kirkossa 11. huhtikuuta.

Soittokunnan päällikkö muistutti 
maanpuolustusväelle, että vuodelle 2016 
tehtävät soittotilauspyynnöt tulee tehdä 
aluetoimistoon jo tämä vuoden maalis-
kuulla.

Komentaja Matti Eskola kertoi omas-
sa osuudessaan muun muassa puolus-
tusvoimauudistuksen toteutumisesta 
maavoimien osalta, Tampereen varus-
kunnasta sekä Pirkanmaan aluetoimis-
ton kokoonpanosta ja uusista toimijoista 
ja tehtävistä. Aluetoimistossa työsken-
telee vuoden alusta 14 henkilöä. Uu-
sia toimijoita ovat muun muassa Pans-
sariprikaatista aluetoimistoon siirtynyt, 
maanpuolustusväen yhteyshenkilönä 
toimiva kapteeni Anssi Kaunonen ja 
Asevelvollisuussektoria johtava komen-
tajakapteeni Timo Ikonen. 

Eskola totesi, että Pirkanmaalla toimi-
viin, Pirkanmaan maakuntakomppani-
aan ja Tampereen maakuntakomppani-
aan on sijoitettu noin 500 reserviläistä 
ja sitoumuksen heistä on tehnyt 200 
taistelijaa. 130 reserviläistä on sitoutu-
nut myös virka-aputehtäviin. Vuodessa 
komppanioihin sijoittuu 30-50 uutta re-
serviläistä. 

Puolustusvoimat uudessa asennossa

Tammikuun puolivälissä Pirkanmaan aluetoimistolla järjestettiin 
maanpuolustustyön tiedotustilaisuus Pirkanmaan alueen maanpuo-
lustusaktiiveille. Aluetoimiston kutsu otettiin hyvin vastaan ja penkit 
täyttyivätkin viimeistä sijaa myöden.

Aluetoimiston heti vuoden aluksi järjestämä infotilaisuus kiinnosti maanpuolustustoimijoita.

Komentaja Eskola mainitsi myös kol-
me Pirkanmaalla vuonna 2015 järjes-
tettävää tärkeää maanpuolustuksellista 
tapahtumaa, joiden järjestelyissä aluetoi-
misto on mukana. Näitä ovat kesäkuul-
la järjestettävä MILjazz-konsertti sekä 
Kokonaisturvallisuusmessut Tampereen 
Messukeskuksessa 4.-6. syyskuuta. Li-
säksi aluetoimisto järjestää perinteises-
ti ylentämisjuhlan 3.6. ja 4.12. Näiden 
lisäksi ohjelmassa on myös monta vete-
raaneille järjestettävää tilaisuutta.

Viimeisenä maanpuolustusväelle esit-
täytyi Panssariprikaatin uusi apulais-
komentaja, eversti Jukka Orava. Hän 
kertoi muun muassa Panssariprikaatin 
toiminta-alueesta ja organisaatiosta sekä 
siitä, miten jatkossa tukipyynnöt tulee 
hoitaa. 

Orava kertoi, että Suomen joukko-
osastoissa palvelee kuusi apulaiskomen-
tajaa, joiden vastuualueena on muun 
muassa viranomaisyhteistyön koordi-
nointi sekä vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskenttä. Apulaiskomentajan ansiosta 
prikaatin komentaja voi keskittyä jat-
kossa paremmin varusmieskoulutukseen 
ja varuskunnan kokonaistoimintaan 
– prikaatien toiminta-alue kun ei ole 
enää pelkästään varusmieskoulutukses-
sa, vaan vastuulla on asevelvollisen koko 
elinkaari. Oravan mukaan Panssaripri-
kaatin uusi toiminta-alue on laaja ja sen 
alla toimii Pirkanmaan aluetoimiston li-
säksi myös kolme muuta aluetoimistoa.

Eskola toi esiin, että Pirkanmaalla 
toimii tällä hetkellä kaikkiaan 250 eri-
laista maanpuolustusyhdistystä. Alue-
toimiston päällikkö ja apulaiskomen-
taja lupasivat, että puolustusvoimat 
antaa jatkossakin tukeaan vapaaehtoi-
seen maanpuolustustoimintaan organi-
saatiouudistuksesta huolimatta. Evers-
ti Oravan mukaan on erityisen tärkeää, 
että Suomessa kansalaisten keskuudessa 
vallitseva vahva maanpuolustustahto ja 
-henki säilyvät jatkossakin. 

  Sirkka Ojala

Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Orava siir-
tyi nykyiseen tehtäväänsä Länsi-Suomen Sotilasläänin esi-
kuntapäällikön tehtävästä.
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AsiantuntijaltaReserviläisliiton kuulumisia

Reserviläisliiton johdossa 

Tuttu nelikko

Reserviläisliitto kampanjoi kevään 
eduskuntavaaleissa puolustuksen tule-
vaisuuden turvaamiseksi. Liiton hal-
litus hyväksyi tänään vaaliohjelman, 
johon on kirjattu liiton keskeiset tavoit-
teet puolustuksen ja sen rahoituksen 
kehittämiseksi. Ohjelmalla Reserviläis-
liitto pyrkii vaikuttamaan kevään vaa-
likeskusteluiden sisältöön ja edesaut-
tamaan puolustusta tärkeänä pitävien 
kansanedustajaehdokkaiden menestys-
tä vaaleissa.

Reserviläisliitto haluaa puolustusme-
noihin runsaan 150 miljoonan euron 
tasokorotuksen, jotta itsenäistä ja koko 
valtakunnan kattavaa puolustusjärjes-
telmää voidaan ylläpitää myös jatkossa. 
Liitto liputtaa myös yleisen asevelvolli-
suuden puolesta sekä haluaa reserviläi-
sille nykyistä paremmat ja laajemmat 
toimintamahdollisuudet.

Puolustusvoimien joukkojen sodan 
ajan vahvuus on 230.000 henkilöä, 
josta yli 95 prosenttia on reserviläisiä. 
Tämän joukon sodan ajan taitojen yl-
läpitäminen edellyttää riittävää kertaus-
harjoituskoulutusta, jota tukee reservi-
läisten laaja, omaehtoinen koulutus ja 
muu toiminta. Puolustusvoimauudis-

tuksen myötä jälkimmäisen merkitys 
on kasvanut.

Reserviläisten omaehtoisen toimin-
nan ja koulutuksen tehokas sekä katta-
va järjestäminen edellyttää laajaa har-
joitusalue- ja ampumarataverkostoa, 
aselupakäytäntöjen väljentämistä ja 
nopeuttamista erityisesti useita aseita 
omaavien osalta sekä reserviläisten toi-
mintaoikeuksien laajentamista. Edelly-
tyksenä on myös riittävä taloudellinen 
tuki valtion talousarviosta.

Käynnissä 
juhlavuosi
Vaalikampanjoinnin lomassa Reser-
viläisliitto muistelee 60-vuotista tai-
valtaan. Liitto perustettiin 17.4.1955 
Helsingissä. Viralliset 60-vuotisjuhlalli-
suuksia vietetään 11.-12.4. M/S Baltic 
Queenilla. Noin 1.800 henkeä kokoava 
juhlaristeily tulee olemaan liiton histo-
rian suurin tapahtuma.

Kansallisena veteraanipäivänä Re-
serviläisliitto järjestää yhteisen seppe-
leenlaskun Sotainvalidien Veljesliiton, 
Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rinta-
maveteraaniliiton kanssa. Tavoitteena 

on laskea seppeleet mahdollisimman 
monelle Suomen yli 600 sankarihau-
dasta 27.4.2015, jolloin tulee kulu-
neeksi 70 vuotta Lapin sodan päätymi-
sestä.

Reserviläisliittoa johtaa kuluvana 
vuonna tuttu nelikko. Seinäjoella 24.1 
kokoontunut liittohallitus nimesi va-
rapuheenjohtajiksi edelleen toimin-
nanjohtaja Osmo Suomisen Piikkiöstä 
(1.), myyntipäällikkö Terhi Hakolan 
(2.) Tampereelta ja kontrolleri Rauno 
Hauta-ahon Kokkolasta (3.). Liiton 
puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko 

Savola Ähtäristä sai jatkopestin jo mar-
raskuun syyskokouksessa.

Reserviläisliiton hallitus muodosti 
myös valiokunnan, joka vastaa liiton 
toiminnan ja talouden suunnittelusta 
sekä pitkälti myös juoksevien asioiden 
hoidosta. Valiokuntaan valittiin Jaakko 
Liinamaa Jurvasta, Ismo Nöjd Järven-
päästä, Juha Parkkonen Espoosta ja Jari 
Hynninen Karttulasta sekä varalle Rai-
mo Mikkonen Mikkelistä, Jouko Hyp-
pönen Konnevedeltä, Hannu P. Mar-
tikainen Juukasta sekä Kari Salminen 
Valkeakoskelta.    

AsiantuntijaltaHengellinen palsta

Psalmissa 78 ovat sanat:
”Kuuntele, kansani, mitä opetan, tar-
katkaa sanojani, te kaikki. Minä aion 
esittää viisaiden mietteitä, tuon julki 
menneisyyden arvoituksia, vanhoja asi-
oita, joista olemme kuulleet, joista isäm-
me ovat meille kertoneet. Me emme sa-
laa niitä lapsiltamme vaan kerromme 
tulevillekin polville Herran voimasta, 
Herran teoista, ihmeistä, joita hän on 
tehnyt.”

Äitini oli nuori tyttö kun talvisota 
alkoi. Pohjois-savolaisen kyläkoulun 
opettaja kutsui hänet yhdessä mui-
den kylän tyttöjen kanssa pikkulot-
tien kerhoon. Siellä tytöt neuloivat 
villasukkia ja lapasia lähetettäväksi 
rintamalle. Erityisen tarpeellisia oli-
vat lapaset joissa etusormi oli neu-
lottu erikseen. Niillä oli käyttöä kun 
pakkasessa jouduttiin käyttämään 
asetta.

”Emme salaa 
  niitä lapsiltamme”

Isäni osa oli lähteä ikätovereidensa 
kanssa talvisotaan. Hän ei vielä silloin 
tiennyt, että äidistäni tulisi hänen elä-
mänkumppaninsa. Talven 1939-40 hän 
joutui viettämään rintamalla. Villasu-
kat ja lapaset jotka hän sai kotirintamal-
ta terveisinä sodan ja pakkasen keskelle, 
olivat parhaat ja hyvin tervetulleet muis-
tamiset. 

Pikkulottien ja muiden neulomat vil-
lavaatteet ja lumipuvut auttoivat omal-
ta osaltaan suomalaisia sotilaita sel-
viytymään mahdottomalta tuntuneen 
tehtävän edessä. Kun pakkanen kiristyi 
sotatanterella 40 asteeseen, miehet ja va-
rusteet olivat kovalla koetuksella. 

On sykähdyttävää ajatella mahdolli-
suutta, että isäni sai rintamalle käsiin-
sä kenties juuri äitini neulomat lapaset. 
Tällaiset lapaset kädessä isäni ja hänen 
taistelutoverinsa säilyttivät taisteluky-
kynsä hyisissä olosuhteissa. Mahdotto-
masta tehtävästä, kansakunnan vapau-

den puolustamisesta tuli mahdollinen. 
Ylivoimainen vihollinen pystyttiin tor-
jumaan sisulla ja sitkeydellä.

Talvisodassa tarvittiin kaikkia. Pik-
kulotat ja aikuiset lotat antoivat oman 
tärkeän panoksensa yhteisen asian hy-
väksi. Miehet tekivät sen mikä heidän 
tehtävänsä oli, sotia ja torjua vihollinen. 
Yhteisvastuun hengessä talvisodan ihme 
pystyttiin toteuttamaan. 

Talvisodan ihmeestä on syytä kertoa 
tuleville polville. Olemme huomanneet 
miten nykynuoriso arvostaa tätä saavu-
tusta. Sen ansiosta kansamme on saa-
nut vapaana rakentaa hyvinvointia ja 
vaurautta. Nuoret jotka matkustavat ja 
saavat tietoa ulkomaailmasta enemmän 
ja nopeammin kuin vanhempansa, osaa-
vat arvostaa kotimaataan. He ymmärtä-
vät että sodissa mukana olleet veteraanit 
ovat ansainneet heidän kunnioituksensa. 

Vapaus ja hyvinvointi ovat suurten 
ponnistusten tulos. Mutta ne ovat myös 

lahjaa Jumalalta, jolta kaikki hyvä on 
lähtöisin. Armollisen Jumalan siuna-
us ja varjelus ovat olleet kansamme 
yllä. On aihetta kiittää häntä rauhas-
ta. Muistamme talvisodan lottia ja 
veteraaneja sekä kaikkia meitä ennen 
eläneitä sukupolvia ja rukoilla, että 
tulevatkin polvet asettaisivat turvansa 
äitien ja isien Jumalaan. 

”Ihana maa on tullut osakseni, kau-
nis perintö on minulle annettu.” (Ps 
16,6).

  Olli Hallikainen
Tampereen tuomiorovasti

Reserviläisliiton puheenjohtajiston 2015 muodostavat varapuheenjohtaja Rauno 
Hauta-Aho, varapuheenjohtaja Terhi Hakola, puheenjohtaja Mikko Savola ja vara-
puheenjohtaja Osmo Suominen. Kuva: Reserviläisliitto.
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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 

OLEMME FACEBOOKISSA! 
”TYKKÄÄ MEISTÄ, 
TUHANNES TYKKÄÄJÄ PALKITAAN”

Tervehdys hyvästä IlmapiiristäMPK:n PirkanmaanMPK:n Pirkanmaan
Koulutus- ja tuki -Koulutus- ja tuki -
yksikön kurssejayksikön kursseja

13.–15.3. TALVITAIDOT PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään maastossa selviytymiseen talvella
•  kurssilla majoitutaan maastossa ja laitetaan ateriat tran-

gialla 
13.–15.3. KENTTÄLÄÄKINTÄ 1 PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään kenttälääkinnän perusteisiin ja 

harjoitellaan taistelijaparin antamaan ensiapuun
13.–15.3. LÄHITAISTELUKURSSI PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään taistelijan lähitaistelutaitoihin
 13.3. ILLALLA PV:N B-AJOLUPAKURSSI 
PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään puolustusvoimien ajoneuvon käyt-

töön liittyviin määräyksiin siten, että kurssilaiset saavat 
PV:n ajoneuvoihin ajo-oikeuden (henkilöautot vast)

 11.–12.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 (OSA 1) 
PIRKKALASSA
• haluatko kehittää itseäsi johtajana, kurssilla perehdy-

tään puolustusvoimien johtajakoulutuksessa käytössä 
olevaan Syväjohtamisen perusteisiin

• kurssin toinen osa on huhtikuun lopussa
25.–26.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 (OSA 2) 
LAKIALASSA
• kurssilla jatketaan Syväjohtamisen mukaista johtamis-

taidon opiskelua käytännön harjoitteilla
9.5. TURVALLISESTI VESILLÄ PIRKKALASSA
• kurssilla pelastautumista kun on jouduttu veden varaan
9.5. KOTU INFO2
• päivän aikana suunnitellaan syksyn kursseja

Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n koulutustarjonta-
sivuilta www.mpk.fi/Pirkanmaa 

Tervetuloa mukaan!

MPK – Laadukasta 
sotilaallista koulutusta

Petkeleen pläjäys
Matka jatkuu ja vauhti kiihtyy.

Sanoin joulukuun kirjoituksessa, että matka jatkuu 
ja vauhti kiihtyy. En tosin uskonut, että vauhti voisi 
näin ennen ”loppua” nousta näin kovaksi.

Kun palasin vähintäänkin ansaitulta lomamat-
kalta tammikuun lopun lauantai-aamuna Helsinki-
Vantaalle, olin jo puolen päivän maissa Pirkkalassa 
kertomassa Suomen Lentopelastusseuran perehdyt-
tämistilaisuuteen osallistujille, mitä Ilmapuolustus-
piirille kuuluu. Viikkoa myöhemmin, tammi-hel-
mikuun vaihteessa, Pirkkalassa oli koolla runsaat 70 
kouluttajaani valmistelemassa kuluvan vuoden hen-
kilöstön käyttöä ja koulutussuunnitelmia Satakun-
nan Lennoston ohjauksessa.

Siinä tilaisuudessa totesin saavuttaneeni ne kaksi 
päätavoitetta, mihin olen pyrkinyt kaikkien näiden 
lähes yhdeksän aluepäällikkövuoteni aikana. 

Ensimmäinen on se, että koulutusta valmisteltaes-
sa tilaaja ilmoittaa selkeästi tavoitteet, joihin tulevissa 
koulutustapahtumissa tulee päästä. Se helpottaa mer-
kittävästi koulutuksen suunnittelua ja auttaa tavoit-
teeseen pääsyssä.

Toinen oli varmuus siitä, että kouluttajani ovat kai-
killa toimialoilla – harjoituksen johdossa, perustami-
sessa, varustamisessa, huollossa, lekotekniikassa, oi-
keudenhoidossa, raivaajapioneereissa, suojaamisessa 
ja viestissä - sataprosenttisen valmiita tekemään itse-
näisesti kaiken valmistelun, mikä edeltää onnistunut-
ta harjoitusta. 

Olen todella ylpeä kouluttajistani. He ovat omissa 
tehtävissään pitämässä yllä kriisiajan valmiutta korke-
alla. Tällainen joukko on helppo luovuttaa uusiin ja 
osaaviin käsiin.

Toivottavasti seuraajani osaa valmistautua uusiin 
haasteisiin ja päästää minut kiusaamasta päätoimit-
taja-Sirkkaa, joka toistuvasti joutuu muistuttamaan 
minua Pirkan Viestin kirjoitusten määräajoista. 

Paku, seuraavan kirjoituksen pitää olla toimituk-
sessa 2.4.2015. 

  Matti Soini
aluepäällikkö

MPK
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi 

TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien 
Maastotoimikunta ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

GPS-TEEMAPÄIVÄ
3.5.2015

TARKOITUS: opetella ja harjoitella käsi-GPS:n peruskäyttöä, 
mm. asetukset, koordinaattimuunnokset, paikannus, kohteen 

merkkaus, kulku kohteelle. 
Aamupäivällä kerrotaan satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS) 
perusteista, tekniikasta, käyttömahdollisuuksista, rajoitteista ja 

tulevaisuudesta (käsi-GPS-laitteiden kannalta). Myös MML:n avoi-
men datan käyttömahdollisuuksista vinkataan, sekä muutamia 

hyödyllisiä www-sivuja vilkaistaan.
Autonavigaattoreihin taikka ilmailu- ja veneilylaitteisiin ei 

tällä kertaa valitettavasti ehditä puuttua.

Aamupäivän teoria on sisätiloissa, ruokailutauon jälkeen 
on käytännön ”rastirata” ulkona (ei säävarausta).

AIKA: klo 10-17 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja 
omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).

PAIKKA: Tampereella, paikka vielä varmistamatta, 
kysy Tensulta tai katso www-sivuilta.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.

HINTA: ei osallistumismaksua.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi .
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MITÄ JOTOKSILLA PITÄISI OSATA...
MITÄ JOTOKSILLA PITÄISI OLLA MUKANA?

Näihin moniin kysymyksiin voit hakea vastauksia TAMRUn 
(yhteistyössä TaKoRUn kanssa) järjestämistä

”Kaikille avoimista JOTOS-koulutusilloista”
Tarjolla hyödyllistä jotos-tietoutta sekä aivan aloittelijoille että jo kokeneemmillekin 

maasto- & jotosasioista kiinnostuneille. Tule rohkeasti mukaan!

Koulutusiltoja järjestetään nyt keväällä 2015 seuraavasti:

1. Tilaisuus: torstaina 26.3.2015, klo 17–20
• Uusi taistelutapa 2015 (Elisa Suutari/TamRU)
• Jotos enemmän ’kilpailu’-mielessä (Antti Laalahti/TaKoRU) 
• Tulenjohto (Juha Lähteenmäki/TamRU)
• Miinat ja panokset 2015 (Petri Sola/TamRU)

2. Tilaisuus: keskiviikkona 15.4.2015, klo 17–20
• Perinneaseet: Suomi-KP, sotilaskivääri, Maxim-kk. 
 (Työryhmä: Vesa Valkama, 
 Tapio Kotipelto, Janne Jylhä/TamRU)
• Suojelu-aselaji (Eero Rönni/TamRU)
• Jotostaktiikka sekä lyhyt tietoisku taktisista merkeistä    
 (Mikko Tuomaala/TaKoRU)
• ’Millaisin eväin jotokselle’: Mukaan otettava muona & juoma
 (Tapio Kotipelto/TamRU)

Paikka: Pirkanmaan Reserviläistoimistot, Väinölänkatu 2, Tampere, 
2.-kerros, suuri neuvotteluhuone, esitysten tauolla on kahvi/teetarjoilu.

Hinta: Ilmainen
Ilmoittautuminen: Ei tarpeen

3. Tilaisuus: lauantaina 25.4.2015, klo 10–18 
Kevään 2015 Jotos-koulutuksen kaikille avoin, 

’Käytännönosuus’ eli ”Maastokoulutus- toimintapäivä” 
järjestetään Siivikkalan majalla (Vasamatie 238, Ylöjärvi) 

Tarjolla: käytännöntietoa mm: jotos-varusteista, laavuista/majoitteista, 
retkikeittimistä & -muonasta, laser tai ilma-aseammuntaa maastossa, etäisyyden 

arviointia/opetusta, monia muitakin käytännön jotos-tehtäviä opetus-mielessä. 
Päivän päätteeksi sauna & grilli. (Ota mukaan oma pyyhe & uikkarit, 

omat riittävät eväät sekä grillimakkaraa saunalle!)     

Tapahtuman järjestää Pirkanmaan Reservipiirien Maastotoimikunta (MTK) yhdes-
sä TamRU:n toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: tapahtumat 1, 2 ja 3 Petteri Mattila 040-54 33 330, 
hjavmattila@kolumbus.fi  ja 

tapahtuma 3 Tero Ahtee tensu@iki.fi .

TULEVIA TAPAHTUMIA 2015
27.2.-1.3. ..Kaukopar  ohiihto, U   .
4.3.  ...........Talvitaitojen teemailta, klo 1800-21, ressutoimisto (V2) Tampere.
6.-7.3. .......Vapepan etsintäkurssi, Tampere.
6.-8.3. .......RESUL:n talvijotos, Vir  aa.
6.-8.3. .......OutdoorExpo, Messukeskus Helsinki.
11.-12.3.  ...SNOW SURVIVAL - opiskelijan selviytymiskurssi, Jyväskylä. 

(www.mpk.fi )
13.-15.3.  ...Talvitaidot, Pirkkala (www.mpk.fi ).
20.-21.3.  ...Wihtorin pienjotos, Loimaa. (www.mpk.fi )
21.-22.3.  ...EA2-kurssi Vapepan hälytysryhmäläisille.
26.3.  ......... jotosras  -teemailta 1, klo 17-20, V2 Tampere.
9.4.  ........... jotoskoulutus-teemailta, klo 1800-21, ressutoimisto (V2) Tampere.
10-12.4.  ...Turvallises   maastossa - maasto- ja erätaitojen peruskurssi, Uusi-

maa. (www.mpk.fi )
15.4.  ......... Jotosras  -teemailta 2, klo 17-20, V2 Tampere.
17.-19.4.  ...OutdoorErä-messut, Pirkkahalli.
24.-26.4.  ...SAR jatkokurssi, Pirkkala (www.mpk.fi ).
25.4.  .........Maastokoulutuspäivä (jotoskoulutuksen käytännön osuus), Siivikka-

la.
26.4.  .........Köysilaskeutumiskoulutus, Tampere.
26.4.  .........Turun asemessut.
3.5.  ...........GPS-teemapäivä, Tampere.
8.-9.5.  .......Kevätyön Koukkaus, Nokia.
16.5.  .........Maastossa liikkumisen perusteet, Pirkkala (www.mpk.fi ).
16.-17.5.  ...Hagellus (jotos), Osa  u Orivesi.
16.-17.5.  ...Maanpuolustusnaisten Virpijotos, Oulu.
5.-6.6. .......Suviyön jotos.
6.-07.6.  .....Kesäyön marssi, Turku.
13.-14.6.  ...Maastossa liikkuminen ja erätaidot, Kanta-Häme. (www.mpk.fi )
13.-14.6.  ...Erätaidot, Taipalsaari. (www.mpk.fi )
8-16.8.  .....Ulkoilun turvallisuuskurssi, Enontekiö.
14-16.8.  ...Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE A) kesäkurssi, Etelä-Pohjanmaa. 

(www.mpk.fi )

Lisä  etoja Vapepan koulutustapahtumista 
www.vapepa.fi

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA MAALIS-TOUKOKUU 2015

  MAALISKUU

27.2.–30.4
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paik-
ka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00 huhtikuun loppuun asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, 
vva@ovi.com tai 050 551 4265.

Voimassa toistaiseksi
Tampereen Reserviupseerit ry:n Senioreilla on edullinen mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun siten, että 
salille voi mennä heti aamusta ja viimeistään klo 14.15, jolloin sovittu etu on voimassa. Kuntosali Al-
batrossin aukioloajat tällä hetkellä Tullintorilla ovat ma-to 7-21, pe 7- 20, la 9-16 ja su 12-18.  Kuntosali 
Albatrossissa on monipuolinen liikuntakeskus kaiken ikäisille. Kymmenen käyntikerran kuntosalikortti 
maksaa tällä hetkellä 35 euroa. Kortin käyntikerrat tulee käyttää kolmen kuukauden aikana kortin osto-
hetkestä alkaen. Yhteyshenkilö on Erkki Aaltonen eke.aaltonen@gmail.com tai 040 591 7366. 

6.–8.3.
ResUL:n valtakunnallinen Talvijotos ”Porsaanharju-jotos” (2 VEH/MPK), Varsinais-Suomi, Virttaa-Sä-
kylä. Keskus: Alastaro golf. Partion koko 3-5 henkilöä. Ilmoita kiinnostuksestasi päästä mukaan 01.03. 
mennessä Petteri Mattilalle, hjavmattila(at)kolumbus.fi, 040 543 3330.  

17.3.
Nuorten upseerien tapaaminen toimistolla 17.3. klo 18.00 osoitteessa Väinölänkatu 2. Tervetuloa tutus-
tumaan muihin Tampereen reserviupseerien nuoriin upseereihin sekä kuulemaan vuoden 2015 tapah-
tumista ja osallistumismahdollisuuksista. Lisätietoja elisa.suutari@gmail.com

19.3.
Tampereen Reserviupseerit ry:n kevätkokous torstaina 19.3. klo 18.00 Siivikkalan majalla  osoitteessa 
Vasamantie 238. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä osoittees-
ta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan kirkon luota klo 17.15 ja takaisin. Ilmoittaudu yhteiskuljetuk-
siin tiistaihin 17.3. mennessä sähköpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi tai 040 556 0380.

25.3.
Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan Reservipiirien kevätkokoukset  keskiviikkona 25.3.
klo 18.00 Ylöjärven koulutuskeskuksessa, osoitteessa Pallotie 5. Kahvitarjoilu klo 17.00 
alkaen. Paraatipuku tai tumma puku ja isot kunniamerkit.

26.3.
1.-JOTOS-koulutusilta to 26.3. klo 17.00-20.00, Väinölänkatu 2, Tre, 2.krs:n reservitoimistojen isossa 
nh:ssa. Aiheet: (A) Uusi taistelutapa 2015, (B) Jotos oikein ’kilpailu’-mielessä, ( C)Tulenjohto, (D) Mii-
nat ja panokset 2015. Tilaisuus on AVOIN kaikille! Lisätietoja: Petteri Mattila, hjavmattila(at)kolumbus.
fi, 040 543 3330. (Kouluttajat sekä TamRU:sta että TaKoRU:sta).

  HUHTIKUU

1.4
Esitelmä aiheesta Tampereen ensimmäinen pikaraitiotiehanke 100 v sitten. Paikka Technopolis, En-
qvist–sali, keskiviikkona 01.04.2015. Esitelmöitsijänä toimittaja Tuomo Koivisto. Esitelmän jälkeen 
omakustanteinen lounas Technopoliksen ravintolassa. Ilmoittautumiset kirjuri Pauli Määttäselle, sposti; 
pauli.maattanen@hotmail.com tai 0400  499 156.

11.-18.4.
Maasto-osaston kaukoretkitoimikunnan 46. hiihtoretki Yllästunturin maastoissa, lisätiedot ja ilmoittautu-
miset Yrjö Suuniittu 12.3.2015 mennessä s-posti: yrjo.suuniittu(at)luukku.com tai puh. 040 725 7253

11.4.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus,lauantaina 11.04. klo 13.00 alkaen ampumarata ja Siivik-
kalan majal. Uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen. 15.04. 2.-JOTOS-koulutusilta ke 15.4. 
klo 17.00-20.00, Väinölänkatu 2, Tre, 2.krs:n reservitoimistojen isossa nh:ssa. Aiheet: (A) Perinne-
aseet (mm. suomi-KP, sot.kiv., maxim-kk), (B) Suojelu-aselaji, ( C) Jotostaktiikka & Lyhyt tietoisku 
taktisista merkeistä, (D) ’Millaisin eväin jotokselle’ (eli mukaanotettava muona & juoma).  Tilaisuus on 
AVOIN kaikille! Lisätietoja: Petteri Mattila, hjavmattila(at)kolumbus.fi, 040 543 3330. (Kouluttajat sekä 
TamRU:sta että TaKoRU:sta).

25.4.
3.-JOTOS-koulutustilaisuus eli ’Maastokoulutus-toimintapäivä’ la 25.4. klo 10-18 (käytännön osuus), 
Siivikkalan maja, Vasamatie 238, Ylöjärvi). Aiheita mm.: jotos-varusteet, laavut/majoitteet, keittimet & 
muona, laser tai ilma-aseammuntaa maastossa, etäisyyden arviointia/opetusta, sekä muita käytännön 
’juttuja’. Päivän päätteeksi: sauna & uintia & makkaranpaistoa! (Ota mukaan uikkarit, pyyhe, eväät, 
grillimakkaraa). Lisätietoja: Petteri Mattila, 040 543 3330, hjavmattila(at)kolumbus.fi, tai Pirkanmaan 
Maastotoimikunnan Tero Ahtee tensu(at)iki.fi.

  TOUKOKUU

5.5.
Käynti Postimuseossa keskiviikkona 05.05.2015 klo 17.00. Osoite Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampe-
re. Kimmo Antila vastaa museon esittelystä. Kierroksen aluksi nautimme kahvit Vapriikin ravintolassa. 
Ilmoittautumiset Pauli Määttäselle, sposti; pauli.maattanen@hotmail.com tai 0400 499 156.

8.-9.5
Kevätyön Koukkaus -jotos, Nokialla. Kevään TÄRKEIN lähi-jotos! Alkaa pe-illalla klo 18 ja kaikki ovat 
maalissa  la-aamupvällä jo klo 11-12. Partioiden koko ’noin’ 2-5 henkilöä. ’KYK’ ei ole varsinainen 
kilpailu vaan mukava yhteistapahtuma jotosharjoittelu-mielessä, niitä oikeita isompia jotoksia varten! 
Ilmoita rohkeasti omasta kiinnostuksestasi päästä mukaan johonkin ns. yhteispartioomme 30.4. men-
nessä Petteri Mattilalle, hjavmattila(at)kolumbus.fi, 040-54 33 330 (kysy lisätietoja!). 

9.5.
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina
 09.05.2015 klo 13.00 -17.00 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n 
isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15.00 -17.00 
Kalevankankaan hautausmaan pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 30.04.2015  mennes-
sä sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai  040 556 0380.

17.5.
Kaatuneiden  muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 17.5.2015 Tampereen
Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämänä Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja 
Teiskon hautausmailla. 

Tampereen 
Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, 
toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-13.00
puhelin:  03 212 7957, sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.f
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Kannen valokuva: Tulentekokurssilla
 
Kuva: Janne Reinola

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 2015:

N:o  Aineisto Ilmestyy 
2 2.4. 30.4. 
3 12.6. 10.7. 
4 9.9. 6.10. 
5 23.11. 22.12.

Kurssilla käsiteltiin päivänvalon aikaan 
kaupan hyllyjen sytykkeitä sekä luonnon 
sytykeantimia, poltettiin pari tuoretta 
koivua, ja luonnollisesti nautittiin eväistä 
nuotiolla. Kukin teki tulet kahdesta puu-
ranganpätkästä puukon ja tulitikkuaskin 
avulla.

Säätila oli leppoisa, vain muutama aste 
pakkasta ja tyyni ilma. Kaksi majoitekun-
taa jäikin vielä yöksi testaamaan varustei-
taan ja yöpyi kevytpressulaavussa, ja Juk-
ka laskuvarjokodassaan.

Talvella hyvät yöunet takaa makuualus-
ta ja makuupussi, laavu on vain sateen ja 
tuulen suojana. Jos haluaa pitää tulia yöl-
lä, ei nuotion tarvitse olla suuri, pienikin 
hehku tuottaa aika paljon lämpöä. Jos 
yöpyy yhdellä majoitteella, kannattaa ra-

kentaa jokin ”takaheijastin” nuotion vas-
takkaiselle puolelle.

Luonnonsytykkeitä ovat muun muassa 
tuohi, ison kuusen kuivat pienet alaoksat, 
(kuusen) pihka ja katajankuorinöyhtä. 
Maanomistajan luvalla keräiltiin ja ko-
keiltiin tuollaisia sytykkeitä, ja hyvin toi-
mivat. Kuusen pienet oksat ovat riittävän 
kuivia, kun ne katkeavat kahdella sormel-
la vääntämällä (monet kuivan näköiset 
risut eivät katkeakaan). Kurssilaisille esi-
teltiin myös perinteinen kuusenoksa-tuo-
hi-soihtu. Sellainen palaa yllättävän kau-
an, vajaat kymmenen minuuttia.

Jos ei ole mitään sytykkeitä tai poltto-
puuta ja pitäisi saada talvella tulet hätäti-
lanteessa syttymään, niin voi kaataa koi-
vun. Työkaluksi riittää pelkkä saha. Oksat 

Tulentekopäivänä tulet 
syttyivät Teiskon takametsissä

poistetaan ja runko pätkitään sopivaan 
halkomittaan. Nuotion pohja tehdään si-
ten että kaikki tuohet revitään käsin (ei 
puukolla) nuotion pohjalle. Tämän jäl-
keen ladotaan ohuet oksanpätkät päälle 
ja isompia perään, ylöspäin rakennetaan 
oksakasaa paksummista oksista ja lopuksi 
rungonpätkät päälle. Oksia tai pätkiä ei 
painella alaspäin. Kasa sytytetään alhaalta 
tuohista, eikä sitä korjailla tai puuta lisä-
tä. Savuttaa aika lailla, mutta syttyy kyllä. 
Ylempänä olevat isommat oksat kuivuvat 
lämmössä ja alkavat aikanaan palaa. Nuo-
tio antaa useamman tunnin lämmön. 
Mikä tahansa puu palaa, kun sen pilkkoo 
tarpeeksi pieniksi tikuiksi.

  Tero Ahtee

Tammikuulla kokoontui vajaat parikym-Tammikuulla kokoontui vajaat parikym-
mentä tulentekijää Teiskon takametsiin, mentä tulentekijää Teiskon takametsiin, 
parin kilometrin päähän Tampereen maan-parin kilometrin päähän Tampereen maan-
tieteellisestä keskustasta.tieteellisestä keskustasta.

Erilaisia sytytyspaloja vertailutestissä. Kuvat: Tero Ahtee ja Janne Reinola.

Koivutuli valmiina sytytettäväksi (tuohet ovat alimmaisena). 
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Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!
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riArvoisa maanpuolustaja 

Olen eduskuntavaali-
ehdokkaana ensi kevään 
eduskuntavaaleissa.

TIMO
KESKINEN
kapteeni reservissä, 
Kangasala

vapaaehtoista 
maanpuolustus-
työtä 30v. ajan

Voit tutustua ajatuksiini ja vaaliteemoihini 
www.timokeskinen.fi 

Tampereen reserviläiset ry. varapj, ylivääpeli (res)
PMT ry:n hallituksen jäsen

Lassi Kaleva (ps)
Kaupunginvaltuutettu, Tampere
Yrittäjä, eduskuntavaaliehdokas

   jäsen 1990-luvulta lähtien

Puh. 0400 778 845

Enemmän tekoja, vähemmän puheita.

Perussuomalaiset – maamme 
maanpuolustuksellisin puolue.

Maanpuolustus 
on yhteinen asia.

Laavut pyrittiin rakentamaan muun muassa. huomioiden tuulen suunta (joka muuttui yön 
aikana), sekä maastouttamalla laavut puiden/kuusikon suojaan, kuten ihan 'oikeassakin' 
tilanteessa tulisi toimia! 

Kuvassa keskellä (selin) Pirkanmaan MPK:lta lainaksi saatuja maastopukuja & talvitak-
keja (& saatiin myös SA-makuupussit) 'esittelee' Tuomas Hannula, joka on mukana uute-
na henkilönä myös Pirkanmaan maakuntakomppaniassa. Huomaa: Lapiot, kaarisaha ja 
kirves 'asianmukaisesti' omalla paikallaan talvileirissämme. Parhaimmat kiitokset Kaikille 
mukana olleille maasto-jotos-henkilöille, sekä myös Pirkanmaan MPK:n KoTu-päällikkö 
Ilkka Tillille talvivarusteiden lainausmahdollisuudesta! Tervetuloa mukaan myös uudet 
osallistujat: Ensi tammikuussa 2016 mennään isolla porukalla 'ihan varmasti' uudestaan!  

’Maasto & Jotos’ -porukan laavu-
yöpyminen Teiskossa 10.-11.1.2015

Useat tamrulaiset jatkoivat 10.1.-15 Pirkanmaan Maastotoimikunnan järjestämää ’Tulen-
tekopäivää’ rakentamalla 2 laavua suojaavaan ’U-muotoon’, ja yöpymällä talvisissa olo-
suhteissa Teiskon korvessa perinteisillä nuotiotulilla. (Tero Ahteelle kiitokset sopivan ’kor-
ven’ järjestämisestä!). Osallistujia oli mukana laajalla ’ikähaitarilla’ noin 18-70v.! Ja Kaikki 
kiinnostuneita perinteisistä menetelmistä pärjätä Suomen metsissä säällä kuin säällä!  

Kuvassa vasemmalta: Iikka Ilola, Stefan Plomp (kyykyssä), Eero Rönni, Antti Sassi, Ta-
pio Kotipelto (nuotio-kahvipannun takana), Tuomas Hannula, Petri Sola (kyykyssä) ja 
Jukka Tuomaala (MTK). Kuvan ulkopuolella Janne Jylhä, joka testasi omaa talvimajoitet-
taan, sekä kameran takana Petteri Mattila (kuvat ja teksti). Teksti ja kuvat: Petteri Mattila.

Kangasalan perinteinen Suojeluskunnan 
perinteitä ylläpitävä Tapaninratsastus -ta-
pahtuma sai väen vilkkaasti liikkeelle. Tällä 
kertaa mukaan oli kutsuttu myös siviilirat-
sukoita Hämeen Eskadroonan perinne-
ratsuosaston lisäksi. Suojeluskuntakivellä 
puheen piti kapteeni res Hannu Wirola 

Tapaninpäivän 
perinneratsastus Kangasalla

ja Vanhalla Suojeluskuntatallilla ratsunäy-
töksen juonsi yliluutnantti res Janne Kur-
kinen. Puheen tallin pihassa piti Suomen 
Ratsastajainliiton puheenjohtaja, kapteeni 
res Jukka-Pekka Leskinen.

  Timo Keskinen

Kangasalan joulutulilla Liuksialan kap-
pelin maastossa joulun sanaa kerääntyi 
kuulemaan vajaa 200 henkeä. Reservi-
järjestöjen puolesta vieraat toivotti ter-
vetulleeksi Timo Keskinen Kangasa-
lan Reserviupseerikerhosta. Hartauden 

Joulutulet valaisivat Kangasalla
piti pastori Hanna Koli. Hartauden 
ja laulun jälkeen siirryttiin nuotioiden 
lämpöön nauttimaan Kangasalan seu-
rakunnan tarjoamista makkaroista ja 
jouluglögistä.

  Timo Keskinen
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Vapaussotien ja Itsenäisyyden Perin-
neyhdistys Sastamala ry eli lyhyemmin 
VIP Sastamala juhlisti paikallista Tam-
misunnuntain etappia Keikyän kirkossa 
ja seurakuntatalossa. 

Keikyän kirkon kappalainen ja maan-
puolustusväelle Niinisalosta tutuksi tullut 
kenttäpappi Olavi Sorva piti seurakun-
nalle isänmaallisen jumalanpalveluksen. 
Hän muistutti kansamme kohtalosta ja 
siitä, kuinka meidän tulee kiitollisuudella 
muistaa niitä, jotka viitoittivat tien itsenäi-
sen Suomen kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Kunniakäynti Keikyän sankarihau-
dalla oli myös ikimuistoinen. Emeritus-
rovasti Timo Kökkö avasi puheessaan 
Jeesuksen opetuslasten jalanpesua verta-
uksena Suomen kansan kasvukipuihin: 
”...vasta myöhemmin Te tulette ymmär-
tämään tämän työn merkityksen!”

Tammisunnuntain 
etappi Sastamalassa

Kunniakäynti Keikyän sankarihaudalla oli 
talvinen: lumipyryssä lippuvartiossa seisoi-
vat Joonas Mattila (vas.), Jukka Pusa, Lauri 
Tapio, Sampo Pärssinen, Vesa Yli-Hongisto 
ja Jussi Oittinen. Puheen piti rovasti Timo 
Kökkö. Seppeleen laskivat VIP Sastamalan 
puheenjohtaja evl Matti Soini ja kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto.

Seppeleen sankarihaudalle laskivat 
VIP Sastamalan puheenjohtaja eversti-
luutnantti Matti Soini ja kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hon-
gisto.

Keikyän seurakuntatalossa pidetyssä 
juhlahetkessä VIP Sastamala jakoi Vapa-
ussodan Perinneliiton Siniset Ristit ha-
vunoksatunnuksilla ansioituneille toimi-
joille: Matti Heikkilä, Seppo Aarinen, 
Tuula Aarinen, Tomi Viikari, Jorma 
Virta ja Perttu Laitinen. 

Juhlapuheen puolustusvoimauudis-
tuksen vaikutuksista, puolustuskyvys-
tämme ja Pirkanmaan aluetoimiston uu-
distetusta toiminnasta piti Pirkanmaan 
aluetoimiston yhteysupseeri, kapteeni 
Anssi Kaunonen. 

  Jaakko Lampimäki

VIP Sastamala jakoi Vapaussodan Perinneliiton Siniset Ristit havunoksatunnuksilla va-
paussotien hengessä ansioituneille toimijoille: Matti Heikkilä (oik.), Seppo Aarinen, Tuula 
Aarinen (estynyt saapumasta juhlaan), Tomi Viikari, Jorma Virta ja Perttu Laitinen. 

Vapaus sodan 
Tampereen Seu-
dun Perinneyh-
distys perustet-
tiin 28.1.1990 

– perinteikkäänä Tammisunnuntain päi-
vänä. Vuosipäivän juhlaa vietettiin tasan 
25 vuotta myöhemmin 28.1.2015 Tam-
pereen Suomalaisella Klubilla. Yhdis-
tyksen aatteen perusta ulottuu 97 vuot-
ta taaksepäin. Tammisunnuntaina 1918 
kenraali Mannerheim alkoi suojeluskun-
talaisten kanssa riisua maassamme vie-
lä olevia venäläisiä sotajoukkoja aseista. 
Itsenäisyysjulistuksesta oli jo kulunut yli 
seitsemän viikkoa ja itsenäisyytemme oli 
myös maailmalla laajasti tunnustettu. Al-
koi Vapaussota, katkera kamppailu, jonka 
tuloksena maamme itsenäisyys varmistet-
tiin.

Vapaussodan Tampereen 
Seudun Perinneyhdistys 25 vuotta

Ennen Perinneyhdistyksen perusta-
mista vapaussodan perinnettä Pirkan-
maalla vaalivat mm. Rintamamiesliitto 
1920-luvun lopulta syksyyn 1944 saak-
ka, Vapaussoturien Huoltosäätiön Tam-
pereen osasto ja sen naisosasto sekä vuo-
sina 1969–1983 toiminut Huhtikuun 6. 
päivän Kilta. Perinneyhdistys muodos-
tui, kun Vapaussoturien Huoltosäätiön 
Tampereen osasto päätti 28.1.1990 re-
kisteröityä nimellä ”Vapaussodan ja It-
senäisyyden Tampereen perinneyhdistys 
ry”. Vuonna 1994 yhdistys muutti ni-
mensä nykyiseen muotoonsa.

Vapaussodan Tampereen Seudun Pe-
rinneyhdistyksellä on pientä vaille 300 
jäsentä. Kunniakäynnit, Tammisun-
nuntain kirkkojuhla, kerhoillat, juhlat, 
tutustumiskäynnit ja matkat ovat si-
sältyneet ohjelmiin perustamisesta al-

kaen. Viime vuosina ovat vapaussota-
perinteeseen liittyvät yhteydet Viroon 
ja Latviaan tulleet mukaan ohjelmiin. 
Uusimpana on Vapaussodan Perinnelii-
ton kanssa käynnistetty hanke pystyttää 
Latvian Aluksneen, entiseen Marien-

burgiin, siellä helmikuussa 1919 tais-
telleiden Pohjan Poikien muistomerkki. 
Perinneyhdistyksen kotisivu: www.vapa-
ussodanperinne.

  Markku Rauhalahti

Juhlaväki täytti Marskin Salin.
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”Olen palvellut kolmeen otteeseen 
Suomen Moskovan suurlähetystössä: 
Avustajana  1966–68, jolloin troikka 
oli vielä koossa: Leonid Bresnev, Alek-
sei Kosygin ja Nikolai Podgornyi, 
ministerineuvoksena 1976–80, jolloin 
Breznev jo oli ylhäisessä yksinäisyydes-
sään ja suurlähettiläänä 1988–92, jol-
loin Mihail Gorbatsov yritti uudistaa 
Neuvostoliittoa, epäonnistui ja jonka 
epäonnistumisen seurauksena Boris 
Jeltsin hajotti Neuvostoliiton ja astui 
Venäjän Federaation johtoon”, Heikki 
Talvitie (s. 1939) kertoo. 

Tämän teoksen suuri yhteinen ni-
mittäjä on Venäjä, sen tila ja sija maa-
ilmassa ja nimenomaan suhteessa 
Suomeen ja suomalaisiin.

Arvostettu diplomaatti ja venäjä-

Kirjallisuutta
Heikki Talvitie:  

Venäjä. Venäjä, Venäjä!
Auditorium Kustannusosakeyhtiö 2014

Sivuja 278
Venäjä, Venäjä, Venäjä! 

tuntija Heikki Talvitie on kirjoittanut 
näitä tekstejä vuodesta 2007 alkaen. Sil-
loin oli iso uutinen, kun puolustusmi-
nisteri Jyri Häkämies sanoi Washingto-
nissa Suomen haasteiden olevan Venäjä, 
Venäjä ja Venäjä.

Teoksessa on kolme historiallista kat-
sausta: Suurvalta Venäjä ja Suomi, Skan-
dinavian keskuksessa sijaitseva Ruotsi ja 
Suomi sekä Euroopan Unioni ja Suomi.

Teoksessa on lisäksi laaja Suomen alueen 
karttoja kuvaava osa Pähkinäsaaren rauhan 
vuoden 1323 rajoista nykyisiin rajoihin.

”Suomi-neito haluaisi olla uskollinen 
Eurooppa-sulhaselleen. Tämä tulee kui-
tenkin Suomelle äärimmäisen kalliiksi. 
Venäjä on rajanaapuri, joka tuottaa Suo-
meen taloudellista vaurautta ja energi-
aa”, Heikki Talvitie huomauttaa.

EU:lla ja Venäjällä on raamisopimus, 
joka sitoo ja velvoittaa myös Suomea. 
Suomi voi esittää infrastruktuuri- ja 
kulttuurialoitteita. Talouspakotteet koi-
tuvat Suomen epäeduksi. 

Kostamus-projekti sisälsi 1980-luvun 
alussa noin 1500 kainuulaista rakenta-
jaa, lähinnä Kuhmon ja Sotkamon alu-
eilta. Kainuu sai erilaisia hyötyjä projek-
tin aikana noin 300 miljoona euroa. 

Tulevaisuuden ennustaminen on to-
dellinen yhteiskunnallinen ongelma. 
Suomi on Euroopan reunalla. Suomen 
itsenäisyys on Venäjän politiikan ydin-
kysymys. Pehmeät arvot ovat poistuneet. 
Pyrkimyksinä ovat rauhan edistäminen 
ja konfl iktien esto. 

Uusi Venäjä on toiminut noin 20 
vuotta. Euroopan rahaliitto (EMU) 

on suuressa kriisissä. Suomen oma 
turvallisuuspolitiikka ja NATO-
kumppanuus ovat tulevaisuuden 
kulmakiviä. Turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen selonteko laaditaan 
joka 4. vuosi. Ruotsin suhteen on val-
lalla turvallisuusyhteistyön muodot ja 
Venäjän suhteita leimaa edelleen tie-
tynlainen viholliskuva. EU ja energi-
an tuonti Venäjältä ovat merkittäviä 
ja mietinnän arvoisia asioita. 

  Unto Vaskuu

Perinteistä Tammisunnuntain kirk-
kojuhlaa vietettiin Tuomiokirkossa 
25.1.2015. Juhlavieraita oli noin 300. 
Tammisunnuntaita vietetään tammi-
kuun lopussa sen muistoksi, että suo-
jeluskunnat hallituksen joukkoina ja 
kenraali Mannerheimin johdolla al-
koivat Etelä-Pohjanmaalla riisua venä-
läistä sotaväkeä aseista sunnuntaina 28. 
tammikuuta 1918. Edellisenä päivänä 
Suomen kansanvaltuuskunta oli aloit-
tanut aseellisen kapinan. Alkoi Suomen 
vapaussota, josta pian kehittyi myös 
punaisten ja valkoisten välinen sisäl-
lissota. Tammisunnuntaita seuranneet 
tapahtumat vaikuttivat ratkaisevasti 
Suomen tulevaisuuteen. Vapaussodassa 

Tammisunnuntain 
kirkkojuhla Tampereella

ratkaistiin Suomen suunta ja tulevai-
suus länsimaisena yhteiskuntana.

Tämänvuotisessa Tammisunnuntain 
kirkkojuhlassa juhlapuheen piti piispa 
Joel Luhamets Tartosta. Juhlan ohjel-
ma oli musiikkipitoinen. Partiotytöt 
kantoivat kolehdin, jonka tuotto me-
nee Tarton Suomen-poikien eli jatkoso-
dassamme vapaaehtoisina taistelleiden 
veteraanien huoltotyöhön. Kirkkosalia 
komisti 27 lipun lippulinna. Kirkko-
juhlan järjestivät Vapaussodan Tampe-
reen Seudun Perinneyhdistys ja Maan-
puolustusnaisten Liiton Pirkanmaan 
piiri.

  Markku Rauhalahti

Juhlapuheen piti piispaksi juuri nimitetty Joel 
Luhamets Tartosta. Kuvat: Sirkka Ojala

  Tilaisuudessa esiintyivät perinteiseen ta-
paan Poikakuoro Pirkanpojat.

  Suomen lippua kantoi Hannu Wirola; airuei-
na toimivat Timo Tulosmaa ja Paavo Huhta-
kallio. 
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Juhlapäivä alkoi kunniakäynnillä ja sep-
peleenlaskulla Kalevankankaan hautaus-
maalla sijaitsevalle kenraalimajuri Aaro 
Pajarin haudalle. Pyryiseltä hautaus-
maalta siirryttiin Kalevan lukion tiloi-
hin MPK:n huollon toimijoiden valmis-
taman höyryävän hernekeiton äärelle. 
Tilaisuuteen osallistui noin 300 kutsu-
vierasta ja Kalevan lukion juhlasali täyt-
tyikin ääriään myöden.

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen 
puheenjohtajan, eversti Harri Virta-
pohjan lausuttua juhlan tervetulosanat 
saatiin nauttia Ilmavoimien soittokun-
nan konsertista. Tilaisuudessa Pirkan-
maan aluetoimiston puheenvuoron 
käytti komentaja Matti Eskola. 

Aluetoimisto jakoi huomionosoi-
tuksia omalle henkilöstölleen ja yh-
teistyökumppaneilleen sekä palkitsi 
maakuntakomppanioiden jäseniä.  Maa-
kuntakomppanioiden taistelijoille luo-
vutettava arvokkain palkitseminen on 
vuosittain jaettava kiertävä muistoesine 
Pajarin Nyrkki.  Tällä kertaa myös mo-
lempien komppanioiden päälliköt vaih-
tuivat ja komppanioiden yksikköviirit 
vaihtoivat juhlallisesti kantajiaan.

Maakuntakomppanioiden 
peruskurssit auditoitiin
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kou lu tuspäällikkö, everstiluutnantti Juha 

Pirkanmaan maakuntakomppanioiden perinnepäivä ja 
Tolvajärvi75-juhlaseminaari järjestettiin 13. joulukuuta Tampereella.  

Maakuntakomppanioiden 
perinnepäivä ja juhlaseminaari

Niemi jakoi juhlassa auditointitodis-
tukset Pirkanmaalla toteutettujen, maa-
kuntakomppanioille suunnattujen neljä 
peruskurssin toteuttamiseen keskeisesti 
vaikuttaneille henkilöille.  Kurssit ovat 
läpäisseet ensimmäisenä valtakunnallisen 
auditoinnin. Niemi totesi koulutusohjel-
man erityisenä vahvuutena olevan, että se 
tuottaa suoraan sijoituskelpoisia henkilöi-
tä maakuntakomppaniaan ja lisäksi ohjel-
ma muodostaa nousujohteisen, tavoit-
teellisen koulutuskokonaisuuden. 

Talvisodan 
ensimmäinen torjuntavoitto 
Aluetoimiston osuuden jälkeen siirryt-
tiin kuuntelemaan juhlaseminaarin an-
tia.  Suomalaiset sotilaat saavuttivat 75 
vuotta sitten 12. joulukuuta 1939 talvi-

sodan ensimmäisen torjuntavoiton Tol-
vajärvellä. Se oli puolustustaistelujem-
me menestyksen alku. Keskeisessä osassa 
Tolvajärven rintamalla oli everstiluut-
nantti Aaro Pajarin komentama Pohjois-
Hämeen miehistä koottu Jalkaväkiryk-
mentti 16. 

Tolvajärvi75 -juhlaseminaarin ohjel-
ma sisälsi 15 havainnollistettua lyhytesi-
telmää Tolvajärven taisteluista. Alustajia 
oli kymmenen. Heistä useimpien lähisu-
kulainen oli taistellut Tolvajärvellä. Esi-
telmissä kerrottiin Tolvajärven voittoa 
edeltäneistä tapahtumista ja Tolvajärven 
päähyökkäyksestä. Lopuksi oli loppu-
päätelmien vuoro.

Markku Rauhalahden esitelmien poh-
jalta tekemän tiivistelmän voi lukea Pa-

jarin Poikien Perinneyhdistyksen verk-
kosivustolta http://www.pajarinpojat.fi / 
Sivustolta löytyy myös tietoa yhdistyk-
sen toiminnasta.

  Sirkka Ojala

Itsenäisyyspäivän aattona päl-
käneläiset pystyttivät torille 
joulukuusen – näin on tehty 
yli 25 vuoden ajan. Itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksien li-
säksi jouluaaton kunniavartiot 
hoidettiin 30 miehen voimin – 
veljespareja, isiä poikansa kans-
sa. Erikseen on mainittava, että 
Mikko Heikkilä ja Olli Hylli 
ovat vuodesta 1974 olleet aa-
ton vartiossa jo neljänäkym-
menenä vuotena peräkkäin.

Joulutulitapahtuma järjes-
tettiin jo 20. kerran Syrjän-

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

TALVIRETKEILYN JA TALVITAITOJEN TEEMAILTA
4.3.2015 klo 18.00–21.00

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä talviseen 
ja jopa pimeään maastoon, sekä antaa 

kaikenlaisia vinkkejä 
aloitteleville talviretkeilijöille.

KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat (ja tarpeettomat) 
varusteet, sekalaisia lisävarusteita, kantolaitteet, majoitteet, 

keittimet, jalkineet. Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, 

Väinölänkatu 2, Tampere.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

JÄLKIVAATIMUKSET: ei ole, mutta tervetuloa 
MPK:n Talvitaidot-viikonloppukurssille 

13.-15.3.2015 Pirkkalaan.
HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi .

Joulukuu oli Pälkäneen 
reserviupseereilla ja -aliupseereilla 
kiireistä aikaa

Auditointitodistus jaettiin Pirkanmaan kou-
lutus- ja tukiyksikön vuoden 2014 kou-
luttajiksi valituille Antti Palo-ojalle, Riku 
Heikkilälle ja Antti Mikkoselle. Lisäksi to-
distuksen saivat komentaja Matti Eskola ja 
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksiön pääl-
likkö Ilkka Tilli. Todistukset jakoi Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen koulutuspäällik-
kö, evl Juha Niemi (kuvassa oikealla).

Maakuntakomppanioiden jäsenet mat-
kalla kenraalimajuri A.O. Pajarin haudal-
le. Kuva: Jarkko Kari.

Kenraalimajuri A.O. Pajarin hauta Kale-
vankankaalla. Kuva: Jarkko Kari.

Veljekset Simo ja Jarmo Kokkola 
valmiina vartioon.

harjun tutussa supassa, jossa 
väkeä oli yli 200 ja mukana oli 
myös paljon perheitä. Korsu-
kööri, Mikko Piekkarin lau-
suma jouluevankeliumi, ro-
vasti Jari Kemppaisen puhe 
ja yhteislaulut loivat aidon 
joulutunnelman. Nuotioil-
la paistetut makkarat mehun 
kanssa maistuivat. Järjestelyi-
hin ja ohjelman esittämiseen 
osallistui lähes 20 miestä ja 
naista.

  Vesa Mellavuo
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KOKOUSKUTSU

MAANPUOLUSTUSJUHLA JA
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N
MAANPUOLUSTUSNAISTEN 

LIITON PIRKANMAAN PIIRI RY:N

KEVÄTKOKOUKSET

Keskiviikkona 25.3.2015 klo 17–20.30
Ylöjärvi, Ylöjärven Koulutuskeskus Valo

Pallotie 5

Maanpuolustusjuhlan ohjelma:

Laivaston Soittokunta 

Avaussanat

PSPR

Eversti Pekka Järvi

”Panssariprikaati 2015”

Huomionosoitukset

Päätössanat

Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00

Maanpuolustusjuhla klo 18.00–19.20

Piirien kevätkokoukset klo 19.30–20.30

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

määräämät kevätkokousasiat

Piirihallitukset

Järjestäjinä: 

Ylöjärven Reserviupseerit ry ja

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
19.3.2015 klo18.00

Siivikkalan maja

Vasamantie 238

Palkitsemiset

Kokousesitelmä, SATLSTO:n edustaja 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat ja 

hallituksen täydentäminen 

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä 

osoitteesta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan kirkon 

luota klo 17.15 ja takaisin. 

Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen tiistaihin 17.3. mennessä 

sähköpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi  

tai 040 556 0380.

TERVETULOA

Hallitus

Kokouskutsu
SOTIEMME 1939-45 PERINNEYHDISTYS RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään
maanantaina 9.3.2015 klo 17:00

Väinölänkatu 2

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sotiemme 1939-45 perinneyhdistys ry hallitus

LEMPÄÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHON

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

 pidetään Lempäälässä, Aksu Ky:n tiloissa 
tiistaina 24.3.2015 klo 18:30 alkaen. 

Osoite: Tampereentie 27.

Kokouksen jälkeen katsellaan Karjalan matkan kuvia. 

Kaikki jäsenet tervetuloa!

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET pidetään

Soppeenharjun koululla, osoitteessa Tornitie 1.

maanantaina 23.3.2015 klo 18.00 alkaen.

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu ja esitelmä. 

Tervetuloa!
 Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Reserviupseerit ry

Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUKSET
keskiviikkona 18.3. 2015 klo 18.00

Osoite: Härkikuja 6 39100 Hämeenkyrö, 

jossa uudet kokoontumistilat.  (käynti takapihalta) 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa!

Hallitukset

KANGASALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY 
KANGASALAN RESERVILÄISET RY

Kevätkokoukset keskiviikkona 
11.3.2015 klo 18.00

Kangasalan lukiolla os. Finnentie 42

Käsitellään sääntömääräiset asiat

Kokousesitelmän pitää 

everstiluutnantti Heikki Mansikka 

Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta

Tervetuloa!

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

KEVÄTKOKOUS

Järjestetään keskiviikkona
22.4.2015 alkaen klo 18.00

Ravintola Vaskitähti,  Hatanpään puistokuja 22. G

  Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00 – 18.00

Ekonomi Tuomo Juntusen esitelmä

aiheesta: Suursaaren valtaus maaliskuussa 1942.

 Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
__________

Tampereen Reserviläiset ry:n

sääntömääräiset kevätkokousasiat

Huomionosoitukset

Tervetuloa!

Tampere 14.1.2015

Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä piha-
alueelle, josta G-portaaseen. TKL:n linjat 11, 21, 32, ja 33. 

Poistumispaikka sairaalan pysäkki. Linjojen 1 ja 26 lähin pysäkki 
on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

kokouskutsut

VUOSIKOKOUS

Sunnuntaina 26.4.2015 klo 15.00
Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

PIRKANMAAN
MAANPUOLUSTUKSEN
TUKI PMT RY:N

PIRKANMAAN
SOTILASPIIRIEN

PERINNEYHDISTYS ry
 

KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseolla
Väinölänkatu 2, Tampere, 

museokerros
Kokouksen jälkeen klo 18.30 kaikille avoin tilaisuus

Eversti evp Harri Virtapohja
Esitelmän nimi:

”Talvisodan lopun jännitysnäytelmä”.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N

JA IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:n Harmonikkamuseon tiloissa

maanantaina 30.03.2015 klo 18.00.

Kahvitarjoilu

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Hallitukset
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Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamu-
seo juhli 8. marraskuuta 2014 kymmen-
vuotista toimintaansa järjestämällä juh-
laseminaarin Sampolassa. 

Pirkanmaan suojeluskuntien ja Lotta 
Svärdin sekä näiden nuorisotoiminnan 
historiaa ja perinteitä vaalivalla museolla 
on toimintatilat Väinölänkadulla Reser-
viläistoimiston alakerrassa. Siellä olevan 
perusnäyttelyn lisäksi museo järjestää 
kiertäviä erikoisnäyttelyjä. Niillä museo 
tulee ihmisten luokse ja tavoittaa tuhan-
sia katsojia. Pirkkahämäläisten Talviso-
ta -näyttely ja Lotta Svärd 90 -näyttely 
jatkavat kiertoaan oppilaitoksissa, kir-
jastoissa ja muissa yleisöpaikoissa. Tam-
pereen Suojeluskunta- ja Lottamuseota 
ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja lähin-
nä satunnaisten avustusten turvin

Kymmenvuotisseminaarin alustaji-
na toimivat Suojeluskuntien ja Lotta 
Svärdin Perinteiden Liiton puheenjoh-
taja Markus Anaja, Pirkanmaan Lot-
taperinne ry:n puheenjohtaja Inkeri 
Haarla-Kettunen ja Tampereen Suo-
jeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen 
puheenjohtaja Markku Rauhalahti. 
Tervetulosanat esitti museoyhdistyksen 
varapuheenjohtaja Veikko Parkkinen.

On syytä vaalia
arvokasta perinnettä
Markus Anaja käsitteli esitelmässään suo-
jeluskunta- ja lottatoiminnan historiaa 
ja toiminnan luonnetta. Suojeluskun-
tia alettiin varsinaisesti perustaa syksyllä 
1917. Tammikuussa 1918 suojeluskun-
nat nimettiin hallituksen joukoiksi. Al-
kuvuodesta 1918 suojeluskuntia oli noin 
400 ja niissä 38 000 miestä. Suojeluskun-
tajärjestö perustettiin asetuksella elokuus-
sa 1918. Vuonna 1941 suojeluskuntia oli 
674 ja niissä oli jäseniä yli 120 000. Suo-
jeluskuntajärjestön toiminta käsitti myös 
paljon muuta kuin sotilaskoulutusta; se 
oli myös Suomen suurin urheilujärjestö. 

Jo Vapaussodassa oli naisia mukana 
huoltotehtävissä. Vuonna 1919 muo-

dostettiin ensimmäiset paikalliset Lotta 
Svärd -yhdistykset, osana paikallisia suo-
jeluskuntia. Valtakunnallinen Lotta Svärd 
-yhdistys perustettiin 1921. Lotta Svärd 
tarjosi naisille toimintaa kodin ulkopuo-
lella, edisti naisten liikuntaa ja urheilua 
sekä antoi muonituksen, vaatetuksen, toi-
mistotöiden, ensiavun, viestityksen ym. 
koulutusta samoin johtamiskoulutusta ja 
-kokemusta. Varsinkin maaseudulla suo-
jeluskunta ja Lotta Svärd olivat usein seu-
dun tehokkaimpia toimijoita.

Markus Anajan johtaman Suoje-
luskuntien ja Lotta Svärdin Perintei-
den Liiton perinnetyön keskeinen ta-
voite on luotettavan ja uskottavan 
tiedon siirtäminen eteenpäin. Liitto 
avasi äskettäin mittavan nettisivuston: 
ww.suojeluskunta.fi 

Aikansa suurin 
vapaaehtoisjärjestö 
Inkeri Haarla-Kettunen kertoi Lotta 
Svärdin toiminnasta ja lottatyön perin-
teiden vaalimisesta. 

Jo vuoden 1918 sodassa valkoisen ar-
meijan huoltoon osallistui naisia. Suo-
jeluskuntien yhteyteen perustettiin niin 
kutsuttuja ompeluseuroja. Pohjois-Hä-
meen ensimmäisenä muodostettiin Län-
gelmäen Suojeluskunnan Näisjärjestö 
vuonna 1919. Pohjois-Hämeen Lotta 
Svärd -piiri perustettiin 26.2.1921.  

Valtakunnallisen Lotta Svärd -yhdis-
tyksen säännöt hyväksyttiin 23.3.1921. 
Ne olivat voimassa vielä Talvisodan päi-
vinä. Vuonna 1929 Lotta Svärdissä oli 
50 000 jäsentä, Tampereella yli 800. So-
tien alla jäseniä oli 85 000, piirejä 22, 
satoja paikallisosastoja. Valtioneuvosto 
päätti lakkauttaa Lotta Svärd ry:n yhdis-
tyksineen 23.11.1944. Siinä vaiheessa 
alayhdistyksiä oli 748 ja rekisteröimättö-
miä osastoja 39, näissä jäseninä yhteensä 
240 000 lottaa ja pikkulottaa.

Lottatoiminnan ”kunnia palautettiin” 
1990-luvun alussa ja vuonna 1993 pe-
rustettiin Suomen Lottaperinneliitto. 

Pirkanmaan Lottaperinne ry perustet-
tiin 17.9.2009. Sen jäsenmäärä oli pe-
rustamisvuoden lopussa 55 ja nyt noin 
270. Yhdistyksen tarkoituksena on yl-
läpitää Lotta Svärd -järjestön ihanteita, 
säilyttää lottien muisto ja henkinen pe-
rintö sekä lujittaa maanpuolustustahtoa 
ja levittää maanpuolustustietoutta. 

Pohjois-Hämeessä oli 
maan parhaat suojeluskunnat 
Markku Rauhalahti käsitteli Pirkanmaan 
suojeluskuntien toimintaa. Suojeluskun-
ta perustettiin syyskuussa 1917 Ikaalisissa 
ja Hämeenkyrössä sekä lokakuussa mm. 
Aitolahdessa, Lempäälässä, Längelmäel-
lä, Kangasalla ja Tampereella. Alkuvuo-
desta 1918 oli suojeluskunta jo kaikissa 
Pohjois-Hämeen pitäjissä. Vapaussodassa 
taisteli noin 2 400 pohjoishämäläistä suo-
jeluskuntalaista.

Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirissä 
oli 35 suojeluskuntaa. Jäseniä näissä oli 
yhteensä vuonna 1937 noin 5 500. En-
simmäiset leiripäivät järjestettiin Ikaalis-
ten Vatulassa 1923. Vuosina 1927–1935 
leiripäivät pidettiin Pälkäneellä ja vuodes-
ta 1936 alkaen Kangasalan Vääksyssä. 

Pohjois-Hämeessä suojeluskuntatoi-
minta sai lisää puhtia everstiluutnantti 
Aaro Pajarin tultua vuonna 1932 suoje-
luskuntapiirin päälliköksi. Hänen toimi-
aikanaan piirin suojeluskuntien vuotui-
nen harrastus/harjoitustuntimäärä miestä 
kohden nousi noin 73:sta runsaasti yli 
sataan, kun valtakunnan taso kehittyi va-
jaasta 50:stä vähän yli 70:een. Pohjois-
Häme oli maan ykkönen. Noin sata tun-
tia miestä kohden merkitsi kahden viikon 
vapaaehtoista asevelvollisuutta! 

Leiripäivien lisäksi järjestettiin suuria 
sotaharjoituksia. Väsymättömällä tarmol-
la johtamansa suojeluskuntakoulutuksen 
tuloksena Aaro Pajarilla oli valiomiehistö 
komentamiensa Talvisodan rintaman JR 
16:n ja Jatkosodan 8.Divisioonan päällys-
tön, alipäällystön ja miehistön rungoksi. 

Jo 1920-luvun lopulla alettiin suoje-
luskunnissa poikatyö ja myöhemmin pe-
rustettiin suojeluskuntiin poikaosastoja. 
Syksyllä 1941 muodostettiin Sotilaspoi-
kajärjestö. Siihen kuului vuonna 1943 
noin 72 200 sotilaspoikaa, Pirkka-Hä-
meen piirissä noin 1 800. Sotien aikana 
sotilaspojat toimivat asepalveluksessa va-
paaehtoisina, väestönsuojelussa, lähettei-
nä ja vartiossa, myös ilmavalvonnassa ja 
ilmatorjunnassa. Sotilaspoikien perinteen 
keskeiset vaalijat Pirkanmaalla ovat Pirk-
ka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta  
ja Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamu-
seo. Killalla on jäseniä noin 270. 

  Markku Rauhalahti

Ilman suojeluskuntia ja Lotta Svärdiä 
ei olisi syntynyt itsenäistä ja vapaata 
Suomen valtakuntaa”

Tampereen Suojeluskunta- ja 
Lottamuseolla 10-vuotisseminaari

Tampereen Reserviläisten onnittelut museoyhdistykselle toivat Veijo Niemi ja 
Aku Jortikka. Kuva Erkki J. Kivinen.
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PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 31.12.2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 54 53 52 50 52 60 61 63 73
PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 92 91 87 131 163 176 190 204 216
YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 138 152 152 165 172 182 189 190 201
ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT- RESERVILÄISET RY 133 135 127 120 115 114 113 111 117

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 64 69 69 70 70 70 68 71
VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 69 75 73 75 73 76 78 81
LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 306 342 357 344 338 352 349 359
MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 119 120 128 130 127 128 131
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 153 173 184 177 164 163 150 150
PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 36 62 61 63 65 64 62 62 62
SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY 6 5 5 4 4 4 4 4 4
VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 124 145 154 155 166 166 169 167
JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 89 82 86 86 82 84 80 79
RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 119 110 109 109 130 128 124 122
TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 114 111 110 106 97 95 98 94 92
KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 208 212 217 220 221 216 217 210
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1157 1210 1260 1231 1256 1243 1258 1203
LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 150 151 147 142 140 143 144 137
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 290 278 302 333 335 326 313 303 286
NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 184 180 172 167 169 167 159 150
MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 114 108 105 103 98 95 98 94 88
ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 94 102 121 122 123 124 123 115
LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 65 63 62 63 61 61 61 57
PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 103 109 112 123 120 119 118 107
VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 57 56 53 50 46 43 42 38
KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 11 10 9 10 9 9 8

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ 3899 4067 4210 4381 4372 4415 4419 4402 4324

Reserviläispiirin vuoden 2014 
jäsenhankintakilpailun tulok-
set selvitettiin liiton toimit-
taman jäsenmääräluettelon 
perusteella. Alle 100 jäsenen 
yhdistysten sarjan voitti ylivoi-
maisesti Pohjois-Tampereen 
reserviläiset, Vesilahti nousi 
niukasti toiseksi ennen Virtain 
yhdistystä. Isojen yhdistys-
ten sarjassa kilpailu oli tiukin 

Pohjois-Tampere ja Parkano
jäsenhankintakilpailun voittoon

mahdollinen. Sen voitti lopul-
ta Parkano, Ylöjärven ja Orive-
den jäädessä niukasti jälkeen. 
Yhdenkin jäsenen lisäys olisi 
muuttanut järjestyksen aivan 
toiseksi! Piirin jäsenmäärä las-
ki hieman, mutta Pirkanmaa 
on edelleen selvästi Suomen 
suurin yli 4000 jäsenellään.

Uusi jäsenhankintakilpailu 
on käynnistynyt – nyt kannat-

taa olla aktiivinen, sillä uudet 
jäsenet saavat jäsenmaksuilleen 
eniten vastinetta alkuvuodes-
ta liittyessään. Toivotaan myös 
että viime vuoden ongelmat jä-
senrekisterin osalta ovat men-
nen talven lumia ja saadaan 
luotettavat tilastot kilpailun 
osalta. Onnea matkaan!

  Jussi Mäkitalo

 in memoriam

J ouluaaton aattona 
22.12. oli upseerivel-
jemme Mikko Kosken 

vuoro siirtyä viimeiseen iltahuu-
toon Rauhaniemen sairaalassa. 
Mikko olisi täyttänyt ensi kesä-
kuussa 90 vuotta. Hän sai elää 
pitkän ja monipuolisen elämän. 
Vaikka Mikon viimeiset vuodet 
olivat muistisairauden kanssa 
pärjäämistä, mutta hän säilytti 
silti elämänmyönteisyyden.

Mikon Lilli-puolisolla, joka 
myös sairasteli, oli tapana sanoa, 
että kaikki onnistuu kun hänellä 
on toimiva pää ja Mikolla jalat.

Mikko oli syntyisin Tornios-
ta ja hän hallitsi edelleen myös 

Majuri Mikko Koski 
siirtyi viimeiseen iltahuutoon

meänkielen. Pohjoinen oli Mi-
kon mielimaisemia, niin Lapin-
vaellusten kuin Kiirunan ka-
lareissujen osalta. Taisi hänellä 
olla osuus myös kalastuskämp-
pään Ruotsin puolella.

Mikon sotilasura alkoi Tor-
niossa, Suojeluskunnan poika-
osastossa, jonka joukkueenjoh-
tajana hän osallistui sotiimme 
Pohjois-Suomessa.

Mikon työrupeama keskittyi 
Tampereelle, jossa hän toimi 
Pirkanmaan ammattikoulun 
rehtorina 27 vuoden ajan. Hän 
oli pidetty opettaja ja rehtori 
koko uransa ajan. Siirryttyään 
eläkkeelle opetusneuvoksena 

hän toimi Metalliteollisuuden 
koulutusasiamiehenä. Mikon 
taitoja tarvittiin monissa am-
mattikoulutuksen luottamus-
tehtävissä. 

Mikko oli Tampereen Reser-
viupseerikerhon aktiivijäsen yli 
40 vuotta. Kerho kutsui hänet 
17. kunniajäsenekseen. Mikon 
erityisalueita urheilu-upseerina 
TamRu:ssa olivat kuntourheilu, 
suunnistus ja myös ampumaur-
heilu. Hän myös harrasti näitä 
kaikkia lajeja aktiivisti ja me-
nestyikin niissä. Mikon taitoja 
tässä suhteessa hyödynnettiin 
myös Reserviupseeriliiton ta-
solla. Hän valmensi liiton kil-

pailujoukkueita pohjoismaisiin 
sekä muihinkin kilpailuihin. 
Näissä tapahtumissa Mikolle 
muodostuivat lämpimät yhtey-
det pohjoismaisiin veljesliitto-
jen miehiin ja myös itänaapurin 
Dosaaf ’in edustajiin. Mikolla 
oli erityinen kyky, ja taito ve-
tää mukanaan toimintaan nuo-
ria harrastajia, huolehtia heidän 
isännyydestään ja järjestää hei-
dän käyttöönsä vielä harrastus-
välineet.

Viime vuosina Mikko osallis-
tui TamRu:ssa lähinnä Esikun-
tajotoksen toimintaan. Muis-
tan hyvin Mikon mukanaolon 
jotoksen Rukan-reissulla, missä 

yhdessä vaelsimme muun po-
rukan jäljissä Korouoman pol-
kuja. Mikon terveys ei ollut 
entisensä ja niin tyydyimme ly-
hyenpiin taipaleisiin.

Mikon erityistehtävä jotok-
sen piirissä oli myös kalas-
tusmestarin tehtävä Partalan-
saaren Keriniemessä monien 
vuosien ajan. Tämän tehtävän 
hän hoiti tuloksellisesti, niin 
kuin kaikki muutkin hänelle 
uskotut tehtävät.

Me Mikon upseeriveljet teem-
me kunniaa edesmenneelle.  

   Timo Mitrunen

Tiedätkö?
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9
Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1) Paljonko palkattua henkilöstöä on 
merivoimissamme?

2) Minkämaalainen yritys osti 
ilmavoimiemme käytöstä poistamat viisi 
Redigo-yhteyskonetta?

3) Kenestä tuli tämän vuoden alussa 
vuorineuvos Jukka Härmälän seuraaja 
Maanpuolustuksen tuen hallituksen 
puheenjohtajana? 

4) Minkä joukko-osaston alaisuuteen kuuluu 
nykyään Tykistökoulu?

5) Paljonko on alle 165 vuorokautta 
palvelleen varusmiehen päiväraha?

6) Kuka valittiin 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
vuoden 2014 kouluttajaksi?

7) Missä kaupungissa sijaitsee 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
1. Logistiikkarykmentin esikunta?

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää:

KÖYSILASKEUTUMISKOULUTUS
26.4.2015 klo 9.00-16.00

TARKOITUS: köysilaskeutumisen perusteiden opettelu 
ja harjoittelu; solmut, tekniikat, turvallisuus.

PAIKKA: Tampereella.
OHJELMA: Klo 9.00-12.00 teoriaa sisätiloissa. 

Klo 12.00-13.00 omatoiminen ruokailu- ja siirtymistauko. 
Klo 13-16 käytännön harjoittelua ulkorinteessä (säävaraus). 

SUOSITELTAVA VARUSTUS: omia varusteita ei tarvita. 
Vaatetusvinkit kerrotaan ilmoittautuneille.

Jokainen osallistuu laskeutumisiin omalla vastuullaan.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

HINTA: ei osallistumismaksua 
maanpuolustusjärjestöjen jäseniltä.

LISÄTIETOJA, ja ILMOITTAUTUMISET 
viimeistään 14.4. Tero Ahtee, tensu@iki.fi .



16

Kiitämme tuestanne!

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

Kangasala
Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

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

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Kotiin taiKotiin tai
tuliaisiksituliaisiksi

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

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

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

Lisää tuotteita:Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fipirkanviesti.fi

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
telu
ja

res
uadressititttititittitittitittittitttttittitttittittttttttttttttt

a RES

ssit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

25€25€

Leijonavyö

Nahkainen laadukas kään-
tövyö. Sopii myös naisille.
(musta/viininpunainen)

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

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

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

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

ijastin

5€5€ 2 kpl2 kpl

Nyt uusi erä 
kultasoljella!



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

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

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Pirkan Viesti 1  2015
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Kiitämme tuestanne!



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

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

posti@viitasenhautaustoimisto.fi 
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

���������	��
���������
����
���	��
����

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1

33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900

http://insinoorioppilastalo.fi 

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

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tampere

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

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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

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

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti1  2015
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KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN 

                                 www.consti.fi 

Risteilyllä esiintyy Jean S.

Juhlaristeily Baltic Queenilla
11.-12.4.2015

Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Baltic Queen -aluksella. 
Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa 
koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.

VARAA EDULLISEEN JÄSENHINTAAN www.matkapojat.fi/res60
Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista. 
Ruokajuomat sisältävä juhlaillallinenkaan ei maksa kuin 33 euroa.

Hintaan sisältyy: 
• risteily valitussa hyttiluokassa Helsinki - Tallinna - Helsinki
• Reserviläisliiton juhlaohjelma laivalla

Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna  klo 18:30 - 08:00
Tallinna - Helsinki   klo 12:30 - 16:00
Tallinnassa mahdollisuus maissa käyntiin klo 08:00 – 12:00

Varaukset p. 010 2323 116 (ma-pe 8-17) • Ryhmävaraukset (yli 10 hlöä) p. 010 2323 109 (ma-pe 8-17)
Nettivaraukset www.matkapojat.fi/res60 • Ei toimitusmaksua!

matkapojat.fi

(Kysymykset sivulla 15)

1) Noin 1 400 henkilöä
2) Ruotsalainen
3) Vuorineuvos Reijo 

Tiesitkö että?

V
a
s
ta

u
k
s
e
tPirkan Viesti myös 

Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Karhisesta
4) Maasotakoulun
5) 5,10 euroa
6) Reservin vänrikki Leila Kaleva
7) Kouvolassa
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KILPAILUKUTSUJA
Pirkanmaan Reservipiirien mestaruusammunnat v.2015

Pistoolilajit
Nokian ampumarata, Sunnuntaina 31.5.2015 klo 9. Isopistooli, klo 11. 

pienoispistooli ja klo 14. pistoolin pika-ammunta. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jorma Laakso, puh. 040 586 5200 tai 

sähköpostilla jotelaakso@gmail.com yhdistyksittäin 23.5.2015 mennessä.

Pienoiskiväärilajit
Nokian ampumarata, Sunnuntaina 31.5.2015 klo 10. 

Pienoiskivääri 60 ls makuu ja 3x20 ls.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Pekka Niemelä p. 040 5220760 iltaisin tai 

sähköpostilla pekkaniemela@saunalahti.fi  yhdistyksittäin 23.5.2015 mennessä.

Kiväärin kenttäammunta ja RA-7
Lempäälä, Sat.lennoston rata. 

keskiviikkona 27.5.2015 klo 17 ja 18 kenttä ja klo 19 RA-7
Kenttäammunta: ResUL:n sääntöjen mukainen ase ja toisena optinen tähtäin. RA-7: 

ResUL:n sääntöjen mukainen ase. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Oiva Kuhlman p. 050 3633787 tai

sähköpostilla oikku.kuhlman@gmail.com yhdistyksittäin 20.5. 2015mennessä.

Perinnease
Sastamala, Matinsuon rata. Lauantaina 28.3.2015 klo 9. Resul sääntöjen 

mukaan. Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).
• Perinnekivääri 100m 15lks makuu+15lks pysty
• Perinnekivääri kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py
• Perinnepistooli 50m 30lks.
• Sovellettujen sääntöjen mukaan.
• Perinnepistooli ”lyhyt” koulu 25m. Ennen v 45, mahduttava tarkastus 

laatikkoon (alle 18cm).
• Perinnekiikarikivääri 150m 10lks kaiken maailman sotilasmallit, ennen 

v45 kertatuli tai itselataava kertatuli. Jalka sotilaskelpoinen. Kiikari 
suurennus ammuttaessa max 6, teknisesti max 9x. Ei elektroniikkaa,
valaistua ristikkoa, valopistettä. Ei parallaksi säätöä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 
tai sähköpostilla misal@jippii.fi  yhdistyksittäin 21.3.2015 mennessä. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sunnuntaina 12.4.2015 klo 12. Resul sääntöjen mukaan
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).

• Perinnekivääri 150m 15+15 ls makuu (simuloitu 300m)
• Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls.
• Perinnepistooli koulu 25m 30 ls
• Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25m 15+15 ls.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai 
sähköpostilla misal@jippii.fi  yhdistyksittäin 21.3.2015 mennessä. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kaksoishirvi
Sastamala, Matinsuon rata perjantaina 8.5.2015 klo 17. 

Lajit: kertatuliase ja itselataava.
Ilm. ja tiedustelut: Mika Saarela p. 0400 356071 tai 

sähköpostilla saarela.mika@kopteri.net yhdistyksittäin 1.5.2015 mennessä.

FP
Sastamala, Matinsuon rata perjantaina 8.5.2015 kaksoishirven jälkeen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai 
sähköpostilla misal@jippii.fi  yhdistyksittäin 1.5.2015 mennessä.

Palvelusase
Sastamala, Matinsuon rata. lauantaina 9.5.2015 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 2.5.2015 mennessä.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Henkilökohtainen kilpailu ikäkausisarjoin laji sääntöjen mukaisesti, 
joukkuekilpailu yhdistysjoukkuein ilman ikäkausisarjoja. 

Osallistumismaksut: 12 euroa/laji henkilökohtaisissa, joukkueet 15 euroa. 
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL / Reserviläisliiton sekä 

RESUL:n mestaruuskilpailuihin. 
Muistakaa ilmoittautua annettuihin määräaikoihin mennessä!

HUOM!
Pirkanmaan Reservipiirien KEVÄTAMMUNNAT 

Pienoispistooli
Aitovuoren rata, torstaina 7.5.2014 klo 18.00.

Pienoispistooli 30 pikaosio + 3 x 10 pika-ammunta, 
ikäkausisarjat ja harrastelijat.

Tiedustelut: Juha Moijanen puh. 0500 625 246 tai 
sähköpostilla juha.moijanen@pp.inet.fi 

Pirkanmaan Reservipiirien ampumatoimikunta

Toimintaa 
yhdistyksissä!

Lempäälän Reserviläiset 
mukana Lempäälän Hakkarin 24h 
hiihdon muonahuollossa.

Lempäälän Reserviläiset avusti 16.–17. tammikuuta 2015 Lempäälän Kisan 
kuntojaostoa järjestämällä ruokahuoltoa tässä jo 25. kertaa järjestetyssä hiih-
totapahtumassa. Mukana oli 22 joukkuetta hiihtämässä vuorokauden ajan. 
Yleensä yksi hiihtovuoro kesti 1-2 tuntia, joten hiihtäjille ja yleisölle maittoi 
sekä tarjolla ollut makkara että hernekeitto.

   Veikko Kuumola

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

JOTOS-TEEMAILTA eli INFO 
9.4.2015 klo 18.00-21.00

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä jotoksille, selventää mikä tai mitä 
jotos oikein on, sekä antaa kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille. Kyllä ko-

keneemmatkin maastokähmyt saavat ammennettua jotakin lisää tästä illasta.
Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee itse reittinsä, yöt nukutaan, kaikki 

varusteet, muona ja majoite kannetaan partion mukana. Jotos on käytännössä kuin 
partiotaitokilpailu. Partion koko on 2-5 henkilöä. Runsaasti paikallisia ja valtakunnal-

lisia jotoksia on tarjolla pitkin vuotta.
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.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi .

HUOMAA MYÖS: JOTOSRASTI-ILLAT 1 JA 2
HUOMAA MYÖS: JOTOSKOULUTUKSEN MAASTOPÄIVÄ 25.4.2015

HYVÄ MAANPUOLUSTUSTOIMIJA,
MUISTA TEHDÄ SOITTOTILAUSPYYNTÖ AJOISSA!

Mikäli yhdistyksesi juhlii vuonna 2016 tai 
järjestää muun tapahtuman, johon 

TOIVOTAAN ESIINTYMÄÄN SOTILASSOITTOKUNTAA. 
Tee soittotilauspyyntö Pirkanmaan aluetoimistoon 

maaliskuun 2015 aikana!
Tilaisuuksiin voi toivoa esiintyjäksi Parolassa toimivan 
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan lisäksi myös 

Laivaston soittokunnan Turusta tai 
Ilmavoimien soittokunnan Jyväskylästä. 


