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Juhlapuhe Maanpuolustusjuhlasta Vesilahdelta

Suomalaisen
asevelvollisuuden voima
Pitkin viime vuotta on julkisuudessa keskusteltu vilkkaasti asevelvollisuudesta. Tämä on hyvä asia, ja hyvää on
myös, että keskustelu elää ja muuttuu
ajassa. Asevelvollisuutta on tarkasteltava ainakin kolmesta näkökulmasta, mitään niistä unohtamatta. Strateginen näkökulma sisältää valtion velvollisuuden
huolehtia kansalaisten turvallisuudesta.
Yhteiskunnallisessa näkökulmassa on
kyse muun muassa siitä, miten kokonaistaloudellisesti on tarkoituksenmukaisinta järjestää sotilaallinen puolustus.
Yksilön näkökulmasta kyse on kansalaisen panoksesta yhteisen turvallisuuden
hyväksi.
Mielipidetutkimusten valossa voidaan arvioida, että kansalaisten vahva
tuki yleiselle asevelvollisuudelle jatkuu.
Tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Siksi puolustusvoimien on koko
ajan huolehdittava asevelvollisuuden
vaikuttavuudesta ja tuloksista sekä erityisesti välittömästä vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa. Kaikkien näiden
näkökohtien kannalta katsottuna on
varusmiespalveluksen ja reservin kertausharjoitusten järjestelyjä jatkuvasti kehitettävä. Näin onkin tehty, ja siinä on
käytetty myös muun yhteiskunnan asiantuntemusta puolustusvoimien omien
toimien lisäksi.
Mielipidetutkimusten mukaan varusmiespalvelukseen sisältyy paljon myönteisiä kokemuksia. Kun varusmiehiltä
esimerkiksi on kysytty, mistä heidän kokemustensa perusteella armeijassa hyvä
yhteishenki muodostuu, esiintyy vastauksissa useimmiten kaksi asiaa: tehdään

yhdessä ja autetaan heikompia. Nämä varusmiesten mielipiteet palveluksen päättymisvaiheessa osoittavat mielestäni, että
varusmiespalvelus edistää yhteisöllisyyttä. Tutkimusten mukaan varusmiehet
kokevat myönteisinä asioina palveluksen aikana tavatut ihmiset, yhteishengen,
puolustusvoimissa saadut kaverit ja onnistumisen kokemukset, viimemainitut
varsinkin toiminnoissa, jotka ovat aluksi
näyttäneet vaikeilta, mutta joista suoriutuessaan on ylittänyt itsensä. Tutkimuksissa tulee esiin myös se, että varusmiehet
arvostavat haastavaa koulutusta. Siihenkin tulemme panostamaan.
Koulutuksen järjestelyissä varsinkin
varusmiespalveluksen alkuvaiheessa on
paneuduttu siihen, miten voidaan edistää nuorten armeijaan sopeutumista
ottaen huomioon heidän elämäntottumuksensa asepalvelusta edeltäneeltä ajalta. Tämä on asia, joka on puolustusvoimien toimintatavoissa jatkuvasti otettava
huomioon – täyttämällä samalla se tärkeä vaatimus, että meidän on koulutettava asevelvollisista sotilaita. Varusmiesten arviot palveluksesta ja koulutuksesta
ovatkin muutamana viime vuotena tasaisesti parantuneet, mikä voidaan havaita kaikille palveluksen päättyessä tehtävien ns. loppukyselyjen tuloksissa.
Puolustusvoimat ja muu yhteiskunta
ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Aina ei
ehkä tule ajatelleeksikaan, kuinka tiivis
ja laaja tämä yhteys on. Yhteiskunnallisena ilmiönä syrjäytyneisyys tai syrjäytymiskehitys koskettaa myös puolustusvoimia. Voidaan sanoa, että suomalaisen
yhteiskunnan kehityspiirteet kulloinkin
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edellisten parin vuosikymmenen ajalta
kävelevät puolustusvoimien porteista sisään kaksi kertaa vuodessa, kun nuoret
tulevat varusmiespalvelukseen. Näyttää
siltä, että ennen palvelukseen tuloa alkanut syrjäytymiskehitys on yhteydessä
ongelmiin varusmiespalveluksen suorituksessa sekä siihen, että palvelus joudutaan keskeyttämään määräajaksi, taikka henkilö vapautetaan siitä kokonaan.
Palveluksen keskeytyksen monet nuoret
kokevat suurena henkilökohtaisena pettymyksenä.
Varusmiespalvelus kasvattaa nuorten
yhteenkuuluvuutta ja voi siten myös
ehkäistä syrjäytymiskehitystä. Olen tavannut varusmiehiä, jotka aikaisempaan
elämäänsä verraten sanovat, ettei heistä
ole koskaan pidetty niin hyvää huolta
kuin armeijassa.
Puolustusvoimien välittömät keinot
ehkäistä syrjäytymistä ovat varsin rajoitetut, mutta joitakin mahdollisuuksia siihen on. Esimerkkinä voin mainita Aikalisä -toiminnan. Siihen kuuluu,
että niissä tapauksissa, jolloin varusmiespalvelus on jouduttu keskeyttämään,
puolustusvoimat saattaa henkilön hänen suostumuksellaan yhteyteen hänen
asuinpaikkansa sosiaaliviranomaisten tai
etsivän nuorisotyön kanssa. Näin tehdään tarvittaessa jo silloin, kun nuori osallistuu kutsuntoihin. Tällä tavoin
pyrimme auttamaan nuorta eteenpäin
ja tukemaan hänen sosiaalisten yhteyksiensä jatkuvuutta. Pirkanmaalla kutsunnoissa jokainen kutsunnanalainen
tapaa henkilökohtaisesti oman kuntansa
koulutetun aikalisäohjaajan.

uutisia!
60-vuotis juhlaristeilyn
markkinointi käyntiin
Reserviläisliiton vuosikokous
järjestettiin Lepaan Kartanon
tiloissa 12.4.2014. Normaalien vuosikokousasioiden lisäksi
kevätkokoustapahtuman yhteydessä käynnistyi Reserviläisliitto
60 vuotta -risteilyn myynti. Liiton jäsenet pääsevät Silja Europa
-aluksella 11.–12.4.2015 järjestettävälle risteilylle halvimmillaan kymmenellä eurolla, koska
liitto tukee osallistumista. Paikalla oli noin 70 kokousedustajaa, joista pirkanmaalaisia neljätoista. Liiton syyskokous on
kaksipäiväinen ja järjestetään
marraskuussa Joensuussa.

Kuva: Raimo Ojala

Puolustusvoimien nykytehtävien perusteella ei tällä hetkellä ole erityistä tarvetta kasvattaa nimenomaisesti naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden määrää. Nykyisellä tasolla asepalveluksen suorittavien naisten määrän
arvioidaan riittävän puolustusvoimien
tarpeisiin koska järjestelmä tuottaa riittävästi naisia myös kriisinhallintatehtäviin ja puolustusvoimien ammattisotilaiksi.
Puolustusministeriön aloitteesta on
aloitettu selvitys naisten vapaaehtoiseen
asepalvelukseen hakeutuvien määrän
kasvattamismahdollisuuksista. Naisten
vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden määrän kasvattamisessa on
tunnistettu ensisijaisena keinona rekrytoinnin tehostaminen lähestymällä naispuolisia ikäluokkia nykyistä tehokkaammin ja yksilöllisemmin.
Puolustusvoimat pilotoi kevään 2014
hakeutumiseen liittyen uuden menettelytavan naisten lisäämiseksi vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tehostetun
rekrytoinnin pilotti naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen järjestetään Pirkanmaan aluetoimistossa. Pilotoinnin
kohderyhmänä ovat 19 ja 20 vuotiaat
naiset Pirkanmaan aluetoimiston kuntien alueella. Kohderyhmälle lähetettiin
rekrytointikirje helmikuun alussa. Itse
valintatilaisuus oli huhtikuussa.
Hyvää kevään jatkoa kaikille!
Veli Rajala
majuri
Pirkanmaan aluetoimisto
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Asiantuntijalta
Panssariprikaati valmistautuu ottamaan vastuun alueellisesta toiminnasta Pirkanmaalla vuoden
2015 alusta. Pirkanmaan aluetoimisto Tampereella on kiinteä osa Panssariprikaatia ja se vastaa
omasta tehtävästään paikallisesti. Näin Puolustusvoimien yhteys ja tuki Pirkanmaan reserviläisja vapaaehtoisen maanpuolustustyön eri toimijoihin säilyy vahvana.

Puolustusvoimauudistuksen toteutus
käynnissä Panssariprikaatissa
Panssariprikaatin vuosi 2014 on alkanut perinteisissä merkeissä. Palvelukseen
astui noin 1100 alokasta tammikuussa.
Peruskoulutuskauden tärkeimmät tavoitteet ovat sopeutuminen sotilaselämään, ampumataito sekä sotilaallinen
käytös ja ulkonäkö. Sopeutumista mitataan mm. palveluksen keskeyttäneiden
lukumäärällä, jonka perusteella voidaan
arvioida että I/14 saapumiserän osalta
on onnistuttu varsin hyvin - poistumaprosentti on pieni.
Palvelukseen astuminen merkitsee
melkoista muutosta nuoren alokkaan
rutiineihin. Tuvan jakaminen useiden
ihmisten kanssa, ennalta määrätyn päiväohjelman noudattaminen, jatkuvien
ohjeiden kuuntelu ja uusien ihmisten
jatkuva kohtaaminen ovat kenelle tahansa melkoisia haasteita.

Ampumataito ja sotilaallinen
käytös niille kuuluvalle tasolle
Ampumaratapäiviä kahdeksan viikon
peruskoulutuskauteen ei mahdu kuin
viidestä seitsemään, joka on ajallisesti
vähän. Onneksi kasarmilla voi harjoitella eko-aseilla ja ainakin suurimmat virheet saadaan korjattua.
- Kiertäessäni ammunnoissa olen ha-

vainnut, että alokkaista on kehittynyt varsin hyviä ampujia. Olen törmännyt erittäin harvoin ampujaan, jolla on kokonaan
idea hukassa. Parhaat iskemäkasat ovat olleet tulitikkuaskin kokoisia sellaisillakin
ampujilla, joilla ei ole aiempaa ampumaharrastusta. Ampumataitotestit ovat edelleen käynnissä, joten tarkempia tuloksia ei
vielä ole tiedossa, toteaa Panssariprikaatin
komentaja eversti Pekka Järvi.
Sotilaan käytös ja ulkonäkö rakentuvat ja kehittyvät valapäivään mennessä.
Ensimmäinen selkeä muutos oli havaittavissa jo toisella palvelusviikolla, jolloin
yleissotilaallisuus ja mm. sotilasarvojen
tuntemus oli lisääntynyt merkittävästi.
Kenraalin ja kersantin arvomerkitkään
eivät enää mene niin usein sekaisin. - Samoin puhuttu kieli muuttuu sotilaiden
omaksi salakieleksi, jota uutena komentajana on toisinaan ollut vaikea ymmärtää, toteaa Järvi.
Alokkaiden käytös on nykypäivänä
huomattavasti vapaamuotoisempaa kuin
useimpien tämän lehden lukijoiden ollessa palveluksessa. Joukkoon on mahtunut monia hyviä hetkiä, kuten erään
alokkaan tauluilmoitus ampumaradalla.
Järven saapuessa taulun kohdalle komppanian päällikön kanssa oli alokkaan
huomio jossain muualla.

- Katselin alokkaan taulua ja totesin, että iskemäkasa oli hieman sivussa, mutta varsin hyvin koossa. Tällöin
alokas kääntyi ja havaitsi everstin ja
kapteenin tutkivan taulua. Ajattelin
mielessäni miten hämmentynyt alokas
olisi, mutta turhaan. Hän teki asennon, vilkaisi ketä paikalla on ja aloitti:
”Herra eversti, kuten myös herra kapteeni…”. Tämän jälkeen tuli kelvollinen selitys.

Huolenpitoa alaisista
on korostettava
Järvi on kiertänyt mm. esikunnan koulutusosaston henkilöstön kanssa tarkastamassa joukkojen koulutusta. Varusmiesten yleisilme on ollut positiivinen.
Vanhoille kouluttajille on entisestään
kirkastunut tarve muistuttaa kaikkia
johtajia alaisten huolehtimisesta. Erityistä huolta olemme kantaneet alokkaiden pukeutumisesta kylminä talvipäivinä. Nuoret eivät nimittäin aina enää
tiedä, miten tulee varautua koko päivän
ulkona oloon. Eteen on tullut monia värikkäitä tilanteita, mutta onneksi ryhmänjohtajat ja joukkueenjohtajat ovat
katsoneet myös lumipuvun alle ja korjanneet pahimmat puutteet.

Pirkanmaan alueen tarpeet
vahvasti mukana suunnittelussa
Puolustusvoimauudistus on Panssariprikaatin osalta suunniteltu hyvin ja toteutus on käynnissä. Sotilasläänien lakkauttamisen myötä Panssariprikaatin
toiminta-alue kattaa 2015 alusta alkaen Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan sekä Keski-Suomen maakunnat. Uudistus lisää prikaatin vastuita
sekä näkyvyyttä tavalla, jota ei vielä edes
osaa täysin hahmottaa.
Panssariprikaatin katse on tulevaisuudessa ja usko siihen, että uudistuksen
myötä toimintaedellytykset kehittyvä,
on vahva. Valmistelut 1.1.2015 organisaatiouudistuksen osalta ovat täydessä käynnissä myös Pirkanmaan osalta ja
maakunnan erityispiirteet huomioidaan
suunnittelussa.
Prikaatin komentaja joukkoineen toivottaa hyvää kevättä kaikille Pirkan Viestin
lukijoille Panssariprikaatin iskulauseella:
Iske ja murra!
Ari Pakarinen
kapteeni
Panssariprikaati

Esittelyssä eversti Pekka Järvi –
Panssariprikaatin kasvatin paluu juurilleen
Aloitin Panssariprikaatin komentajana
1.1.2014. Olen syntynyt vuonna 1963
Hattulassa ja asun nykyään Sattulan kylässä kivenheiton päässä Panssariprikaatista. Perheeni kokoonpanoon kuuluvat
vaimo ja poika. Suoritin varusmiespalveluksen Panssarivaunupataljoonassa 198283 ja PSRUK:n kurssinumero on 171.
Panssarivaunuista on kertynyt kokemusta sen verran, että viime vuodet lähes käyttämättöminä ovat taskussa olleet
kortit T-54/55, T-55M, T-72, BMP-1,
BMP-2 sekä BTR-60 tyypeille. Osallistun parhaillaan henkilökunnan Leopard-kurssille.
Sotilasuralleni on mahtunut lukuisia
mielenkiintoisia tehtäviä ja Panssariprikaatin komentajan tehtävä on luonnollisesti panssarimiehelle ”piikkipaikka”. Kaikesta huolimatta ne sotilasuran
muistorikkaimmat vuodet ajoittuvat kadettikoulun jälkeisille vuosille, jolloin
sain päivittäin olla joukkojen kanssa harjoituksissa. Paluu Parolannummelle antaa kuitenkin mahdollisuuden verestää
noita muistoja ja hankkia uusia.
Vapaa-aikani kuluu vaihtelevien harrastusten parissa. Takavuosien kilpaurheilu on vaihtunut ”hyötyliikuntaan”,
satunnaiseen kalastukseen sekä rakennuspuuhasteluun. Harrastuksiini kuuluu myös ruuanlaitto ja ainakin omasta
mielestäni olen melkoisen hyvä kokki.

Pirkan Viesti 2

2014

Ajatuksia
komentajan tehtävästä
Kun sain tiedon valinnastani panssariprikaatin komentajaksi viime vuoden elokuussa, olin luonnollisesti hyvin tyytyväinen. Joukko-osaston komentajaksi pääsee
lopultakin vain harva ja valinta tehdään
aina hyvien ehdokkaiden joukosta. Tällä
kertaa olin onnekas ja minut valittiin komentajaksi omaan joukkooni.
Palvellessani varusmiehenä eversti
Matti Aaltosen komentamassa Panssariprikaatissa minulle, kuten kaikille palvelustovereilleni opetettiin, että
Panssariprikaati tunnetaan ”Perinteistä,
Yhteistyöstä sekä Iskuvoimasta”. Nykyään niitä kutsutaan arvoiksi. Vuosien aikana Panssariprikaatin komentajat ovat
huolehtineet, että arvot ovat säilyneet.
Ilmatorjuntajoukkojen siirryttyä Turusta ja Helsingistä Parolannummelle perinteet ovat entisestään vahvistuneet.
Perinteet ovat merkittävä osa Panssariprikaatia. Maastopuvussa kannettava kolminuolitunnus liittää nykypäivän
panssarisotilaat Panssaridivisioonan veteraaneihin. Edellytänkin, että jokainen
panssariprikaatissa palveleva kantaa Laguksen nuolia ylpeydellä.
Panssariprikaatin iskuvoima koostuu osaavista ihmistä, jotka yhteistyössä käyttävät panssariprikaatille uskottua

suorituskykyistä sotavarustusta. Yhteistyö oli jo jatkosodan Panssaridivisioonan iskukyvyn ydin ja on edelleen panssariprikaatin ominaispiirre.
Koulutus on Panssariprikaatin tärkein
tehtävä ja siinä on onnistuttava joka päivä. Onnistumisen edellytys on, että kouluttajat osaavat asiat itse ja ovat innostuneita työssään.
Hyvät tulokset saavutetaan, kun koko
prikaatin henkilöstö sitoutuu tehtävänsä mukaisesti kouluttamaan tai tukemaan koulutusta. Tavalla tai toisella
kaikki prikaatin tehtävät liittyvät koulutukseen. Esimerkiksi kunnossapidon
ihmiset mahdollistavat omalla työllään
koulutuksessa tarvittavan materiaalin
käyttökunnon, kun taas esikunnan henkilöstön tulee omalla työllään vapauttaa
perusyksiköitä hallinnon taakasta.
Varusmiesjohtajien asema on hyvien
tuloksien saavuttamisessa aivan keskeinen ja komentajana aion panostaa heihin. Heitä on opastettava, kannustettava
ja heille on osoitettava arvostusta.
Rehellisen palautteen antaminen on
tärkeää. Joskus tuntuu siltä, että palaute
on kritiikitöntä ja heikotkin suoritukset
hyväksytään hyvin arvioinnein. Tämä voi
johtaa mm. perusasioiden heikkoon suoritustasoon. Siksi edellytän asioista puhumista niiden oikeilla nimillä kuitenkin
muistaen, että asiat pitää esittää oikealla

Eversti Pekka Järvi. Kuva: Simo Naumanen, Panssariprikaati

tavalla. Motivaatiota ei saa tappaa.
Puhutteluissa henkilökunnalle ja varusmiehille olen korostanut kolmea asiaa, jotka ovat:
1. Asenne - tahto tehdä työnsä hyvin.
2. Johtajan paikka - johtaja on juuri siellä missä oma joukkokin on.
3. Ihmisten kohtelu - ihmisiä kohdellaan asianmukaisesti, reilusti, pilke
silmäkulmassa ja kielenkäytön pitää
olla asianmukaista.
Pekka Järvi
eversti
Panssariprikaatin komentaja
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Hengellinen palsta
Äidin perintö
Rintamalla palvelevilta miehiltä tiedusteltiin haastattelututkimuksessa
”Mikä on kaunein sana suomen kielessä?” Ylivoimaisesti kauneimmaksi
arvioitiin sana ”äiti”. Toukokuun toisen sunnuntain jumalanpalveluksen
aihe on ”Jumalan kansan koti-ikävä”.
Aiheet liittyvät toisiinsa; koti ja äiti
kuuluvat varhaisimpiin elämänkokemuksiimme. Varmasti nuo rintaman
karut olot herkistivät muistamaan
ensimmäisiä kokemuksia, perusturvallisuuden ja lämmön kokemuksia.
Nuo kokemukset rakentavat sisäistä turvaverkkoa elämän myrskyihin
ja tyveniin. Muistot kodista ja äidistä vaikuttavat oman elämän rakentamiseen ja niihin arvovalintoihin, joita
teemme eri tilanteissa. Turva tai tur-

vattomuus vaikuttaa monella tavoin elämäämme.
Pääsiäisen jälkeinen aika on kristikunnassa juhlan aikaa. Iloitsemme Kristuksen ylösnousemuksesta ja Hänen voitostaan. Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa
elämässämme, vaan Ylösnousseen seurassa olemme osallisia hänen voitostaan. Seurakunta suuntaa katseensa uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on
mennyt valmistamaan omilleen sijaa.
Sinne ovat päässeet jo monet omaisemme ja läheisemme. Sinne olemme mekin
matkalla. Siksi aika ajoin koemme kotiikävää ja pohdimme oman matkamme
vaikeita vaiheita. Näissä tunnoissa muistamme niitä peruskokemuksia, joita
meillä on elämämme varrelta. Mieleen
saattavat nousta siunaavat muistot äidis-

tä, joka hoiti lastaan hellästi ja joka opetti tutun iltarukouksen.
Sotiemme ajoista on kulunut seitsemän vuosikymmentä. Muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa ja kodeissa
ovat olleet häkellyttävän suuria. Tämän
päivän ensilinjan joukkoihin sijoitetut
edustavat ikäluokkia, joille varhaislapsuuden koti on ollut aivan toisenlainen
kuin seitsemän vuosikymmentä sitten.
Kiireinen ja monella tavalla muutosvoittoinen elämänrytmi on asettanut lapset
ja nuoret monien aikaisemmin tuntemattomien haasteiden eteen. Ulkoisen
hyvinvoinnin kasvu ei ole taannut välttämättä samassa suhteessa sisäistä hyvinvointia. Muistot äidistä eivät kaikille ole
olleet auvoisia tai rakentavia. Turvallisuuden sijaan on lapsuudessa koettu pal-

jon sanatonta hätää ja turvattomuutta. Silti meillä jokaisella on äiti, oma
äiti sellaisena kuin hän on.
Kristillisen uskon näkökulmasta ihmisellä on kotipaikka Jumalan perheessä riippumatta omista ajallisista lähtökohdista. Tämän kotipaikkaoikeuden
on meille lunastanut Jeesus Kristus sovitustyöllään Golgatan ristillä. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan Jumalan
Poika vapautti meidät synnistä, syyllisyydestä ja katkeruudesta. Hän sovitti meidät elämään, elämään suhteessa
Häneen ja toisiimme. Tästä suhteesta
muodostuu elämän tasapaino.

yhteydessä on yleensä nautittu lounas.
Alusta lähtien laskettuna veteraanien ja
seniorien retkiä ja vierailukäyntejä on
ollut noin 120 kpl. Parhaissa kohteissa
on käyty jopa neljä kertaa. Ulkomaan
matkoja on tehty Unkariin, Viroon,
Ruotsiin ja Venäjälle. Vuodesta 2009
lähtien kuvauksia seniorien tapahtumista löytyy nettisivulta http://www.
rul.fi/tampere/osastot/seniorit/
Historiaesityksen jälkeen seurasi vapaa sana, jossa Timo Mitrunen muisteli veteraaneja kerhon nuorimman
puheenjohtajan näkökulmasta. Kun
oli vielä laulettu yhteisesti Sillanpään
marssilaulu, siirryttiin nauttimaan Suomalaisen Klubin tarjoamaa juhlaillallista, jonka aikana myös entinen esimies
Erkki Aaltonen käytti puheenvuoron.

TAMRUN seniorit 40v.
Seniorit 40-vuotisjuhlassa Matti Heinivaho
laulaa, säestäjänä Risto Hiltunen. Kuvat: Markku
Rauhalahti

Lauri Salminen
kirkkoherra
Nokian seurakunta

TAMRUn senioriosasto
täytti 40 vuotta
Tampereen Reserviupseerien senioriosaston 40-vuotisjuhlaa vietettiin
5.4.2014 Tampereen Suomalaisen Klubin Marskin salissa. TAMRUn tervehdyksen tilaisuuteen toi puheenjohtaja
Mikko Hörkkö. Hän käsitteli puheessaan seniorien merkitystä reserviupseeritoiminnalle ja muisteli myös sodan käynyttä isoisäänsä. Tämän jälkeen
Matti Heinivaho esitti yksinlaulua
Risto Hiltusen säestyksellä. Seniorien
esimies Ilkka Mäntyvaara kertoi osaston historiasta, josta seuraavassa on lyhennelmä.
Reserviupseerien piirissä oli 1970-luvulle tultaessa jo pitkään elänyt ajatus oman osaston perustamisesta sotaveteraaneille. 5.4.1974 kokoontui 46
sotaveteraania Suomalaiselle Klubille
keskustelemaan asiasta ja päätettiin perustaa väliaikainen toimikunta viemään
asiaa eteenpäin. Veteraaniosaston ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 15.10.1974 Ruotsalaisella Klubilla. Ensimmäiseksi esimieheksi valittiin
inskomkapt Kauko Paatola ja kirjuriksi maj Paavo Ollinsaari. Veteraanien ohjelmaan kuuluivat alusta lähtien
perhelounaat esitelmineen sekä retket
tamperelaisiin kohteisiin ja kauemmaksikin. Paljon osallistuttiin myös Siivikkalan majan kunnossapitotalkoisiin.
1980-luvulla veteraaneilla oli kerhon
vilkkaimpiin kuuluva osasto, jossa oli
vuoden 1983 alussa 333 jäsentä. Lou-

naille ja retkille saattoi osallistua jopa
50 henkilöä. Vuonna 1993 suoritettiin
pääasiassa veteraanien toimesta keräys,
jonka tuloksena Eesti Kaitseliitin Tarton osastolle luovutettiin henkilöauto
Polonez ja vielä 4500 mk rahaakin.
Vuonna 2002 todettiin, että sotaveteraanien osuus jäsenistössä oli luonnollisista syistä vähentynyt, eivätkä
siviiliuralla työskennelleet yli 60-vuotiaat jäsenet enää kokeneet täyttävänsä
veteraani-nimikkeen kriteereitä. Tästä
syystä osasto päätti syyskokouksessaan
17.10.2002 ottaa nimekseen Tampereen Reserviupseerit ry:n seniorit.
Vuodesta 2007 on pidetty säännöllisesti kerran vuodessa seniorien saunapäivä Siivikkalan majalla. Vaikka yhdistys joutui luopumaan majasta vuonna
2005, sitä on voitu käyttää yhdistyksen
tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Majasta luopuminen synnytti seniorien piirissä ajatuksen ruveta keräämään
tietoa muistakin vastaavista majoista.
Näin alkoi vuonna 2009 Erkki Aaltosen vetämä asevelimajaprojekti, jonka tuloksena ilmestyi viime vuonna
324-sivuinen matrikkeli Asevelimajat.
Viime vuosina seniorien lounas- ja
esitelmätilaisuuksia sekä vierailukäyntejä on ollut yhteensä keskimäärin 6
- 8 kpl vuodessa. Vierailukäynnit ovat
suuntautuneet pääasiallisesti paikallisiin yrityksiin ja museoihin sekä puolustusvoimien kohteisiin ja niidenkin
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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

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
virkeänä juhlan jälkeen arkiseen työhön
Juhlavuoden karkelot ovat takana ja uusi toimintavuosi on
käynnistynyt perinteisen vilkkaalla tavalla. Vuoden 2014
koko kurssitarjonta on luettavissa MPK:n kotisivuilta.
Hämeen maanpuolustuspiirin eri Koulutus- ja tukiyksiköiden kurssien yksityiskohdat ovat vielä tarkemmin esillä
facebook sivuillamme. Käykääpä tutustumassa.
MPK järjesti valtakunnallisesti vuonna 2013 yli
1700 koulutustapahtumaa, osallistujia oli noin 45 000
ja kurssivuorokausia noin 76 500. Edelleen kaksi kolmasosaa tarjonnasta oli sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta, joka sisältää Puolustusvoimien tilaaman
koulutuksen, ja yksi kolmannes kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Puhutaan siis sangen
merkittävästä toimijasta reservin suorituskyvyn ylläpidon ja maanpuolustus- ja kansalaistaitojen ylläpitäjänä.

Hämeen maanpuolustuspiirin vuosi 2013
Hämeen maanpuolustuspiirin vuosi 2013 oli työntäyteinen. Vuoden aikana järjestettiin 223 erilaista
kurssia, joilla kävi yli 6100 kurssilaista ja saavutettiin
11 500 koulutusvuorokautta.
KOTU-yksiköittäin Kanta-Hämeen kursseilla kävi yli
1800 kurssilaista ja saavutettiin yli 3600 vuorokautta. Päijät-Hämeessä kurssilaisia oli yli 1900 ja kurssivuorokausia
yli 3300. Pirkanmaalla kursseille osallistui yli 2300 kurssilaista ja kurssivuorokausien määrä oli yli 4500.
Kaikki tämä toteutettiin vapaaehtoisten toimijoiden
voimin. He tekivät mahdolliseksi laadukkaiden ja mie-

lenkiintoisten tapahtumien järjestämisen ja tarjoamisen maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta
kiinnostuneille kansalaisille. Kursseista saatu palaute
oli jälleen erinomainen. Viisiportaisella asteikolla valtakunnallinen palautekeskiarvo oli 4,2. Kaikki Hämeen
mpp:n KOTU:t ylsivät vähintään tähän tulokseen.
Tyytyväisyys tarjontaan ja kurssien sisältöihin on erinomaista luokkaa.
Koko MPK:n toiminnan ytimessä ovat nämä vapaaehtoiset toimijat. Heidän sitoutuneisuutensa ja hyvä
yhteishenkensä ovat esimerkillisellä tasolla. He tekevät
pyyteetöntä työtä kokonaismaanpuolustuksen laajalla
kentällä. Syvä kumarrus ja kiitos tästä työstä!
20-vuotisjuhlien yhteydessä palkittiin Hämeen
mpp:n vuoden kouluttajana Päijät-Hämeen KOTUyksikön pioneeriosaaja Tuomo Pohjantuli. Lisäksi palkittiin muita ansioituneita toimijoita ja yhteistyökumppaneita erilaisilla muisto- ja palkitsemisesineillä.

Vuoden 2014
toiminnasta
Vuodelle 2014 on Hämeessä suunniteltu järjestettäväksi 250 kurssia ja täten saavuttaa 11 600 koulutusvuorokautta. Tarjonta on pääosin sisällöltään edellisten vuosien kaltainen. Tänä vuonna on viikonloppuja, jolloin
käynnissä on jopa useita eri kurssia samanaikaisesti.
Tällä tavoin pyritään keventämään toimintaa tukevien
varuskuntien varastoille koituvaa rasitetta ja keskittämään kursseja.

MPK:n Pirkanmaan
Koulutus- ja tukiyksikön
kursseja

Pirkan Viesti myös
Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas
tykkääjä palkitaan!
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Kevät auringon loisteessa, kesää odotellen
Jukka Tonteri
piiripäällikkö
Hämeen maanpuolustuspiiri

Konnalan kuulumisia

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

10.5. MPK:n liikuntapäivä
• päivän aikana tutustutaan MPK:n ajankohtaisiin asioihin
14.-16.5. Erityisryhmien turvakurssi
• kurssilaiset tutustuvat puolustusvoimien toimintaan ja
arjen turvallisuuteen
23.-25.5. Maakuntakomppanian taisteluharjoitus
• kurssilla koulutetaan maakuntakomppanian henkilöstölle
uuden tehtävän mukaisia aiheita
14.6. Sotilaan kunto
• päivän aikana tehdään kuntotestit
14.-15.6. Reserviläisjohtaja 2
• päivän aikana harjoitellaan johtamisradalla ongelmatilanteiden ratkaisua
Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi
Tervetuloa mukaan!

Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen määrä on
edelleen hieman lisääntynyt. Odotukset kohdistuvat
vuoteen 2015, jolloin uuden paikallisjoukkokonseptin mukainen koulutus mahdollisesti otetaan myös
MPK:n valikoimaan mukaan. Samoin ensi vuoden
alusta kuuluu Keski-Suomen KOTU-yksikkö Hämeen
mpp:in. Toiminta-alueemme on siten yhteneväinen
PSPR:n kanssa. Tämä on hyvä asia koska alueen Aluetoimistot siirtyvät myös PVuudistuksen myötä PSPR:n
johtoon. Aluetoimisto on yksittäisen KOTU:n tärkein
yhteistyökumppani.
Vuoden päätapahtuma on HÄMEEN ILVES 2014
harjoitus syyskuun viimeisenä viikonloppuna Panssariprikaatissa. Tämä harjoitus on muodostunut Hämeen
maanpuolustuspiirin yhteiseksi ponnistukseksi, johon
kootaan kurssilaisia ja kouluttajia kaikista piirin KOTU-yksiköistä. Tarjonnassa on monipuolisia kursseja
kaikille kansalaisille.
Yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjen kanssa on alueellisia eroja. Yhteydet ovat olemassa, mutta ainahan voisi
mennä paremminkin. Nyt alan järjestöt aktivoitumaan
ja ottamaan yhteyttä teidän jäsenistöllenne sopivan
koulutuksen yhteisestä järjestämisestä paikallisten KOTUyksiköiden kanssa.

Johan alkoi kevät oikealla asialla.
Vihdoinkin on saatu muutama
ylemmän tason päättäjäkin tajuamaan, että turvallisuutemme ainoa oikea vastaus on NATOon
liittyminen. Toivottavasti kansan enemmistökin saadaan asian
taakse.
Me kehitimme turvallisuutta
hyvässä Ilmapiirissä huhtikuun
alussa noin 350 taistelijan voimin Pirkkalassa ja koulutimme
taas Satakunnan Lennoston reserviä. Koulutusta kävi seuraamassa
lennoston tuore komentaja eversti Pauli Rantamäki ja ilmavoimien koulutuspäällikkö everstiluutnantti Markku Jämsä, vanha
tuttavuuteni jo Kainuun ajoilta.

Komentaja hykerteli tyytyväisenä nähdessään reservinsä saavan
korkeatasoista koulutusta omien
toimialojensa perusasioissa. Tyytyväinen oli myös koulutuspäällikkö niin koulutuksen laatuun kuin
niihin ideoihin, joita tutustumispäivän aikana syntyi. Nyt saamme ilmeisesti melkoisen potkun
eteenpäin, kun Satakunnan Lennostossa jo toistakymmentä vuotta toteutettu reservin koulutusjärjestelmä jalkautetaan muihinkin
ilmavoimien joukkoihin ainakin
jossain muodossa.
Kouluttajani olivat tyytyväisiä
kuullessaan, että tulevassa Ilmavoimien poikkeusolojen organisaatiossa löytyy kaikille halukkaille
vapaaehtoiskouluttajille
tehtävä. Näin saadaan tästä kokeneesta joukosta paras mahdollinen hyöty jatkossakin. Tärkeintä
kouluttajaorganisaationi kannalta
on, että motivaatio lisääntyi entisestään.
Tätä kirjoittaessani on tunne kuin entisellä miehellä, joka
maapallon laidalla herätessään
totesi puskutraktorin odottelevan toimistonsa nurkalla. Kon-

nalan kuulumiset kirjoitetaan
jatkossa jossain muualla, koska
tämä parakki poistuu käytöstä.
Muutamme Tillin Ilkan kanssa
konttorimme pääsiäisen jälkeen
Petkeleen kerrostalolle perustettavaan uuteen toimistoon. Tilat
ovat asialliset ja siellä kyetään järjestämään pienehköjä kurssejakin
lennoston muuta toimintaa häiritsemättä.
Kesää ja lämpöä odotellen
Matti Soini
aluepäällikkö
MPK
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi

OLEMME FACEBOOKISSA!
TYKKÄÄ MEISTÄ,
TUHANNES TYKKÄÄJÄ
PALKITAAN”
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Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistujat
vasemmalta Niilo Mustikkamaa, Tampereen Suomalainen klubi, Ruutiukot, Mikko
Mäki-Haapoja Ylihärmän Reserviläisten
puheenjohtaja, Arto Isoaho Tampere, Raimo Salminen, Ruoveden Reserviläiset,
Jarmo Kivimäki, Ylihärmän Reserviupseerien puheenjohtaja, Mikko Virkajärvi, Ruoveden Reserviupseerikerho, Olavi Mattila,
Tampereen Suomalainen klubi, Ruutiukot,
Sauli Latvala, Ruoveden Reserviläiset,
Antti Peltola, Mannisen tilan omistaja, Jyrki Jokinen, Väärinmajan Maa- ja kotitalousseura.

Kannen valokuva
RESUL:n ampumasuunnistuksen
mestaruuskilpailut Sastamala
Kuva: Jaakko Lampimäki
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
3
4
5

Aineisto
06.06.
11.09.
24.11.

Ilmestyy
04.07.
10.10.
22.12.

Kunniakäynti Mannisen
taistelun muistomerkillä
Mannisen ankara taistelu käytiin
15.3.1918. Pitkän perinteen mukaan
ylihärmäläiset reserviläisjärjestöt ovat
laskeneet kukkalaitteen muistomerkille
taistelun vuosipäivänä. Juhlallinen kunnianosoitus suoritettiin myös 15.3.2014
kun taistelusta oli kulunut 96 vuotta.
Taistelussa kaatui yhdeksän ylihärmäläistä. Heistä nuorin oli 15 vuoden 6
kuukauden ja 11 päivän ikäinen lähettipoika. Vihollisen hyökätessä joukot jou-

tuivat toistensa lomaan ja rajut taistelut
jatkuivat iltapimeään saakka. Taisteluun
osallistu miehiä kymmenestä muustakin
Etelä-Pohjanmaan kunnasta.
Professori arkkitehti Johan Sigfrid
Sirén (s.17.5.1889 Ylihärmässä, k.
5.3.1961 Helsingissä) suunnitteli Mannisen taistelun jyhkeän muistomerkin.
Ylihärmäläiset pystyttivät sen vuonna
1937. Muistomerkki sijaitsee Ruovesi – Vilppula maantien varrella noin 1

km Väärinmajasta Vilppulaan päin. J.S.
Sirénin tunnetuin työ on vuonna 1931
valmistunut Eduskuntatalo.
Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistujat olivat Ylihärmästä, Ruovedeltä ja
Tampereelta. Jarmo Kivimäki kertoi
14.6. tulossa olevasta varsin merkittävästä ja isosta juhlasta täällä muistomerkillä ja Väärinmajalla. Kylätalo
Tapiolan odotetaan täyttyvän tuolloin
ääriään myöten. Raimo Salminen mainitsi, että ennen tuota juhlaa muistomerkki ja sen lähiympäristö siivotaan
ja kunnostetaan entistäkin ehommaksi.
Jorma Hautala

Mannisen taistelun peruja
Maatalon poika Kauno Sippola (1891-1971) Kauhavalta
osallistui vapaussodan kovaan
Mannisen taisteluun Ruoveden Väärinmajassa maaliskuussa 1918. Sitä ennen hän oli
mukana muun muassa Oulun
valtauksessa. Myöhemmin hän
toimi Kauhavan suojeluskunnan esikunnassa. Talvisodassa
hän oli vartionjohtajana. Vartioidessaan rautatiesiltaa Kauhavalla oli hänellä apunaan
muun muassa suojeluskunnan
poikaosasto. Kauno Sippola
on aikanaan kertonut pojalleen
Matti Sippolalle jännittävistä
tapahtumista. Yhtenä päivänä he olivat taistelujen välillä
lepäämässä eräässä Mannisen
talon hirsisessä rakennuksessa. Aivan
yllättäen hirsiseinän läpi tuli venäläisten tykinkuula viistoon alaspäin ja jäi
räjähtämättä tulipunaisena pyörimään
lankkulattialle. Hän löysi 75 mm:n
hylsyn maastosta ja otti sen ja vähän
lommoutuneen kuulan mukaansa kotiutuessaan taistelusta.
Kerran hän oli asemissa aidan takana jonkinlaisessa rinteessä serkkunsa Eino Sippolan kanssa. Einolla oli
aseenaan 7.62 kaliiberinen Colt-pistooli (Browning), Kaunolla kivääri pistimineen. Ollessaan asemissa
ennen hyökkäystä serkku oli luvannut pistoolinsa Kauno Sippolalle, jos
niin huonosti käy, että häneen osuu.
Serkkuun osuikin vähän myöhemmin
Messukylän taistelussa ja hän kuoli
siihen paikkaan. Kauno Sippola esitti
joukkueenjohtajalle, että hänen serkkunsa oli luvannut pistoolin hänelle ja

Mannisen taistelun
muistomerkin
80-vuotismuistojuhla

Ruoveden Väärinmajassa
la 14.6.2014 klo 12.00
Ohjelmassa
Klo 12

niin hän sai sen perikunnalta. Sitä on
myöhemmin luvanvaraisesti käytetty
muun muassa siantappoon. Nykyisin tuolla aseella ei saa ampua. Kauno
Sippola säilytti aikanaan kivääriä sängyn pohjalla, panokset olivat puulaatikon sisällä olevassa sinkkilaatikossa.
Oulun valtauksessa Kauno Sippola oli ryhmänsä kanssa tarkastamassa
erästä rakennusta, kun kaapista löytyi
punaisten puolelle kuuluva mies armoa anoen.
Kuvassa on Matti Sippola ja hänen
isältään perimiä Mannisen taistelussa käytettyjä välineitä. Kuvasta puuttuvat muun muassa kivääri ja rotanhäntäpistin. Kuvan pistin on n. 50
cm pitkä. Pahvilaatikko sisältöineen,
oikea tehopakkaus oli palkinto halonhakkuukilpailusta välirauhan aikana.
Sauli Latvala

Hartaushetki ja seppeleenlasku
lippulinnoineen muistomerkillä
Ruokailu ja vapaussotanäyttely
kylätalo Tapiolassa

Klo 14
Pääjuhla Tapiolassa
Juhlapuhe kansanedustaja,
puolustusvaliokunnan
pj. Jussi Niinistö
Ylihärmän soittokunta ja
Ruoveden mieskuoro esiintyvät
Lausuntaa Mikko Virkajärvi
Lopuksi kahvia, tutustumista
näyttelyyn ja seurustelua

Tervetuloa!
Järj. Ylihärmän ja Ruoveden reserviläisyhdistykset sekä Väärinmajan
Maa- ja kotitalousseura ry
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Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan
Reserviupseeripiiri ry

Sirkka Ojala, päätoimittaja
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Nykytiedottamisen
laaja-alainen kenttä

Sama kaiku on askelten
Roomalaisen sotateoreetikko Flavius
Vegetius Renatuksen otsikossa kuvattua lausumaa ei aika ole syönyt.
Samoihin aikoihin kirjoitettiin Kiinassa vastaavat toiminnalliset periaatteet Sunzin (Sun Tzu, 孫子) teokseen ”Sodankäynnin taito”, ja Sunzia
lähes 2000 vuotta myöhemmin Carl
von Clausewitz käsitteli vastaavaa tematiikkaa teoksessaan ”Vom
Kriege”(Sodankäynnistä).
Aika,
maantiede, kulttuuri, teknologia ja
turvallisuusympäristöt osoittavat erilaisuudestaan huolimatta pysyvyyttä
sotilaallisessa ja turvallisuuspoliittisessa ajattelusta läpi vuosituhanten.
Ja yksi johtopäätös ei muutu: vastaamme turvallisuudestamme ja itsemääräämisoikeudestamme viime
kädessä itse; pyrimme poliittiseen
ratkaisuun, mutta yksin on kuitenkin
vaikeaa. Talvisota opetti. Tajutaanko
vieläkään, millä veitsenterällä poliittinen ja sotilaallinen tilanne oli maaliskuussa 1940? Tämä ei saa toistua,
mutta, mitään akuuttia hätää ei ole.
Nyt.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
piirilehdissä käsitellään näinä päivinä varmasti Krimin ja Ukrainan tilanteen esiin nostamaa uutta turvallisuuspoliittista asetelmaa, eikä tämä
kirjoitus muodosta siinä mielessä
poikkeusta. Suomen turvallisuuspoliittisessa ajattelussa esillä olleet kriisimallit jouduttiin arvioimaan uudel-

leen ainakin osittain tänä keväänä.
Ongelmat energianjakelussa ja maailmankaupassa sekä terrorismin esiinmarssi ovat edelleen relevantteja uhkakuvia, mutta perinteisiä sotilaallisia
uhkakuvia, kuten laajamittaista hyökkäystä, ei tule sulkea pois.
Tapahtumat Ukrainan kriisissä
ovat perustellusti saaneet aikaan uuden aallon turvallisuuspoliittisessa
keskustelussa. Suomen kohdalla kysymyksessä on lähinnä paluu alkujuurille: yleiseen asevelvollisuuteen
perustuva ja hyvin koulutettuun reserviin perustuva järjestelmä on se
perusta, jolle uskottava puolustus rakentuu. Viime vuosien niukasta harjoitusvolyymista huolimatta on keskeisiä muutoksia kuitenkin voitu
valmistella myös vapaaehtoisissa harjoituksissa, joten Puolustusvoimat ja
sen koulutettu reservi on valmis vuoden 2015 organisaatioon. Puolustus
pelaa.
Elämme kiihkeitä aikoja, jolloin
ylireagoinnin vaara vaanii, mutta
elämme myös päättäväisyyden aikaa.
Suomella ei ole välitöntä turvallisuusuhkaa kenenkään taholta, joskin Venäjän taloudellinen hyvinvointi- yhteiskuntarauha heijastuu välittömästi
myös Suomeen. Päättäväisyyttä on
valmistella päätökset siitä, millaisessa
turvallisuusympäristössä ja sopimusverkostossa Suomi jatkaa toista itsenäisyyden satavuotistaivalta.

Olemmeko turvassa?
Kokonaisturvallisuus -ajattelun lähtökohtana on pitää huolta jokaisen Suomen kansalaisen hyvinvoinnista ja
turvallisuudesta. Tärkeää on turvata yhteiskunnan elintärkeät toiminnot
olosuhteista riippumatta sekä varautua
mahdollisimman hyvin poikkeamiin.
Turvallisuuskomitean tehtävänä on toimia maassamme kokonaisturvallisuuteen liittyvän ennakoivan varautumisen
laajapohjaisena yhteistoimintaelimenä.
Yhteiskunnan turvallisuuden edistämisessä kansalaisia liikkeellepanevana perimmäisenä voimana on huoli
isänmaamme, omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta. Vapaaehtoinen
maanpuolustustyö lujittaa merkittä-
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västi maamme turvallisuutta ja vahvistaa
kansalaisten yhteenkuuluvuutta.
Mikä turvallisuuttamme uhkaa ja mihin meidän oikeastaan pitäisi varautua?
Turvallisuuden käsite laajentunut siten
yhteiskunnan turvallisuuteen kohdistuu
hyvin monenlaisia uhkia sotilaallisten
uhkakuvien lisäksi. Elämme globaalissa
ympäristössä ja maailmanlaajuiset kehitystrendit ja ilmiöt vaikuttavat myös
meihin. Esimerkiksi Islannin tuhkapilvi osoitti kuinka luonnonmullistus voi
vaikuttaa myös merkittävästi toimintaan
Suomessa. Turvallisuuteen vaikuttaa ilmaston yhä lisääntyvät ääri-ilmiöt, kuten esimerkiksi Yhdysvaltoja riepotelleet
rajut talvimyrskyt. Ihmisten turvallisuu-

Vielä joitakin vuosia sitten tiedottaminen oli paljon yksinkertaisempaa, riitti
paperinen jäsenkirje ja paperilehti. Mutta sitten maailma muuttui pysyvästi, tulivat internet, www-sivustot ja erilaiset
sovellukset. Muutaman viime vuoden
aikana tiedottaminen onkin muuttunut
todella nopeaan tahtiin. Nyt päivän sana
on monikanavajulkaiseminen.
Enää ei riitä pelkkä www-sivusto
vaan sen rinnalle olisi avattava Facebook, Twitter, Blogi tai Instagram.
Ovatko nuo kaikki sitten ihan tarpeellisia, sitä kannattaa miettiä. Järkevintä olisi valita noista vain muutama yhdistyksen viestintäkanaviksi ja käyttää
niitä sitten tehokkaasti. Toisaalta kun
nuoria halutaan mukaan toimintaan,
on noiden uusien kanavien käyttämisestä varmasti hyötyä.
Omassa päätyössäni Museo Militarian museosihteerinä painin lähes päivittäin näiden tiedotuspulmien kanssa, sillä yksityisten museoiden
viestintä- ja markkinointibudjetti on
yleensä varsin rajallinen. Omaa luovuutta pitää siis käyttää, jotta tietoa
toiminnasta saisi välitettyä eteenpäin
mahdollisimman pienin kustannuksin
ja mahdollisimman monelle.
Facebook joka on yhteisöllinen sovellus, on tuttu jo suurimmalle osalle
suomalaisia. Facebookin avulla käyttäjä
voi pitää yhteyttä kavereihin, sukulaisiin ja julkisuuden henkilöihin ja yhteisöihin. Facebookin käyttö onkin aika
helppoa. Ongelmia voi aiheuttaa se että
palveluntarjoaja muuttaa sovelluksen
ulkoasua tai teknisiä vimpaimia todella usein. Lisäksi Facebook on nykyään
myös täynnä mainoksia ja omien Facebook-kavereiden viestejä joutuu nykyään etsimään mainosviidakon keskeltä.
Twitter eli mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät julkaisevat enintään 140

merkkiä sisältäviä viestejä eli twiittejä
ei ole vielä lyönyt itseään läpi suomalaisten keskuudessa samoin kun Facebook. Itse lähetin vasta muutama päivä sitten ensimmäisen twiittini omalta
tililtäni, vaikka olin luonut tilin jo
vuonna 2012. Eli ns. ”nukkuvia” Twitter-tilejä on varmaan aika monella.
Nykyään lähes kuka tahansa pystyy
perustamaan ilmaisen blogin muutamassa minuutissa. Bloggaamisesta onkin tullut lähes kansanhuvia. Blogien
maailmaan hurahdin viime syksynä
kun loin Bloggeriin Museo Miliarian
Aselajitonttujen blogin. Blogger on hakukoneyhtiö Googlen omistama erittäin suosittu maksuton blogipalvelu.
Vastaavanlaisia palveluita on muitakin
muun muassa Vuodatus.net. Bloggerin
käyttöliittymä on melko yksinkertainen, joten sinne pystyy perustamaan
helposti toimivan blogin tai vaikka
pienen yhdistyksen verkkosivuston.
Kirjautumiseen vaaditaan oma Gmailkäyttäjätunnus.
Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia, kommentoida toisten kuvia ja
tykätä niistä. Huomasin juuri, että
Ruotuväki-lehdelläkin on oma Instagram.
Verkkolehdet ovat myös tätä päivää.
ISSUU verkkopalvelusta löytyy jo useita maanpuolustuslehtiä ja nyt sieltä on
luettavissa myös Pirkan Viesti. Ajatuksenani on jatkossa hivenen laajentaa
verkkolehteä siten, että siitä löytyisi
lisäkuvia tai muutama sellainen juttu
joita ei paperiseen lehteemme ole painettu. Myös www.pirkanviesti.fi-sivusto on parhaillaan uudistettavana Mainostoimisto Värikkään toimistolla ja
uudet verkkosivut löytäväkin internetistä jo ennen kesälomia.

Raimo Ojala
tiedottaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
den tunteeseen ovat vaikuttaneet myös
Ukrainan viimeaikaiset tapahtumat,
vaikka niiden merkitys ei ole vielä kokonaan nähtävissä eikä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ja arvioita ole tehty.
Turvallisuus on sekä oikeus että velvollisuus. Jokaisella meistä on vastuu siitä,
ettei toiminnallaan vaaranna toisten tai
omaa turvallisuutta. Turvallisuus ilmenee ihmisten asenteissa, arvostuksissa,
tiedoissa, taidoissa ja tahdossa.
Reserviläisjärjestöjen vaikutus yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tapahtuu sekä välillisesti että välittömästi. Välillisesti järjestöt tukevat turvallisuutta
ongelmia ennaltaehkäisevän toiminnan
kautta ja välittömästi taas tuottamalla

Kuva: Sirkka Ojala

Si vis pacem, para bellum.
”Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan.”

valmiutta avuntarvitsijoiden sekä viranomaisten tueksi. Ne esimerkiksi
vahvistavat toiminnallaan kykyä ennakoida ja toimia oikein niin onnettomuus- ja häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen aikana. Tieoja ja taitoja voi
hankkia esimerkiksi MPK:n järjestämiltä varautumis- ja turvallisuuskursseilta.
”Vara on viisautta, eikä vahingon
enne” sananlasku korostaa huolellisuuden ja asioihin ennakolta varautumisen
tärkeyttä ja viisautta.
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Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen
jäsenet tutustuivat tiivistetehtaaseen
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n jäsenet tekivät
helmikuussa mielenkiintoisen yritysvierailun PMT ry:n tukirenkaaseen kuuluvaan, tamperelaiseen perheyritykseen, joka on yli
70 vuoden ajan toiminut tiivisteiden parissa.
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy:n historiasta ja nykypäivästä vierailijoille varsin mukaansa tempaavasti kertoi vierailun isäntänä toiminut toimitusjohtaja
Matti Arpiainen. Arpiainen on luotsannut perheyritystä eteenpäin jo vuodesta
1987 jolloin hän sai yrityksen vetovastuun isältään Jussi Arpiaiselta.
Arpiainen kertoi kiehtovasti yrityksen
historiasta ja siitä miten kaikki sai alkunsa vuonna 1943. Matin isä Jussi Arpiainen palveli tuolloin Suomen sotaakäyvässä armeijassa Karjalan kannaksella.
Kannaksella huomattiin, että panssarivaunujen tiivisteet vuotivat ja jotakin
asialle piti nopeasti tehdä. Diplomi-insinöörin ja kemistin koulutuksen saanut Jussi Arpiainen oli jo aiemmin menestyksellisesti kehitellyt armeijalle vettä
pitävän saapasrasvan Kiillon tehtailla.
Joten jo toistamiseen insinöörikapteeni
Arpianen palasi sotakomennukseltaan
Kannakselta ja perusti veljensä Eino
Arpiaisen sekä Väinö Kustaa Järvisen
kanssa yrityksen Tampereelle, Tammelan kaupunginosaan kenkätehtaan piharakennukseen.
Sodan päätyttyä yrityksen päämarkkinat kuitenkin katosivat kun sotakoneet
poistettiin käytöstä ja romutettiin ja uusia suuntalinjoja piti kehitellä. 50-luvulla
tehtaassa valmistettiin myös laukkujen heloja ja muita metalliosia Näsijärvi Oy:lle
ja 60-luvulla tultaessa yrityksen tuotanto
jakaantui kahteen päälinjaan mappeihin
ja tiivisteisiin. Kunnes 1980-luvulla tuotantolinjoja koneistettiin ja mappilinjasta
luovuttiin kokonaan. Vuonna 1989 tehtaalle ostettiin ensimmäinen vesisuihkuleikkuri tiivisteiden valmistamiseen ja
näin tehtaalla keskityttiin vain ja ainoastaan tiivisteiden tuotantoon. Vuonna
1990 tehdas muutti Jankaan kun uudet
tuotantotilat valmistuivat Alasniitynkadulle.
Nykyään tehdas on seitsemänkymmenen henkilön työyhteisö, jossa tehdään
töitä monessa eri vuorossa. Tehtaalla valmistetaan staattisia tasomaisia tiivisteitä
aina polttonesteen syötöstä pakoputkiin.
Yrityksen tuotteista noin puolet meneekin vientiin. Tiivisteet matkaavat Pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan, Aasiaan,
Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Venäjälle. Illan aikana vierailijat pääsivätkin

lähemmin tutustumaan myös tiivisteiden valmistukseen tehdaskierroksen aikana.

Tietoisku
Panssariprikaatista
Vierailuun osallistunut Panssariprikaatin
komentajan eversti Pekka Järvi antoi vierailijoille ajankohtainen tietoiskun Panssariprikaatista ja puolustusvoimista. Järvi
kertoi aluksi Panssaridivisioonan omasta,
olkapäässä kannettavasta kolminuolitunnuksesta (Laguksen nuolista). Kolminuolitunnus on ainoa Marsalkka Mannerheimin vuonna 1942 sodan ajan yhtymälle
hyväksymä virallinen tunnus. Merkki
kuvaa panssarijoukkojen tunnuslausetta
perinteitä, yhteistyötä ja iskuvoimaa.
Järvi kertoi, että Panssariprikaati kouluttaa varusmiehiä pääasiassa mekanisoitujen joukkojen sekä ilmatorjunnan
tehtäviin. Henkilökuntaa prikaatissa on
600–700. Panssariprikaatin koulutuskäytössä on noin 200 panssariajoneuvoa
sekä 1000 muuta ajoneuvoa. Eversti Järven mukaan Panssariprikaatin ajoneuvoille kertyykin ajokilometrejä vuodessa niin paljon, että niillä kuljettaisiin 96
kertaa maapallon ympäri.
Järvi totesi Panssariprikaatin tulevaisuuden näkymiin kuuluvan muun muassa hallinnonalan laajentumisen sotilasläänien lakkauttamisen myötä. Vuoden
2015 alussa prikaatin toiminta-alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen
maakunnat. Myös Varusmiessoittokunta on muuttamassa Lahdesta prikaatiin. Parhaillaan varuskuntaan ollaankin rakentamassa sotilaskonserttihallia
ja toinen rakenteilla oleva erikoisuus on
telaravistin. Avukseen laajentuvan työkentän hoitamiseen prikaatin komentaja
saa apulaiskomentajan.
Mielenkiintoinen vierailu päätettiin
maittavaan iltapalaan, jonka aikana mielipiteitä vaihdettiin monista ajankohtaisista asioista. Muistoksi vierailijat jättivät
tehtaan vitriiniin PMT ry:n standaarin,
jonka luovuttivat PMT ry:n puheenjohtaja Jari Lindell ja oltermanni VeliMatti Kohtamäki.
Sirkka Ojala

Tehtaan toimitusjohtaja
Matti Arpiainen on saanut
jo työparikseen poikansa
Aleksi Arpiaisen joten perheyrityksen tarina jatkuu
tulevaisuudessakin.
Eversti Pekka Järvi
siirtyi Panssariprikaatin
komentajaksi vuoden 2014
alussa. Järven sotilasura
on kestänyt jo 27 vuotta
ja nykyinen työpaikka on
hänen sotilasuransa 20
tehtävä.
Nämä tiivisteet kuuluvat moottorisahaan.
Tehtaassa tehdään töitä
monessa eri työvuorossa.
Työntekijöiden joukossa on
myös paljon nuoria, sillä
moderneihin tuotantomenetelmiin liittyvät IT-puolen
asiat kiinnostavat heitä.
Tuotantopäällikkö Tero
Hihnala johdatti vieraita
tehdaskierroksella.
Tehdaskierroksella
päästiin tutustumaan tiivisteiden valmistukseen käytännössä.

Toimitusjohtaja Matti Arpiaisen tarinaa tehtaan historiasta ja
nykypäivästä kuunneltiin mielenkiinnolla.
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RESUL:n ampumasuunnistuksen
mestaruuskilpailut 26. huhtikuuta 2014,
Sastamala, tulokset:
H80
1. ylik Johannes Ijas, Uusimaa, 1.30,50
H70
1. kapt Antti Ylitalo, Pirkanmaa, 1.01,20
2. ltn Jorma Eskola, Varsinais-Suomi, 1.11,44
3. kers Timo Nurmi, Satakunta, 1.20,19
H65
1. korpr Hennig Nynäs, Keski-Pohjanmaa, 45,30
2. kers Heikki Rantanen, Varsinais-Suomi, 50,00
3. evl Erkki Kallio,Varsinais-Suomi, 54,49
H60
1. alik Pertti Heinikangas, Satakunta, 1.04,59
2. kapt Mauri Särssi, Etelä-Häme, 1.06,54
3. sotm Esko Mäkiniemi, Varsinais-Suomi, 1.12,19
H55
1. kers Ilpo Toikkanen, Etelä-Pohjanmaa, 1.17,35
2. kers Esa Kangasmäki, Etelä-Pohjanmaa, 1.29,01
3. korpr Alpo Sällinen, Keski-Suomi, 2.17,54

Tekninen asiantuntija Mika Salovaara (etualalla vas.) seuraa pystyammuntaa yhdessä SPR:n EA-ryhmäläisen
Tarmo Jylhän kanssa. Kilpailijoista H50-sarjan voittaja Timo Salonen Etelä-Hämeestä ja D-sarjan kakkonen
Johanna Saari Satakunnasta paukuttavat reikiä tauluihin.

H50
1. Timo Salonen, Etelä-Häme, 1.03,12
2.yliv Timo Korhonen, Keski-Suomi, 1.09,57
3. ylik Lasse Varjonen, Varsinais-Suomi, 1.24,15

Pirkanmaalta H70-sarjan RESUL:in
mestari ampumasuunnistuksessa

H45
1. alik Jussi Nylund, Etelä-Häme, 1.43,55
2. alik Mika Kilpeläinen, Varsinais-Suomi, 1.49,30

Kapteeni Antti Ylitalo Pirkanmaalta voitti sarjansa H70 ampumasuunnistuksen
RESULin mestaruuden Sastamalassa 26. huhtikuuta käydyssä kilpailussa. Kaikkiaan eri sarjoissa kilpailijoita oli 46. Järjestelyt onnistuivat, sää suosi ja jopa ennalta laadittu aikataulu piti kutinsa.
RESUL:in ja Pirkanmaan Reserviläispiirin tervehdyksen
kilpailuun toi RESUL:in hallituksen jäsen Raimo Ojala. Kilpailun suojelijan, komentaja Matti Eskolan tervehdyksen kilpailijoille kertoi Pirkanmaan Aluetoimiston liikuntakasvatusupseeri, yliluutnantti Juha Pohjola.
Hartaushetken piti pappi, Sastamalan Reserviupseerien
puheenjohtaja, kapteeni Jari Rankinen ja lipunnoston
suoritti evl Markku Esko.
Kilpailun teknisinä asiantuntijoina toimivat suunnistuksessa Taisto Haapamäki ja ammunnassa Mika Salovaara. Ratamestarina ja kilpailun varajohtajana toimi
Tauno K. Mäkelä. Tulospalvelusta vastasi Tomi Viikari. Ammunnasta vastasi Ville Inna ja kisa-ammunnan

H40
1. alik Timo Ojala, Varsinais-Suomi, 1.36,23
2. alik Marko Saari, Satakunta, 1.42,43
3. kers Toni Kallio-Könnö, Helsinki, 2.14,10

valvonnan esimies oli Vesa Yli-Hongisto. Järjestyksestä
huolehtivat Vammalan Reserviläiset ja kanttiinia hoitivat
Sastamalan Rauhanturvaajat. Onnettomuuksien varalla
alueella päivysti SPR:n paikallisosaston EA-ryhmä.
Mainion opastuksen kilpailukeskukseen junaili Antti
Rantanen.
Kilpailujohtaja, Sastamalan Reserviupseerien Jaakko
Lampimäki oli tyytyväinen kilpailijoilta saatuun palautteeseen niin yleisjärjestelyistä kuin maastoon kätketyistä rasteistakin. Protesteja ei jätetty ja tulokset voitiin
julkistaa välittömästi kisan jälkeen.

H
1. alik Keijo Sivill, Keski-Suomi, 1.06,10
2. ylil Teppo Pellinen, Etelä-Karjala, 1.06,13
3. ylil Aku Virjula, Etelä-Häme, 1.30,27
H16-20
1. korpr Kari Seppänen, Satakunta, 49,06
2. Jesse Ojala, Varsinais-Suomi, 1.10,17
D
1. Nina Viklund, Keski-Pohjanmaa, 1.02,17
2. Johanna Saari, Satakunta, 1.07,46
3. alik Jonna Mäkivaara, Satakunta,1.26,32

Jaakko Lampimäki

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

Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista.
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä
juhlaillallinenkaan maksa kuin 33 euroa.

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

alk./hlö

10€

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

matkapojat.fi

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!

Pirkan Viesti 2

2014

Risteilyllä esiintyy Jean S.
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TRUN ry 60 vuotta
Nuorekas ja hyvään ikään ehtinyt Tampereen Reservin
Upseerien Naiset ry täytti jo 60 vuotta. Yhdistyksen juhlaa vietettiin lämpimissä tunnelmissa Willa Violassa lauantaina 29.3.2014.
Tilaisuudessa esiintyivät Tampereen Yhteiskoulun Lukion Maija Ruusukallio,
piano ja Saana Koivisto, laulu. Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Heimonen
käsitteli yhdistyksen pitkän historian lyhyellä oppimäärällä, kertoen muun muassa milloin on jäseneksi hyväksytty reserviupseerien tyttäret ja morsiamet ja
että miehille on naisten toimesta lahjoitettu niin lippu kuin karvahattuja.
Kuten juhlan luonteeseen sopii, niin
juhlassa palkittiin aktiivisia jäseniä. Eija
Jansson ja Helena Niemi saivat Maanpuolustusnaisten Liiton plaketin. Tuula Laurila ja Maija Ojasti palkittiin
aktiivisuudesta Kalevala korun hopeisilla Hattulan lintu soljilla. Paikalla olleet TRUN killan edustajat Irja Asunta, Anna Olkonen, Helena Turpeinen,
Hilkka Tavast ja Irma Tuominen saivat
Iittalan Kivi –tuikut. TRUN kilta näyttää hyvää esimerkkiä nuoremmille aktiivisella osallistumisella.
Yhdistys oli kevätkokouksessaan päättänyt luovuttaa arkistot Reservin Upseerien Naisten Perinneliitolle arkistoitavaksi. Tavoitteena on, että arkisto on
tutkijoiden käytössä naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tehtävään
tutkimukseen. Arkiston lopullinen sijoituspaikka on Sotamuseo Helsingissä.
Lahjoituksen vastaanotti perinneliiton

puheenjohtaja Kristina Alho. Mallikappaleina lahjoituksesta toimivat käsinkirjoitetut pöytäkirjat vuosilta 1957
- 1970. Kristina tunnisti heti silloisen
sihteerimme Vappu Eskolan käsialan.
Kahvittelun lomassa sana oli vapaa ja
Eira Laalahti muisteli kuinka Tampereen Reserviupseerikerhon naisjaosto
oli alusta alkaen aktiivinen, esimerkkinä tästä ensimmäiset naisten valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestettiin
Tampereella ja kuinka Tampereen Reserviupseerikerhon lippuun hankittavan
kankaan kanssa oltiin tarkkoja ja niinpä
kangas tilattiin Ruotsista asti.
Lopuksi kuulimme kannustavan runon Pälkäneen sisaryhdistyksemme
edustajan Helena Löfroosin lausumana.
Tilaisuudessa näytettiin myös kuvia
yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta sekä leikekirja kiersi ahkerasti juhlaväen keskuudessa.
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry kiittää kaikkia mukana olleita sekä
myös heitä jotka eivät päässeet paikalle,
mutta noudattivat kainoa pyyntöä pienen lahjoituksen muodossa Tampereen
Suojeluskunta- ja Lottamuseon toiminnan tukemiseen.
Niina Laakso

Niina Laakso, Piritta Laurila, Taina Heimonen sekä Suojeluskunta- ja Lottamuseon väkeä
Markku Rauhalahti, Yrjö Suuniittu, Mariitta Hurme ja Vesa Parkkinen.

Onnittelemassa Markku Rauhalahti.

Onnittelemassa Pirkanmaan aluetoimistosta majuri Timo Hesso.

TAMRUn kevätkokous
Tampereen Reserviupseerit ry:n kevätkokous pidettiin 27.maaliskuuta Siivikkalan majalla. Tilaisuuden aluksi Frans
Kujanpää esitti trumpettisooloja, minkä jälkeen suoritettiin ansioituneiden jäsenten palkitseminen. Vuoden upseeriksi nimettiin ltn Jorma Hautala, vuoden
uurastajaksi ltn Erkki Aaltonen ja vuoden ideasta palkittiin kapt Petteri Mattila. TAMRUn pronssisen ansiomitalin
saivat ylil Mikael Wilska ja vänr Kim
Leppänen sekä poissaolevana ylil Tapio
Kotipelto. Uutena palkintomuotona
jaettiin tunnustukset vuoden 2013 aktiivisille uusille jotostelijoille, joita olivat
vänrikit Elisa Suutari, Janne Jylhä ja
Veetrikki Hanhilahti.
Varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös
ja toiminnantarkastajien lausunto sekä
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
ja muille tilivelvollisille. Kokouksen puheenjohtajana toimi kapt Mikko Hörkkö. Ennen kokousta kuultiin esitelmä,
jonka piti Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella työskentelevä filosofian tohtori Tarmo Humppi. Esitelmän aiheena oli Syyrian kemialliset aseet ja niiden
hävittäminen. Seuraavassa on allekirjoittaneen laatima lyhennelmä tästä mielenkiintoisesta esitelmästä.

Kemialliset aseet
Kemiallisia taisteluaineita ovat esim. sariini, sinappikaasu ja hermokaasut. Kemiallinen ase sisältää taisteluaineen ja
sen levitysmenetelmän. Sen tarkoitus
on aiheuttaa pysyviä vammoja ihmisten,
eläinten tai kasvien elintoiminnoille. Ke-

miallinen ase voi olla esim. tykistökranaatti, jossa on räjähdysaine ja taistelukaasu. Binääriaseessa on kaksi säiliötä ja
niiden välillä rikkoutuva väliseinä, sekä
räjähdysaine ja sytytin. Räjähdysaineen
tarkoituksena on levittää taisteluaine
mahdollisimman laajalle alueelle. Säiliöissä voi olla esim. metyylifosforidifluoridia ja isopropanolia. Väliseinän
rikkoutuessa niistä syntyy sariinia. Lähtöaineet itsessään ovat vaarattomia, joten binääriase on turvallinen valmistaa,
varastoida ja käyttää.
Kemialliset taisteluaineet voidaan jakaa
sukupolvien (generation, G) mukaan: 1G
aineet ovat ensimmäisen maailmansodan
aikaisia. Tukahduttavia aineita ovat kloori
ja fosgeeni, verikaasuihin kuuluu syaanivety ja syövyttäviin aineisiin sinappikaasu. 2G aineita ovat hermokaasut, esim.
sariini, somaani ja tabuuni. Hengitettynä
10 mg/m3 kaasua voi olla tappava. 3G aineita ovat V-kaasut, esim. VX, VE ja VG.
Ne ovat luonteeltaan hyönteismyrkkyjä,
kuten parationi ja malationi. Neuvostoliitossa kehitettiin 1980-luvulla 4G aineita nimellä Novochok. Natsien kaasukammioissa käytetty aine oli syklon B, joka oli
syaanivetyä.
Hermokaasumyrkytyksessä
aluksi
nenä vuotaa ja silmän mustuainen pienenee, suuremmassa altistuksessa tulee tukahduttava tunne, oksentelua ja
hengenahdistusta. Vahvalla altistuksella
seuraa tajuttomuus, kouristelu ja lopulta kuolema. Hermokaasu voi vaikuttaa
hengityksen tai ihon kautta, mutta hengityksen kautta vaikutus on nopeampi.
Sotilaille pyritään antamaan CBRNsuoja (Chemical, Biological, Radiologi-

Palkitut vasemmalta: Jorma Hautala, Erkki Aaltonen, Elisa Suutari, Petteri Mattila,
Kim Leppänen, Mikael Wilska ja Janne Jylhä. Kuva: Markku Rauhalahti.

cal, Nuclear). Ensin selvitetään uhkakuva, sitten aine ilmaistaan ja tunnistetaan
sekä suojaudutaan siltä joko naamareilla tai rakennuksen sisään. Altistumistapauksissa tehdään diagnoosi, annetaan
hoito ja vasta-aineet sekä puhdistetaan
myrkylliset aineet pois.

Syyrian kemiallisten
aseiden käyttö ja hävittäminen
Syyrian kemiallisista aseista tiedettiin ennen sotaa, että heillä voi olla sinappikaasua, sariinia ja VX-kaasua, joita voidaan
ampua 50 km kantavilla tykistökranaateilla. Todellisuudessa heillä oli 20 tonnia sinappikaasua ja lähtöaineita n. 1000 tonnia. Muita kemikaaleja oli n. 230 tonnia.
Sekoittamoita oli 41 ja ne on jo tuhottu.
Kaikkiaan aineita oli oletettua vähemmän.
Damaskoksen lähellä tehtiin 21.8.2013

sariini-isku, jossa käytettiin 105 kg sariinia. Päästöalue oli n. 300 m x 300 m.
Puolet 950 m säteellä olleista ihmisistä
kuoli. Iskuun oli käytetty rakettia, jonka
kantama oli vain 2 km. Hallituksen joukot eivät ole voineet tehdä iskua, koska ne
olivat kauempana.
Syyria on tehnyt ilmoituksen kemiallisista aseistaan Kemiallisten aseiden
kieltojärjestölle (OPCW). Aseiden tuotantolaitokset on nyt tuhottu ja taisteluaineet ja lähtöaineet on siirretty varastosäiliöihin ja edelleen amerikkalaiselle
tuhoamisalukselle. Siellä ne neutraloidaan ja neutraloitu liuos viedään tuhoamislaitoksiin (mm. Ekokem Suomessa) poltettavaksi. Palamistulokset
ovat vettä, hiilidioksidia ja fosforihappoa, joka otetaan talteen.
Ilkka Mäntyvaara
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M/S Pirkanmaa öljyntorjuntaharjoituksessa Pansionlahdella
syykuussa 2013.

Tervetuloa mukaan merelliseen
reserviläistoimintaan
Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry perustettiin Tampereella viime kesänä Merivoimien vuosipäivän aattona
8.7.2013. Ajatus killan perustamisesta oli ollut esillä
jo muutamia vuosia, ja tuolloin katsottiin oikean ajan
koittaneen. Merellistä reserviläistoimintaa on Pirkanmaalla eri organisaatioissa toki harjoitettu jo 1960-luvulta alkaen, ja oma aluskin meillä on ollut vuodesta
1987.
Kilta on Sininen Reservi ry:n jäsen ja kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon. Killan puheenjohtajana toimii Timo Valli (040 833 7213, timo.valli@iki.fi) ja
sihteerinä Kari Näriäinen (050 411 0011, kari.nariainen@gmail.com).
Käytännössä kilta toimii M/S Pirkanmaa -aluksen
toiminnassa mukana olevien henkilöiden yhdyssiteenä ja yhteistyökumppanina muille sidosryhmille, esim.
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK). Toiminta purjehduskauden aikana muodostuu erilaisista
MPK-kursseista, joilla useimmiten liikutaan Saaristomerellä. Gyltön linnakesaari Korppoossa on näissä harjoituksissa tullut tutuksi, mutta monessa välillä hieman

eksoottisessakin paikassa on aluksella vuosien varrella
käyty. Kuluvalla kaudella keskeinen harjoitusaihe on
aluksen tukeuttaminen luonnonsatamaan. Olemme
myös mukana 9.7. Merivoimien vuosipäivässä, joka
tänä vuonna järjestetään Turussa.
M/S Pirkanmaa on entinen merivoimien Hauki-luokan kelirikkoalus Hankoniemi. Aluksen omistaa M/S
Pirkanmaan Tukisäätiö ja sen kotisatama on Turun
Pansiossa. Aktiiviaikanaan alus liikennöi mm. Hangon
sataman ja Russarön linnakesaaren välillä.
Jos merellinen toiminta kiinnostaa, niin tervetuloa
mukaan iästä, sukupuolesta ja sotilasarvosta riippumatta. Helppo tapa tutustua toimintaamme on tulla
mukaan Gyltössä 23.- 25.5. järjestettävään MIINAharjoitukseen (kurssi numero 2020 14 12538 MPK:n
koulutuskalenterissa), jossa ohjelmassa on kuljetus- ja
tukitehtävien lisäksi tukeutumisharjoittelua.

VUODEN 2014 JOTOKSIA

TEEMA- JA KIRKKOILTA
HERVANNAN KIRKOSSA

VAPEPAN KOULUTUSTA 2014:
10.05. Vapepan peruskurssi, Tampere.
16-17.05. etsintäkurssi, Orivesi.
24.05. Vapepan viestikurssi, Tampere.

LINKKIVINKKI
Maanmittauslaitos täydentää ilmaisten karttojen valikoimaansa verkossa. Nyt myös vanhoja painettuja
peruskarttoja ja Ylä-Lapin topografikarttoja voi katsella uudessa verkkopalvelussa. Kartat on painettu
vuosina 1949–1992.
Palvelussa on noin 10 000 Maanmittauslaitoksen
peruskarttalehteä ja noin 850 puolustusvoimien laatimaa topografikarttalehteä Ylä-Lapista. Kartat ovat
mittakaavassa 1:20 000 eli niiltä voi tarkastella maaston yksityiskohtia.

http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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Ilma-aseiden
mestaruuksia
ratkottiin Tampereella
Perinteinen Tampereen Reserviupseereiden ja
Tampereen Reserviläisten välienselvittely ilmakiväärein ja -pistoolein käytiin taas 3.4.2014. Kilpailu toimi samalla TamRU:n ja TRES:n omana
mestaruuskilpailuna. Leppoisa tapahtuma, johon
voi osallistua – ja osallistutaankin – hyvinkin vähäisellä kokemuksella ja jopa “väärään lajiin”. Kaikissa sarjoissa ammutaan 40 laukausta ja joukkueeseen otetaan yhdistyksen kolme parasta tulosta
kummassakin lajissa. Tervetuloa rohkeasti mukaan
vuoden 2015 kisaan!
Tulokset löytyvät www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
Vesa Valkama
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Ari Lehtonen
varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Meripuolustuskilta

Lindforsinkatu 7, 33720 Tampere
TIISTAINA 9.9.2014 KLO 18 KAHVIT
Klo 18.30 Hovioikeudenneuvos Martti Harsia:
Syyrian levottomuuksien taustat
Klo 19.15 Professori Markku Mesilaakso:
Syyrian kemialliset aseet
Klo 20.00 Iltahartaus, pastori Ilmo Käki
Tilaisuuden järjestää
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunta yhdessä
Eteläisen seurakunnan kanssa.

Vastaukset sivulla

9.-10.5. Kevätyön Koukkaus, Ylöjärvi
17.-18.5. Hagellus, Osattu Orivesi. (jotos)
14.-15.6. Suviyon jotos, Ikaalinen.
26.-27.7. Valtakunnallinen Pioneeri- ja
suojelujotos KIPINÄ 2014, Kajaani
19-21.9. RESUL:n syysjotos, Nilsiä.

Vesa Valkama tarkastaa tuloksia.
Kuva: Janne Reinola.

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan
1) Kuinka monta naista (sadan tarkkuudella) haki maassamme tänä vuonna
vapaaehtoiseen asepalvelukseen?
2) Mistä vuodesta alkaen Suomi on osallistunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan?
3) Mikä järjestelmä on puolustusvoimiemme käytössä vuodesta 2005 ollut
KASI-järjestelmä?
4) Mikä on syyskuussa Santahaminassa alkavan Kadettikurssin järjestysnumero?
5) Mikä alppilaji kuului Jääkäriprikaatin
maaliskuussa järjestämien Sotilaiden
MM-hiihtojen ohjelmaan?
6) Missä kaupungissamme sijaitsee
Ratsuväkimuseo?
7) Kuka aloittaa heinäkuun alussa maavoimiemme komentajana?
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Piirien kevätkokoukset
Vesilahdella
Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan Reservipiirien kevätkokoukset Järjestettiin tänä vuonna Vesilahden yläasteella 26. maaliskuuta. Maanpuolustusjuhlassa yleisöä viihdytti Ilmavoimien
soittokunta ja juhlapuheen piti majuri Veli Rajala Pirkanmaan
aluetoimistosta.

Palkitut Reserviläispiirin toimivat jäsenet 2013. Piirin vuoden reserviläinen vääp Kari Ylinen, vuoden SRAampuja kers Jaakko Viitala, vuoden jäsenhankkija ylik Tuomo Herrala (22 jäsentä), vuoden nuori jäsen
Tero Lehtokorpi, vuoden aktiivinen jäsen Anne-Leena Rapo, vuoden talkoomies psm Martti Lepaus, vuoden
ampuja Pilvi Salovaara, vuoden tiedottaja sotm Raimo Ojala sekä Pirkan Viestin vuoden 2013 avustajaksi
valittu Jukka Tuomaala.
Piirien puheenjohtajat luovuttivat kirjoja Maanpuolustusjuhlan juhlapuhujalle majuri Veli Rajalalle. Kuva: Raimo Ojala.

Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin kokoustajat ryhmäkuvassa. Vasemmalta Päivi PeltolaVenttola, Piritta Laurila, Taina Heimonen, Marja Koukku, Marja Hirvonen, Eira Laalahti, Elina Paukkunen
ja Kisse Alho. Kuva: Ari Paukkunen.

Reserviupseeripiirin vuoden upseeriksi valittiin muun muassa Tampereen Reserviupseerit ry:n liikuntaupseerina toimiva Petteri Mattila.
Kuva: Raimo Ojala.

Upseereiden kokousväki, hyvin suunniteltu ja valmisteltu kokous mentiin lävitse pikavauhtia.
Kuva: Ari Paukkunen.

Reserviupseeripiirin kokouksen puheenjohtajana toimi Panu Bergius
ja sihteerinä Hannu Ylistalo. Kuva: Ari Paukkunen.
Mika Hannulalle luovutettiin Reserviupseeripiirin lippu. Kuva: Raimo Ojala.
Maanpuolustusjuhla päättyi Vesilahden Reserviupseerikerhon puheenjohtajan
Panu Bergiuksen lausumiin päätössanoihin ja yhdessä laulettuun Maamme lauluun.
Kuva: Raimo Ojala.
Vesilahden Reserviläisten puheenjohtaja Kalevi Jalonen toivotti juhla- ja kokousväen tervetulleeksi Vesilahdelle avaussanoillaan. Kuva: Raimo Ojala.
Pirkan Viestin vuoden 2013 avustajaksi
valittiin Juupajoen Reserviläisten puheenjohtaja Jukka Tuomaala. Jukka on toimittanut
aktiivisesti materiaalia oman yhdistyksenä
toiminnasta lähes jokaiseen Pirkan Viestilehteen. Lisäksi hän ylläpitää myös oman
yhdistyksensä verkkosivustoa.
Kuva: Tiina Kokkola.
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Toimintaa yhdistyksissä!

Ari Huhtamäki voitti RESUL
ilma-asemestaruuskilpailujen
H-sarjan tuloksella 571.
Kuva: Janne Reinola.

Kesäkuntoon!

Pirkanmaalaisilla ampujilla hieno
aloitus tulevaan kilpailukauteen
RESUL
ilma-asemestaruuskisoissa
Mäntsälässä Tampereen Reserviläisten
ylik Ari Huhtamäki ampui mestaruuden H sarjan ilmapistoolissa. Menestystämme täydensivät alik Tomi Lempiäinen kolmannella sijallaan sekä kers
Timo Kivelä 5.,korpr Ilkka Myllymäki
9. ja kers Jussi Saari 10. Tämä kokonaismenestys tiesi myös sitä, että Pirkanmaa
voitti H-sarjan joukkuemestaruuden.
Mainittakoon, että kymmenenneksi
sijoittunut Jussi Saari voitti tämän vuoden Suomen ampujainliiton mestaruuden ilmapistoolilla, näissä kisoissa Ari
Huhtamäki oli kolmas.
Menestys ei jäänyt pelkästään nuorten
harteille, sillä H80 sarjassa kivääriampujamme kapt Veli-Jukka Heliövaara

voitti ilmakiväärin liiton mestaruuden.
Loput tulokset löytyvät RESUL tulokset
www-sivuilta.
Ari Huhtamäki on muutenkin kunnostautunut vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla. Huhtamäki suoritti
varusmiespalveluksensa Laskuvarjojääkärikoulussa ja hän on toiminut myös
rauhanturvatehtävissä. Ari on osallistunut myös useaan kansalliseen ja kansainväliseen jotoskilpailuun. Jutun
tekohetkellä Ari oli Suomen ampumamaajoukkueen leirillä Turussa. Eli jatkossakin on lupa odottaa menestystä
niin reserviläis- kuin siviilipuolenkin
pistooliammunnassa.

Kuvassa kuntoilemassa ovat Annikki Pehkonen, Iina Auterinen, Tuttu Kirves ja
yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Liisa Kärkkäinen.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry järjesti 18.3.2014 jäsenilleen
kuntosaliliikuntaan tutustumisillan
Fysiocenterin Finlaysonilla sijaitsevassa toimipisteessä. Kuntosaliohjaaja opasti ensikertalaiset käyttämään
laitteita ja totesi osallistujien olleen
jo lähtötilanteessa varsin hyvässä
kunnossa. Tutustumiskäynti tuotti
toivottua tulosta eli sai osan väestä

aloittamaan yhdessä salilla käymisen,
kun paikka ja laitteet olivat kerran
tulleet illan aikana tutuiksi.
Suosittelemme muillekin yhdistyksille vastaavan ilmaisen tutustumiskerran järjestämistä, jolloin
kuntoilukärpänen voi tarttua ilman
korkeaa kynnystä!
Sirkku Kirves-Lassila

Museovierailulla

Juha Moijanen

uutisia!
Suosittu SA-kuva.fi päivitettiin
Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvan Tuotanto-osaston ylläpitämä
SA-kuvagalleria avattiin huhtikuussa 2013. Maailmanlaajuisesti suuren
suosion saavuttaneen kuvagallerian
yksivuotisjuhla kansallisena veteraanipäivänä tuo mukanaan uutta sisältöä, kun palvelu päivittyy yli 800 värivalokuvalla ja videomateriaalilla.
Kansallisen veteraanipäivän aatonaattona 25. huhtikuuta tuli kuluneeksi tasan vuosi SA-kuvagallerian
julkistamisesta. Kansainvälisellä mittapuulla ainutlaatuisessa avoimeen
tietoon perustuvassa kuvapalvelussa
on vieraillut kuluneen vuoden aikana
maailmanlaajuisesti yli miljoona kävijää. Yksittäisiä kuvalatauksia on kertynyt yli 31,3 miljoonaa.
Veteraanipäivän yhteydessä toteutettu päivitys toi nähtäville yli 800 harvinaista ja historiallisesti merkittävää värivalokuvaa jatkosodan ajalta. Joukossa
on kuvia esimerkiksi Viipurin pommi-

tuksesta ja valtausparaatista.
Värivalokuvien ohella sivuston hakupalvelu sisällyttää tuloksiin jatkossa myös Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin ylläpitämässä Elonet- verkkopalvelussa olevat digitoidut puolustusvoimien
uutiskatsausvideot
vuosilta 1940–1944. Myös sivuston
käytettävyys päivittyy. Vierailijat voivat jatkossa hakea ja tarkastella teemapohjaista sisältöä esimerkiksi keskeisimpien juhlapäivien aikaan.
Sivuston päivityksen myötä tuleva
uusi sisältö ja lähes 160 000 jo esillä olevaa mustavalkovalokuvaa ovat
vapaasti ladattavissa ja käytettävissä.
SA-kuva.fi avautuu myös Kansallinen
digitaalinen kirjasto -hankkeen kautta helpottamaan esimerkiksi tutkijoiden työtä finna.fi-palvelussa. Kaikilla
kuvagalleriassa vierailevilla on mahdollisuus jättää kuviin liittyvää palautetta materiaalin taustatietojen lisäämiseksi.

Tampereen Reserviläiset ry:n seniorit vierailivat Hämeenlinnassa 11. maaliskuuta.
Retkikohteina olivat vanha historiallinen Hämeen linna, Vankilamuseo ja Linnankasarmilla sijaitseva Museo Militaria, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo.
Kuvassa retkeläiset ryhmäkuvassa Museo Militarian 1. näyttelykerroksessa.
Kuva: Sirkka Ojala.

Yhdistysjohdon koulutus

Yhdistysjohdolle järjestettiin koulutustilaisuus piiritoimistolla. Reserviläisliitto vastasi
tilaisuuden järjestelyistä yhteistyössä Pirkanmaan Reserviläispiirin ja Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Esillä oli myös liiton 60-juhlavuoden vietto ja tapahtumat.
Kuvassa varapuheenjohtaja Terhi Hakola kertoo vuoden 2014 teemasta ja toiminnan painopisteistä. Kuva: Raimo Ojala.
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Reserviläispiirin vuoden
ampuja Pilvi Salovaara
Reserviläispiirin vuoden 2013 ampujaksi valittiin Vammalan Reserviläiset ry:n
jäsen Pilvi Salovaara. Salovaaralla on paljon kokemusta reserviläistoiminnasta,
sillä hän on kuulunut aiemmin Äetsän Reserviläisiin sekä Vammalan
Maanpuolustusnaisiin. Vaikka Salovaara asuu nykyisin Ulvilassa, niin
ampumaharrastus tutussa porukassa on pitänyt hänet mukana edelleen
Vammalan Reserviläisissä.
Reserviläistoimintaan hän tutustui aluksi miehensä kautta, mutta kesällä 2008
yhdistykseen liittymiseen kannustivat jo
monet muutkin. Matti Heikkilä toimi
silloin yhdistyksemme, Vammalan reserviläisten puheenjohtajana ja oli yhtenä
innokkaimpana yllyttäjänä ja sai minut
houkuteltua ampumaan perinnekiväärillä, kertoo Salovaara. Houkuttelijoiden
tavoite oli saada perinneasekisoihin Pirkanmaalta mukaan ainakin yksi naisampuja sellaista kun ei Pirkanmaalta ollut
tainnut olla ennen tätä. Itselläni ei tällöin ollut vielä edes aseenkantolupaa ja
ammuin ensimmäiset kisat valvojan läsnä ollessa ja laina-aseella, hän muistelee
harrastuksensa alkua

Naiset mukaan myös
ammuntaharrastukseen
Vuoden ampuja on ansainnut kannuksensa lyhyessä ajassa kovassa porukassa,
johon hänet on otettu hyvin vastaan.
Naisampujista vitsaillaan toisinaan,
mutta hyvässä hengessä ja huumorilla,
Salovaara kertoo ja tietää olevansa tervetullut porukkaan. Naisten osuus reserviläisammunnoissa on ollut aika vähäistä,
mutta Salovaaran mukaan pienessä kasvussa se kuitenkin saattaa olla. Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden
naisten myötä naisten kiinnostus ammuntaan on lisääntynyt. Salovaara olisi
itsekin suorittanut asepalveluksen, jos
se aikanaan olisi ollut mahdollista. Hän
on ollut usein ainoa armeijan käymätön
nainen ampumakisoissa. Sotilaskoulu-

tuksen puute ei ole kuitenkaan ollut este
lajin harrastamisessa tai kilpailemisessa
ehkä ennemminkin tämä on itselle ollut
haaste parempiin suorituksiin kovassa
porukassa, Salovaara arvioi.

150 m ammunnassa. Se oli kova saavutus, sillä lajissa oli yhteensä 78 osallistujaa ja kaikki kilpailevat samassa sarjassa.
Siinä kilpailijoita ei erotella iän tai sukupuolen mukaan.

Kisamenestystä

Nainen
miehisessä porukassa

Salovaara oli ensimmäisissä kisoissaan
vuonna 2008. Innostus on menestyksen myötä jatkunut edelleen ja ammunnasta tuli yhteinen harrastus Salovaaran
perheessä. Pilvi aloitti perinnekiväärillä (M39) ja siirtyi myöhemmin myös
reserviläisammuntoihin, reserviläiskivääriin sekä pistoolilajeihin. Kiväärilajit ovat itselle mieluisempia. Pistoolilajit
ovat lähinnä kokeilun tasolla, hän kertoo.
Pirkanmaalla on erittäin korkea taso
reserviläisammunnoissa ja menestystä
on tullut vuosien varrella monista lajeista piirin ollessa yksi menestyksellisimmistä piireistä SM-tasolla viimeisten
vuosien aikana.
Salovaaran mielestä tämä on asettanut
haastetta ja tavoitetta harjoitteluun sekä
kilpailutoimintaan. Karsinta piirin edustuksesta kisoissa on välistä todella tiukkaa ja tämä edesauttaa ammuntaharrastuksen kehittymistä alueella, hän sanoo.
Pilvi Salovaaralle on vuosien varrella
kertynyt runsaasti onnistumisia ampumakilpailuissa. Perinnekiväärissä naisten
sarjassa hän on menestynyt valtakunnallisella tasolla useammassakin lajissa. Viime kesänä Salovaara oli viides palvelusammuntojen SM-kisojen PA1, kiväärin

Nyt käynnistynyt kausi on Salovaaralle
seitsemäs kilpailukausi. Tähän mennessä on ehditty kisata jo Pirkanmaan piirin perinneaseiden mestaruuksista Matinsuon ampumaradalla Sastamalassa.
Naisten puuttuessa taas kisoista, siirryin
mukaan miesten sarjaan ja kovinta kisaa
miesten kanssa otin perinnekiväärin 3.
asentokisassa, Salovaara kertoo. Tulokseksi tuli Pilvin oma ennätys, 263 pistettä, joka toi hänelle hopeaa, perheen toisen puoliskon, Mika Salovaaran viedessä
voiton vain yhdellä pisteellä. Naisten voimassa oleva SM-ennätys on 247 pistettä.
Moni asia pitää mennä kohdalleen,
jotta onnistunut kisasuoritus saadaan aikaan. Jos kisoissa keskittyminen onnistuu, ammunta sujuu ja tauluilla tuloksia
lukiessa kirjataan oma ennätys tai jopa
kisan voittotulos – on käsillä harrastuksen huippuhetkiä, kuvailee Salovaara.
Salovaara on otettu pääosin hyvin vastaan miesvaltaisessa porukassa. Omassa
porukassa olen yksi ampujista ja tulokset
ratkaisevat, hän toteaa. Kisa on kovaa.
Hänellä on kokemusta myös tasavertaisena jäsenenä miesten 1. joukkueessa,
joka on saavuttanut valtakunnallistakin
menestystä.

Pilvi Salovaara

Maanpuolustus
harrastuksena näkyviin
Maanpuolustustyö yleensä, ammunta
mukaan lukien, on harrastus, joka voisi
näkyä enemmän suurelle yleisölle. Toiminta ei useinkaan näy kuin jäsenille ja
heidän lähipiirilleen. Esillä olo tapahtumissa, lehdistössä yms. voisi lisätä tietoisuutta ja näin houkutella mukaan uusia
jäseniä harrastuksen pariin. Itse en ole
asepalvelusta suorittanut, sillä naisten
vapaaehtoinen palvelus tuli mahdolliseksi ehkä minun kannaltani vähän liian myöhään. En ole kokenut sen olleen
minkäänlainen este harrastuksessa. Voin
suositella harrastusta ja ammuntaa mielenkiintoisena ja haastavana lajina myös
naisille, niin asepalveluksen suorittaneille kuin ilman sitä oleville.
Pilvin perheeseen kuuluvat puoliso Mika Salovaaran lisäksi kaksi lasta,
joista vanhempi 9-vuotias Otso on jo
vanhempien mukana ammuntaharrastuksessa.
Tiina Kokkola

Kevätkokouksia ja
palkitsemisia Ylöjärvellä

Kuva: Petri Borg.

Ylöjärven reserviupseerit, -aliupseerit ja maanpuolustusnaiset
kokoontuivat 24.3. kevätkokouksiinsa Ylöjärven Soppeenharjun
koululla.
Tilaisuus aloitettiin maanpuolustusnaisten tarjoamilla kakkukahveilla, jonka
jälkeen Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola puhui
Aluetoimiston monipuolisesta työstä,
meneillään olevasta Puolustusvoimien
uudistuksesta ja muista ajankohtaisista
asioista.
Mielenkiintoa herätti paitsi koko
maan puolustuksen järjestäminen, myös
se seikka, että eduskunnan käsittelyyn
aiottua kansalaisaloitetta asevelvollisuuden lopettamisesta ei tarvinnut ottaa käsittelyyn, kannattajia aloitteella kun oli
kovin niukasti.
Lähes täysi koulun ruokasalillinen
maanpuolustusväkeä kuunteli kuinka
maanpuolustusasiat tänä päivänä edistyvät. Merkittävää oli muun muassa se,
että vuosittain syntyvien poikien mää-

Komentaja Matti Eskola kertoi Ylöjärven maanpuolustusväelle ajankohtaisista asioista.

rä on parissakymmenessä vuodessa laskenut kolmellatuhannella. Naisten vapaaehtoinen asevelvollisuus sen sijaan
tuntuisi olevan myötätuulessa. Mielenkiintoa on, ja motivaatiota riittää.
Monipuolisen esitelmän jälkeen seurasi muutamien reserviläisten palkitseminen; Pertti Kirmo ja Viljo Sallinen
saivat rintapieleensä komentaja Eskolan

kiinnittämänä reserviläisliiton hopeisen ansiomitalin, ja Hannu Merikoski, Jukka Riikonen, Risto Silmunmaa
sekä Toni Kotiniemi pronssisen. Seremonian johti aliupseerien puheenjohtaja Niko Liehu.
Sitten toinen kuppi kahvia, pala maanpuolustusnaisten puheenjohtajan, Terttu
Forsellin maistuvaa mansikkakakkua, ja

kaikki kolme yhdistystä siirtyivät omiin
kevätkokoustiloihinsa. Ennen sitä palkittiin vielä Maanpuolustusnaisten kahdeksan vuotta puheenjohtajana toiminut
Inkeri Haarla-Kettunen sekä monessa
toimessa ahkeroineet Tuula Nilson, Eeva-Liisa Nikus ja Jaana Ahonen.
Juhani Vahtokari

Reserviläispiirin vuoden
reserviläisen mietteitä
Reserviläispiirin valinta vuoden reserviläiseksi oli oikea,
kun vääpeli Kari Ylinen vastaanotti huomionosoituksen
Vesilahdella piirin kevätkokouksessa.

Kari Ylinen

Isäni oli sotainvalidi ja toimi aikoinaan
Porin sotaveteraaneissa ja sotainvalideissa. Sain siis jo varhain hyvän esimerkin.
Olen perehtynyt Suomen historiaan ja
huomannut historian toistavan itseään.
Kotoa olen perinyt kodin, uskonnon ja
isänmaan aatteen, Ylinen kertoo.
Vuonna 1987 Kari Ylinen muutti nuoren perheensä kanssa Hauholle.
Siellä hän tutustui ystävän kautta pistooliammuntaan ja innostui liittymään
Hauhon reservialiupseereihin. Tuolloin

hän hankki myös oman pistoolin ja näin
ammuntaharrastus alkoi omaksi iloksi.
Muutimme Kempeleeseen Oulun lähelle vuonna 1991. Kempeleessä oltiin
herättelemässä aliupseeriyhdistystä henkiin pitkään jatkuneen toimimattomuuden jälkeen. Innostuin asiasta ja ennen
kuin huomasinkaan, olin Kempeleen reserviläiset RAu ry:n puheenjohtaja, Kari
muistelee. Kempeleessä aliupseerien ja
upseerien toiminta oli jo tuolloin pitkälti yhteistä.
Kempeleen yhdistyksen toiminta laajeni ja oli vilkasta MPK:n ja erityisesti ammunnan parissa. Kari toteaa, että
hänellä taitaa olla yli 100 kertausharjoitusvuorokautta noilta ajoilta. Lisämausteena mainittakoon, että Kempeleen
reserviläiset ry taisi olla ensimmäinen
yhdistys, joka valitsi naisen johtokuntaansa.
Ylinen on aina ja kaikkialla ollut aktiivinen reserviläinen. Perheen muutettua
Tampereen seudulle hän kävi tiedustelemassa, minkälaista reserviläistoimintaa
Tampereella on ja pian hänestä tulikin jo
Tampereen Reserviläiset ry:n johtokunnan sihteeri. Tätä työtä hän on tehnyt,
lyhyttä taukoa lukuun ottamatta lähes
viisitoista vuotta. Reserviläispiirin hallituksessa työtä on riittänyt lähes kymmenen vuotta.
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Eniten olen pitänyt erilaisista kursseista - olinpa sitten kurssin johtajana,
kouluttajana tai kurssille osallistujana.
Kempeleen aikoina aikaa riitti enemmän ammuntaharrastukseen kuin nyt.
Erityisen ylpeä Ylinen on siitä, että sai
Kempeleessä armeija-aikaisen ampumamerkin luokan nostettua kultaiseksi. Tampereella Kari on ehtinyt lähinnä piirihallitusten välisiin kilpailuihin ja
saanut hopea ja pronssisijoja. Nyt hän
aikookin raivata kalenteristaan lisätilaa
myös ammunnalle.

”Poikas valveil on…”
Monipuolinen maanpuolustusharrastus antaa mahdollisuuksia itselle ja isänmaan palvelulle. Ylisen sydäntä lähimpänä tässä harrastuksessa ovat jouluaaton
kunniavartiot, joihin hän on osallistunut jollain tavalla lähes joka joulu. Kari
ilahduttaa, että koko perhe on mukana isänmaan työssä. Omat lapset, tytöt
ja pojat, sekä vaimo ovat osallistuneet
myös usein lippuvartioon, lipunkantoon
ja kunniavartiotehtäviin, perheestään ylpeä Ylinen kertoo.
Joulun kunniatehtävä sankarihautojen vartijana on Yliselle ollut aina tärkeä. Se syvä rauha, ihmisten kuhina,
jouluinen tunnelma ja hyvä tahto ovat
niin ihanasti aistittavissa, että poisjäänti kirkkomaalta tuntuu vaikealta. Muistelen erityisesti lasten kysymyksiä hiljaa
sipisten vanhemmille, joita vartijana
kuulee: ”mihin ne kaatu?, onks noi oikeita?, onks noi ollu sodassa?” Erityisen
herkkä hetki Ylisen muistoissa on jouluaaton kunniavartiossa kuultu pienen
tytön lausuma sana: kiitos. Joku huomasi kynttilän sytytyksen jälkeen että
”hei me unohrettiin tehä hunööriä” ja

Pirkanmaata kilpailussa edustivat vasemmalta Marja Koukku,
Marja Rauhala, Niina Laakso ja
Marja Hirvonen.

sitten miehet oikaisevat selän ja tekevät sen tyylikkäästi. Täällä Tampereella
ollessa varmaan tämä kunniavartio on
ollut parasta ja ominta, Ylinen miettii.
Olen saanut myös hieman olla mukana
veteraanien ja sotilaspoikien ja eri kiltojen toiminnassa ja jopa arkkuvartiossa.
Mukavaa ja reilua aikaa saa viettää näissä tehtävissä, hän toteaa.

Perheen kanssa
Minulla on ollut onni saada perhe, jonka kanssa voi harrastaa yhdessä samoja
asioita. Niin monessa reserviläistapahtumassa olen saanut olla lasteni ja puolisoni kanssa. Harrastuksen ja perheen
voi yhdistää, Ylinen iloitsee. Vuoden reserviläisen mielestä uusia toimijoita voisi saada mukaan helpostikin esittämällä
kutsun toimintaan omalle lähipiirilleen
ja ystävilleen. Yhteinen harrastus ja toiminta voisi olla tämän kiireisen elämän
keskellä myös auttamassa moneen pulmaan. Parempi lähteä kumppanin kanssa yhteiseen harrastukseen kuin kumpikin erilleen, Ylinen tuumii.

Kiitos
Maanpuolustustyö on kuulunut jo kauan elämääni ja olen saanut niin monta
ihanaa ystävää näistä veljistä ja sisarista.
He tuntuvat jo kuin sukulaisilta. Olemme jotain samaa henkeä ja tunnetta ilmentävää joukkoa. Voi, niin tuhat rakasta ja kaunista Kiitosta Teille kaikille,
jotka olen saanut oppia tuntemaan. KIITOS, että olette. – Olen onnellinen tästä harrastuksesta ja kiitollinen saamastani huomionosoituksesta.
Tiina Kokkola

Harjoitusvuorot Satakunnan
lennoston ampumaradoilla v.2014
HUOM! KATSO TAULUKON ALTA KÄYTTÖKIELTOAJAT

Maanpuolustusnaisten
ilma-asemestaruudet
Maanpuolustusnaiset kokoontuivat Hämeenlinnaan
15. maaliskuuta, kilpailemaan piirien välisistä ilmaasemestaruuksista. Kilpailupaikkana toimi Hämeenlinnan Ampumaseuran ilma-aserata.
Kilpailun avasi Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunnan komentaja, eversti Jukka
Orava. Hän painotti naisten
osallistumisen tärkeyttä vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, kannusti nuoria naisia
suorittamaan vapaaehtoisen
asepalveluksen ja totesi, että
naisia tarvitaan entistä enemmän kansainvälisessä rauhanturva- ja kriisinhallintatyössä.
Perinteisesti
hämäläisten
piirien välinen kisa laajen-
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tui nyt myös Helsinkiin, kun
viisi reipasta naista Helsingin
Maanpuolustusnaisista
tuli
mukaan kilpailuun. Kaikkiaan
kilpailuun osallistui yhteensä 21 ampujaa. Ilahduttavaa
oli, että monet ensikertalaiset uskaltautuminen kilpailuun. Hämeenlinnan Ampumaseuran ystävälliset miehet
opastivat aseen käsittelyssä ja
ammunnassa niin hyvin, että
kaikki saivat onnistuneita
osumia.
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Kilpailussa ammuttiin ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla, 20 laukausta kummallakin
aseella. Useimmat osanottajat halusivat kokeilla ja ampua
molemmilla aseilla. Lahden
maanpuolustusnaisten edustajat harrastavat aktiivisesti ammuntaa. He menestyivätkin kisassa parhaiten ja veivät piirien
välisen kiertopalkinnon PäijätHämeeseen. Pirkanmaan piiriä kilpailussa edustivat Marja Koukku, Marja Rauhala,
Niina Laakso ja Marja Hirvonen. Parhaan tuloksen pirkanmaalaisista saavutti Niina
Laakso, joka sijoittui ilmakiväärillä sarjassa A 50 toiseksi
pistein 136. Marja Koukku sijoittui kolmannelle sijalle ilmakiväärillä sarjassa Y 50 saaden 91 pistettä. Pirkanmaan
piiri tuli kokonaiskilpailussa
toiseksi yhteistuloksella 311
pistettä, kun kiertopalkinnon
kotiin vieneet päijäthämäläiset
saivat yhteistulokseksi 380 pistettä. Ensi vuonna kilpaillaan
Lahdessa.
Maija Ojala

Pistooliampujilla mahd. harjoitella Aitovuoren radalla torstaisin
klo 18-20.
TRES:n vuorolla .22 /.32 cal. aseilla 8.5.2014 lähtien
Pirkanmaan reserviläispiirien jäsenillä on seuraavat harjoitusvuorot:
300 m kiväärirata

150 m kiväärirata

maanantai

16–20

tiistai

16–20

torstai

16–20

maanantai

16–20

tiistai

16–20

(SRA)

keskiviikko 16–20
25 m pistoolirata
Liikkuvan maalin rata (hirvirata)

maanantai

16–20

tiistai

16–20

torstai

16–20

(SRA)

HUOM!
Lennoston ampumaratojen parannustoimenpiteet

Satakunnan lennoston ampumaradoille tehtävillä parannustoimenpiteillä korotetaan ampumavalleja, vaimennetaan ampumakatoksia ja rakennetaan hulevesien käsittelyjärjestelmää. Näillä
toimenpiteillä vähennetään ympäröivälle asutukselle ja ympäristölle aiheutuvia melu- ja ympäristöhaittoja. Ampumaradat
ovat käyttökiellossa arkisin 10.3.-27.6.2014 välisen ajan.
Liikkuvalla radalla ja pienoiskivääriradalla on käytössä seurojen yhteisvuoro lauantaisin klo 10-16 edellä mainittuna ajanjaksona. Ampumaradat ovat käytössä entiseen tapaan 28.6.2014
alkaen.
Kaikki ampumavuorojen valvojina v.2014 toimivat ilmoitettava
Juha Moijaselle, juha.moijanen@pp.inet.fi tai 0500 625 246.
Ilmoita: nimi, osoite, syntymäaika ja sähköpostiosoite
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen
Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Mouhijärvi

Kangasala

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Sahalahti

Ylöjärvi

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

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

Vanhusten ulkoilutuspäivä Koukkuniemessä
17.5. (la) klo 10-12 Vanhusten ulkoiluttaminen
Koukkuniemen vanhainkodilla (Jukola-talo).
Tule mukaan viemään asukkaita keväiseen ulkoilmaan!
Ulkoiluttamisen teemme ryhmässä.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.5.2014
merja.soininenvalimaki@gmail.com tai puh. 040 7092 771.

Kotiin tai
tuliaisiksi
Lisää tuotteita:

KESÄKARONKKA
3.6. (ti) klo 18 TSRN ry:n kesäkauden avajaiset eli kesäkaronkka
Sillanpään majalla (Paalijärventie 723, 36120 Kangasala).
Mukavaa yhdessäoloa, makkaran paistoa ja saunomista kesäisellä majalla.
Jos haluat kimppakyytiin, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Kimppakyydit lähtevät reserviläistoimistolta (Väinölänkatu 2) klo 17.
Ilmoittautumiset Merja Soininen-Välimäelle ke 28.5. mennessä,
040 709 2771, merja.soininenvalimaki@gmail.com

Tervetuloa
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

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€

www.doria.fi

Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2503-4

(musta/viininpunainen)

23€
2 kpl

5€

Adressit
resssit

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean
organisaation tuottamaa sisältöä ja sen kokoelmista löytyy mm. Maanpuolustuskorkeakoulu.
Dorian kautta löytyy mm. pdf-muodossa (7.836Mt) viime vuoden lopulla
ilmestynyt 3. laitos teoksesta Digitaalinen taistelukenttä.
Digitaalinen taistelukenttä: informaatioajan sotakoneen tekniikka
Kosola, Jyri (2013)
Maanpuolustuskorkeakoulu
Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 1, No 35
Sotatekniikan laitos 2013.

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

pirkanviesti.fi

Tule mukaan tuottamaan hyvää mieltä!
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

Teräspikarit
nahkakotelossa

Onnitteluadressit
teluuadressititt
- RUL jaa RES
Suruadressit

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.

8€

/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

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

SOTILAS- JA VIRKAPUKUJEN
TOIMITTAJA

www.imagewear.eu

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Paikallisesti paras!
Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Rautatienkatu 22, Tampere
Puhelin 020 522 5700

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

www.lahivakuutus.fi

Äitien tekemää
ruokaa

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

Kiitos
tuestanne!
Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 2
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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

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Kiitämme
tukijoitamme!

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala

Kiitämme
tukijoitamme!
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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!

www.hyxal.fi

KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN
www.consti.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

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

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

Pirkanmaan reservipiirien
vuokrattavat retkivarusteet
Liitto (RUL) hankki 1980-luvun puolivälissä jokaiseen piiriin perusvarustuksen kätettäväksi maastokursseilla;
suksia, ahkioita, 3x3 m laavuvaatteita,
trangia-keittimiä. Ne muodostavat perusvarustuksen jota kukin piiri on voinut tarpeensa mukaan täydentää tai uusia. Maastotoimikunta on täydentänyt
varustusta melkeinpä vuosittain.

Pirkanmaan reservipiirien jäsenten
vuokrattavissa olevat varusteet
Vuokrattavissa olevat varusteet ja vuokraushinnat 1.1.2014 alkaen (vuokra-aika on enintään viikko, ellei toisin erikseen sovita).
Varusteen lainaaja vastaa varusteen
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kunnosta. Varusteet on palautettava kuivina. Varusteiden rikkoutumisista on
ehdottomasti ilmoitettava toimistolle.
Vuokra maksetaan etukäteen, reserviläisjärjestön jäsenyys on todistettava, sillä
tämä ei ole mitään kaupallista toimintaa.
Varaukset ma-to klo 9-14,
040 7257253 tai (03) 212 7405.
• 1 kpl puolijoukkueteltta varusteineen
(kamiina, keskisalko, nurkkakepit,
maakiilat, maavaate) 40 euroa
• 1 kpl kymppiteltta varusteineen (sissiteltan kokoinen) 20 euroa
• 1 kpl valmislaavu Penalaavu 8 euroa
• 1 kpl valmislaavu Jahti 8 euroa
• 5+4 kpl laavu 3x3 m
(maastokuvio+vihreä) 5 euroa

• 7 kpl rinkka Savotta 1200 10 euroa
• 10 kpl keitin Trangia 25 4 euroa
• 5 kpl keittimen talvipoltin Trangiaan
(vuokrataan keittimen kanssa)
• 3 kpl kirves Fiskars 600 retki 2 euroa
• 3 kpl kaarisaha retki 2 euroa
• 3 kpl vesiastia 20 l 2 euroa
• 4 kpl kenttälapio Fiskars 2 euroa
• 8 kpl lumilapio Fiskars retki 2 euroa
• 6 kpl iso lumilapio Fiskars 2 euroa
• 22 pr sukset siteineen Järvinen Lapponia ja Erä (210, 220, 225) 8 euroa
• 22 pr suksisauvat (iso sompa) (vuokrataan suksien kanssa)
• 2 pr lumikenkä Karhu (malli Alposet) 5 euroa
• 2+2 kpl ahkio (160 cm, 200 cm) 10
euroa.
• MPY-maastopukuja kurssikäyttöön,
EI jotoksille 7 euroa
• 2 kpl naamioverkko 5 euroa.

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

Muut varusteet:
• 2 kpl 10 l teräskattila, 2 kpl lämpölaatikko, 2 kpl kaasupoltin 2 kpl 11
kg kaasupullo
• 2 kpl isoja kioskitelttoja, 4,20x4,30
m, seisomakorkeus, vaikka messukatoksiksi 30 euroa.
Varustelainat merkitään varauskirjaan. Varusteen lainaaja vastaa varusteen kunnosta. Varusteet on palautettava kuivina. Varusteiden rikkoutumisista
on ehdottomasti ilmoitettava selvästi
toimistolle.
Vuokra maksetaan etukäteen, reserviläisjärjestön jäsenyys on pyydettäessä todistettava sillä tämä ei ole mitään
kaupallista toimintaa vaan palvelua jäsenkunnalle.
Varaukset toimistolta ma-to klo 9-13
puh. 040 7257 253 tai (03) 212 7405.
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Kostamuksesta Jäämerelle

Kostamuksen tasokasta mökkimajoitusta. Vienan Karjalaiskylät ovat tutkimisen arvoisia paikkoja. Täältä löytyy
vielä vanhoja karjaistaloja sekä vienan-karjalaa haastavia
mummoja. Vuokkiniemi on alueen tärkeimpiä vierailukohteita jonne runonkeruumatkojaan tekivät mm. Lönnrot ja
kuvausmatkoja I.K.Inha. Alueelta löytyy helposti perhemajoitusta tarjoavia siistejä asumuksia. Venehjärvi on yksi
kauneimmista sivukylistä jonne pääsee helposti pikkuautolla. Kylä on talvisin lähes tyhjä mutta kesäisin väkeä
riittää. Kylässä on 2004 valmistunut suomalaisten rakentama tsasouna ja äärettömän kaunis kalmismaa.

Matkaamme pientä soratietä ja ohitamme Kis-Kis kukkulat
sekä Eldanka-järven. Poikkeamme Kalevalan kaupunkiin
joka tunnetaan myös Uhtua-nimisenä. Täältä suuntamme
pohjoiseen ja käymme katsomassa Röhöjärven kuuluisaa
hiekkarantaa. Sota-aikaisessa laulussa mainitun Sinisillan
jäänteet erottuvat järvikapeikossa.

Nyt siirrymme jatkosodan aikaiselle saksalaisten ja suomalaisten yhteiselle rintamalohkolle. Sohjanajoen ylitettyä
tulemme Kiestinkiin jossa on suomalainen kenttähautausmaa. Tältä suunnalta Hjalmar Siilasvuo yritti katkaista Muurmannin radan Louhessa, tosin heikoin tuloksin.
Korpimaastoon tottumattomien saksalaisten eteneminen
alueella oli vieläkin vaikeampaa.

Kevään ja alkukesän aikana vuonna 2013 Ari Paukkunen teki kolme eri matkaa itärajan taakse.
Tutuksi hänelle tuli koko rajanpinta, Laatokan pohjoispuolelta Jäämerelle aina Norjan Kirkkoniemeen asti.

Louhessa pääsemmekin
Pietari-Muurmans valtatielle jota suuntaamme kohti
Jäämertä. Maasto muuttuu
hiljalleen karummaksi ja
valtatien varrella ei ole
paljonkaan ihailtavaa
lukuun ottamatta välillä
ohivilahtavia kauniita
maisemia. Siirrymme
Karjalan Tasavallan
alueelta Muurmanskin
Oblaskiin. Tällä pohjoisella
alueella on paljon kaivosteollisuutta, muutama
ydinvoimala ja riittävästi
sotilastukikohtia. Kantalahden kaupunki Vienanmeren pohjukassa ohitetaan ja
samalla pari muuta vaikeasti lausuttavaa venäläistä
kaupunkia. Apatiitin ja Hiipinän kaivoskaupungit jäävät
valtatiestä sivuun, mutta kaukana siintävät Hiipinätunturit
on upea näky valkoisine lakineen.

Petsamosta reitti kulki lähellä Norjan rajaa kohti Nikkelin
kaivoskaupunkia. Jos aiemmin puista katosivat lehdet,
niin täällä maassa ei näkynyt mitään elävää, vain sorainen tunturin kuve. Kaikki sammal ja jäkälä ovat kuolleet
maiseman muistuttaessa soranottoaluetta. Kolosjoen nikkelitehdas on tuhonnut luonnon täydellisesti ja varmasti
myös osan asukkaista. Näky oli todella kauhistuttava.

Saavumme illaksi Muurmaskiin josta meillä oli varattuna
hotellimajoitus. Kaupungissa oli neuvostoaikana puolimiljoonaa asukasta, mutta nyt enää reilut 300 000. Tämä
maailman suurin napapiirin pohjoispuolella oleva kaupunki on vuonon rannalle rakennettu ja jo itsessään nähtävyys. Sotilastukikohdat reunustavat Jäämeren rantoja ja
sinne ei ole turistilla mitään asiaa. Parista kohdasta yritettyämme päädyimme aina puomille kunnes luovutimme,
varsinainen Jäämeren ulappa jäi näkemättä kuin myös
ydinsukellusveneet sekä Jäämeren laivasto.

uutisia!

Mannisen taistelun
muistomerkki täyttää 80 vuotta
Mannisen taistelun muistomerkki rakennettiin Ruoveden
Väärinmajaan pääasiassa ylihärmäläisten vapaussoturien toimesta v. 1934. Sillä kunnioitettiin vapaussodassa kaatuneiden
muistoa. Muistomerkki tulee
17.6.2014 kahdeksankymmenen vuoden ikään. Ylihärmäläiset ovat vuodesta toiseen uskollisesti käyneet Mannisen taistelun
muistopäivänä 15.3. laskemassa
patsaalle kukkalaitteen. Kyläläiset ja monet yhdistykset, nykyisin reserviläiset, ovat huolehti-

Aamiaisen jälkeen suuntasimme kohti länttä ja Petsamoa.
Hyvä asfalttitie polveili lumisten tunturien ja lampien seassa. Jäämeren rantaan ei täältäkään ollut mitään mahdollisuutta päästä. Saavuimme siis takaisin miehitettyyn
Suomeen ja Petsamon kaupunkiin. Liinahamarin satama
ja Kalastajasaarento ovat myös suljettua aluetta jonne
pääsee vain erikoisluvalla saattueen kera. Petsamossa
on suuri ja näyttävä saksalaisten kenttähautausmaa johon
on haudattuna 12 000 sotilasta. Nähtävyydet alueella rajoittuvat lähinnä maisemiin koska sotilastukikohdat eivät
ole kovinkaan näyttäviä.

Kun lähestymme Moscegorskin kaupunkia, häviää vaivaiskoivujen vihreys ja maasto muuttuu harmaaksi. Kaupungissa on suur metallurgian tehdas joka on pilannut
alueen tyystin. Kaupunki itsessään oli silti siistin oloinen
rikkikaasupäästöistä huolimatta ja Statoilin huoltoaseman
hot-dogit olivat maukkaat.

neet muistomerkin kunnosta ja
ympäristön siisteydestä. Lauantaina 14.6.2014 vietetään muistomerkillä ja kylätalo Tapiolassa isänmaallista muistojuhlaa,
jossa juhlapuhujana on kansanedustaja, puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja Jussi Niinistö.
Juhlassa on myös vapaussotaaiheinen näyttely. Järjestäjät
odottavat kylätalo Tapiolan täyttyvän ääriään myöden.
Sauli Latvala
juhlatoimikunnan puheenjohtaja

Tiesitkö että?
Kysymykset s. 11

Vastaukset

Itärajan kierroksella, osa 2

1) n. 800
2) Vuodesta 1994
3) Kaksipuolisen taistelun
simulointijärjestelmä
4) 101
5) Suurpujottelu
6) Lappeenrannassa
7) Kenraalimajuri Seppo
Toivonen

Matka jatkuu Nato-rajan läheisyydessä kohti Kirkkoniemen raja-asemaa ja Norjaa. Venäjän puoleisessa raja-aidassa oli taajassa kameroita ja liiketunnistimia. Toisin kuin
Wärtsilässä, jossa aita hädin tuskin pysyi pystyssä ollen
ilman mitään kaukovalvontalaitteita. Venäjän puolella automme sekä tavarat tutkittiin tarkkaan. Täyteen unohtunut toinen bensakanisteri piti käydä kaatamassa tankkiin
tullialueen ulkopuolella muutaman sadan metrin päässä.
Bensaa saa viedä vain 10 litraa. Seuraavaksi tutkittiin
karttojamme joissa oli kynällä lisättyjä vanhoja paikan nimiä. Olipa autoon unohtunut myös karttalaukku jossa oli
Kevätyön koukkauksen reittikartta ja tehtäviä. Oli vaikea
selittää mistä kartta on ja miksi mukana on kevyen singon
käyttöohje vm 1960. Kielimuuri oli vaikeutena, me emme
ymmärtäneet venäjää eivätkä he puhuneet suomea tai
englantia. Aikaa kului asioita vatvottaessa kunnes paikalle
ilmestyi myös tulkki, tosin ruotsinkielinen ja mehän emme
puhu ruotsia. Syynä tulkin kielivalintaan oli ilmeisesti kuljettajamme passissa ollut syntymäpaikka; Söderdelje?
Neljä tuntia kului kunnes asiat ilmeisesti tulivat heidän
taholtaan selväksi ja meidät päästettiin kohteliaasti jatkamaan matkaa. Venäjänkielinen paperi allekirjoitettiin
kuitenkin ensin josta emme tietenkään mitään ymmärtäneet. Kotipuolessa dokumentti käännettiin. Siinä todettiin,
ettei meiltä löytynyt mitään kiellettyä materiaalia ja emme
myöskään vaadi korvauksia Venäjältä. Norjan tullista menimme passia näyttämällä läpi kuten myös Näätämössä
Suomen tullista.
Matkaa taitettiin rajan takana noin 1300 km.

