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Reserviläinen Suomen suvessa

Pidemmän tähtäimen 
suunnittelua resurssit huomioiden

Otsikonmukaisella teemalla käynnistyy 
elokuun loppuun asti kestävä valoku-
vauskilpailu. Aihe on melko vapaa, joten 
kannustan kaikkia osallistumaan. Osal-
listuminen ei vaadi järeää kalustoa, vaan 
kännykkäkuvillakin voi osallistua. Tar-
kemmat ohjeet löytyvät lehdestä ja pii-
rin nettisivulta. Ja parhaat tietysti palki-
taan.

Sakon asetehtaalla vieraillaan tämän 
kuun lopulla. Piiri kustantaa kuljetuk-
sen. Lounas on omakustanteinen ja Ete-
lä-Hämeen piirin Etulinja-kaupassa eh-
tii hyvin tehdä ostoksia paluumatkalla. 
19 nopeinta pääsee mukaan. Piirin jouk-
kueeseen Kesäyön Marssiin Porissa 26.5. 
ehtii vielä, kun pitää kiirettä. Lisäksi on 
luvassa Suviyön jotos Kangasalla sekä 
Hämeen Hölkkä 1.9., joka on järjestyk-
sessään jo 44: s. 

Pirkkalassa Satakunnan lennostossa 

on  avoimet ovet 15.5. Sotilasilmailus-
ta ammatti ja Intti tutuksi -tapahtuman 
merkeissä. Tampereen keskustori täyt-
tyy yleisöstä 6.6. kun Puolustusvoimat 
100 vuotta -kiertue tulee Pirkanmaalle. 
Esiintyjinä Ilmavoimien big band, jonka 
solistina lauluyhtye Club For Five sekä 
Puolustusvoimien varusmiessoittokun-
nan show band. Lisäksi nähtävillä on 
erilaista kalustoa ja muuta mukavaa.  

Kuten näkyy, toimintaa ja tapahtumia 
on valtavasti. Sama juttu on muiden-
kin reserviläispiirien osalta. Kannattaa 
tutkia eri reserviläispiirien ja Puolustus-
voimien nettisivuja ja suunnitella vaikka 
kesäloma- tai viikonloppureissua eri ta-
pahtumien mukaan. 

Kesän myötä käynnistyvät myös mo-
net muut aktiviteetit. Ammunta on 
yleisin toimintamuoto reserviläisjärjes-
töissä. Pirkanmaalla ammutaan paljon 

ja on myös tärkeää, että kirjataan osal-
listumiset tarkoin ja vielä sitten muis-
tetaan ilmoittaa ne toimintalomakkeel-
la. Ammuntaharrastusta mitataan ns. 
prosenttiammunnalla eli kuinka moni 
jäsen käy edes kerran ampumassa. Mu-
kaan lasketaan sekä ruutiaseet että Eko-
aseet. Jokainen järjestämämme ammun-
ta on ns. prosenttiammunta eli pyritään 
nostamaan Pirkanmaan reserviläispiirin 
osuutta valtakunnallisesti. Ammunnan-
harrastajia mietityttävä aselain muutos-
esitystä ei ole tätä kirjoittaessani vielä 
julkaistu. Lehden ilmestymispäivänä esi-
tys lienee tullut ”lausunnolle” ja Reser-
viläisliitto pyytää piireiltä kannanottoja. 

Aktiiviseen kesään kuuluu myös muu 
liikunta. Pyöräily ja soutaminen ovat 
hienoja tapoja nähdä kesäisiä maisemia 
parhaimmillaan ja matka taittuu kuin 
huomaamatta. Pidetään siis fyysisestä ja 

henkisestä kunnosta huolta. Liikutaan 
luonnossa – se lataa akkuja hyvin, vaik-
ka puita ei halaisikaan. 

Hyvää alkavaa kesää kaikille lukijoille 
– torilla tavataan!

  Jussi Mäkitalo
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Kevät on ehtinyt siihen pisteeseen, jos-
sa yhdistykset ovat pääosin pitäneet ke-
vätkokouksensa ja käsitelleet menneen 
vuoden toimintakertomukset ja tilin-
päätökset. Suomi on aina ollut yhdistys-
ten luvattu maa, yhdistyksiä löytyy joka 
lähtöön ja tämä pätee myös reserviläis-
toimintaan. Yksin Pirkanmaalla reser-
viläiskerhojen, -kiltojen ja -yhdistysten 
määrä voidaan laskea kymmenissä. Tänä 
vuonna, kuten niin monena aikaisem-
panakin, olen istunut useamman yhdis-
tyksen kokouksessa, joko vierailijana tai 
kokousedustajana. Kokousten kulku on 
ollut jouhevaa ja harvemmin on esillä 
asioita joista tarvitsisi äänestää. 1980-lu-
vulta lähtien on sähköinen tietojenkä-
sittely henkilökohtaisilla tietokoneilla 
helpottanut ja mahdollistanut sen, että 
toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 
on helppo tuottaa. Kopioidaan edellisen 
vuoden materiaali, muutetaan päivä-
määrät ja lisätään muutama rivi tai lau-
se sopiviin kohtiin. Metrimitalla mitaten 
toimintaa on ja kaikki näyttää hyvältä. 
Tilit saadaan tasan ja jos hieman näyt-

täisi rahaa kuluneen enemmän niin asia 
korjataan helposti nostamalla seuraavan 
vuoden jäsenmaksua.

Miksi sitten keskusteluissa nousee 
usein esille järjestettyjen hyvien tapah-
tumien liian vähäinen osanottajamää-
rä, jopa tilaisuuksien peruuntuminen ja 
vaikeus löytää tapahtumille aktiivisia te-
kijöitä? Miksi on aina haaste löytää yh-
distyksiin uusia jäseniä, ja miksi jo mu-
kana olleita eroaa toiminnasta? Kevät on 
parhaimmillaan ja kesäkausi edessä eikä 
siis ensimmäiseksi tule mieleen pohtia 
näitä asioita. On kuitenkin aiheellista 
miettiä oman yhdistyksen roolia ja teh-
tävää myös hieman pidemmällä tähtäi-
mellä. Samalla kannattaa tunnustaa to-
siasiat, kuten kuinka monta aktiivista 
resurssia on todellisuudessa käytettävis-
sä toiminnan pyörittämiseen ja viemään 
sitä eteenpäin tulevina vuosina. Miltä 
siis kerhomme näyttää viiden vuoden 
kuluttua, millaista toimintaa toteutam-
me itse ja mitä teemme yhdessä muiden 
yhteystyötahojen kanssa, sekä millaisia 
uusia jäseniä keskuuteemme toivom-

me. Tämä on tärkeää, jotta kykenem-
me riittävän ajoissa tekemään tietoisia 
päätöksiä ja ottamaan niitä tarpeellisiksi 
havaittuja pieniä muutoksen askelia ha-
luamaamme suuntaan. On syytä muis-
taa, että toimintamme tavoitteiden ja 
yhdistystemme arvojen ei tarvitse muut-
tua. Voi kuitenkin olla aiheellista muut-
taa tapaamme toimia, jotta se paremmin 
palvelee jäseniämme ja samalla on hou-
kuttelemassa uusia potentiaalisia jäseniä, 
joita haluamme mukaan arvokkaaseen 
työhömme. Viimeistään syksyllä tulevi-
en suunnitelmien laatiminen on väistä-
mättä edessä.

Pirkan Viesti-lehden helmikuun nu-
merossa mainitsin uuden henkilötie-
tosuoja-asetuksen, joka astuu voimaan 
toukokuussa. Kaikkien yhdistysten tu-
lee jatkossa ottaa tämä asetus huomioon 
henkilötietoja käsitellessä muun muas-
sa jäsenreksiterin osalta. Tuoreimmas-
sa RUL kenttäpostissa tiedotetaan, että 
liitto ohjeistaa piirejä ja yhdistyksiä tou-
kokuun aikana asetuksen tuomista muu-
toksista.

Kesä on aktiivista ampuma- ja maas-
totoiminta aikaa. Järjestettäviin paikal-
lisiin, valtakunnallisiin ja kansainväli-
siin kilpailuihin, sekä jotoksille on tullut 
useita kutsuja. Tätä kirjoittaessani sain 
hyvältä ystävältäni Porin Reservinaliup-
seerien puheenjohtajalta haasteen osal-
listua Porissa järjestettävälle Kesäyön 
marssille. 

Kannustankin kaikkia osallistumaan 
tuleviin tapahtumiin. Valitkaa itsellenne 
sopivin ja osallistukaa, sillä paras kiitos 
tapahtumien järjestäjille on runsas osal-
listujamäärä.

Aktiivista kesäkautta kaikille!

  Mikko Hörkkö
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

TUTUSTUMISRETKI SAKO:N ASETEHTAALLE 23.5.2018
Pirkanmaan Reserviläispiirin tutustumismatka SAKO:n asetehtaalle Riihimäelle.
Lähtö Alasenjärven liityntäparkki Tampere klo 8.15. Perillä ollaan kello 10, jolloin SAKO:n esittely alkaa. 

Mukaan mahtuu 19 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Paluumatkalla poiketaan Etulinjan myymälässä Hämeenlinnassa. Piiri maksaa linja-automatkan.

Ajoreitti kulkee Kangasalan ja Pälkäneen kautta. Kyytiin voi nousta näiden paikkakuntien linja-autoasemilta. 

Ilmoittautumiset piiritoimistoon pir.reservi@kolumbus.fi  tai puh. 050 5550 728.

lmoittautuessa mainittava nimen lisäksi matkapuhelinnumero sekä mistä aikoo nousta linja-autoon. Tervetuloa. 
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NAPPAA KUVA
 

JA OSALLISTU 

KILPAILUUN!
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI JÄRJESTÄÄ 
KAIKILLE AVOIMEN VALOKUVAKILPAILUN TEEMALLA 

”RESERVILÄINEN SUOMEN SUVESSA”
Kolme parhaiten teeman sisäistänyttä valokuvaa 
palkitaan lahjakortilla (1. 100€, 2. 50€ ja 3. 20€). 

KILPAILUAIKA ON 11.5.–31.8.2018.
Kuvat voi ottaa joko kännykkäkameralla tai muulla 

digikameralla. Kuvissa arvioidaan sisältöä ei niinkään 
teknistä toteutusta. Kilpailun tarkemmat säännöt ovat 

pirkanviesti.fi -sivustolla. 
Toimita kilpailukuvasi sähköpostilla osoitteeseen 

pirkanviesti@gmail.com 
Kaikki kilpailukuvat julkaistaan Pirkan Viestin Facebookissa 
sekä Pirkan Viestin Instagram-sivustolla. Kilpailun tulokset 
sekä parhaat kuvat julkaistaan syyskuussa ilmestyvässä 

Pirkan Viesti-lehdessä 3/2018. 

ARJEN TURVALLISUUSARJEN TURVALLISUUS 
-kurssi maanpuolustusnaisille

  
SATAKUNNAN LENNOSTOSSA, 
PIRKKALASSA 29.9.–30.9.2018 

Kurssin järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Tampereen koulutuspaikka 
ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piiri.  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenille. 
Kurssilla kehitetään osallistujien valmiutta ennakoida henkilökohtaista turvallisuuttaan 
uhkaavia tekijöitä sekä selviytyä yleisimmistä arjen häiriötilanteista. Harjoitellaan alku-

sammutusta ja hätäensiavun antamista sekä tutustutaan kodin ja lähiyhteisön varautumi-
seen sekä valmiuksiin katuturvallisuudessa ja itsesuojelussa. 

OSALLISTUMISMAKSU KOKO VIIKONLOPUSTA ON 50 €.
ILMOITTAUTUMINEN 21.9.2018 MENNESSÄ 

www.mpk.fi  -sivujen kautta. 
Valitse koulutuskalenteri, laita hakukenttään kurssin numero 2300 1813 029 tai 

kurssin nimi Arjen turvallisuuskurssi Tampere. Ilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymis-
tä MPK:n järjestelmään, jos et ole aiemmin sitä tehnyt.

LISÄTIETOJA KURSSISTA:
Kurssinjohtaja Chia Koskinen, chiakoskinen@gmail.com, p. 050 381 5205 

Varakurssinjohtaja Anne Uurasjärvi, anne.uurasjarvi@kolumbus.fi 

TULE TULE 

MUKAAN MUKAAN 

VIIKONLOPUKSI! VIIKONLOPUKSI! 

 

Päivi Korteniemi

KAUPPAKESKUS DUO, Insinöörinkatu 23, Hervanta

MITALIKAMPOJA OMMELLAAN 
ASIAKKAAN ANTAMAAN JÄRJESTYKSEEN.

puh. 045 220 2711 tai ompelupuoti@gmail.com

TAMPEREEN RESERVILÄISTEN 
SENIORIOSASTO TIEDOTTAA

Harri Salminen tutustuttaa senioreita Eko Aims -kivääriammuntaan 
yhdistyksen toimistolla, Väinölänkatu 2, Tampere. 

TIISTAINA 22.5.2018 klo 18 
Kahvitarjoilun vuoksi pyydetään ilmoittautumaan 

yhdistyksen toimistoon puh. 044 512 4477 
tai sähköpostilla toimisto@tampereenreservilaiset.fi  

Paras ampumatulos palkitaan!

Maanpuolustusrekisteri on Suomen 
Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, 
Maanpuolustusnaisten Liiton ja Maan-
puolustuskiltojen liiton yhteinen jäsen-
rekisteri, jossa ylläpidetään näiden liit-
tojen jäsenyhdistyksiin, -kerhoihin ja 
kiltoihin kuuluvien jäsenten henkilö-
tietoja sekä hoidetaan vuosittaista jäsen-
maksulaskutusta ja siihen liittyviä toi-
menpiteitä.

eAsiointipalvelussa voit mm. päivit-
tää omia henkilötietojasi, tarkastella jä-
senyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi sekä 
tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös am-
puma- tai senioriturvan hankinta on 
mahdollista eAsioinnin kautta.

Mahdolliset osoitteenmuutostietosi tu-
levat Maanpuolustusrekisteriin suoraan 
Postista ellet ole sitä erikseen kieltänyt. 
Muuttaessasi jäsentietojasi tiedot päivit-
tyvät automaattisesti jäsenrekisteriin.

eAsiointipalvelussa näkyy voimassa ole-
vat jäsenyytesi Suomen Reserviupseerilii-
tossa, Reserviläisliitossa, Maanpuolustus-
naisten liitossa ja Maanpuolustuskiltojen 
liitossa. Jäsenhistoria-välilehdellä näet 
mahdolliset aiemmat jäsenyytesi.

Tervetuloa maanpuolustusrekisterin e-asiointipalveluun!
Luottamustoimet -välilehdeltä löydät 

mahdolliset luottamustehtäväsi. Laskut 
-välilehdellä näet viimeisimmät jäsenmak-
sulaskusi. PDF-muotoisen laskun voit 
avata ja tulostaa, mikäli laskusi on maksa-
matta (= Maksupvm-kohta on tyhjä).

Omat yhteystiedot 
ja tietojen muuttaminen
Alla ovat rekisterissä olevat henkilö- ja 
yhteystietosi, joita voit muuttaa tai täy-
dentää napsauttamalla Muokkaa tieto-
jasi -painiketta. Erityisesti toivomme 
ajantasaista sotilasarvoasi, sähköposti-
osoitettasi ja matkapuhelinnumeroasi.

Henkilön tiedot joita voi eAsioinnin 
kautta muuttaa. 
* merkityt tiedot ovat pakollisia
* Sukunimi 
* Etunimi 
Kutsumanimi 
Siviiliammatti / arvo 
Syntymäaika
(anna muodossa pp.kk.vvvv) 
Kieli 
* Sukupuoli 

Postiosoite ja muut yhteystiedot
* Lähiosoite 
* Postinumero 
* Postitoimipaikka 
Maa
(jos muu kuin Suomi) 
Puhelin 
Matkapuhelin 
Sähköpostiosoite 
Sotilasarvo 
Ylennysvuosi

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

eAsiointipalveluun pääsee esimerkiksi 
pirkanviesti.fi -verkkosivuston etusivulla 
olevan painikkeen kautta. Painike löytyy 
vierittämällä etusivua alaspäin.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Pirkan-
maan reservipiirien toiminnanjohtaja 
Päivi Huotariin sähköpostitse: 
pir.reservi@kolumbus.fi  tai 
puhelimitse 050 5550 728. 

PÄIVITÄ 
PÄIVITÄ 
TIETOSI!
TIETOSI!
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Tampereen Tuomiokirkossa muisteltiin talvisodan päättymistä perinteisen kirk-
koillan merkeissä.  Kirkkoillalla on jo pitkä perinne, sillä Tampereen Sotavete-
raanien Huoltoyhdistys ry aloitti tilaisuuden järjestämisen jo yhdistyksen perus-
tamisvuonna 1961. Järjestelyvastuu siirtyi 2000-luvun alussa sotaveteraaneilta 
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistykselle. 

Kirkkoillan musiikkiannista vastasivat tänä vuonna Eternitas ja Mieskuoro Kelot 
sekä Ilmavoimien soittokunta. Urkurina toimi Osmo Honkanen. Koskettavan ja 
ajatuksia herättäneen puheen piti Ilmavoimien kenttärovasti Kari Mannermaa. 

Kaunis tilaisuus päättyi rovasti Esa Eerolan päätösliturgiaan ja Partiolippukunta 
Näsin Tyttöjen keräämään kolehtiin, jonka tuotto luovutettiin sotiemme veteraa-
nien ja kaatuneiden omaisten hengelliseen huoltotyöhön. 

  Sirkka Ojala

Talvisodan päättymisen kirkkoilta 
Tampereella

Mieskuoro Kelot esitti vahvaan tapaansa muun muassa kappaleen Suomalainen rukous. 
Kuoroa johti Jussi Tamminen.

   Ilmavoimien soittokunta esitti tilaisuudessa muun muassa Kari Tikan Armolaulun, 
Heimo Kasken Preludin ja Adrean Valeriuksen Suomen Jääkäripataljoonan rukouksen. 
Soittokuntaa johti musiikkimajuri Juha Ketola.

  Herkästi ja sydämeenkäyvästi esiintynyttä Eternitas-kuoroa johti Maiju Häyrynen.

Kirkkoillan puheen piti Ilmavo imien kenttärovasti Kari Mannermaa. Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, eversti Pentti Väänänen lausui 
tilaisuuden tervehdyssanat.

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä
Sinulla on merkki-

päiväsi vieton 
yhteydessä mahdollisuus 
tukea pirkanmaalaista 

maanpuolustustyötä avaa-
malla onnittelutili haluamas-

sasi pankissa ja ohjaamal-
la sen tuotto Pirkanmaan 

Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi asiasta 

puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI 
KIITTÄÄ TUESTASI

HUUTOKAUPPA JA MARKKINAT sekä 

RUISLEIVÄN ”TUUNAUKSEN” SM-KILPAILUT 

7. HEINÄKUUTA 2018 RITVALASSA, osoite: Oitintie 73, Valkeakoski. 
TAPAHTUMA ALKAA KLO 12:00. 

OHJELMASSA MM. 
• Tampereen seudun ratsuväen killan esityksiä
• Toijalan sotilassoittajat. Kalustoesittelyssä mm. Leopard
• Valkeakosken VPK:n kalustoa ym. 

Runsas ja hyvä buffetti. 

Tapahtuman suojelijana on prkenr Antti Numminen. 

Tervetuloa!

Sääksmäen Reservin aliupseerit-reserviläiset
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Hengellinen palsta

”On helppo vihata 
ja kaunaa kantaa…”

Olen saanut reilun 30-vuotisen urani aikana käydä 
viemässä seurakunnan tervehdyksen vuosia täyttävälle 
seurakunnan jäsenille. Virkauran alussa syntymäpäivä-
sankarit olivat sodan käyneitä veteraaneja. Monesti he 
kertoivat sodan ajan kokemuksistaan, kuka enemmän 
kuka vähemmän. Oli mielenkiintoista kuunnella hei-
dän kertomuksiaan ja samalla entistä enemmän oppia 
arvostamaan kaikkea, mitä veteraanit olivat tehneet ja 
kokeneet. Se opetti, miten tärkeätä on va alia heidän pe-
rintöään, itsenäistä Suomea.

Eräs kertomus on jäänyt erityisesti mieleen. Kerto-
ja oli palvellut upseerina jatkosodassa. Kerran hän oli 
huomannut, miten hänen yksikkönsä haavoittunut 
mies oli puristanut paperinpalaa kädessään. Tuossa pa-
perinpalassa oli teksti, joka oli jäänyt lähtemättömästi 
hänen mieleensä niin, että hän muisti sen sanasta sa-
naan edelleen yli 60 vuoden takaa. Lapussa luki: ”On 
helppo vihata ja kaunaa kantaa. On helppo kostaakin, jos 
loukkaa ken. Vaan kaiken unohtaa ja anteeks antaa on 
taito vaikea, vain harva oppii sen.”

Minuun teksti teki myös vaikutuksen, ja kirjoitin 
sen ylös. Tuo teksti on tullut nyt mieleen, kun vuoden 
1918 tapahtumista on kulunut 100 vuotta. Kauna ja 
viha jäävät eri tavalla elämään, kun on kysymys sodasta, 
jossa veli on veljeä vastaan. Tapahtumien muistot ovat 
koko ajan silmien edessä tutuissa paikoissa ja ihmisis-
sä. Kaunalle ja vihalle riittää sytykkeitä. Oma asenne 
vaikuttaa siihen, haluaako ruokkia vihaansa vai toimia 
niin, että pääsisi vihasta ja kaunasta eroon. 

Sille, joka ei anna anteeksi, vaihtoehtoja on kaksi: 
Kostaa tai katkeroitua. Kostaminen johtaa usein kos-
ton kierteeseen ja kaaokseen. Katkeroituja taas myrkyt-
tää oman elämänsä. 

Isä meidän -rukouksessa pyydetään: anna meille mei-
dän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi an-
namme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kun 
on rikkonut toista vastaan, silloin on syntynyt ikään 
kuin velkasuhde. Ekumeenisessa sanamuodossa synti–
sanan tilalla käytetäänkin sanaa velka.

Kokemansa väärän unohtaminen ja anteeksiantami-
nen ei ole helppoa. Se on vaikea taito, kuten haavoittu-
neen sotilaan lapussa oli kirjoitettu. Inhimillisesti aja-
tellen harva meistä voi sen oppia. 

Joskus olen kysellyt ihmisiltä, kumpi on helpompaa, 
pyytää anteeksi vai antaa anteeksi. Vastauksena on tul-
lut, että riippuu tilanteesta. Joskus on vaikea pyytää an-
teeksi, joskus on vaikea antaa anteeksi.

Anteeksi pyytämiseen tai antamiseen ei voi eikä saa pa-
kottaa ketään. Me voimme sanoillamme pyytää anteeksi 
tai antaa anteeksi, mutta jos se ei tapahdu sydämestämme, 
siitä ei ole mitään iloa ja hyötyä, varsinkaan itsellemme.

Isä meidän -rukouksen pyyntö opettaa meille, että 
me olemme velkasuhteessa Jumalaan, Häntä vastaan 
rikkoneita, syntiä tehneitä ihmisiä. Jos me sydämes-
tämme pyydämme Jumalalta syntivelkaamme anteek-
si, kadumme syntejämme ja haluamme Häneltä syn-
timme anteeksi, niin miten voisimme olla antamatta 
anteeksi meitä vastaan rikkoneelle lähimmäisellemme? 
Onhan meidän syntivelkamme Jumalaa kohtaan aina 

isompi kuin lähimmäistämme kohtaan.
Rikkoessamme lähimmäistämme vastaan rikomme 

aina samalla myös Jumalaa vastaan. Omien syntien ka-
tuminen merkitsee itse itsensä tuomitsemista ja halua 
luopua pahasta. 

Anteeksiantaminen ei koskaan tarkoita vääryyden ja 
pahan, synnin, hyväksymistä ja sen tekemisen jatka-
mista. Katumiseen liittyy halua muuttaa oma käytök-
sensä ja toimintansa pahasta hyväksi.

Jumalan anteeksiantamuksen saamme kuulla synnin-
päästön sanassa. Jeesus Kristus antoi omillensa Pyhän 
Hengen, jotta he julistaisivat syntien anteeksiantamus-
ta kaikille ihmisille Hänen nimessään. Kuka evanke-
liumin uskoo, hän varmasti oppii tuon vaikean taidon: 
antaa anteeksi ja unohtaa kärsimänsä pahan.

  Veli-Pekka Ottman
kappalainen

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta

Perinteisesti 13. maaliskuuta Messu-
kylän kirkon sankarihaudalla järjes-
tettiin Talvisodan päättymisen muis-
totilaisuus. Sankaripatsaan vartion ja 
lippuvartion asetti Messukylän Reser-

Talvisodan päättymisen 
muistopäivä Messukylässä

Suomen lipun vartio vasemmalta ltn Seppo Laalahti, ylil Antti Laalahti ja kapt Risto Kuja-
la. Patsaalla kapt Kurt Källarsson ja ltn Jaakko Kaura.  Kuva: Matti Kataja

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen 
vuosikokouksessa 28. helmikuuta 2018 
kutsuttiin yhdistyksen kunniajäsenek-
si sotiemme veteraani, ylimetsänhoi-
taja, kapt res Kauko Mäenpää. Kun-
niakirjan luovutti Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Kalervo Sipi. Kauko 
Mäenpää on syntynyt Tampereella tam-
mikuussa 1919. Hän oli ”Pajarin Poi-
ka” jo ennen sotia ollessaan neljä vuotta 

 Kauko Mäenpää kutsuttiin 
Pajarin Poikien kunniajäseneksi

Tampereen suojeluskunnan 7. komp-
paniassa eli ns. Koululaiskomppanias-
sa, joka koostui Tampereen oppikou-
lujen yläluokkien oppilaista. Pääosan 
työurastaan Mäenpää teki aluemetsän-
hoitajana Metsähallituksen Viitasaaren 
hoitoalueessa. Eläkkeelle siirryttyään 
hän palasi asumaan Tampereelle. 

  Markku Rauhalahti

viupseerit ja seppeleen laskuun osallis-
tui Kalervo Mäkinen ja Juha Saarik-
ko. Seppeleen laskun jälkeen laulettiin 
virsi.  

  Seppo Laalahti

Valokuva on otettu vuonna 2016 Veli-Pekka Ottmanin palvellessa sotilaspastorina suomalais-irlantilaisessa 
pataljoonassa Libanonissa.
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1   5.2. 28.2. 
2  16.4. 11.5. 
3  4.9.  28.9.     
4  28.11.  20.12.  

Kannen valokuva: Huollon kurssi val-
misti 14. huhtikuuta Pirkkalassa lä-
hes 300 ateriaa. Kuvassa lounasta 
jaetaan lukion turvakurssille.
   
Kuva: Sirkka Ojala.

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

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

Ulkoasu Maisan paja

Paino Lehtisepät Oy

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

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 
050 5550 728,   
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 2018:

Pirkkalan Reserviläiset ry järjesti 10. maaliskuuta reserviläisten SM-pilkin Pirkkalan Vähäjärvellä. Kisaan osallistui kaikkiaan 22 henki-
löä ja kaikki osallistujat saivat saalista. Kisan suurin saalis oli 1628 g ja pienin 12 g. Suurin kalanvonkale oli reilu 1,3 kg:n hauki ja pie-
nin 2 g:n ahven. Virallinen kisa käytiin ahvenilla, joita nosti miesten 55-vuotiaiden sarjan voittaja reilut 1,1 kg. Joukkuekisan voitti Kan-
gasniemen Reserviläiset 2,8 kg:n yhteissaaliillaan. Kuva: Antti Maunuksela.

Heinäkuun loppupuolella vietetään Päl-
käneellä kotiseutuviikkoa ja jälleen tiis-
tai-iltana 24.7. kokoonnutaan Nuijanta-
loon Pälkäneen Maanpuolustusnaiset ry 
järjestämiin Lottalaulajaisiin. 

Jokavuotinen yhteislaulutilaisuus on 
saanut nimensä jo heti perinteen alkaes-
sa vuonna 2004. Edellisenä vuonna oli 
Syrjänharjulle näkötornin läheisyyteen 
pystytetty paikallisten reservin upseeri-
en naisten toimesta ilmavalvontalottien 
muistokivi. Vuoden 2004 kotiseutuvii-
kolla naiset järjestivät tämän Lottakiven 
ympärille yhteislaulutilaisuuden, jota 
sitten ryhdyttiin kutsumaan Lottalaula-
jaisiksi. (Nimeä lienee ensimmäisen ker-
ran käyttänyt paikallislehden toimittaja 
Ulla Sirén.) Muutamana vuonna laulet-
tiin Lottakiven ympärillä, mutta sitten 
tuulet ja sateet pakottivat laulajat siirty-
mään entisen suojeluskuntatalon Nuijan 
seinien suojaan.

Lottalaulajaiset ovat vuosi vuodelta 
kasvattaneet suosiotaan. Kesällä 2017 

 Lottalaulajaisissa tehdään työtä laulaen
Nuijantaloon kokoontui kaikkiaan 200 
laulajaa. Illan ohjelma on jo monena 
vuonna ollut samanlainen: Laulajat ko-
koontuvat kauniisti katettujen pöytien 
ympärille laulamaan. Pälkäneen reservin 
upseerit ja aliupseerit ovat mukana jär-
jestelyissä siten, että niiden Korsukööri 
toimii esilaulajana säestäjänään Matti 
Huomo hanureineen. Väliajalla maan-
puolustusnaiset tarjoavat pullakahvit.

Joka vuosi illan lauluilla on oma tee-
mansa. Tämän kesän Lottalaulajaisten 
teemana on työnteko. Tehdään työtä 
iloisesti laulaen! 

Annetaan lasten ensin opetella työnte-
koa vaikkapa paimenessa tai vihdaksien 
taittelemisessa. Sitten aikuisina varsinai-
set ammattimiehet viettävät kisälleinä 
oppivuosiaan, minkä jälkeen he voivat 
vaikkapa muurata perustuksia tai korja-
ta ihmisten kenkiä.  Vedet antavat töitä 
kalastajille, merimiehille ja tukkipojille. 
Maata viljellään laulaen, samoin hoide-
taan sota-ajan laulussa sairaita. Mutta 

kulkureille laulu todella maittaa! 
Laulu on monelle ”päivien ratto”, 

mutta joillekin myös työ!
Laulajaisten päätyttyä iloinen puheen-

sorina täyttää Nuijantalon. On voitu 
jopa tavata tuttuja!

  Kirsti Uotila

LOTTALAULAJAISET 
PÄLKÄNEEN NUIJALLA 

(Onkkaalantie 102)
Ti 24.7.2018 klo 18.30
Tilaisuus on maksuton ja 

sisältää kahvitarjoilun. 
Tervetuloa!
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Tampereen Suojeluskunta- ja Lotta-
museo on valmistanut uuden näytte-
lyn ”Suojeluskunnat ja Lotta Svärd”. 
Näyttely koostuu 11 isokokoisesta 
kuva ja tekstitaulusta. Näyttely ker-
too vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
kehityksestä ja merkityksestä Suomen 
itsenäistymisestä nykypäivään. Uutta 
näyttelyä tullaan lähivuosina kierrät-
tämään kahden - kolmen viikon jak-
soissa Tampereen ja lähialueiden op-
pilaitoksissa, kirjastoissa ja muissa 
julkisissa yleisötiloissa. Museon edel-
linen näyttely ”Lotta Sväd 90 vuotta” 
oli esillä 26 paikassa.

Museon hallituksen jäsen Aili Huhtinen esitteli näyttelyä kutsuvieraille.

Kiertonäyttely suojeluskunta- ja 
lottatoiminnasta

Avajaiset pidettiin 23. tammikuuta 
Kalevan lukiossa ja niiden yhteydessä 
järjestettiin aihetta käsittelevä seminaa-
ri. Alustajina toimivat Seppo Satamo 
ja Inkeri Haarla-Kettunen. Alustus-
ten jälkeen sotaveteraani, ylimetsän-
hoitaja Kauko Mäenpää (99 v) kertoi 
kokemuksistaan Tampereen suojelus-
kunnan 7. komppaniassa eli ns. Koulu-
laiskomppaniassa vuosina 1937-1940. 
Musikantit Juha Repo ja Johanna 
Lantto esittivät sikermän laulunäytel-
mästä Jääkärin morsian.

  Markku Rauhalahti

Sekakalakisa Pirkkalassa

Kisassa viidenneksi sijoittunut Marita Savi-
lahti komean ahvensaaliinsa kanssa. 

Kristiinan Prihti sijoittui kisassa neljän-
neksi.

Vähän pilvisenä, mutta kauniina maalis-
kuun lopun talvipäivänä Pirkkalan Re-
serviläiset järjestivät sekakalakisan ma-
jansa läheisyydessä olevalla Vähäjärvellä. 
Tapahtuma järjestettiin yleisenä sarja-
na. Ahventa nousi ylivoimaisesti eniten.

Pirkkalan sekakalakisan viisi parasta:
1. Juhani Skogberg (585g). 2. Jouko Jo-
enperä (579g), 3. Maija Nääjärvi (354g), 
4. Kristiina Prihti (202g), 5. Marita Sa-
vilahti (180g).

Juha Happonen

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry:n Neuvottelukunta ja Tuen 
henkilöjäsenet pääsivät 20. maaliskuuta 
mielenkiintoiselle vierailulle Patria Avi-
ation Oy:n tuotantotiloihin Linnavuo-
reen.

Vierailun isäntänä yrityksen puoles-
ta toimi tuotantopäällikkö Ville Sal-
minen. Hän kertoi kahvittelun lomassa 
yrityksen historiasta ja laajoista toimin-
noista. Linnavuoren tehtaan juuret ovat 
vuonna 1921 perustetussa Valtion Len-

tokonetehtaassa, joka siirrettiin Helsin-
gistä Tampereelle vuonna 1936. Sota-
ajan hajasijoitusvaiheen jälkeen vuonna 
1947 Lentokonetehtaan lentomoottori-
korjaamo jatkoi toimintaansa Linnavuo-
ressa.

Kallion sisään louhitussa luolastos-
sa huolletaan muun muassa puolustus-
voimien Ilmavoimien lentokaluston 
moottoreita. Moderni yksikkö, tarjoaa 
useille asiakkaille lentokoneiden ja he-
likoptereiden kaasuturbiinimoottorei-

den, moduulien, niiden varusteiden ja 
laitteiden sekä osien huolto-, korjaus- ja 
peruskorjauspalveluja. Erikoisosaami-
seen kuuluvat myös merivoimien, ras-
kaiden ajoneuvojen ja ydinvoimaloiden 
dieselmoottorit. Linnavuoren diesel-
moottorikorjaamo onkin laitteistoltaan 
ja toimitiloiltaan oman alansa huippua 
Euroopassa.

Huolto- ja korjaustoiminta sekä mo-
difi kaatiot ovat Patria Aviation Oy:n 
ydinosaamisaluetta. Nykyään huolto-

Ryhmäkuva otettiin vierailun päätyttyä yrityksen parkkipaikalla, koska tuotantotiloissa ei saa valokuvata kuin erikoisluvalla. 

 PMT ry:n jäsenet Patria Aviation Oy:n vieraina

vastuulla ovat muun muassa Hornet 
F/A-18 C/D torjuntahävittäjän, Hawk 
Mk51/51A ja Mk66 suihkuharjoitusko-
neiden, CASA C-295M ja Fokker F27 
kuljetuskoneiden sekä Vinka-koulutus-
koneen ylläpitotoiminnot. Vuosittain 
huolletaan ja korjataan yli 150 konetta. 
Asiakkaita on Suomen lisäksi muun mu-
assa Ranskasta, Ruotsista ja Sveitsistä.

Tehdasvierailulla nähtiinkin muun 
muassa huollettavana oleva Hornet tor-
juntahävittäjän -moottori sekä ranska-
laisen ydinvoimalan varavoimadiesel 
-moottori. Tehdaskierroksen aikana Sal-
minen toi esiin, että kaikki huoltoon tu-
levat moottorit puretaan ja jokainen osa 
puhdistetaan ja tarkastetaan ja vasta tä-
män jälkeen tarvittavat osat vaihdetaan 
uusiin. Huollon jälkeen moottorit vielä 
koekäytetään. Salminen kertoi myös uu-
sista innovaatioista kuten varaosien 3D-
tulostuksesta. 

Ennen kiertokäyntiä luolaston tuo-
tantotiloissa Pirkanmaan aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti Marko 
Alamäki kertoi muun muassa paikal-
lispuolustuksen ja viranomaisyhteistyön 
syventämisestä ja valmiusjoukkokoulu-
tuksesta. Alamäki myös informoi 31.5. 
Satakunnan lennoston ampumaradalla 
järjestettävästä PMT ry:n ampumapäi-
västä ja Tampereen Keskustorilla 6.6. 
Puolustusvoimat 100 -hengessä järjestet-
tävästä kalustonäyttelystä ja konsertista. 
Alamäki toi myös esiin, että Pirkanmaan 
aluetoimistolla on muutto edessä uusiin 
toimitiloihin ehkä jo vuoden 2019 lo-
pulla, sillä Tampereen Kalevassa sijaitse-
va Hippostalo, jossa nykyiset toimitilat 
sijaitsevat puretaan ja tilalle rakennetaan 
opiskelija-asuntoja.

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

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA TOUKOKUU – SYYSKUU

 TOUKOKUU

12.5.2018
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina 12.5.2018 klo 14-15 
reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2. krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatku-
en kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15-16 Kalevankankaan hautausmaan pääportilla. Paikal-
le voi tulla vielä koulutuspäivänä, vaikka ei olisi ilmoittautunutkaan. Mukaan mahtuu! Tervetuloa!
18.-20.5.2018
Lähitaistelun peruskurssi, Pirkkala (MPK:n kurssi). Lisätietoja MPK:n koulutuskalenteri 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri.
20.5.2018
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen 
laskut 20.5.2018 Kalevankankaan, Aitolahden, amminpään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla klo 12.00. 
TamRU:n jäseniä kaivataan lipunkantajiksi ja airuiksi. Ilmoittautuminen 15.5.2018 mennessä sähköpostitse 
lippu@tampereenreserviupseerit.fi.
26.5.2018
Kesäyön Marssi, Pori. Lisätietoja: https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kesäyön-marssi-2018/Pori
26.-27.5.2018
Hagellus-jotos, Orivesi. Ilmoittautuminen partioittain 19.5.mennessä. TamRU:n kiinnostuneiden ilmoittautu-
minen Martti Kaunistolle kaunistomartti@gmail.com.
. 
 KESÄKUU

4.6.2018
Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuhlan päivän kunniakäynti ja seppeleen lasku 
4.6.2018 klo 12.00 Kalevankankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämä muistotilaisuus 
klo 18.00 Mannerheimin patsaalla Leinolassa. TamRU:n jäseniä kaivataan lipunkantajiksi. Ilmoittautuminen 
1.6. mennessä sähköpostitse lippu@tampereenreserviupseerit.fi.
8.-10.6.2018
Sissitoiminnan peruskurssi, Parolannummi (MPK:n kurssi). Lisätietoja MPK:n koulutuskalenteri: 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri.
9.-10.6.2018
Kesäyön Marssi, Tuusula. Lisätietoja: https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kesäyön-marssi-2018/Tuusula.
16.-17.6.2018
Jukolan viesti, Lahti – Hollola. TamRU:n maasto-osasto järjestää suunnistuskoulutusta ensikertalaisille Ju-
kolaan lähteville. Jos vapaita paikkoja jää, voi kuka tahansa tamrulainen tulla yhteisiin harjoituksiin. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset: Martti Kaunisto kaunistomartti@gmail.com tai 044 293 6235.
9.6.2018
Pirkanmaan reservipiirien ampumestaruuskilpailut, pistoolilajit. Lisätietoja Pirkan Viesti 1/ 2018. Ilmoittautu-
minen yhdistyksittäin Juha Moijaselle juha.moijanen@pp.inet.fi 1.6.2018 mennessä. TamRU:n osallistujien 
ilmoittautuminen 28.5. mennessä sähköpostitse ammunta@tampereenreserviupseerit.fi.
10.6.2018 
Pirkanmaan reservipiirien ampumestaruuskilpailut, pienoiskiväärilajit. Lisätietoja Pirkan Viesti 1/ 2018. Ilmoit-
tautuminen yhdistyksittäin Vesa Valkamalle vesa.valkama@pp.inet.fi 3.6.2018 mennessä. TamRU:n osallis-
tujien ilmoittautuminen 28.5. mennessä sähköpostitse ammunta@tampereenreserviupseerit.fi.

 HEINÄKUU

41.7.2018 
Salpavaellus, lyhyt reitti Hamina-Luumäki. Lisätetoja MPK:n koulutuskalenteri: https://www.mpk.fi/Kou-
lutuskalenteri.

 ELOKUU

12.8.2018
Puistofiesta (alustava tieto). Lisätietoja Tampereen Reserviupseerien kotisivuilla lähempänä ajankohtaa.
17.-19.8.2018
Reservin ampumamestaruuskilpailut, Rovaniemi. Lisätietoja: https://resul.fi/wp-content/uploads/2018/04/
Reservin-ampumamestaruuskilpailut_Rovaniemi.pdf. Ilmoittautuminen piireittäin 15.7.2108 mennessä. 
TamRU:n osallistujien tulee ilmoittautua 13.7.2018 sähköpostitse ammunta@tampereenreserviupseerit.fi.
18.8.2018 
Vänrikkipäivä, Sastamala. Lisätietoja MPK:n koulutuskalenteri: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/
Tutustu-tarkemmin/id/93387 ja Matti Eskola matti.eskola@mpk.fi
18.8. 2018 
Kesäyön Marssi, Jyväskylä. Lisätietoja:https://www.mpk.fi/Ajankohtaista/Kesäyön-marssi-2018/Jyväskylä

 SYYSKUU

1.9.2018 
Hämeen Hölkkä klo 12 alkaen Lamminpään urheilumajalla. Lisätietoja Pirkan Viestissä.
1.9.2018 
Reserviläispäivä, Pirkkala. Lisätietoja MPK:n koulutuskalenterista: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/
Tutustu-tarkemmin/id/93388 tai Martti Kaunisto kaunistomartti@gmail.com tai 04442936235.
14.-16.9.2018 
ResUL:n valtakunnallinen syysjotos – Panssarijotos, reserviläissarja, Parolannummi. Lisätietoja: https://
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/95396
28.9.-30.9.2018 
Lähtitaistelukurssi 2, Pirkkala (MPK:n kurssi). Lisätietoja: https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/
Tutustu-tarkemmin/id/93392
29.-30.9.2018 
Kyberturvallisuuskurssi, Pirkkala (MPK:n kurssi). Lisätietoja MPK:n  koulutuskalenteri: https://www.mpk.fi/
Koulutuskalenteri

AMPUMARATAVUOROT Satakunnan Lennoston ampumaradoilla Lempäälässä kesäkaudella 2018:
http://pirkanviesti.fi/ammunta/ampumaratavuorot/.
TAMRU:N JA TRES:IN YHTEISET AMPUMARATAVUOROT PHA:n pistooli- ja pienoiskivääriradoilla 
Aitovuoressa valvotuilla vuoroilla kesäkaudella 2018 alkaen 14.5.:
pistoolirata ma klo 18-20, pienoiskiväärirata to klo 18-20
Lisätietoja myös PHA:n sivuilta: https://pha.sporttisaitti.com/ampumaradat/radat/ .

XLIV HÄMEEN HÖLKKÄ 2018XLIV HÄMEEN HÖLKKÄ 2018

Lauantaina 1.9.2018 klo 12
LÄHTÖ JA MAALI LAMMINPÄÄN ULKOILUMAJALLA YLÖJÄRVELLÄ 

(Velodromin  e 2, Ylöjärvi)
Ilmoi  autuminen paikan päällä klo 10 alkaen

tai ennakkoon 27.8. mennessä: 
www.juoksija-leh  .fi /Tapahtumat/Juoksukalenteri

Tervetuloa kohentamaan 
kuntoa hölkkäämällä 

tai kävelemällä!
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton

Pirkanmaan Piiri ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

(MPK)

Osallistumismaksut:
12€, Juoksija-kor  lla 10€, Lasten sarja 0€
Maksu myös SMARTUM-liikuntasetelillä

• Rei    kulkee kangasmaastossa siten, 
e  ä tapahtumaa voidaankin kutsua 
polkujuoksutapahtumaksi

• Huoltopisteet matkalla sekä 
sauna maalissa

• Ulkoilumajalla kahvio
• Kilpasarjojen parhaat palkitaan, 

kuntosarjoissa arvontapalkinnot. 
Hämeen Hölkän erikoismitali sarjoihin 
osallistuneille

• Teivon raviradan pysäköin  alue, Velo-
dromin  e 45, Ylöjärvi, Lamminpään 
ulkoilumajan väli  ömässä läheisyydessä

Lisä  etoja: pirkanvies  .fi 

Sarjat ja matkat:
• Kuntosarjat 20 ja 9 km
• Kilpasarjat M Yleinen, 

N Yleinen ja M 50 20 km
• Lapset (alle 15 v.)  9 km 
• Kävelysarja 9 km 

myös sauvoja käy  äen
• Marssisarja 9 km (M/05 tai 

vastaava varustus)

OSALLISTU RESERVILÄISPÄIVÄÄN 
1.9.2018 klo 9-17

PAIKKA:
Satakunnan lennosto, 

Varuskunnantie 274, Pirkkala

HINTA: 25 €

KURSSI ON AVOIN RESERVILÄISILLE. 
Osallistujilla on oltava vakuutus ampumakilpai-
lua varten (reserviupseeri tai reserviläispiirin jä-
senyys tai vakuutus ampumaharrastusta varten, 
huom. metsästyskortti ei riitä). Vakuutus tarkas-
tetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

KURSSILLA PÄÄSET TUTUSTUMAAN 
puolustusvoimien materiaaliin ja testaamaan 
ammuntataitosi rynnäkkökiväärillä. 
Päivän aikana kierretään koulutusrasteja ja 
suoritetaan ampumakilpailu (rk).

LISÄTIETOJA:
kurssinjohtaja Jaakko Oksanen

 jaakko.oksanen (at) wippies.com 

ILMOITTAUDU
www.mpk.fi  

VIIMEISTÄÄN 
24.8.2018 klo 12

mennessä
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MPK katsoo eteenpäin

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

  Matti Eskola
piiripäällikkö

Hämeen maanpuolustuspiiri

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
otti käyttöön uuden organisaatioraken-
teen 1.1.2017 alkaen ja ajoi menneen 
vuoden aikana sisään uusia toiminta-
menetelmiä toiminnan ohjauksessa ja 
johtamisessa. Keväällä 2017 julkaistun 
Valtioneuvoston Puolustusselonteon 
mukaan MPK:ta kehitetään Puolustus-
voimien strategisena kumppanina. Ta-
voitteena on vahvistaa vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen asemaa paikallis-
puolustuksessa sekä virka-aputehtävis-
sä. Selonteon linjausten jalkauttaminen 
on aloitettu yhdessä Puolustusvoimien 
kanssa. Hämeen piirissä keskeinen yh-
teistoimintaosapuoli on Panssariprikaati 
ja sen alaiset aluetoimistot.

Painopiste koulutuksen 
kehittämisessä 
MPK:n antama koulutus jakaantuu kol-
meen osaan: 1) Puolustusvoimien tilaa-
ma sotilaallinen koulutus, 2) sotilaalli-
sia valmiuksia palveleva koulutus sekä 
3) varautumis- ja turvallisuuskoulutus. 
Kaikkia näitä kehitetään suunnitelmalli-
sesti ja pitkäjänteisesti.

MPK tarjoaa puolustusvoimain ti-
laamaa koulutusta (1.korin koulutus) 
ensisijaisesti kertausharjoitusten val-
mistavaan koulutukseen. Tarjoamme 
aluetoimistoille mm. seuraavia aiheita 
paikallisjoukkojen koulutukseen: 
 • yleinen johtajakoulutus ja esikunta-
koulutus 

 • koulutus virka-aputehtäviin 
 • taistelukoulutusyksiköihin sijoitettu-
jen harjaannuttaminen 

 • paikallispataljooniin sijoitettavien 
kenttäkelpoisuuden kehittäminen 

 • maakuntakomppanian peruskurssioh-
jelma 

 • maakuntakomppanian henkilöstön 
jatkokoulutus 

 • aselajikoulutusta paikallispataljoonan 
yksiköille ja aselajiosille 

 • kertausharjoituksiin liittyvät valmista-
vat harjoitukset 

 • omaehtoinen etäopiskelu ml. verkko-
koulutus PVMoodlessa 

 • sotilastaitoa ja kenttäkelpoisuutta tes-
taavat harjoitukset.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta (2.korin koulutus) tarjotaan 
täydentäväksi koulutukseksi erityisesti 
niiden joukkojen johtajien kouluttami-
seksi, joille ei ole suunnitteilla lähiaikoi-
na kertausharjoituksia. Laadun varmis-
tamiseksi MPK on laatinut seuraavat 
sotilaalliset koulutusohjelmat: 
 • tykistökoulutuksen koulutusohjelma 
 • ilmatorjuntakoulutuksen koulutusoh-
jelma 

 • erikoisrajajääkärikoulutuksen koulu-
tusohjelma 

 • pioneerikoulutuksen koulutusohjelma 
 • rannikkojääkärikoulutuksen koulu-
tusohjelma 

 • merenkulkukoulutuksen koulutusoh-
jelma 

 • kyberkoulutuksen koulutusohjelma 
 • sotilaspoliisikoulutuksen koulutusoh-
jelma 

 • kouluttajakoulutuksen koulutusohjel-
ma (2018) 

 • viesti- ja johtamisjärjestelmäalan kou-
lutusohjelma (2018) 

 • huollon ja logistiikka-alan koulutus-
ohjelma (2018) 

 • taisteluensiapukoulutuksen koulutus-
ohjelma (2018) 

 • hajautetun taistelun koulutusohjelma 
(2018)

 • tarkka-ammunnan koulutusohjelma 
(2018).

Varautumiskoulutusta (3.korin koulu-
tus) kehitetään laaditun koulutusohjel-
man mukaisesti:

YTS 2017 jalkautetaan käytäntöön 
siten, että MPK ja sen jäsenjärjestöjen 
rooli kokonaisturvallisuuden kouluttaja-
na ja varautumiskoulutuksen aktiivisena 
toimijana vakiintuu myös maakunnalli-
sella tasalla.

Maatilojen varautumiskoulutusta jatke-
taan huomioiden myös muut kuin VAP-
viljelijät. Maatilojen varautumiskoulu-
tuksen toimintamalli päivitetään kuluvan 
vuoden päätteeksi, jolloin Pirkanmaalla 
on koulutettu neljän vuoden aikana kaik-
kien 22 kunnan VAP-viljelijät.

Hämeen piiriin luodaan vuonna 2019 
VARTU-pääharjoitus, jonka tavoitteena 
on kehittää kolmannen sektorin toimi-
joita vuosittaisissa yhteisharjoituksissa.

Naisten koulutusta jatkokehitetään: 
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n ja 
Naisten valmiusliitto ry:n koulutus-
ohjelmat jalkautetaan ja käynnistetään 
kouluttajakoulutus. Sotilaskotijärjestön 
kanssa toteutetaan poikkeusolo-orga-
nisaation koulutusohjelman mukaisia 
kursseja. Naisia kannustetaan mukaan 
MPK:n poikkeusolo-organisaation tuki-
tehtäviin.

Nuorten ja erityisryhmien koulutusta 
jatketaan ja tuetaan: painopisteenä on op-
pilaitosten kanssa toteutettavat turvakurs-
sit (lukiolaiset, ammattikoulut, opistot). 

Intti tutuksi- kursseja järjestetään val-
mistavana koulutuksena varusmiespal-
velukseen meneville. 

Erityisryhmien kouluttajien täyden-
nyskoulutustilaisuuksien pitämistä jat-

ketaan yhteistyössä Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön kanssa.

Ensiapukoulutuksen tavoitteena on, 
että kaikki MPK:n kurssinjohtajat ja 
kouluttajat ovat ensiaputaitoisia.

MPK:lla 25v juhlavuosi 
MPK viettää 25-vuotisjuhlavuotta. Vuo-
den aikana olemme mukana muun mu-
assa Puolustusvoimat 100 vuotta –ke-
säkiertueella, joka saapuu Tampereelle 
6.kesäkuuta. Hamina Tattoossa viete-
tään MPK:n päivää 1.8.2018. Hämeen 
piiri sai vuoden alussa oman MPK:n 
soittokunnan, kun Kotkien torvisoitto-
kunta allekirjoitti sopimuksen MPK:n 
kanssa. Toivotamme uuden maanpuo-
lustussoittokunnan lämpimästi tervetul-
leeksi toimintaamme!

18. 20.5. KEVÄT PIRKKALA, 
ERI KURSSEJA
• Kohteensuojaus 1: perehdytään kohteen-

suojaamisen perusteisiin
• Hajautettu taistelu 1: kurssilla harjoitellaan 

sissitoimintaa
• Lähitaistelun peruskurssi: itsepuolustuk-

sen ja lähitaistelun perusteet käytännössä

9.6. ERITYISRYHMIEN VESISTÖ
KURSSI, MÄNTTÄ VILPPULA
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvam-

maiset. Kurssilla opetellaan oikeanlainen 
pintapelastus rannalta sekä oikeanlainen 
varustautuminen vesistölle.

18.8. VÄNRIKKIPÄIVÄ SASTAMALA
• Kurssilla perehdytään reserviläistoimin-

taan ja MPK:n koulutustarjontaan. Kurssi 
soveltuu RUK:n käyneille vänrikeille.

24. 26.8. HENKIINJÄÄMISKURSSI
• Kurssilla opetellaan toimimaan ja selviyty-

mään maastossa tilapäisvälinein.

1.9. RESERVILÄISPÄIVÄ 
• Kurssilla tutustutaan puolustusvoimien ma-

teriaaliin ja ammutaan rynnäkkökiväärillä 
ampumakilpailu.

14. 16.9. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa taistelupelastaja 1 –kurssil-

le. Kurssilla opetellaan taistelijaparin taiste-
luensiavun perusteita.

14. 16.9. HAJAUTETUN TAISTELUN 
KURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Hajautetun taistelun 1 –

kurssille. Kurssilla opetellaan sissitaitoja.

14. 16.9. KOHTEENSUOJAUSKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Kohteensuojaus 1 –kurssil-

le. Kurssilla opetellaan kohteensuojausta.

14. 16.9. SISSIRADISTIKURSSI
• Kurssilla kerrataan sissiradistitaitoja ja 

harjoitellaan käytännön toimintaa partio- ja 
tukiasemissa.  

15. 16.9.  PIONEERITAIDOT LINNOITTA
MINEN 
• Kurssilla koulutetaan ja valmistetaan tuki-

kohdan suojalinnoitteita.

21. 23.9. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 
• Kurssilla harjoitellaan maastossa tehtäviä 

hoitotoimenpiteitä ja evakuointia sidontapai-
kalta kenttäsairaalaan.

28. 30.9. LÄHITAISTELUKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Lähitaistelu 1 –kurssille. 

Kurssilla opetellaan lähitaistelutaitoja ja am-
mutaan reserviläisaseilla lähiammuntoja.

29. 30.9.  KYBERTURVALLISUUDEN PE
RUSKURSSI
• Kurssilla tutustutaan yleisimpiin kyberuhkiin 

ja suojautumiskeinoihin

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

taidon taso ja harjoitellaan nopeiden kerta- 

ja kaksoislaukauksien ampumista makuu-
asennosta.  

3. 4.11.  ARJEN TURVALLISUUSKOU
LUTUS  
• Kurssin tavoitteena on kehittää osallis-

tujien valmiutta selviytyä onnettomuus-, 
tulipalo- ja sähkökatkotilanteissa. Kurssilla 
harjoitellaan kodin varautumista, alkusam-
mutusta ja hätäensiavun antamista.   
 

3. 4.11. RESERVILÄISJOHTAJA 2  
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 -kurs -

seille. Kurssin tavoitteena on kehittää 
osallistujien käytännön valmiuksia toimia 
esimiehinä ja ihmisten johtajina. 

TERVETULOA MUKAAN!

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi , www.mpk.fi 
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MPK:n Tampereen koulutuspaikka järjes-
ti jälleen aktiivisen koulutusviikonlopun 
Satakunnan lennostossa 13.-15.4. Viikon-
lopun aikana Pirkkalassa toteutettiin kaik-
kiaan viisi kurssia; huollon kurssi, ammat-
tiopiston turvakurssi, lukion turvakurssi ja 
yksipäiväiset hygieniapassikoulutus sekä 
kartat, koordinaatit ja suunnistuskurssi. 

MPK:n kursseilla opitaan 
uusia taitoja ja koetaan 
ikimuistoisia hetkiä

Lisäksi Tampereen aluetoimiston tiloissa 
opiskeltiin vielä kahtena päivänä Moodle 
verkko-oppimisympäristön saloja. 

Kurssilaisia olikin lauantaina Pirkkalas-
sa yhteensä 140. Huollon kurssi muonitti 
näiden lisäksi vielä Satakunnan lennoston 
vapaaehtoisen kertausharjoituksen, jossa 
oli yli 150 osanottajaa. Huollon kurssil-

la olikin lauantaina kiireinen päivä, kun 
muonitettavana oli liki 300 henkilöä. 
Kurssinjohtaja Matti Riipinen kertoi, 
että huollon kurssille osallistui 16 kurssi-
laista ja heistä vanhoja konkareita oli vain 
neljä. Uudet kurssilaiset tarttuivatkin  in-
nokkaasti kauhanvarteen ja maukkai-
ta aterioita syntyi vanhojen konkareiden 
neuvoja ammentaen.

Lukiolaisten turvakurssi on ollut 
MPK:n Tampereen koulutuspaikan ohjel-
massa jo pitkään. Kurssin johtajalle Mik-
ko Turuselle tämä olikin järjestyksessään 
jo 25. kurssi, mutta ei varmaan viimeinen. 
Lukiolaiset ovat aina innokkaasti mukana 
iloisella ja odottavalla mielellä. Tälläkin 
kertaa odotukset varmasti täyttyivät. 

Suurin osa oli kurssilla ensimmäis-
tä kertaa, mutta aina mukaan mahtuu 
myös sellaisia jotka ovat kokeneet kurs-
sin niin antoisaksi, että tulevat vielä 
toisenakin keväänä mukaan, totesi Tu-
runen. Kurssin ohjelma olikin kieltä-
mättä monipuolinen. Perjantaina siihen 
kuului normaali varustaminen ja siirty-
minen tukikohta-alueelle. Illan aikana 
opeteltiin muun muassa kamiinan turval-
lista käyttöä, halkojen tekoa ja kenttähy-
gieniaa. Myös majoitteet pystytettiin en-

nen pimeää. Yöllä olikin sitten jännittäviä 
hetkiä, kun kipinävuoroja hoidettiin pa-
reittain ja joillekin teltassa yöpyminenkin 
saattoi olla aivan uusi kokemus.

Lauantaiaamuna kurssilaisten silmät 
aukenivat nopeasti, kun päästiin heti aa-
mutuimaan lennoston esteradalle. Lii-
kuntapainotteiset rastit ovatkin olleet 
Turusen mukaan jokaisella kurssilla ne 
kaikkein pidetyimmät. Viikonlopun ai-
kana oli myös rastikoulutusta kuten lv 
217 /puhelimet ja linjan rakentaminen 
sekä suunnistus ja koordinaatit. Myös 
trangian käyttöön tutustuttiin. Lisäksi 
päästiin opettelemaan tärkeitä jokamie-
hen hätäensiaputaitoja muun muassa pai-
nesiteen laittamista, lastoitusta, hypoter-
miapotilaan käsittelyä ja loukkaantuneen 
siirtämistä. Myös varusmiesten käyttä-
mää varustusta kokeiltiin.  

Suurin osa lukiolaisten turvakurssin 
kurssilaisista oli Tampereen klassillisen 
lukion oppilaita. Kurssille olikin lähdetty 
oman opettajan Mikon innostamana tai 
kaverin yllytyksestä. Kokemuksesta jo tie-
detään, että monelle kurssin suorittami-
sesta on ollut hyötyä varusmiespalveluk-
seen astuessaan. 

  Sirkka Ojala

Esteradalla pääsi koettamaan omia rajojaan ja sieltä sai mukaansa monia onnistumisen kokemuksia.

Lukion turvakurssilaiset pääsivät myös suunnistamaan ja saivat samalla tuntumaa 
täyspakkauksen kantamisesta. Kuva: Mikko Turunen.

Matti Riipinen kertoi lukion turvakurssin osallistujille huollon kurssin toiminnasta. Pirkkalan sotilaskodin vierailu maastossa on aina odotettu. Ammattikoulun 
turvakurssin osallistujat saivat kurssipäiväänsä makean tauon.
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TamRun seniorit kokoontuivat Technopoliksella

Vasemmalta Seniorien esimies, reservin kapteeni Heikki Pekkarinen ja tekniikan tohtori, reservin kapteeni Matti Kataja 
sekä tilaisuuden yleisöä.

TamRun senioreiden maaliskuun tapaaminen ja esi-
telmätilaisuus oli Technopoliksen Enqvist-salissa 27. 
maaliskuuta 2018. Seniorien esimies, reservin kapteeni 
Heikki Pekkarinen oli kutsunut luennoitsijaksi tek-
niikan tohtori, reservin kapteeni Matti Katajan.

Kataja piti mielenkiintoisen esitelmän norjalais-
ten siirtokunnista Grönlannissa. Norjalaiset viikingit 
suuntasivat länteen ja perustivat seitsemän siirtokun-

taa, joista Islanti oli suurin. Islanti, Färsaaret, Shetland 
ja Orkney ovat vieläkin olemassa. Grönlannin siirto-
kunnat hävisivät keskiajan lopulla. 

Jouduttuaan maanpakoon 960 Erik Punainen teki 
tutkimusmatkan länteen vuosina 982– 985. Hän an-
toi löytämälleen maalle houkuttelevan nimen, Grön 
Land. Hän perusti sinne kaksi siirtokuntaa 984, itäisen 
ja läntisen. Vuonna 986 hän varusti 25 laivaan näitä 

siirtokuntia varten. Noin 500 henkeä ja 14 laivaa pääsi 
perille Grönlantiin. Hänen poikansa Leif Eriksson pe-
rusti sinne vielä kolmannen siirtokunnan 990. Samoi-
hin aikoihin Leif perusti vielä kolme siirtokuntaa Ame-
rikkaan eli n.500 vuotta ennen Kolumbusta. Paikka oli 
L’Anse aux Meadows. Siellä siirtokunta joutui kahna-
ukseen paikallisten eskimoiden kanssa. Siinä yhteydes-
sä yhdeksän eskimoa kuoli. Tästä seurasi pysyvästi huo-
not välit heidän kanssaan. 

Norja liitti siirtokunnat itseensä 1261. Itäisessä siir-
tokunnassa oli noin 90 maatilaa ja läntisessä noin 400. 
Niiden huoltaminen Norjasta käsin kävi raskaaksi. Siir-
tokunnat olivat käyttäneet kaikki puut ja paljon myös 
pintamaata. Siitä seurasi eroosio. Kesät lyhenivät ja vii-
lenivät eikä maanviljely enää onnistunut. Tästä seurasi 
elinolosuhteiden huononeminen ja nälänhätä. Musta 
Surma tappoi väestöä 1348. Eskimot, joiden kanssa oli 
huonot välit, hävitti loput läntisestä siirtokunnasta 1379.

Esitelmöitsijä pohti yhdessä yleisön kanssa siirtokun-
tien tuhoutumista. Puut oli käytetty loppuun. Viljely ei 
onnistunut ilmaston viilentyessä, oli tulossa pieni jää-
kausi. Osasyynä oli myös Musta Surma. Tutkimuksissa 
oli selvinnyt, että nälkä oli yksi merkittävä syy. Ihmet-
telimme, että tutkimusten mukaan siirtokunnat eivät 
lainkaan kalastaneet eivätkä metsästäneet norppia. Esi-
telmöitsijä kiteytti asian niin, että siirtokunnat runsaan 
ruuan ääressä menehtyivät nälkään.

Katajan yksityiskohtaista ja selkeää esitelmää oli ilo 
kuunnella ja helppo seurata. Esitys sisälsi useita hyviä 
kuvia ja karttoja, joista selvisi tarkkaan Norjan Vikin-
gien reitit ja siirtokuntien sijainnit.

  Jorma Hautala

”Tuli lakkaa” -tilaisuus 
Hämeenkyrössä
Talvisodan päättymisestä tuli kulu-
neeksi 13. maaliskuuta 78 vuotta. Hä-
meenkyrössä muistopäivän tilaisuuden 
järjestelyistä vastasivat yhteistyössä Hä-
meenkyrön Sotaveteraanit, Hämeen-
kyrön reservijärjestöt ja Häm eenkyrön 
seurakunta. Tilaisuuden lippu-upseerina 
toimi perinteiseen tapaan Ari Lehtonen.

Muistopäivän juhlallisuudet alkoivat 
Hämeenkyrön kirkossa tasan kello 11, 
samalla kellonlyömällä jolloin aikanaan 
talvisota päättyi. Tilaisuus oli erityinen 
myös siksi, että juhlapäivää saatiin viet-
tää yhdessä paikallisten veteraanien Ar-

mas Koiviston ja Tuomo Linnainmaan 
kanssa. Lyhyt kaunis hartaushetki alkoi 
kanttori Heidi Olkinuoran alkusävelillä 
ja pastori Anu Mätäsniemen tervehdys-
sanoilla. Erityisen koskettavaa oli näh-
dä sotaveteraanien seisovan ryhdikkäinä 
alttarilla pastori Mätäsniemi siunatessa 
sankarimuistomerkille laskettavan sep-
peleen. Lisäksi alttarilla ollut yhdistys-
ten ryhdikäs lippurivi ja Suomen lippu 
airuineen toi muistohartauteen oman 
juhlavuutensa. 

  Sirkka Ojala

Pastori Anu Mätäsniemi siunasi sankarihautausmaan muistomerkille lasketun seppeleen. Seppelpartiossa olivat (oi-
kealta) Hannu Valkama ja sotaveteraanit Armas Koivisto ja Tuomo Linnainmaa. Vasemmalla tilaisuuden lippu-upseeri 
Ari Lehtonen.

Kunniavartio Hämeenkyrön sankarihautausmaan muisto-
merkillä.

Sotaveteraanien ja reservijärjestöjen lippulinna. Sotainvalidien lippu Jouko Hannu, Sota-
veteraanien lippu Juhani Ahola, Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerhon lippu Pekka 
Hakala, Hämeenkyrön Reservinaliupseerien lippu Jorma Heikkinen ja Hämeenkyrön Seu-
dun Maanpuolustusnaisten lippu Seija Isomuotia. 



12

Pirkanmaan reservipiirien kevätkokous-
tapahtuma järjestettiin Kangasala -ta-
lossa 28. maaliskuuta. Ennen makoisia 
kokouskahveja ja Maanpuolustusjuhlaa 
sekä piirien kevätkokouksia oli mahdol-
lisuus nauttia myös hetki taide-elämyk-
sistä tutustuen Kangasala -talon näytte-
lytarjontaan. 

Yhteisessä Maanpuolustusjuhlassa 
esiintyi Ilmavoimien soittokunta, joka 
kajautti ilmoille kaikille tuttuja marssi-
kappaleita. Juhlan aikana kuultiin muun 
muassa Jääkärimarssi, Sinitakkien mars-
si ja Lentäjän marssi. Juhlavieraat toi-
votti tervetulleiksi järjestäjien puolesta 
Kangasalan Reserviupseerikerho ry:n 
puheenjohtaja, kapteeni res Panu Maija-

Piirien kevätkokoukset nuijittiin 
hienoissa puitteissa Kangasalla

la. Juhlapuheen piti Pirkanmaan aluetoi-
miston päällikkö, everstiluutnantti Mar-
ko Alamäki. Hän käsitteli puheessaan 
Puolustusvoimien ajankohtaisia asioita. 

Juhlassa jaettiin myös useita piirien 
myöntämiä huomionosoituksia. Kor-
kein huomionosoitus Pirkanmaan Re-
serviläispiirin kultainen ansiomita-
li soljen kera kiinnitettiin Pirkanmaan 
Reserviläispiirin puheenjohtajana kuusi 
vuotta toimineen vääpeli res Juha Moi-
jasen rintapieleen. Juhlassa palkittiin 
myös Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
vuoden upseeri yliluutnantti res Vesa 
Valkama ja Pirkanmaan Reserviläispii-
rin vuoden reserviläinen sotilasmestari 
res Kalevi Isokivijärvi. Reserviupsee-

Kokoustapahtumassa palkittuja vasemmalta: Reserviläispiirin vuoden reserviläinen sotm res Kalevi Isokivijärvi, Reserviläispiirin kul-
taisen ansiomitalin soljen kera saanut vääpeli res Juha Moijanen, Reserviupseeripiirin vuoden SRA-ampuja luutnantti res Eero Kaaja. 
Reserviupseeripiirin vuoden upseeri ylil res Vesa Valkama ja vuoden reserviupseerikerho Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerhon 
edustajat ltn res Jukka Osara ja maj res Pentti Mattila. Kuva: Raimo Ojala.

ripiirin vuoden yhdistyksen palkinnon 
pokkasivat Hämeenkyrön Seudun Re-
serviupseerikerho ry:n edustajat ja Re-
serviupseeripiirin vuoden SRA-ampuja-
na palkittiin luutnantti res Eero Kaaja.

Juhla päättyi Kangasalan Reservina-
liupseerit – Reserviläiset ry:n puheen-
johtaja, korpraali res Heikki Lahtisen 
päätössanoihin ja lähes satapäisen juh-
lavierasjoukon kajauttamaan tuttuakin 
tutumpaan maakuntalauluun Kesäpäivä 
Kangasalla.  Juhlan jälkeen pidetyt pii-
rien kevätkokoukset nuijittiin hyvässä 
yhteisymmärryksessä ja hyviä päätöksiä 
tehden varsin joutuisasti.

  Sirkka Ojala

Maanpuolustusjuhlan juhlaväen toivotti 
tervetulleeksi Kangasalan Reserviupsee-
rikerho ry:n puheenjohtaja, kapteeni res 
Panu Maijala. Kuva: Sirkka Ojala.

Reserviläispiirin toimivat jäsenet 2017

Valinnat julkistettiin piirin kevätkokouk-
sen yhteydessä:
• Piirin Vuoden Reserviläinen Kalevi Iso-

kivijärvi, Lavajärven Seudun Reservina-
liupseerit

• Vuoden Ampuja Samppa Astikainen, 
Vammalan Reserviläiset ja Tampereen 
Reserviläiset

• Vuoden SRA-ampuja Juha Aromäki, 
Tampereen Reserviläiset

• Vuoden Erikoisampuja Juha Toivonen, 
Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit

• Vuoden Aktiivinen jäsen Kari Ylinen, 
Tampereen Reserviläiset

• Vuoden Nuori Jarna Vahlsten, Tampe-
reen Reserviläiset

• Reserviläispiirin henkilökohtaisen jä-
senhankintakilpailun voitti Juhani Saa-
rela, Lavajärven Seudun Reservinali-
upseerit

Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry:n kokousedustajat ryhmäkuvassa koko-
uksen päätyttyä. 1. rivi: Sirkku Korkatti, Tiina Lindi-Mokkila, Marja Koukku, Maila Virta-
nen, 2. rivi: Kristina Alho ja Niina Laakso, 3. rivi: Kirsti Uotila ja Marja Hirvonen, 4. rivi: 
Sirpa Mäkivaara ja Anne Cumini Kuva: Sirkka Ojala.

Kangasalan Reserviupseerikerho ry:n vuoden upseerin komean kiertopalkinnon, RUL:n 
-kunniakilven vastaanotti aiemmin myös yhdistyksen puheenjohtajana toiminut kapteeni 
res Veli Pussinen. Palkinnon luovutti luutnantti res Jussi Muranen. Kuva: Sirkka Ojala.
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Ennen kevätkokouksia järjestettyyn yhteiseen Maanpuolustusjuhlaan osallistui lähes 100 henkilöä. Kuva: Raimo Ojala. Maanpuolustusjuhlan musiikista vastasi Ilmavoimien soit-
tokunta johtajanaan musiikkimajuri Juha Ketola. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Maanpuolustusjuhlan päätössanat lausui Kangasalan Re-
servinaliupseerit – Reserviläiset ry:n puheenjohtaja, korp-
raali res Heikki Lahtinen. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki piti Maanpuolustusjuhlan juhlapuheen. Piirien 
puheenjohtajat muistivat everstiluutnantti Alamäkeä kirjoilla ja kuksalla. Juhlapuheen voi lukea sivulta 14.
Kuva: Sirkka Ojala.   

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin vuoden malliyhdistyksen kunniakirjan noutivat Hämeenkyrön Seudun Reserviupsee-
rikerho ry:n edustajat: puheenjohtaja, luutnantti res Jukka Osara ja majuri res Pentti Mattila. Palkinnon luovuttivat Re-
serviupseeripiirin palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja, majuri res Jari Lindell ja Reserviupseeripiirin varapuheenjoh-
taja, yliluutnantti res Mikko Ritakallio. Kuva: Sirkka Ojala.
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Puolustusvoimat on kriisiajan organi-
saatio ja pohjimmiltaan se on olemassa 
poikkeusoloja ja sotaa varten. Puolus-
tusvoimien toiminnan mitoitus perus-
tuu olemassa olevaan ja tulevaisuuden 
arvioituun uhkakuvaan. Puolustusvoi-
mien suunnittelu on uhkaperustaista, 
suorituskykylähtöistä, mutta myös re-
surssitietoista.

Kuten kaikki olemme kuluneen vuo-
den aikana voineet todeta, keskustelu 
Suomen turvallisuuspolitiikasta ja sitä 
tukevasta maanpuolustuksesta on ollut 
vilkasta. Tämä johtuu pääsääntöises-
ti siitä, että maailmanpoliittista tilan-
netta ei valitettavasti voi kuvata kovin-
kaan rauhalliseksi ja seesteiseksi viime 
vuosina eikä tälläkään hetkellä. Erityis-
tä huolta meille suomalaisille on tuo-
nut se fakta, että kriisit ja epäsuotuisa 
tilannekehitys on tapahtunut Euroo-
passa hyvin lähellä rajojamme ja jopa 
Suomen rajojen sisäpuolella. Syyrian ja 
Ukrainan tapahtumat, Ruotsin ja Venä-
jän johtamat suuret samanaikaiset sota-
harjoitukset Itämerellä viime syksynä ja 
ääriliikkeiden terroriteot ovat antaneet 
aihetta monenlaisiin tulkintoihin ja ar-
viointeihin. Valitettavasti ensimmäinen 
terrori-isku koettiin myös Suomessa vii-
me vuoden elokuussa. On myös todet-
tava, että USA:n melkoisen tempoileva 
ulkopolitiikka on luonut hämmennystä 
myös sen puolustuspolitiikkaan ja eri-
tyisesti kiinnostukseen Euroopan puo-
lustamiseen.

Tempoilevuuteen liittyen nykyajalle 
on tyypillistä tilanteiden nopea muut-

tuminen. Tempoilevan politiikan lisäksi 
sotilaallisten suorituskykyjen kehittymi-
nen mahdollistaa nopeat tilannevaihtelut. 
Joukkoja voidaan siirtää nopeasti alueelta 
toiselle ja joukot ovat heti operatiivisesti 
käyttövalmiita pitkienkin siirtomatkojen 
jälkeen. Kyber on todellinen sotilaalli-
nen suorituskyky, jolla voidaan saavuttaa 
sodankäynnissä jopa ratkaisuja. Kyber-
kykyjen korostuminen perustuu siihen, 
että niin yhteiskunnan järjestelmät kuin 
sotilaalliset suorituskyvyt perustuvat ene-
nevässä määrin tietoverkkoihin ja niiden 
häiriöttömään toimintaan. Tietoverkkoja 
manipuloimalla, vakoilemalla tai koko-
naan verkkojen toimintaa estämällä voi-
daan saavuttaa ratkaisevan paljon haittaa 
ja tuhoja vastustajalle.

Puolustusvoimat on reagoinut sekä 
kyberuhkaan että mahdollisen nope-
an tilannekehityksen vaatimuksiin. Ky-
ber-osaamiseen ja -osaajiin on satsattu 
ja tullaan satsaamaan huomattava määrä 
sekä taloudellisia että henkilöstöresursse-
ja. Tämä on merkittävä asia tilanteessa, 
jossa puolustusvoimauudistuksessa vuo-
den 2015 alusta lukien puolustusvoimien 
henkilöstömäärää vähennettiin yli 2000 
henkilöllä.

Nopean tilannekehityksen uhkan 
vuoksi viimeisten noin neljän vuoden 
aikana kehittämisen keskiössä on ollut 
puolustusvoimien valmiuden parantami-
nen. Tämä on vaatinut mm. lakimuutok-
sia. Asevelvollisuuslakia muutettiin siten, 
että myös varusmiehiä voidaan käyttää 
tukitehtävistä aina taistelutehtäviin saak-
ka heidän koulutusvaiheensa huomioon 
ottaen. Aluevalvontalakia muutettiin si-
ten, että tunnuksettomia sotilaita voidaan 
kohdella sotilaina tunnusten puuttumi-
sesta huolimatta.

Siten esimerkiksi paljon Krimin val-
tauksessa huomiota saaneet tunnukset-
tomat ”pienet vihreät miehet” eivät olisi 
turvassa sotilaallisilta vastatoimilta tun-
nusten puuttumisen vuoksi. Myös lakia 
virka-avusta muutetaan. Muutos mah-
dollistaa puolustusvoimien aseellisen vir-
ka-avun antamisen Rajavartiolaitoksel-
le normaaliolojen toimivaltuuksilla, jos 
tilanne niin vaatii. Kyseessä on erittäin 
merkittävä asia maanpuolustuksen kan-
nalta nopeassa tilannekehityksessä. Kai-
ken kaikkiaan lainsäätäjälle on annettava 

tunnustusta keskeisten lakien muuttami-
sesta nopean tilannekehityksen vaatimus-
ten mukaisella tavalla. Tiedustelulaki on 
kuitenkin vielä saatettava maaliinsa, jotta 
puolustusvoimat kykenee saamaan ajois-
sa tietoonsa Suomea vastaan mahdollises-
ti suunniteltavat sotilaalliset toimet.

Puolustusvoimien valmius on palau-
tettu tasolle, jolla se oli viimeksi noin 20 
vuotta sitten. Lähes kaikkiin maavoimien 
joukko-osastoihin on muodostettu pal-
katusta henkilöstöstä erittäin suoritusky-
kyisiä valmiusosastoja, jotka ovat käytet-
tävissä vuorokaudessa uhkan vaatimalla 
tavalla. Valmiusjoukoissa on edellä mai-
nittujen ammattisotilaiden lisäksi suos-
tumuksen antaneita reserviläisiä, jotka 
voidaan kutsua valmiusperusteiseen ker-
tausharjoitukseen puhelinsoitolla tai teks-
tiviestillä hyvin nopeasti tilanteen niin 
vaatiessa. Myös materiaalin varastointi-
järjestelmää on muutettu siten, että val-
miusosastot ja -joukot saavat sotavarus-
teensa nopeasti.

Puolustusvoimissa on todettu, että pai-
kallispuolustus on erinomainen järjestely 
vastata paljon esillä olleeseen hybridiso-
dankäynnin mukaiseen uhkakuvaan. Pai-
kallispuolustuksessa korostuvat esimer-
kiksi viranomaisyhteistyö, tiedottamisen 
järjestelyt ja kohteiden suojaaminen.

Pirkanmaalla olemme olleet aikaam-
me edellä kehittäessämme monia inno-
vatiivisia ratkaisuja paikallispuolustuksen 
järjestelyjen kehittämisessä. Näitä ovat 
esimerkiksi siviililennokkien käyttö tie-
dustelussa, kattava yhteysupseerijärjes-
telmä kaikissa Pirkanmaan kunnissa, tie-
dottamisjärjestelyt niin perinteisessä kuin 
sosiaalisen median ympäristössä sekä 
maakuntakomppanioiden peruskurssijär-
jestelmän rakentaminen.

Paikallispuolustusta ja viranomaisyh-
teistyötä testattiin ja harjoiteltiin laajas-
ti viime marraskuussa Pirkka 17 -val-
miusharjoituksessa. Se osoitti, että 
paikallispuolustusjärjestelyt ja viran-
omaisten välinen yhteistyö ovat Pirkan-
maalla erinomaisella tasolla. Myös täällä 
Kangasalla kunta johtoryhmineen osal-
listui harjoitukseen harjoitellen erityisesti 
hankalien tiedottamistilanteiden hallin-
taa huhujen ja väärien tietojen muodos-
tamassa pelikentässä. Harjoitus onnistui 
hyvin. Kaikkiaan komentamastani pai-

kallispataljoonasta Pirkka 17 -valmius-
harjoitukseen osallistui noin 250 reser-
viläistä.

Fakta – eikä siis mikään vaihtoehtoi-
nen fakta - on se, että Puolustusvoimi-
en suorituskyky nojaa edelleen pitkäl-
ti reserviläisistä koostuviin sodan ajan 
joukkoihin. Ammattisotilaita on poik-
keusolojen kenttäarmeijassa vain noin 
3 prosenttia kokonaisvahvuudesta. Ku-
ten totesin, toissa vuonna uudistettu 
asevelvollisuuslaki parantaa entisestään 
reserviläisten ja myös varusmiesten käy-
tettävyyttä poikkeusoloissa. Keskeisellä 
sijalla on reserviläisten vapaaehtoinen 
sitoutuminen valmiuteen. Asevelvol-
lisuuslain muutos nosti myös reservi-
läisten enimmäiskertausharjoitusvuoro-
kausia merkittävästi. Tämäkin muutos 
parantaa osaltaan Puolustusvoimien 
valmiutta salliessaan avainreserviläisten 
entistä aktiivisemman harjoittelun.

On aina muistettava, että kaikista tär-
kein maanpuolustuksellinen voimavara 
maassamme on korkea maanpuolus-
tustahto. Jos se puuttuu, kaikki muut 
maanpuolustuksen elementit ovat tur-
hia. Voin puolentoista vuoden ko-
kemuksella nykytehtävässä ilokseni 
todeta, että pirkanmaalainen maanpuo-
lustushenki on erittäin korkealla tasolla. 
Se ilmenee esimerkiksi kertausharjoi-
tuksiin osallistumisessa, maanpuolus-
tusjärjestöjen aktiivisuutena sekä ylei-
senä positiivisena asennoitumisena 
maanpuolustukseen. Yhtenä osoituk-
sena maanpuolustushengestä on pir-
kanmaalaisten naisten ennätyksellinen 
hakeutuminen naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen tänä vuonna. Kaikki-
aan vapaaehtoiseen naisten asepalveluk-
seen hakeutuneiden määrä tänä vuonna 
on 174. Valintatilaisuus heille järjeste-
tään muutaman viikon päästä. Aikai-
sempi ennätys on viime vuodelta ja lu-
kema oli silloin 104. Kasvuprosentti on 
siis huikaiseva! Naisten entistä suurempi 
halu varusmiespalvelukseen on mieles-
täni yksi osoitus Tasavallan presidentin 
lanseeraamasta sanonnasta: ”Jokainen 
suomalainen on maanpuolustaja.”.

Toivotan kaikille maanpuolustuksellis-
ta vuoden 2018 jatkoa Puolustusvoimat 
100 hengessä!

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäen 
puhe Maanpuolustusjuhlassa Kangasalla 28.3.2018. 
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 Piirien 
puheenjohtajat 
vierailivat 
Pälkäneellä
Kiitos piirien puheenjohtajille Mikko 
Hörkölle ja Jussi Mäkitalolle, jotka 
olivat vieraina Pälkäneen Reservialiup-
seerien ja Reserviupseerikerhon tupa- ja 
kokousillassa 15. huhtikuuta Kostiako-
din ”Päämajassa”.  Puheenjohtajat ker-
toivat piirien ja liittojen ajankohtaisis-
ta asioista ja totesivat muun muassa, 
että oman toiminnan kiinnostavuus saa 
myös nuoria liittymään jäseniksi. Omi-
en kokousten lisäksi käsiteltiin kevät-
kauden tehtäviä, kesän ammuntoja ja 
kesäretkeä.   

  Vesa Mellavuo
Puheenjohtajat Mikko Hörkkö ja Jussi Mäkitalo vierailivat Pälkäneellä. (Kuvassa puheenjohtajat pöytäviirien oikealla puolella). 
Kuva: Mikko Niemi.
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Esteradalta saa kotiinviemisinä hyvän hien ja rutkasti itseluottamusta

Espanjalainen pöytä näyttää ensin pelottavan korkealta, mutta yli pääsee, kun oppii oi-
kean ponnistustekniikan ja voimaa riittää myös käsivarsissa. 

Kauniina huhtikuisena kevätiltana pin-
kit kahvakuulat nousivat tasaiseen tah-
tiin ja lennoston urheilukentän tatami 
tärisi, kun Liikkuvat Reserviläisnaiset 

ryhmän jäsenet nostattivat hien pintaan 
ennen lennoston esteradalle siirtymis-
tä. Vierailun isäntänä ja ohjaajana toimi 
tällä Liikkuvat Reserviläisnaiset -ryhmän 

toisellakin vierailukerralla lennostos-
sa liikuntakasvatusupseerina palveleva, 
kapteeni Juha Puustinen. 

Esteradan muutamat rastit näytti-
vät ensin aika haasteellisilta, mutta 
useimmat pääsivät melko kevyen nä-
köisesti yli myös espanjalaisesta pöy-
dästä pienen avustuksen, useamman 
yrityksen ja muiden kannustuksen 
siivittämänä. Myös laatikkomuurit, 
tasapainopuomi ja autonrengaspol-
ku selvitettiin melko sujuvasti. Lo-
puksi järjestettiin pieni leikkimie-
linen kilpailu radan suorituksesta. 
Kisassa kilpailtiin vain aikaa vastaan 
ja palkintona oli hyvä ja tyytyväinen 
mieli. Illan aikana monen itseluotta-
mus kohosikin kohisten, kun omas-
ta mielestä hankalaltakin tuntunut 
este tuli selvitettyä. Osallistujien yk-
simielinen palaute olikin, että tätä 
lisää! Kapteeni Puustinen toivookin 
näkevänsä ryhmän jälleen syksyllä es-
teitä ylittämässä. Tällä kertaa muka-
na olleista seitsemästä naisesta puo-
let oli TaKoRU:n jäseniä ja loput 
TSRN:n kuuluvia.

Liikuntaryhmä on osa Tampereen 
Seudun Reserviläisnaisten toimintaa 
ja sitä vetää yhdistyksen liikuntavas-
taava ja hallituksen jäsen Päivi Mäki-
nen, jonka leipätyökin on liikunnan 
parissa.  Ryhmässä pääsee testaamaan 
ja kohentamaan kuntoaan mukavassa 
seurassa vaihtelevasti eri lajien parissa. 
Jos esterata tuntui omalle kuntotasol-
le vähän liian vaativalta, on seuraavalla 
kerralla ohjelmassa taas vähän kevyem-
pää liikuntaa. Toukokuulla on tarkoi-
tus mennä sauvakävelemään keväisille 
poluille ja lenkin jälkeen saunomaan. 
Päivi kertoi, että myös muutama mies-
henkilö olisi kiinnostunut ryhmän jä-
senyydestä. Toistaiseksi on kuitenkin 
päätetty liikkua vain naisporukalla, 
mutta miesten mukaan ottamista toki 
harkitaan tulevaisuudessa.

Jos kiinnostuit tästä mukavasta 
toiminnasta oman kunnon kohen-
tamiseksi, niin lisätietoa saat muun 
muassa ryhmän Facebook-sivustolta 
Liikkuvat Reserviläisnaiset.

  Sirkka Ojala

Ennen kotiinlähtöä kokoonnuttiin vielä ryhmäkuvaan. Kuvassa vasemmalta Mil-
ja Kärkimaa, Anja Tiitola, Marita Kortehisto, Siru Wallin, Mirva Johansson, Päivi 
Mäkinen ja kapteeni Juha Puustinen Satakunnan Lennoston liikuntaupseeri, 
joka antoi auliisti hyviä neuvoja ja jaksoi kannustaa jokaista tasapuolisesti. 

Tampereen valtauksen vuosipäivänä 6.4. Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyh-
distys laski seppeleet Kalevankankaalla Vapaussoturien muistomerkille sekä Ruotsalais-
ten vapaaehtoisten muistomerkille. Seppelpartiossa olivat sotaveteraani Olavi Aulamo, 
puheenjohtaja Markku Rauhalahti ja Marja Karvo. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan Reserviläispiirin piirihallituksen kokouksessa 15. maaliskuuta piirihallitus 
muisti Pirkanmaan Reserviläispiiriä kuusi vuotta luotsannutta, piirin edellistä puheenjoh-
tajaa Juha Moijasta aidolla aliupseerimiekalla. Miekan Juhalle luovuttivat Reserviläisliiton 
2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola ja piirin nykyinen puheenjohtaja Jussi Mäkitalo. Miek-
ka oli hankittu pohjanmaalaiselta keräilijältä. Kuva: Raimo Ojala.
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Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta viet-
ti 25-vuotisjuhlaansa arvokkaissa puitteissa Tampe-
reen Raatihuoneella 6. huhtikuuta. Juhlavastaanoton 
emäntänä toimi Tampereen kaupungin puolesta apu-

 Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien 
Perinnekilta juhli 25-vuotista toimintaansa

Juhlavastaanotolla vallitsi arvokas, mutta iloinen tunnelma. Kuva: Raimo Ojala.

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Harri Salminen ja Tampereen kaupungin apulaispormestari 
Anna-Kaisa Heinämäki kuuntelevat tarkasti Sotilaspoikien Perinneliiton liittohallituksen jäsen Viljo Hokkasen lukemaa 
Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Hannu Luotolan juhlaan lähettämää tervehdystä. Kuva: Raimo Ojala.

Tammenlehväsalissa oli toimintaa tors-
taina 8. maaliskuuta, kun Tampereen 
Seudun Reserviläisnaiset järjesti Naisten 
itsepuolustusillan. Ohjaajana toimi ma-
juri evp Petteri Kantola.

Kaikessa painotettiin poistumista pai-
kalta ja väkivaltatilanteiden välttämistä 
mahdollisimman paljon. Päähän koh-

Reserviläisnaisten itsepuolustusilta 
Tammenlehväkeskuksessa

distuvilta iskuilta suojautuminen ja kur-
kun seudun vapauttaminen kuristus-
otteesta sekä alakasvojen suojaaminen, 
olivat ehkä tärkeimmät harjoitukset. 
Kiitokset todella hyvälle ohjaajallemme.

  Päivi Mäkinen
TSTN ry:n liikuntavastaava

Pirkan Viesti myös 
Facebookissa ja
Instagramissa!

SUVIYÖN JOTOS 15.-16.6.2018
KANGASALLA

Järjestelyvuorossa tällä piiritason jotoksella on tänä vuonna TRES.
Lähtö ja maali ovelasti Kangasalan kaupungin alueella, 

mutta siis TRES:n Sillanpää-majalla.

Partiot 2-3 henkilön vahvuisia ja kuljettava matka noin 15 km.
Isoja kantamuksia ei tarvita, mutta omista majoitteista saa lisäpisteitä.

Myös ensikertalaisista partion jäsenistä saa lisäpisteitä.
Ei säärajoituksia, reserviläinenhän on suomalaisessa metsässä kuin kotonaan.

Jos et nyt ehdi jotostelemaan koko aikaa, niin 
voit ilmoittautua myös toimihenkilöksi Tensulle (tensu@iki.fi).

ILMOITTAUTUMINEN osoitteeseen: 
toimisto@tampereenreservilaiset.fi

laispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja tapahtu-
man suojelijana oli Vapaussodan Perinneliitto ry:n 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi. 

Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Hannu 

Luotolan tervehdyksen luki tilaisuudessa Sotilaspoi-
kien Perinneliiton liittohallituksen jäsen Viljo Hok-
kanen. Liiton puheenjohtaja totesi tervehdyksessään, 
että sotilaspoikia voitiin käyttää monissa kotialueen 
tehtävissä iästä riippuen aseistamattomina tai aseistet-
tuina. Luotola toi esiin, että pääosa sotilaspojista ehti 
miesten mukana rintamalle ja näin ollen he kuuluvat 
myös veteraanien joukkoon ja ovat oikeutettuja kanta-
maan tammenlehvätunnusta. Sotilaspoikia oli vuonna 
1944 toiminnan päättyessä rekisteröity 72 300. Nyt 
heidän keski-ikänsä on jo yli 85 vuotta. 

Sotilaspoikatoiminnan aloittamisesta tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Sotilaspoikatyön pe-
rinteitä vaaliva koko maata käsittävä järjestötoiminta 
aloitettiin vuonna 1991. Perinneliittoon kuuluukin 
nykyisin kolmisenkymmentä perinnekiltaa jotka vaa-
livat myös pikkulottien ja lottatyttöjen perinteitä.  
Liitolla on myös oma julkaisu Sotilaspoika-lehti. Luo-
tolan mukaan perinneliiton tavoitteena onkin sotilas-
poikatoiminnan perinteiden vaaliminen, kokemusten 
ja arvojen siirtäminen jälkipolville, toiminnan tunne-
tuksi tekeminen ja maanpuolustustahdon lujittami-
nen sekä sotiemme veteraanien työn arvostaminen ja 
veteraanien tukeminen. Luotolan mukaan Pirkka-Hä-
meen Sotilaspoikien Perinnekilta onkin onnistunut 
näiden tavoitteiden toteuttamisessa ja killan toiminta 
on aktiivista ja arvostettua.

  Sirkka Ojala
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Ruoveden Väärinmajalla vietettiin 
15.  maaliskuuta Mannisen taistelun 
100-vuotispäivää. Tilaisuus alkoi juh-
lallisella kunnianosoituksella Ylihär-

Mannisen taistelun 100-vuotispäivä Ruovedellä

mäläisten vuonna 1934 pystyttämällä 
jyhkeällä taistelun muistomerkillä. Ti-
laisuuteen tuli runsaasti yleisöä kun-
nioittamaan taisteluun osallistuneita ja 

  Juhlayleisöä. Eturivissä vasemmalta 
everstiluutnantti evp. Leo Laine, Raimo 
Salminen, Ruoveden kunnanvaltuuston pj. 
Antti Moisio ja muistomerkki- ja juhlatoimi-
kunnan pj. Sauli Latvala.

Hartaushetki Mannisen taistelun muistomerkillä. Sen sivuilla ovat lippurivistöt ja keskellä 
seppeleen laskijat selin vasemmalta Risto Järvi ja Mika Mäki Ylihärmästä sekä Sauli Lat-
vala ja Juhani Sillanpää Ruovedeltä. Kuvan keskellä pastori Kimmo Huilla.

siinä kaatuneita vapaussotureita. Oli-
han kulunut tasan 100 vuotta tästä an-
karasta taistelusta.

Pastori Kimmo Huilla piti kauniin 
hartaushetken kuoron avustamana. 
Koskettavassa puheessaan hän kertoi, 
mitä taisteluun osallistuneet olivat ta-
pahtumista päiväkirjoihinsa merkin-
neet. Yhdet muistiinpanot olivat 15 
vuoden ikäisen ylihärmäläisen lähetti-
pojan, joka kaatui tässä taistelussa.

Niin kuin joka vuosi, niin nytkin tu-
livat ylihämäläisten reserviläisjärjestö-
jen edustajat kapteeni Jarmo Kivimäen 
johdolla kunniakäynnille. Tällä ker-
ralla muistomerkille kertyi komea yh-
deksän lipun lippulinna, jota Kivimä-
ki komensi. Taistelussa kaatui yhdeksän 
ylihärmäläistä. Kauniit seppeleet muis-
tomerkille laskivat ylihämäläisten ja 
ruovetisten reserviläisjärjestöjen edus-
tajat. Muistomerkillä kunniavartiossa 
olivat ruovetiset Erkki Lammi ja Timo 
Lohipuro.

Tilaisuutta jatkettiin Väärinmajan 
kylätalo Tapiolassa, joka oli koristeltu 
kauniiseen juhla-asuun. Tilaisuuden 

aloitti komea mieskuoro Väärin lau-
lajat. Runsaslukuisen juhlayleisön toi-
votti tervetulleeksi muistomerkki- ja 
juhlatoimikunnan puheenjohtaja Sau-
li Latvala. Puheessaan hän totesi Man-
nisen taistelulla olleen varsin ratkaiseva 
merkitys vapaussodassamme. Korkea-
tasoiseen ohjelmaan sisältyi opiskelija 
Anni Keskisen kaunista sellonsoittoa 
ja vääriläissyntyinen opettaja Hilkka 
Törmälän koskettava kertomus kotin-
sa Hyyrylän kohtalosta taistelun mels-
keessä. Hän lausui myös kauniin ru-
non. Ruoveden kunnan tervehdyksen 
toi valtuuston puheenjohtaja Antti 
Moisio. 

Hyvän juhlapuheen piti everstiluut-
nantti evp Leo Laine. Hän totesi jää-
käreitten tärkeän merkityksen vapa-
ussodassamme. Hän mainitsi myös, 
että monesti Väärinmajan ja Manni-
sen taistelut mielletään osaksi Vilppu-
lan taisteluja. Lausuntaa esitti Raimo 
Salminen. Ruoveden reserviupseerien 
tervehdyksen toi puheenjohtaja Juha-
ni Sillanpää. Varsin seikkaperäisen ja 
yksityiskohtaisen puheenvuoron käytti 
Ruoveden reserviläisten puheenjohtaja 
Timo Lohipuro kertoen lentotoimin-
nasta Vilppulan rintamalla. Hän mai-
nitsi, että vapaussodan päätyttyä oli 
hallituksen joukoilla noin 40 lentoko-
netta, joista puolet hankittuja ja puo-
let sotasaalista. Päätössanoissaan Raimo 
Salminen kiitti runsasta yleisöä kaikkia 
ohjelman suorittajia.

Hyvin onnistuneen juhlan päätteek-
si lauloimme kaikki yhdessä Maamme-
laulun.

Väärinmajan Maa- ja kotitalousseura 
oli kattanut komea herkkupöydän hy-
villä voileivillä ja täytekakuilla. Tilai-
suus jatkui vapaamuotoisen seurustelun 
merkeissä ja hyvien kahvikupposten ää-
ressä jutellen. Todettiin Mannisen tais-
telulla olleen erittäin tärkeä osuus vapa-
ussodassa. 

  Jorma Hautala

26.5. Pelastautuminen merellä, Porkkala (www.mpk.fi )  
26.-27.5. Hagellus (jotos), Orivesi.  https://www.pirkanmaanlsvjk.fi /hagellus 
26.-27.5. Kesäyön marssi, Pori (www.mpk.fi )
6.6. Puolustusvoimien kiertue Tampereella (PV = 100, MPK = 25 vuotta)
7.-10.6. Erämessut, Riihimäki
8.-10.6. Bushcraft festival, Viro (Bushcraft Estland 2018) 
15.-16.6. Suviyön jotos, Kangasalla, järj. TRES.  https://www.tres.fi /?page_id=476 
15.-17.6. Eloonjäämiskoulutus 1 / SUVI18, Vaasa (www.mpk.fi ) 
16.-17.6. Kesäyön marssi, Rovaniemi (www.mpk.fi )
29.6.-1.7. Salpavaellus, Hamina (www.mpk.fi )
18.8. Kesäyön marssi, Jyväskylä (www.mpk.fi )
24.-26.8. Henkiinjäämiskurssi, Pirkanmaa (www.mpk.fi )

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta tiedottaa  

TULEVIA MAASTOTAPAHTUMIA 2018 
29.-30.8. Sotilaspartiokilpailu, Mikkeli/Vekaranjärvi (www.mpk.fi )
1.9. Reserviläispäivä, Pirkkala (www.mpk.fi )
1.-2.9. Kaukopartiomarssi, jalkamarssi (www.mpk.fi )
5.-8.9. Kokonaisturvallisuus-messut, Lahti
7.-9.9. Niksula 2018 -harjoitus (NASTA), Niinisalo
7.-9.9. PAHKIS sissisjotos, Vekaranjärvi (www.mpk.fi )
14.-16.9. RESUL:n syysjotos, Hätilä
21.-23.9. Hämeen Ilves 2018 Sissitoimintakurssi, Parolannummi (www.mpk.fi )
21.-23.9. Hämeen Ilves 2018 Tiedustelukurssi, Parolannummi (www.mpk.fi )
29.-30.9. TaKoRU:n PT-kisa (jotos), Tampereen seudulla (www.mpk.fi )
29.-30.9. Maastotaidot naisille, Pirkkala (www.mpk.fi )

www.pirkanviesti.fi  
aineisto: pirkanviesti@gmail.com
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Huhtikuun ensimmäisenä lauantaina 
Vapaussodan Tampereen Seudun Perin-
neyhdistys järjesti Tampereen taistelut 
1918 – 100-vuotisseminaarin. Tilaisuus 
keräsi runsaan joukon kuulijoita Sam-
polan juhlasaliin.

Tilaisuuden tervehdyssanat lau-
sui järjestäjien puolesta yhdistyksen 
puheenjohtaja Markku Rauhalahti. 
Tervehdyksensä seminaariin toi myös 

Nykyistä Suomea rakennetaan vapaussodassa 
saavutettujen perusarvojen varaan 

puolustusministeri Jussi Niinistö, joka 
pohti muun muassa sitä miksi taistelu 
Tampereesta oli niin tärkeä? 

Niinistö totesi tervehdyksessään muun 
muassa seuraavaa:

”Tampere oli tärkeä molemmille osa-
puolille niin poliittisesti, sotilaallisesti 
kuin taistelutahdonkin kannalta. Tam-
pere oli nykytermein kuvattuna pu-
naisten painopiste – centre of gravity – 

jonka valtaamalla valkoisille avautui tie 
Punaisen Suomen sydämeen ja sodan 
kokonaisratkaisuun.”

”Sotilaallisesti Tampereen operaatio 
antoi valkoisille mahdollisuuden tuhota 
merkittävän osan punaisten taisteluvoi-
masta. Kaupunki oli yksi Suomen suu-
rimmista teollisuuskeskuksista ja hyvän 
ratayhteyden päässä Etelä-Suomesta. 
Rautateillä oli aikakauden sodankäyn-

nissä aivan keskeinen merkitys joukko-
jen keskittämisen ja huollon kannalta.”

”Tampere oli punaisten pohjoisen 
rintaman keskeisin huoltotukikohta. 
Rintaman ampumatarvike- ja miehis-
tötäydennykset tapahtuivat Tampereen 
kautta. Kaupungissa oli myös merkit-
täviä varastoja, osa venäläisen varusväen 
jäljiltä. Kaiken tämän lisäksi kaupungis-
sa oli yli 10 000 punakaartilaista. Vihol-
lisen saartaminen ja tuhoaminen romah-
duttaisi onnistuessaan koko pohjoisen 
rintaman. Tampere oli lukko, joka oli 
murrettava.” 

Niinistö toi myös esiin, että Tampere 
oli keskeinen myös taistelutahdon kan-
nalta. ”Yhtäältä valkoisen armeijan tuli 
saavuttaa voitto omin voimin ennen 
saksalaisten tuloa. Toisaalta teollisuus-
kaupunki Tampere oli punaisille symbo-
lisesti tärkeä.”

Niinistön totesikin, että punaka-
pinan aloittaminen on hänen omasta 
mielestään suurin Suomessa viime 
vuosisadalla tehty virhe. ”Se oli po-
liittinen järjettömyys. Kapina kansan-
valtaa vastaan johti tuhansien suoma-
laisten kuolemaan, mittaamattomiin 
inhimillisiin kärsimyksiin ja suuriin 
taloudellisiin vahinkoihin. Ja jos val-
lankumous olisi onnistunut, olisi 
Suomen kansa saanut kärsiä monin-
kertaisesti – ehkä meillä ei olisi itse-
näisyyttäkään.” 

Tervehdyksensä lopuksi ministeri 
muistutti mieliimme vapaussodan sy-
vällisestä merkityksestä. Hän totesi, että 
sota varmisti itsenäisyyden lisäksi kan-
sanvallan. Niinistön mukaan kyse on 
perusarvoista, joiden varaan Suomea ra-
kennetaan tänäkin päivänä.  

Oopperaesityksen lopuksi yhdistyksen hallituksen jäsen Marja Karvo ”kukitti” esiintyjät Suomen pienoislipuilla.

Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan valkoinen reaktio punaiseen terroriin oli anka-
ra, joskus kohtuutonkin tästä päivästä katsottuna, mutta ministerin mukaan on muistetta-
va, että kyseessä oli pitkälti nimenomaan reaktio: ilman anarkiaa ja punakapinaa ei olisi 
ollut punaista terroria eikä ilman punaista terroria olisi ollut valkoista kostoa. 

Sotahistorioitsija Eeva Tammi 
kertoi mielenkiintoista uutta tie-
toa lääkintähuollosta Tampereen 
taistelujen pyörteissä.

  Kenraalimajuri Kalervo Sipin totesi, että 
nykyään vuodesta 1918 puhuttaessa kes-
kitytään lähes yksinomaan sodan julmuuk-
siin. Pelkät luvut teloitetuista ja vangituista 
esitettyinä ilman taustatietoja, ovat hänen 
mukaansa ikävää vastakkainasettelua, jol-
la syyllistetään silloisia laillisen hallituksen 
joukkoja. Pääasiassa näihin keskittyvä kir-
joittelu ja erilaiset taide-esitykset ovatkin 
tarpeetonta haavojen auki repimistä! 

  Pienoisoopperan idea ja käsikirjoitus 
on Raimo Kallio-Mannilan käsialaa. Oop-
peran on säveltänyt, tuottanut ja ohjannut 
Paavo Joensuu. 
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Vammalan Reserviläiset ry järjesti am-
pumarataensiapukurssin Matinsuon 
ampumakeskuksen paviljongilla yhteis-
työssä Vammalan Seudun Ampujat ry:n 
kanssa. EA-kurssipäivän luennoitsijana 
ja kouluttajana toimi VamRes:in jäsen 
Juho Ruotsalainen.

Ruotsalainen on saanut ammattitai-
tonsa kriisinhallintatehtävissä, työ-
elämässä tapahtuneiden tapaturmien 
sekä piirua vaille valmiin AMK ensi-
hoitajatutkinnon kautta. Hän on tehnyt 
opinnäytetyön taisteluensiavusta, joten 
Matinsuon kurssin anti oli osallistujil-
le runsas.

Aluksi käytiin läpi avun hälyttämi-
nen paikalle, yleisimmät sairauskohta-
ukset ja peruselvytys. Sitten siirryttiin 
aihealueeseen, joka nostatti hiukset 
pystyyn: vammapotilaan ensiapuun. 
Tapahtuipa ampumavamma urheilu-
ammunnan parissa, metsästysreissulla 
tai vahinko teräaseen kanssa, on CAT-
kiristysside tarpeen.

-Jos ampumaradalle joutuu kutsu-
maan apua, on toivottavasti kyse sai-

Ampumarata-EA-kurssi Matinsuolla

Ampumarata-ensiapukurssilla opeteltiin 
kaula-alueen haavauman sitomista paine-
siteen avulla.

SRA-kurssiennätys Matinsuolla
Ennätyssuuren SRA-kurssin kouluttajina toimivat Mika Mäkinen, Mika Saarela, Olli Seppälä ja Mika Salovaara.

Perinneaseiden 
pauketta

Matinsuon ampumakeskuksessa teh-
tiin omanlainen Suomen ennätys, kun 
Vammalan Reserviläiset järjesti SRA-
kurssin. Osallistujamäärä lähes 70 hen-
kilöä on suurempi kuin koskaan aiem-
min.

Laji on hurjassa nousukiidossa reservi-
läistoiminnassa ja uusia innokkaita har-
rastajia osallistui Sastamalan kurssille eri 
puolilta Pirkanmaata, pääkaupinkiseu-
dulta, Turusta ja Kuopiosta. Luennoitsi-

jana toimi Mika Mäkinen, joka on jo 
vuosikausia vastannut SRA-kurssien teo-
riaopetusjaksosta. Muina SRA-koulutta-
jina toimivat järjestävän yhdistyksen ta-
holta Mika Saarela, Mika Salovaara ja 
Olli Seppälä.

Luentopäivä kului rattoisasti power 
point-luennon parissa, jonka jälkeen 
oli teoriakokeen aika. Sen jälkeen saa-
tiin seurata Vammalan Seudun Ampujat 
ry:n toteuttamaa IDPA-esittelyä, josta 

vastasi Jami Kangasoja.
SRA-kurssilaisilla on syksyyn asti ai-

kaa suorittaa ampumakoe. Ja siinä sivus-
sa voi sääntöjä kertailla huvikseen vaik-
ka vieraalla kielellä. SRA-sääntöjä ollaan 
kääntämässä englanniksi, sillä laji kiin-
nostaa myös maamme rajojen ulkopuo-
lella kuten Virossa, Puolassa ja muissa 
itäblokkiin kuuluneissa maissa. 

  Eeva-Liisa Isosaari

Sastamalassa Matinsuon Ampumakes-
kuksessa riitti pauketta kahtena kevät-
talvisena lauantaina, kun perinneaseam-
pujat kävivät kilpaa Pirkanmaan piirien 
mestaruuksista. Lajeja riitti ammutta-
vaksi niin kiväärissä kuin pistoolissakin.

Pirkanmaan parhaat perinneampujat 
ottivat toisistaan mittaa mitä kauniim-
massa säässä tulostason ollessa perin-
teisen hyvä. Mukana oli myös Tampe-
reen Reserviläisten Arttu Niittymies, 
jonka perinneaseura alkoi vuonna 
2011 jatkuen vuosittaisella kuulumi-
sella Pirkanmaan edustusjoukkueeseen 
ResUL-kisoissa.

- Nyt sattui kyllä loistava sää. Olen 
nauttinut raittiista ilmasta keväthankien 
loisteessa. Ammunta on mennyt hyvin, 
joten pääsen taas edustamaan Pirkan-
maata. Olen voittanut ResUL -kisoissa 

kaikenvärisiä mitaleita ja niitä on help-
po saada varsinkin joukkueissa, sillä 
Pirkanmaalla on niin hyviä perinneam-
pujia, totesi Niittymies erätauolla.

Niin Niittymiehen kuin muidenkin 
piiriedustusjoukkueeseen kuuluvien 

auton nokka kääntyy toukokuun lop-
pupuolella kohti Hollolaa ja Panssari-
prikaatin ampumarataa. Hyvää ki-
samatkaa ja palatkaa Pirkanmaalle 
mitalit kaulassa.

  Eeva-Liisa Isosaari

rauskohtauksesta eikä ampumavam-
masta, totesi Ruotsalainen ja jatkoi 
täsmällistä opetusta. Aiheina olivat ki-
ristyssiteen käytön lisäksi paineside, 
ilmarintasidos ja potilaan lämpimänä 
pito.

Teorialuennon jälkeen kurssilaiset 
pääsivät kokeilemaan sidosten tekoa ja 
kiristyssiteen käyttöä. Jokainen sai tuta 
siitä, miltä tuntuu, kun kiristysside on 
tiukalla raajan tyvessä olkapään alapuo-
lella tai nivusessa. Se sattuu, mutta jos 
sillä saadaan tyrehtymään massiivinen 
verenvuoto, niin totean, että kiristäkää 
ja kovaa.

Ensin harjoiteltiin kaikkea opittua 
sisätiloissa ja sitten siirryttiin pariksi 
tunniksi lumikinosten keskelle harjoit-
telemaan todentuntuisiin olosuhteisiin. 
Kurssi oli kaiken kaikkiaan loistava, 
ja toivoa sopii, että joka yhdistykses-
sä herättäisiin asian suhteen. Ja joka 
hemmolle kiristysside mukaan aina, 
kun mennään ampumaradalle. 

  Eeva-Liisa Isosaari

Perinnekivääriampujia erätauolla. Leppoisissa tunnelmissa TRES:in Juha Lindberg 
ja Juha Lamberg sekä LemREs:in Eino Koivu.

Myös kulkutaudit tappoivat 
kansaa eivätkä vain luodit

Vapaussodan Perinneliiton puheenjohta-
ja, kenraalimajuri Kalervo Sipin katta-
vassa esityksessä käsiteltiin muun muassa 
Suinulan verilöyly ja sen kauaskantoiset 
seuraukset. Kalevankankaan verinen kii-
rastorstai ja Vöyrin Sotakoulun merkit-
tävä osuus Tampereen taisteluissa. Sipin 
valotti myös Mannerheimin suurhyökkä-
yksen toteutusta Tampereelle. Lisäksi hän 
kävi läpi joitakin tosiasioita liittyen van-
kileireihin ja eri oikeusasteisiin. Kenraali 
Sipin mukaan usein unohdetaan vuosi-
en 1917-1919 kulkutaudit jotka tekivät 
myös vankileireillä tuhoaan.

Lopuksi Sipi totesi, että Vapausso-
dan Perinneliitto on valinnut 100-vuo-
tisjuhlavuotensa teemaksi ”Yhdistä, älä 
hajota”. Sipi toivookin, että tässä onnis-
tutaan, vaikka uskalletaankin puhua va-
paussodasta!

Sotasairaalassa ei ollut 
punaisia eikä valkoisia
Viimeisenä kuultiin lääkintähuollosta 
Tampereen taistelujen pyörteissä sota-
historioitsija Eeva Tammen kertoma-
na. Esityksessä pohdittiin myös sitä, että 
kaikki osuman saaneet eivät kuolleet 
heti. Mitä heille sitten tapahtui? 

Eeva Tammen esityksestä selvisi seu-
raavia mielenkiintoisia asioita:

”Punaisten ”Ensiavun” henkilöstö oli 
lähes vailla ammattikoulutusta. Aluksi 
heillä oli käytössä valkoinen risti punai-
sessa hihanauhassa. Suomen sveitsiläis-
ten yhdistys ei hyväksynyt maan lippua 
tähän tarkoitukseen. Sitten tapahtuneel-
la värien vaihtamisella ei ollut mitään te-
kemistä Kansainvälisen Punaisen Ristin 
kanssa.

Maan lähes kaikki lääkärit ja sairaan-
hoitajat olivat valkoisen puolen kannat-
tajia. Tampereella he toimivat Punaisen 
Ristin alaisuudessa ikään kuin punakaar-
tilaisten vankeina, koska pääsy valkoi-
seen Suomeen oli estetty. Punaisen Ris-
tin pääsidonta-asema sijaitsi Klassisella 
Lyseolla. Vaativimmat leikkaukset teh-
tiin Johanneksen kansakoululla, mikä oli 
pääsotasairaala. Hyvin pian punakaarti-
laiset joutuivat turvautumaan näihin epä-
luotettavina pitämiinsä laitoksiin, koska 
heidän oma tietonsa ja taitonsa eivät riit-
täneet haavoittuneiden hyvään hoitoon. 

Tampereella ammattimaisen lääkintä-
huollon järjestely tapahtui punaisten ja 
valkoisten yhteistyössä. Perustettiin eri-
tyinen neuvottelukomitea, mihin kuu-
lui kaksi valkoista ja punaista edustajaa. 
Tämä oli ainutlaatuista, missään muu-
alla Suomessa ei päästy näin laajaan yh-
teistoimintaan. 

Tohtori A.J. Palmén, sittemmin pro-
fessori, toimi sodan ajan pääkirurgina 
Tampereella. Hän kertoi, että punaval-
lan aikana Johanneksen kansakoulun 
sotasairaalaa nimitettiin ”lahtarien pe-
säksi”. Kun valkoiset saapuivat ja valta 
kaupungissa vaihtui, muuttui nimitys 
”punikkien sairaalaksi”. Tästä Palmén 
teki johtopäätöksen, että keskimäärin 
oli onnistuttu hyvin. Tinkimätön peri-
aate oli, että kaikkia hoidetaan yhtä hy-
vin. Sairaalaan tuotaessa haavoittuneilta 
oli otettu ase ja hihanauha pois. Kaik-
ki lajiteltiin huoneisiin ja sänkyihin vain 
vamman mukaan. Enää ei ollut punaisia 
eikä valkoisia. Oli vain potilaita.”

Lopuksi saatiin vielä nauttia pienois-
oopperasta ”1918 Tampereen vaihe” 
Oopperan tuotannosta vastasi Eettises-
ti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat 
EIKU ry.

  Sirkka Ojala
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

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

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Tiedätkö?

V
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2

4
  

Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuinka monta naista (sadan tarkkuudella) haki 
tänä vuonna vapaaehtoiseen asepalvelukseen?

2. Missä maassa pidettiin huhtikuun alussa hiihdon 
sotilasmaailmanmestaruuskilpailut?

3. Kuka aloitti tämän vuoden alussa Upseeriliiton 
puheenjohtajana?

4. Mitkä ovat Satakunnan lennoston kolme 
joukkoyksikköä?

5. Mikä joukko-osasto vastaa Puolustusvoimien 
sukeltajakoulutuksesta?

6. Mikä sotilasarvo Suomessa vähintään vaaditaan 
sotilastarkkailijaksi hakevalta?

7. Mikä joukko-osasto kouluttaa kaikkia 
maavoimiemme aselajeja?

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

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

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

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

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

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fipirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl
Ostamalla PMT:n jäseOstamalla PMT:n jäseOO t ll POOsOO t ll PM

25€25€

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

Nyt uusi erä 
Nyt uusi erä 

kultasoljella!
kultasoljella!

Leijona heijastin
Edullinen. Kotimainen ja 
hyvälaatuinen. Kirkas 
heijastuspinta.

5€5€2 kpl2 kpl

Eko-olkalaukku

KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

5€5€

Valmistettu nykyaikaisesti 
kierrätysmateriaalista.
Laukkuun mahtuu 
A4-kokoinen kansio!
Laukun vasemmassa 
alakulmassa harmaalla 
painettuna teksti: 
www.pirkanviesti.fi



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

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

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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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

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

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

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy Puh. 2606 500

www.rentcentertampere.fi 

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

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

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tate
Tammelan Talotekniikka Oy

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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

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

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 2  2018
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Huhtikuun puolenvälin tilasto kertoo, että 
uusia jäseniä on liittynyt 132, joka on hieman 
vähemmän kuin viime vuonna vastaavana 
aikana. Ilahduttavaa on se, että lähes jokain-
en yhdistys on saanut uusia jäseniä toimint-
aan mukaan. Tampere, Vammala ja Pirkkala 
ovat pitäneet parhainta vauhtia jäsenhankin-
nassaan.

Tehokasta kilpailuaikaa on jäljellä vielä rei-
lut puoli vuotta, joten hyvin ehtii mukaan kil-
pailuun – ja palkinnoille.
 

  Jussi Mäkitalo
puheenjohtaja

Pirkanmaan reserviläispiiri ry 

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 18.4.2018 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018 Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 278 333 326 303 276 269 224 3

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 184 164 150 154 144 123 3

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 89 86 82 80 77 77 63 2

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 208 217 221 217 207 210 180 4

KURUN RESERVILÄISET RY 11 10 10 9 7 7 6 0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 357 338 349 353 360 315 4

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 150 147 140 144 140 146 134 5

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 65 62 61 61 52 54 49 0

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 119 120 130 128 129 127 106 2

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 108 103 95 94 85 82 66 2

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 172 169 159 160 169 142 2

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY 135 120 114 111 114 118 96 2

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 91 131 176 204 215 178 142 0

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 103 112 120 118 118 158 134 10

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 53 50 60 63 63 67 55 5

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 62 63 64 62 59 51 43 0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 119 109 130 124 121 107 100 2

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1157 1260 1256 1258 1218 1234 1023 54

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 111 106 95 94 93 105 86 7

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 124 154 166 169 173 197 180 13

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 64 69 70 68 72 70 57 1

VIIALAN RESERVILÄISET RY 57 53 46 42 31 31 28 1

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 69 73 73 78 79 101 96 4

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 152 165 182 190 202 197 167 3

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 94 121 123 123 113 107 97 3

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ 4062 4377 4411 4398 4311 4366 3712 132

Reserviläispiirin jäsen-
hankintakilpailu jatkuu

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: 

pirkanviesti@gmail.com

Pirkan Viesti 
myös Facebookissa
ja Instagramissa!

www.tuulilasimyyn  .fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!
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(Kysymykset sivulla 20)

Tiesitkö että?

1. 1500
2. Itävallassa
3. Majuri Ville Viita 
4. Tukilentolaivue, Lentotekniikkalaivue 

ja Ilmataistelukeskus
5. Rannikkoprikaati
6. Luutnantti
7. Karjalan prikaati
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Perinteinen puolustusvoimien hiihto-
kilpailu Oltermannin hiihto järjestettiin 
tänä vuonna Maasotakoululla Lappeen-
rannassa 27.2.-1.3.2018. Kilpailu järjes-
tetään käskettynä kertausharjoituksena 
ja aluetoimistot käskevät halukkaat alu-
eens a hiihtäjät kilpailuun. Pirkanmaan 
joukkue oli nyt toista kertaa mukana 
vaativassa kilpailussa. Viime vuodes-
ta poiketen joukkueella oli kokemusta 
kilpailusta ja valmistautuminenkin on-
nistui paremmin, kun tiedettiin mitä 
odottaa. Valitettavasti kuitenkin vii-
mehetkellä jouduimme tekemään vielä 
useita muutoksia joukkueen kokoonpa-
noon sairasteluiden ja muiden esteiden 
takia. Lopulta saimme kasaan vaivoin ki-
sakelpoisen joukkueen, kun alkuperäiset 
varamiehet ja huoltajatkin käskytettiin 
hiihtotehtäviin.

Kilpailualueella oli hyvin lunta ja sää 
oli reilusti pakkasen puolella koko harjoi-
tuksen ajan. Päivällä reittien tiedustelut 
sujuivat vielä hienosti auringon 
paisteessa ja sopivassa pakkasessa, mutta 
itse kilpailu yöllä oli jo haastava. Yöllä 
oli noin 20 astetta pakkasta ja lumipuvut 
ja kerrastot muuttuivat nopeasti rapeiksi 
sen vaikutuksesta. Kaikki hiihtäjät 
näyttivät oman osuutensa jälkeen 
enemmän tai vähemmän lumimiehen 
sukulaisilta.

Pirkanmaalaiset toista kertaa Oltermannin hiihdossa
Joukkueiden tasoerot näkyivät tänä-

kin vuonna vahvasti kilpailussa. Osa 
reserviläisjoukkueista on koottu kiin-
nostuneista kokeilijoista ja osa todella 
kovista hiihtäjistä. Yleensä Itä-Suomen 
joukkueet ottavat kilpailun hyvin tosis-
saan ja muualla on hieman kevyempi 
taso. Tänäkin vuonna yleinen vitsi oli, 
että Suur-Savon reserviläisjoukkuee-
seen otetaan ensin maailmanmestarit, 
sitten suomenmestarit ja lopulta piiri-
mestarit, jos paikkoja jää. Jatkossa Pir-
kanmaankin joukkueeseen toivotaan li-
sää kovatasoisia hiihtäjiä. Tänä vuonna 
Pirkanmaan joukkueen kovinta kärkeä 
edusti Leo Ukkonen, joka kilpailee 
vuosittain veteraanien kisoissa ympäri 
maailmaa.

Joukkueen typistetty kokoonpano oli 
tänä vuonna seuraava: 

Johtaja: ylil Antti Laalahti (Messuky-
län Reserviupseerit / TaKoRU), varajoh-
taja: vääp Joel Mattanen (TRES), hiih-
täjät: ev Leo Ukkonen (ankkuriosuuden 
hiihtäjä, Messukylän Reserviupseerit), 
kapt Jaakko Uusitalo (TamRU), ylil 
Riku Heikkilä (TamRU), ltn Lauri Met-
sovuori (Pälkäneen Reserviupseerikerho 
/ TaKoRU), ltn Stefan Plomp (TamRU 
/ TaKoRU), vänr Jani Pekkola (Messu-
kylän Reserviupseerit), kers Pekka Mäki 
(TRES), kers Kasper Saren (TaKoRU), 

Tiedusteluvaihe aiheuttaa ihmetystä Laa-
lahdelle ja Sarenille. Kuva: Antti Laalahti.

  Kärkihiihtopari Heikkilä ja Metsovuo-
ri ovat mahtailevissa tunnelmissa ennen 
lähtölaukausta.

  Heikkilä poseeraa jäällä kuorrutettu-
na oman osuutensa jälkeen. Kuva: Riku 
Heikkilä.

kers Teemu Nuorteva (TaKoRU), huol-
taja: ltn Susanna Takamaa (TamRU / 
TaKoRU), kuljettaja: vm Riikka Salo 
(TRES)

  Antti Laalahti

Tampereen ja lähikuntien lukiolaisille järjestettiin 6. 
maaliskuuta Tampereen Sampolan auditoriossa semi-
naari mediasta ja vaikuttamisesta. Seminaarin järjestäjinä 
toimivat Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuo-
lustuksen toimikunta ja Pirkanmaan historian ja yhteis-
kuntaopin opettajat yhteistyössä Aamulehden, Tampe-
reen normaalikoulun lukion, Tammerkosken lukion, 
Kalevan lukion ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kanssa.  Seminaarissa käsiteltiin monia ajankohtaisia asi-
oita, kuten vaihtoehtomedioita, median vaikutuskeinoja 
ja muita informaatiovaikuttamisen osa-alueita. Seminaa-
ri houkutteli paikalle päivän mittaan yli 200 opiskelijaa, 
viimeisille riitti vain seisomapaikkoja. 

Tilaisuuden avasi toimikunnan puheenjohtaja Leo 
Ukkonen. Seminaarin ensimmäisen esityksen piti Aa-
mulehden toimittaja Matti Mörttinen. Mörttinen 
nosti esille vaihtoehtoisen median ja sosiaalisen median 
nousun perinteisen median haastajiksi. Mörttisen mu-
kaan perinteinen media ei ole pystynyt reagoimaan tä-
hän muutokseen tarpeeksi nopeasti. Hän puhui, kuin-
ka perinteisen median on pystyttävä tulevaisuudessa 
erottautumaan vaihtoehtomedioista muun muassa luo-
tettavuuden, virheiden oikaisun ja journalismin etiik-
kaa noudattavien toimintatapojen avulla. 

Seuraavana vuorossa olivat Tampereen yliopis-
ton aineenopettajaharjoittelijat. Yleisö jaettiin ryh-
miin ja heille annettiin tehtäväksi käsitellä erilaisia 
median toimijoita esimerkiksi luotettavuuden ja 
toimintatapojen perusteella. Tehtävän jälkeen pohdittiin 
luotettavan tiedon kriteereitä. Esille nousivat muun 
muassa julkaisupaikka, riippumattomuus, koheesio 

Seminaari totuuden jälkeisestä ajasta lukiolaisille
muiden julkaisujen kanssa ja rahoituskäytännöt sekä 
ideologia. Aineenopettajaharjoittelijat kehuivat haas-
tattelussa seminaarin järjestäjiä ja yleisön aktiivisuut-
ta. He pitivät seminaarin antia hyvänä täydennyksenä 
koulussa opetettavalle tiedolle. 

Lounastauon jälkeen vuorossa oli Dmitry Yagodin, 
joka toimii tutkijana Venäjän ja Kiinan median tutki-
muksen yksikössä Tampereen yliopistossa. Yagodin pu-
hui median roolista valtioiden vallankäytön välineenä. 
Hän käytti esimerkkeinä Venäjän median osuutta Ge-
orgian ja Ukrainan kriiseissä. Yagodin nosti esiin myös 
kybervaikuttamisen ja erityisesti Venäjän ”trollitehtaat”. 

Seminaarin viimeinen puhuja oli Ulkopoliittisen ins-
tituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola, joka puhui tie-
don merkityksestä poliittisen vallan välineenä. Yhdys-
valtojen presidentinvaaleissa suureen rooliin noussut 
disinformaatio ja sen vaikutus vaalien lopputulokseen 
oli yksi Aaltolan esiin tuomista asioista. Aaltola kertoi 
disinformaation vaikutuksesta ihmisten ajatteluun ja 
sitä kautta esimerkiksi äänestyskäyttäytymiseen. Aal-
tolan esiintymisen jälkeen kerättiin yleisöltä kirjallinen 
palaute ja tilaisuuden päätti yhteenvedollaan historian, 
yhteiskuntaopin ja fi losofi an lehtori Harri Päiväsaari 
Tampereen yhteiskoulun lukiosta.

Kokonaisuudessaan seminaari oli onnistunut ja ke-
huja tuli niin opiskelijoilta kuin puhujiltakin. Semi-
naarissa käsitellyt aiheet olivat ajankohtaisia, ja yleisö 
sai paljon tietoa medialukutaidon ja kriittisyyden ke-
hittämiseksi. 

Artikkelin ovat kirjoittaneet Kalevan lukion opiskelijat

Päivän päätteeksi kuultiin YTT/Ulkopoliittisen instituutin 
ohjelmajohtaja Mika Aaltolan esitys Yhdysvallat ja totuus. 
Kuva: Harri Päiväsaari.

TULEVIA VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2018 
26.5. Radiomuseon rompetori, Petäjävesi.  
28.5. Viestimies-kilpailu, klo 18, Tampereen
 Teiskossa. Järjestelyvuorossa Pirkanmaan 
 Viestikilta, lisätietoja www.pviestikilta.fi 
3./4.6. Perinneradiotapahtuma PRT26. 
4.-5.8. Viestimiespäivät, Pohjanmaalla Lapuan 
 Simpsiöllä. Kaikille viestimiehille avoin 
 tapahtuma.

14.-16.9. HF-viestiharjoitus KYYNEL 2018, Säkylä 
 (www.mpk.fi). 
22.9. Paikallispuolustus-seminaari, välitetään 
 vepinaarina eri puolille Suomea.
29.-30.9. Kyberturvallisuuden peruskurssi, Pirkkala 
 (www.mpk.fi). 
5.-7.10. Viestikurssi JOHLA/MATI, Parolannummi 
 (www.mpk.fi). 
6.12. Perinneradiotapahtuma PRT27. 


