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Muodon vuoksi
Väistyvä Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen julisti viisi vuotta
sitten virkaan astuessaan ”läskisodan”,
ja totesi nuorten varusmiesten ylipainon pahaksi viholliseksi Suomelle.
Viime aikojen kansainvälinen kehitys on muuttanut turvallisuusajattelua ja herättänyt vilkkaan NATO-keskustelun. Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö on nostanut keskusteluun
puolustuksemme uskottavuuden varsinkin tulevaisuudessa. Näiden kovien
puolustuskysymysten taustalla hyllyy
edelleen sama sisäinen vihollinen: fyysinen suorituskyky, jolla on myös yhteys henkiseen kestävyyteen ja samalla
puolustuksen uskottavuuteen.
Sodan ajan Puolustusvoimat koostuu pääosin myös tulevaisuudessa palvelukseen kutsutuista reserviläisistä, ja
tämän joukon fyysinen sekä henkinen
kunto määrittää osaltaan joukon suorituskyvyn. Materiaali ja sotilastaidot
ovat rakennuksen seiniä ja muita osia,
mutta kunto on sokkeli.
Liikunnan ja painonhallinnan merkitystä tuskin kukaan kiistää, puhutaan sitten kansanterveydestä yleisellä tasolla tai reservin suorituskyvystä.
Kenttäkelpoisuustekijällä on kuitenkin kasvava merkitys, kun reserviläisiä sijoitetaan uusiin organisaatioihin.
Ensi vuoden alusta Puolustusvoimien
sodan ajan vahvuus on 230 000, ja tähän joukkoon sijoitettavia arvioidaan
monin kriteerein. Tällöin kenttäkel-

Terhi Hakola
2. varapuheenjohtaja
Reserviläisliitto ry

Reserviläisliiton
varapuheenjohtajan kuulumisia

poisuus voi olla hyväksyvä tai karsiva
osatekijä.
Maanpuolustusjärjestöt ovat tehneet vuosikymmenten ajan työtä
edistääkseen reserviläisten kenttäkelpoisuutta, joka peruskunnon lisäksi
käsittää mm. maasto- ja ampumataidot. Liitto-, piiri- ja yhdistystasolla
on luotu jäsenistölle mahdollisuus
harjoitella ja kilpailla. Vastaisuudessa myös näihin aktiviteetteihin osallistuminen voi vahvistaa reserviläisen
sijoitusperusteita.
Kunnon ja kenttäkelpoisuuden kehittämistä ja ylläpitoa tukee dokumentaatio. Reserviläisurheiluliiton sähköinen kuntokortti on kätevä työkalu, sitä
voidaan käyttää kenttäkelpoisuuden
määrittelyn perustana, ja sen lajivalikoima käsittää myös sotilaallista taitoa
käsittävät elementit. Kortin täyttäminen ei ole työlästä, mutta on tullut mieleen voitaisiinko dokumentaatioon hyväksyä ainakin kuntoilun osalta myös
muu lähde. Kehittyneemmissä sykemittareissa ja ns. aktiviteettirannekkeissa on ohjelma, joka siirtää harjoittelutiedot suoraan järjestelmään eikä tieto
perustu omaan ilmoitukseen.
Näin terassi- ja grillikauden ollessa kohta kuumimmillaan on aika toivottaa hyvää kesää ja muistaa sanonta
”Vierivät kivet eivät sammaloidu”. Toisinaan olen sanonut, että yritän juosta
nuoruuden perässä kuolemaa pakoon.
Muodon vuoksi.

Tammikuulla tulin valituksi Reserviläisliiton hallituksen yksimielisellä
päätöksellä liiton 2. varapuheenjohtajaksi. Sen jälkeen on riittänyt paljon touhua ja kokouksia maanpuolustushengessä.
Olimme toukokuun alussa Reserviläisliiton valiokunnan porukalla tutustumassa ystäväjärjestömme
Kaitseliitin toimintaan sekä puolustusvaliokuntaan Tallinnassa. Kaitseliit on samanlainen organisaatio kun
Suojeluskunnat oli meillä aikaan.
Se kouluttaa siihen kuuluvia jäseniä, mutta lisäksi sillä on operatiivisia tehtäviä ja omia yksiköitä, jotka
ovat osa heidän sodan ajan kokoonpanoaan. Kaitseliitilla on lisäksi kolme erillisjärjestöä: naisille suunnattu
Naiskodukaitse sekä kaksi nuorisojärjestöä. Liitto solmi yhteistyösuhteen
Kaitseliittoon 1990-luvun alussa ja
tämän sopimuksen pohjalta monet
piirit ovat tehneet yhteistyösopimuksen Kaitseliiton Malevien kanssa,
joka vastaa meillä aiemmin toimineita sotilaspiirejä. Muutamien piirien
osalta yhteistyö on hyvin aktiivista.
Kaitseliiton nettisivut löytyvät osoitteesta www.kaitseliit.ee.
Samalla reissulla kävimme Viron
parlamentissa puolustusvaliokunnan

puheenjohtaja Mati Raidman vieraana.
Raidman kertoi parlamentin ja puolustusvaliokunnan toiminnasta sekä heidän Nato jäsenyytensä vaikutuksista.
Myös Reserviläisliitolle on tärkeää hoitaa yhteistyötä naapurimaamme tahoihin. Tämä matkamme oli todella onnistunut yhteistyön kannalta.
Naisten työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimin, työstämme tällä hetkellä monenlaisia tapahtumia.
Suunnittelemme muun muassa liiton
valokuvauskisaa sekä järjestelemme
myös ensi vuonna järjestettävää huipputapahtumaa, joka osuukin samalle
vuodelle kuin Reserviläisliiton 60-vuotisjuhla. Tapahtuma järjestetään Niinisalossa ja ohjelman suunnittelu on
parhaillaan käynnissä. Ohjelmasta lisää tuonnempana, mutta varuskunnan
alueelle on luvassa monipuolinen kattaus erilaista toimintaa. Muistutan vielä, että Huipputapahtumahan on avoin
kaikille jäsenille sukupuoleen ja ikään
katsomatta.
Olen myös mukana strategiatyöryhmässä, jossa suunnittelemme liiton strategiaa joka yltää vuoteen 2020
saakka. Pääpainopistealueet strategiassa ovat liiton tunnettavuuden lisääminen, maanpuolustustahdon ylläpitäminen, edunvalvonta ja liiton

lapulla oven alta. Palvelija kertoi viestin
ymmärtämisestä raapimalla ovea kissan
tavoin. Ruokapöytä katettiin alakerran
keittiössä, nostettiin hihnoilla lattiassa
olevan aukon kautta Ludvigin ruokasaliin, jossa hän ”porsasteli” kunnolla. Viimeisimmät linnat jäivät keskeneräiseksi,
koska häneltä loppuivat rahat eivätkä sen
ajan pankkiirit antaneet hänelle lainaa.
Ludvig II julistettiin mielenvikaiseksi ja
syöstiin vallasta 1886. Pari päivää tämän
jälkeen hänet löydettiin kuolleena olosuhteissa, joita ei ole pystytty kunnolla
selvittämään. Ja mikä oli Ludvigin anti
nykymaailmalle: loisteliaita satulinnoja
turistien katsottavaksi sekä tarinoita kerrottavaksi ja kuunneltavaksi.
Toinen Baijerissa ja muuallakin vaikuttanut mies oli tietenkin Aatu. Kävin
myös hänen teehuoneessaan, jonka amerikkalaiset nimittivät Kotkanpesäksi.
Aatulla itsellään oli oma asunto alempana vuoren rinteellä, joten Kotkanpesää
käytettiin lähinnä vierastalona. Aatun
tekemisistä on kerrottu paljon, joten hänen osaltaan en tähän niitä kirjoittele.

Vain asiat jotka minulle olivat uusia (tai
ainakin luulen niin) Hän oli kasvissyöjä
ja nimitti leikkokukkia murhatuiksi kukiksi. Evan kanssa hän meni naimisiin
vain siksi, että historia muistaisi Evan
vaimona, ei rakastajattarena! Vaan kuinka historia hänet muistaa? Aatun merkityksestä nykymaailmalle on myös kirjoitettu ja sanottu paljon.
Näiden kahden herran lisäksi näin
monia loisteliaita katolisia kirkkoja ja
…hautausmaita. Ja tietenkin kilistimme
vihreän vuoristojoen rannalla Marsalkan syntymäpäivän ja puolustusvoimien
lippujuhlan kunniaksi.
Seuraavaksi pitänee tutustua 70 vuoden takaisiin Normandian maihinnousun paikkoihin. Sekin kertoo Euroopan
sotaisasta historiasta.
Ja vielä kotimaan matkailua: viime
lauantaina olin Mikkelin Porrassalmella
katsomassa sotahistoriallista taistelunäytöstä. Kylmä tuuli puhalsi ja katsojia oli
ennakoitua enemmän, joten aivan kaikki eivät koko näytöstä nähneet. Savon
Sotilasperinneyhdistys Porrassalmi ry
yhteistyökumppaneineen ovat kuitenkin
tehneet suuren työn näytöksen eteen.
Porrassalmen
taistelu
käytiin
13.6.1789, joten siitä on kulunut 225

Matkailu avartaa
Kesäkuun ensimmäisen viikon
vietin Baijerissa kahden miehen
jalanjälkiä seuraten. Matkaoppaana toimi eversti Sampo Ahto.
Vanhempi mies oli Baijerin kuningas Ludvig II (1845
- 1886). Hän seurasi isäänsä Maksimilian II kuninkaan
tehtävään 1864. Hän ei ollut mitenkään kiinnostunut
sotimisesta, vaikkakin Baijeri
osallistuikin hänen kautenaan
Preussin rinnalla sotaan Itävaltaa vastaan. Lähellä Ludvigin sydäntä olivat kulttuuri ja sadut.
Hän rakennutti monia linnoja
Baijeriin. Näistä kuuluisin lienee Füssenin kaupungin lähellä oleva Neuschwansteinin linna, joka on ollut esikuvana Walt
Disneyn elokuvien satulinnoille.
Ludvig oli omalaatuinen erakko, joka kaihtoi toisten seuraa.
Hän ei halunnut olla tekemisissä edes palvelusväen kanssa:
viestit palvelijoille hän sujautti
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Hengellinen palsta

Tässä merkissä

Näissä tunnelmissa toivotan kaikille mukavaa kesää ja tavataan
taas syksyn tapahtumissa!

Kun kirjoitan tätä on juuri vietetty
Puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Siniristiliput alkukesän auringossa ja heleässä vihreydessä muistuttivat vakavista ja tärkeistä asioista.
Virren tekijän sanoin: ”On kaunis
synninmaamme, maat, metsät, järvet
sen. Me Luojan töitä saamme katsella kiittäen.” Hyvän Luojan lahjaa ja
työtä on meille myös synnyinmaan
vapaus, turvalliset ja järjestyneet olot;
kaikki asioita joita helposti pidämme itsestään selvinä, vaikka ne eivät
läheskään kaikkialla ja kaikille maailman ihmisille sitä ole. Uutisia surullisista ja hälyttävistä tilanteista kuulemme päivittäin.
Ristilippu kuljettaa ajatukset vuosisatojen saatossa taaksepäin, aina keisari Konstantinukseen asti. Hän eli
ja toimi vanhan ja uuden ajan rajalla
ja oli ensimmäinen kristitty suurvallan johtaja, mies joka lopetti kristittyjen vainot silloisen Rooman alueella.
Kerrotan että ennen ratkaisevaa taistelua Konstantinus näki taivaalla suuren
punaisen ristin ja kuuli jylisevän äänen
sanovan: ”Tässä merkissä olet voitta-

va!” Keisari maalautti armeijansa kilpiin
ristinkuvion – ja voitti.
Risti on kuitenkin voiton merkki myös
aivan toisella tavalla. Hiljaisella ja nöyrällä tavalla. Ristinteologian tavalla jossa
tavanomaiset kunnian, voiton ja menestyksen tuntomerkit muuttuvat vastakohdikseen.
Luterilainen uskon perinne
kertoo siitä miten Jumalan rakkaus tulee
lähelle meidän hauraudessamme ja heikkoudessamme. Juuri siinä mikä ei ole rakastamisen arvoista Jumala näkee jotakin
kallisarvoista ja pelastamisen, voittamisen arvoista. Kristuksen ristinkuolema
tuo voiton valon ja auringon sinne missä
muuten olisi vain kuoleman pimeyttä ja
toivottomuutta. Valon ja voiman lähteenä on Kristuksen ristinkuolema, Jumalan
elämää synnyttävä pelastusteko kätkeytyy
kuolemaan, voima heikkouteen.
Sydänkesän valoon aukeava juhannuksen maisema, synnyinmaan maisema,
tuntuu juuri nyt ympärillämme julistavan omalla tavallaan samaa kuin Juhannuksen psalmikin: Herra, sinä ilahdutat
minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Kuinka suuret ovatkaan sinun
tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!

Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille!
Marja Hirvonen
puheenjohtaja
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piiri ry
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Ilmo Käki
seurakuntapastori
Tampereen eteläinen seurakunta

TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA HEINÄ-LOKAKUU 2014
HEINÄKUU–ELOKUU

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

6.9.
HÄMEEN HÖLKKÄ 6.9.2014 KLO 12.00, Lamminpään ulkoilumajan maastossa
(Ks. Pirkan Viestin kotisivut: www.pirkanviesti.fi)
10.09.
Seniorien saunapäivä (avec) keskiviikkona 10.9.2014 klo 12 alkaen Siivikkalan majalla. Tarjolla kevyt
lounas, saunomista ja yhteislaulua haitarin säestyksellä. Saunan jälkeen kahvit ja seniorien vuosikokous. Ilmoittautumiset 4.9. mennessä Pauli Määttäselle sähköpostilla pauli.maattanen@hotmail.com tai
puh. 0400 499 156.
19.9.–21.9.
RESUL:n valtakunnallinen Syysjotos (3-5 hengen partio), Nilsiä. Koko vuoden Tärkein & Suurin & Arvostetuin Kaksi sarjaa: tavallisille reserviläisille ”Suomen sotilas” -sarja, ja kokeneemmille ”Törni”-sarja.
Huom: Syysjotos on Kaikille sopiva 2-yön normaalipituinen jotos. Kaikki kiinnostuneet mukaan vaikka
Pirkanmaan alueen ns. yhteispartioihin! Yhteyshenkilö: Petteri Mattila/TamRU 040 543 3330 ja sähköposti hjavmattila@kolumbus.fi
27.9.
Naisreserviläisten sauna lauantaina 27.9.2014 klo 14.00 Siivikkalan majalla ja rantasaunalla. Kokoonkutsujana Elisa Suutari lisätiedot elisa.suutari@gmail.com, 040 777 7543

LOKAKUU
2.10.2014–30.4.2015
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00 huhtikuun loppuun 2015 asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vva@ovi.com tai 050 551 4265.
15.10
Seniorien esitelmä ja lounas (avec) keskiviikkona 15.10.2014 klo 12.00 Technopoliksen kokouskeskuksessa, Kalevantie 2, 2. krs. Esitelmän pitää Reinhold Enqvist aiheesta ”Enqvist-suvun tie torppareista
Kangasalla teollisuusrakentajiksi Tampereella”. Esitelmän jälkeen omakustanteinen lounas ravintola
Aleksiksessa. Ilmoittautumiset 10.10. mennessä Pauli Määttäselle, yhteystiedot edellä.

Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, toimisto on avoinna ma-to klo 9-13
puhelin: (03) 2127 957, sähköposti: tamru@tampereenreserviupseerit.fi
www.tampereenreserviupseerit.fi
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Tampereen Reserviupseerit ry

SYYSKUU

vuotta. 650 miestä ja kaksi tykkiä aivan
ylivoimaista vastustajaa vastaan taisteli
20 tuntia. Taistelussa kaatui 179 puolustajaa. Venäläisten kokonaistappioksi
ilmoitettiin 445 miestä. Tämä taistelu
voitettiin, mutta pari päivää myöhemmin puolustajat lyötiin ja tie Mikkeliin
avautui venäläisille.
Suomalaiset ovat kautta aikojen sotineet ja puolustaneet omaa maatamme.
Jatkosodan käännekohdasta on kulunut 70 vuotta. Lehdet kirjoittavat ihmeestä. Toisaalla pohditaan Marskin
salattuja virheitä. Emme siis ole unohtaneet historiaamme emmekä saakaan
sitä unohtaa. Ja siitä pitää ottaa oppia.
Tällä hetkellä elämme rauhan aikaa
pohjolassa. Muualla maailmassa kuitenkin soditaan – milloin sisällissotia,
milloin omia alueita laajentaen. Olen
itse saanut elää rauhan aikaa kokematta sodan kauhuja ja toivon, ettei tuo
olotila muutu.

Jumalan auringon lämmössä tunnemme oman pienuutemme kesän
elämää sykkivän kauneuden rinnalla.
Ja tunnemme ilon: kaiken hyvän lahjoittaja tuntee meidät ja pitää meistä
huolen! Vuodenajasta ja vuosisadasta ja
historian vaiheesta riippumatta saamme kaikkivaltiaan Jumalan edessä olla
lahjan vastaanottajia, varjoista valoon
saatettuja, syyllisyydestä armahdettuja,
pelastettuja.
Valonsa kantajiksi Jumala meidät
kuitenkin kutsuu. Ristin kantajiksi,
nöyrällä ja hiljaisella tavalla. Siinä merkissä voitamme!

Vastaukset sivulla

toimintaedellytysten
varmistaminen. Strategian ensimmäinen versio
tulee piirien kommentoitavaksi lähiaikoina ja siltä pohjalta strategiaa
työstetään eteenpäin. Huhtikuulla
järjestetyssä Reserviläisliiton Lepaan
kevätkokouksessa, oli kaikilla kokoukseen osallistuvilla mahdollisuus
olla mukana neljässä eri workshop
pisteessä. Näissä workshopeissa, oli
hyvä tilaisuus kommentoida näitä edellä mainittuja strategian painopistealueita. Olin yhtenä ryhmän
vetäjänä ja kyllä oli mukava kuulla
miten asioita tehdään eri piireissä.
Näitä hyväksi havaittuja toimintatapoja voimme myös hyödyntää muissa piireissä.
Reserviläisliitto viettää ensi vuonna
60-vuotisjuhlaa ja juhlavuoden kunniaksi järjestetään iso tapahtuma risteilyn merkeissä 11–12.4.2015. Laivalla on monenlaista ohjelmaa mm
esiintyjiä, esitelmiä ja tietenkin maanpuolustusjuhla. Tallinnaan on järjestetty opastettuja tutustumiskäyntejä
erilaisiin kohteisiin. Tarkempi ohjelma on lehdessä olevassa ilmoituksessa. Toivotan kaikki tervetulleeksi risteilylle! Reserviläisliiton juhlavuosi
huipentuu syyskokoukseen Porissa.
Yhdistys johon itsekin kuulun, eli
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset
ry, täyttää myös ensi vuonna 60 vuotta. Yhdistyksessä on parhaillaan meneillään jäsenistölle suunnatun juhlatapahtuman suunnittelu.

Kysymykset laati
eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä
laidasta laitaan
1) Kuka on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
toiminnanjohtaja?
2) Minkä palkinnon puolustusvoimiemme henkilöstöala
sai toukokuussa puolustusvoimauudistuksen henkilöstötoimista?
3) Hamina Tattoo sotilasmusiikkifestivaali järjestetään jälleen heinä- ja
elokuun vaihteessa. Minä
vuonna festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran?
4) Kuka on kirjoittanut kirjan
Suomen kohtalon ratkaisut?
5) Mihin joukko-osastoihin
siirtyvät Hämeen Rykmenttiin lakkauttamisen myötä
rykmenttiin kuuluvan Urheilukoulun toiminnot?
6) Missä maassa on meneillään kriisinhallintaoperaatio
EUFOR RCA, johon Suomi
osallistuu enintään 30 sotilaalla?
7) Minkä järjestön tilaamia ja
organisoimia ovat valtakunnalliset NASTA-harjoitukset?
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Pirkanmaa

Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
osana puolustusvoimauudistusta
Puolustusvoimauudistus etenee kohti
toimeenpanoa. Myös MPK on mukana uudistuksessa. Resurssijärjestelyissä
Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
on yhdessä ilmapuolustuspiirin kanssa
voittajia. Olemme saaneet uudet toimisto- ja varastotilat käyttöön Satakunnan Lennostosta. Nyt meillä on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa
laadukasta koulutusta.
Uusi paikallispataljoona kokoonpanoineen ja tehtävineen tuo myös uusia tehtäviä koulutus- ja tukiyksiköille. Reservin osaamisen ylläpitämisessä
ja kehittämisessä korostuu aikaisempaa
enemmän reserviläisen omaehtoinen
ja vapaaehtoinen kouluttautuminen.
Koulutusta on mahdollista hankkia niin puolustusvoimien tilaamilla
MPK:n kursseilla kuin MPK:n omissa
koulutustapahtumissa. Tilatuilla kursseilla tullaan edelleen kouluttamaan
maakuntakomppanian
reserviläisille
sotilaan perustaitoja. Samoin kertausja vapaaehtoisten harjoitusten valmistelevat kurssit jatkuvat MPK:n kurssi-

tarjonnassa. Perusteet näiden kurssien
tavoitteelle saadaan Pirkanmaan aluetoimistolta. MPK:n omilla kursseilla
reserviläisellä on mahdollisuus kehittää
itseään muun muassa niin johtamistaidossa kuin viime vuonna käyttöön otetuilla pataljoonan ja komppanian suunnittelukursseilla.
Pääesikunta on omassa suunnitelmassaan esittänyt MPK:lle osana paikallispuolustuspataljoonan
koulutusta yhdeksän tehtävää. Osa näistä on jo
sisältynyt MPK:n koulutustarjontaan,
mutta osa on uusia. Tehtävät pitävät sisällään muun muassa koulutustaidon
luomisen ja ylläpitämisen, koulutuksen
laadunvarmistuksen ja seurannan, reserviläisten fyysisen kunnon testaamisen,
kriisinhallintatehtäviin valmistavat kurssit ja henkilöstöpoolin muodostamisen.
Koulutus- ja tukiyksikkö ottaa haasteen
vastaan ja pyrkii kehittämään omaa toimintaansa haluttuun suuntaan.
Uusien tehtävien toteuttaminen edellyttää kuitenkin entistä tiiviimpää yhteistoimintaa MPK:n jäsenjärjestöjen

MPK:n Pirkanmaan
Koulutus- ja tukiyksikön kursseja
8.-10.8. Kenttälääkintä 2 Tykistöprikaati
• kurssilla perehdytään komppanian
kenttälääkintään
8.-10.8. Komppanian epäsuorantulenkurssi Tykistöprikaati
• kurssilla perehdytään komppanian
tulenkäytön suunnitteluun ja valmisteluihin
22.-24.8. Pataljoonan suunnittelukurssi, Lakiala
• kurssilla perehdytään pataljoonan uudistettuun taistelutapaan ja sen suunnitteluun
5.-7.9. Komppanian suunnittelukurssi, Lakiala
• kurssilla perehdytään komppanian
uudistettuun taistelutapaan ja sen
suunnitteluun
• kurssi on jatkoa pataljoonan suunnittelukurssille
6.-7.9. Kevytasekurssi
• kurssilla käsitellään käytössä olevia
keveitä aseita
13.9. Reserviläispäivä Pirkkalassa
• perinteinen päivä uudella ohjelmalla,
mukana mm RK-ammunta
13.-14.9. Arjen turvallisuuskurssi
• kurssilla käsitellään mm alkusammutusta, hätäensiapua ja otteesta irrottautumista
19.-21.9. Sotapeli
• sotapelissä pelataan pataljoonan ja
komppanian suunnittelukurssilla laadittu tilanne
Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi
Tervetuloa mukaan!

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

sekä muiden maanpuolustuksen parissa toimivien järjestöjen kanssa. Kaikille
löytyy tehtäviä ja mielenkiintoisia vastuita. Keskeinen tavoite tulisi olla yhteisten resurssien taloudellinen käyttö.
Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi eri tapahtumien järjestämistä yhdessä. Tällöin voisimme tukea toinen toisiamme
osaavilla henkilöillä. Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksiköllä on tällä hetkellä
120 sitoutunutta ammattitaitoista kouluttajaa ja huollon henkilöä. Samoin
MPK:n toiminnalla on puolustusvoimien tuki. Alustavia keskusteluita yhteisestä kokoontumisesta vuoden 2015
osalta onkin jo käyty.
Vuoden 2014 koulutus on puolivälin
etapissa. Kursseja on toteutettu Pirkanmaalla 24. Kurssilaisia on ollut yhteensä noin 800 ja koulutusvuorokausia
kertynyt noin 1900. Vaikka kursseja
on jouduttu perumaan kymmenkunta
vähäisestä osallistujamäärästä johtuen,
olemme pysyneet lähes suunnitelmassa.
Tästä on mukava lähteä viettämään kesätaukoa.

Lämmintä ja rentouttavaa kesää
toivotellen
Ilkka Tilli
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pirkanmaan koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen
pläjäys
Petkele tai petkel on puun kuorimisessa tai jään poistamisessa käytettävä, suurikokoista talttaa muistuttava työkalu.
Konnalan kuulumiset loppuivat. Jatkossa palsta on nimellä Petkeleen pläjäys. Muutto Konnalan parakista on
saatu lähes päätökseen ja uusi Ilkka
Tillin ja allekirjoittaneen toimipiste
on nyt Petkeleen kerrostalon B-rapussa. Ehkä saamme opastuksenkin
valmiiksi ennen syksyn työruuhkaa.
Tiedä häntä, vaikka pidettäisiin oi-

kein tupaantuliaisetkin.
Tässä lehdessä sivulla 12 on juttu Ilmapuolustuspiirin koulutustoiminnasta.
Kirjoittaja on everstiluutnantti Markku
Jämsä, ilmavoimien koulutuspäällikkö.
Hän kävi tarkastamassa huhtikuussa pidetyn Sääksi 14-harjoituksen Pirkkalan
tukikohdassa ja kokosi mietteitään lehtikirjoituksen muotoon.
Jäljempää löytyy myös kutsu syntymäpäivilleni. Toivon mahdollisimman monen maanpuolustusaatteen kannattajan
osallistuvan juhliini.
Seuraajan etsintä Ilmapuolustuspiirin Läntisen koulutusalueen johtoon on
edelleen käynnissä. Mitään massiivista innokkuutta ei ole ollut havaittavissa
mutta toivottavasti sopiva ja pätevä henkilö löytyy ennen vuodenvaihdetta.
Olen asettanut hakijoille epävirallisia
”pääsyvaatimuksia”. Tärkeimmät ovat
yhteistoiminta- ja järjestelykyky sekä ilmavoimien tukikohtajärjestelmän ja reservin koulutusjärjestelmän tuntemus.
Kaikki muu tulee tutuksi tehtävän myötä. Varsinaisen likaisen työn eli koulutuksen hoitaa koulutusorganisaatio,
johon kuuluu tällä hetkellä vajaat 200 sitoutunutta ja vapaaehtoista reserviläistä.
Kesäloma katkeaa pariin otteeseen
Lentopelastusseuran harjoitusten vuoksi heinä- ja elokuun vaihteessa. Heinä-

kuussa on SAR-koulutustarkastus
Kauhavalla ja elokuussa SAR-ohjaajien koulutustilaisuus Niinisalossa. Saadaan pitkästä aikaa lentotoimintaa
Niinisaloonkin. Syksyllä jatketaan
taas tositoimissa yhdessä Satakunnan
Lennoston kanssa.
Näillä ajatuksilla toivotan
Pirkan Viestin lukijoille
hyvää kesää.
Matti Soini
aluepäällikkö
MPK
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi

OLEMME FACEBOOKISSA!
”TYKKÄÄ MEISTÄ,
TUHANNES TYKKÄÄJÄ
PALKITAAN”
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Kuva: Anna Byckling

Asiantuntijalta

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri
alueellisessa turvallisuustyössä
Pirkanmaan Turvallisuusklusterin syntysanat lausuttiin elokuussa 2011, jolloin
Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme kutsui koolle kymmenen keskeisen
turvallisuustoimijan edustajat. Halme
kysyi kokouksessa, voitaisiinko turvallisuustoimijoiden yhteistyön tiivistämisestä ja toiminnallisesta kokoamisesta saada
nykyistä enemmän hyötyä? Kokouksessa
yhteistyön kehittämiselle nähtiin paljon
mahdollisuuksia, jonka vuoksi päätettiin toteuttaa esiselvityshanke klusterin
kokoonpanon, sisällön ja toimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi.
Esiselvityksen tulosten rohkaisemana
päätettiin käynnistää varsinainen yhteistoiminta. Yhteistoiminnan yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin sillan luominen eri toimijoiden väliselle
yhteistyölle. Tavoite on tärkeä, sillä yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin turvallisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan parhaiten
verkostomaisen ja poikkihallinnollisen
yhteistyön kautta. Turvallisuusklusterin
kunnianhimoinen tavoite on myös toimia eräänlaisena turvallisuusongelmien
ratkaisukeskuksena. Ajankohtaisia asioita ja ongelmia otetaan käsittelyyn 16
organisaation edustajan muodostaman
ohjausryhmän säännöllisissä kokouksissa. Ohjausryhmä muodostaakin varsin
suuren älyllinen pääoman ja ongelmanratkaisukyvyn yksittäisen toimijan ponnisteluihin verrattuna.
Varsinainen konkreettinen työ tehdään ohjausryhmän päätöksellä käynnistetyissä osaamisverkostoissa. Kuhunkin verkostoon on koottu sellaiset
osaajat, joita kyseisen ongelman ratkaisu
tai asian edistäminen vaatii. Onkin tärkeä huomata, ettei toiminta rajoitu vain
ohjausryhmän toimijoihin. Jokainen
osaamisverkosto tekee työtään oman pu-

heenjohtajansa johdolla. Osaamisverkostojen teemoja ovat tähän asti olleet:
yritysturvallisuus, ikäihmisten asumisen
turvallisuuden parantaminen, ennakointi, logistiikka ja myrskyt, turvallisuuden
tutkimus ja koulutus, turvallisuustiedoston välitysverkosto ja kolmannen sektorin
osaamisverkosto. Osaamisverkostotyön
potentiaalista kertoo se, että niissä työskentelee tällä hetkellä yli sata toimijaa.
Jokaisen mukana olevan toimijan niin
kansalliset kuin kansainvälisetkin kontaktit varmistavat sen, etteivät aikaansaannosten hyödyt jää vain paikallisiksi.
Kansallisesta vaikuttavuudesta kertoo se,
että ikäihmisten asumisen turvallisuus-,
yritysturvallisuus- ja turvallisuustiedon
välitysverkostot ovat valittu sisäisen turvallisuuden ohjelman valtakunnallisiksi
pilottihankkeiksi.
Verkostojen konkreettisista tuloksista
voisi mainita esimerkkeinä toimintakyvyltään alentuneen henkilön kotiin asennettavan siirrettävän sprinkleri- laitteen
kehittämisen, keväällä 2013 järjestetyn
III- kansallisen turvallisuustutkimuksen
seminaarin sekä viranomaisten ja kaupan alan toimijoiden välille rakennetun
turvallisuustiedon välitysverkoston. Ennakointiverkoston työn kautta turvallisuusteema on saatu kytkettyä tulevaan
Pirkanmaan maakuntastrategiaan.

Kolmas sektori osana
alueellista turvallisuustyötä
Keväällä 2013 toteutetun toiminnallisen
tutkimushankkeen tarkoitus oli selvittää, miten kolmannen sektorin toimijoiden kykyjä, taitoja ja osaamista voitaisiin
hyödyntää paremmin paikallisessa turvallisuustyössä sekä myös sitä, minkälainen rooli heillä voisi olla osana Turvallisuusklusteria.

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi
pankissa ja ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.
Soita ja sovi asiasta
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että kolmannen sektorin toimijat haluavat olla
monin eri tavoin mukana niin arjen
turvallisuuden tekijöinä, kuin turvallisuuden kehittämistyössäkin. Kolmas
sektori nähdään myös merkittävänä yhteistyökumppanina. Kolmannen sektorin odotetaan tuovan yhteistoimintaan
mukanaan virkistävää arvopohjaista toisin ajattelua ja rakentavaa kyseenalaistamista. Osallistumisen uskotaan tuovan
mukanaan uusia näkökulmia, rakentavaa kritiikkiä, lisäävän verkottumista entisestään ja tuovan sitä kautta uusia resursseja turvallisuuden parantamiseen
mahdollistaen näin entistä laajapohjaisemman turvallisuusyhteistyön. Kolmannella sektorilla on tulevaisuudessa
entistä merkittävämpi rooli myös yhteisöllisyyden vahvistajana. Vapaaehtoisen, omatoimisuuteen perustuvan turvallisuustyön merkitys tulee kasvamaan
julkisten toimijoiden resurssien pienentymisen myötä. Kolmas sektori täydentääkin hyvin julkisen palvelun sektorin
aukkoja. Yhteistyö edellyttää tasavertaista kumppanuutta, jossa omistaudutaan
tietyn tarkoituksen ja aikaansaannoksen saavuttamiseen. Eräs haastattelemani järjestötoimija totesikin hyvin sanoessaan: ”Yhteinen tavoitteemme on
turvallisuustason nostaminen - riippumatta siitä oletko virkamies vai et”.
Ensiaskeleita tiiviimmälle yhteistyölle otettiin jo tutkimushankkeen aikana
valitsemalla ensimmäinen kolmannen
sektorin edustaja Turvallisuusklusterin
ohjausryhmään. Ohjausryhmä päätti myös perustaa kolmannen sektorin
osaamisverkoston, jonka tehtävänä on
toimia kaivattuna keskustelufoorumina
sekä viedä eteenpäin tutkimushankkeen
aikana esiin nousseita tärkeäksi koettuja teemoja. Yhteistyön kehittämisen tarpeesta kertoo se, että osaamisverkoston
kokoontumisiin on osallistunut noin 30
toimijaa.

Turvallisuusklusterin
hyödyt ja haasteet
Turvallisuusklusteri on onnistunut lisäämään yhteistyötä ja luomaan siltaa turvallisuustoimijoiden välille. Verkostoitumisesta ei ole hyötyä, jos sitä
tehdään pelkästään verkostoitumisen
vuoksi. Toiminnalle on saatava sellaista
sisältöä, että jokaisella toimijalla on yhteiseen tekemiseen sekä annettavaa että
myös saatavaa. Osaamisverkostomuotoinen työskentelytapa onkin sen vuoksi
todettu hyvin toimivaksi malliksi. Turvallisuusklusterin toimintaa suuntaavana strategia-asiakirjana on ollut muun
muassa sisäisen turvallisuuden ohjelma.
Strategia on valtakunnallinen, mutta
Turvallisuusklusterin tehtävä on soveltaa
ohjelmaa paikallisten tarpeiden näkökulmasta. Tavoitteemme on siis rakentaa

ohjelman pohjalta konkreettisia asioita,
ei uusia strategioita. Se, että olemme lähteneet tekemään asioita yhdessä varmistaa vaikuttavuuden lisäksi sen, etteivät
eri toimijat tee päällekkäistä työtä samojen kysymysten äärellä.
Turvallisuusklusteri on herättänyt paljon niin kansallista kuin kansainvälistäkin kiinnostusta. Turvallisuusklusterin
kaltaiselle toimintamuodolle tuntuukin
olevan tarvetta myös muualla. Mielestäni tärkein asia toiminnan onnistumisen
kannalta on ollut se, että mukana olevilla toimijoilla on yhdessä tekemiseen tahtotila, mikä onkin yhteisen tekemisen
välttämätön edellytys. Verkostomaisen
toiminnan tavoitteet ovat usein luonteeltaan ennalta ehkäiseviä. Ennalta estävän työn ongelma on se, että sen tuloksia on hyvin vaikea mitata. Vaarana
onkin se, että vähenevät resurssit suunnataan sen vuoksi helpommin mitattaviin asioihin.

Lopuksi
Turvallisuusongelmat ovat hyvin monimutkaisia ja moniulotteisia, jonka
vuoksi tarvitsemme niiden ratkaisemiseksi laajaa verkostomaista yhteistyötä. Samalla on hyväksyttävä se tosiasia,
ettei kaikki turvallisuusalan viisaus asu
pelkästään viranomaisilla. Jos haluamme saada aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, verkostoituminen on itse
asiassa ainoa tapa ja mahdollisuus saavuttaa tavoite. Turvallisuustyössä on
harvoin tarjolla pikavoittoja ja nopeasti näkyviä tuloksia. Verkostomainen
toiminta edellyttääkin sen vuoksi jokaiselta osallistujalta sitoutumista pitkäjännitteiseen yhteistyöhön, näkyä
yhteisistä ja omakohtaisista hyödyistä,
sekä käytännön ongelmien tiedostamista ja niiden voittamista. On kuitenkin hyvä huomata, ettei turvallisuuden
parantaminen ole ydinfysiikkaa. Kun
toteutamme yhdessä käytännön läheisiä asioita, voimme saada aikaan arjen
turvallisuutta parantavia tuloksia. Johtoajatuksena on hyvä pitää verkostomaisen toiminnan perusmatematiikasta
poikkeava yhtälö: ”Yhteistyössä 1+1 on
aina enemmän kuin 2”!
Jouni Perttula
komisario
Kirjoittaja on työskennellyt Pirkanmaan
Turvallisuusklusterin koordinaattorina syksyllä 2011 toteutetusta esiselvityksestä asti.
Hän siirtyi vuoden 2014 alusta Sisä-Suomen
poliisilaitoksen turvallisuuspäälliköksi jonka jälkeen hän on jatkanut koordinaattorin
tehtäviä sivutoimisena. Turvallisuusklusterin
vetovastuu siirtyi keväällä 2014 Tampereen
ammattikorkeakoululle ja sen uutena koordinaattorina aloitti TAMK:in Petri Murtomäki.
040 777 0956, petri.murtomaki@tamk.fi
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Kannen valokuva
TURPO 2014 -tietokilpailuun
osallistuneet Santahaminassa.
Malja ylennetyille.

Kuva: Sirkka Ojala
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7.500 kpl
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Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
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Sirkka Ojala, pj
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Piirilehti Pirkan Viestin
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N:o Aineisto
4
11.09.
5
24.11.

Ilmestyy
10.10.
22.12.

Lippujuhlapäivä toi Pirkanmaalla
205 reserviläiselle ylennyksen
Pirkanmaan alueella ylennyksen sotilasarvoonsa sai lippujuhlapäivänä 4. kesäkuuta
yhteensä 205 reserviläistä. Upseeriylennyksiä näistä oli 65 ja reservin aliupseereita
ja miehistöön kuuluvia ylennettiin yhteensä 140.
Majuriksi ylennettiin Lasse Heikki
Saari Ylöjärveltä ja ylivääpeliksi ylenivät
Harry Anders Lilius ja Pertti Mikael
Peiponen Tampereelta sekä Pasi Juhani
Saunio Kangasalta. Kapteenin arvon sai
kymmenen upseeria ja vääpeliylennyksiä
myönnettiin viisi.
Ylennettyjen onnittelutilaisuus järjestettiin Pirkanmaan aluetoimistolla 3. kesäkuuta. Puheessaan ylennetyille Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö,
komentaja Matti Eskola kertoi aluetoimiston siirtyvän vuoden 2015 alussa Panssariprikaatin alaisuuteen, mutta
tästä huolimatta aluetoimiston rooli ja
tehtävät säilyvät nykyisellään. Panssariprikaatin tulevan apulaiskomentaja saa
vastatakseen muun muassa aluetoimistojen johtamisen ja alueellisen maanpuolustustyön koordinoimisen.
Eskola kertoi, että Puolustusvoimauudistukseen liittyen suurimmat valtakunnalliset muutokset tapahtuvat Tampereen
varuskunnassa. Tampereelle perustetaan
muun muassa Logistiikkalaitoksen Esikunta, joka ryhtyy johtamaan koko valtakunnan logistiikkajärjestelmää mukaan
lukien meri- ja ilmavoimat.
Eskolan mukaan maavoimissa lähivuosien operatiivisesti merkittävin muutos on
uusien paikallisjoukkojen muodostaminen. Paikallispuolustus tukeutuukin jatkossa vahvasti reserviläisiin ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen korosti Eskola.
Paikallispuolustukseen liittyvät tehtävät
ovat operatiivisiin ja alueellisiin joukkoihin verrattavia kovia sodan ajan tehtäviä
ja näihin lopulliset valmiudet saavutetaan
vasta puolustusvoimien omissa kertausharjoituksissa. Vapaehtoisilla harjoituksilla voidaan kuitenkin merkittävästi lisätä
paikallisjoukkojen valmiuksia ja reserviläisten sitoutumista. Eskola lupasikin,
että kertausharjoitusvolyymit nousevat
ensi vuodesta alkaen takaisin puolustusvoimien edellyttämälle tasolle.
Ylennetyn puheenvuorossaan majuriksi ylennetty Lasse Saari sanoi reserviläisten näkökulmasta katsoen maavoimien uuden taistelutavan olevan
erityisen kiinnostava. Saari totesi uuden
taistelutavan korostavan yksilön ja ryhmän omatoimisuutta. Saaren mukaan

takavuosien perinteinen armeijan johtamistapa ei ollut paras tapa valmentaa
näitä joukkoja.
Saari sanoi johtamisen muuttuneen
paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. ”Suorittaessani varusmiespalvelukseni ei liiemmälti kiinnitetty huomiota yksittäisten sotilaiden tai ryhmien
omatoimisuuteen, vaan kaikki oli ennalta suunniteltua ja käskettyä. Silloin ei
tarvinnut yksilön liikaa ajatella piti vain
tarkasti toteuttaa ylhäältä annetut yksityiskohtaiset käskyt. Tämä toimi hienosti maavoimien perustaistelulajeissa
puolustus ja hyökkäys, mutta viivytys jo
tuotti tuskia useiden ennalta suunniteltujen liikkeiden johtamisena. Tässä on
selvä yhtymäkohta ja kipupiste maavoimien uuteen taistelutapaan”.
Lasse Saari kertoi aloittaneensa näillä perinteisillä JVO 3:n opeilla nuorena konttorinjohtajana 90-luvulla työnsä Suomen Yhdyspankissa. Saari kertoi,
että töissä konttorissa oli kahdeksan
rouvaa. Kyllä konttori toimi, mutta ajan
myötä hän huomasi, että paremminkin voisi mennä. Noihin aikoihin alkoi
pankkikin kouluttaa johtajiaan ihmisten
johtamisen eli valmentavan johtamisen
suuntaan. Saari sanoi johtamisen painopisteen siirtyneen yksilön ja tiimin kehittämiseen eli ei anneta enää suoria vastauksia, vaan autetaan työntekijöitä itse
oivaltamaan ratkaisut ja kehittämään siten omaa tekemistään.
Saaren mukaan maavoimien uutta
taistelutapaa olisikin melkein mahdotonta johtaa takavuosien johtamisopeilla. ”Nyt tarvitaan johtajilta yksilöiden

Ylentämiskahvilla (vas.) majuriksi ylennetty
Lasse Saari seuranaan sotakamreeri Mikko Selin.

ja ryhmien omatoimisuutta korostavaa
valmentavaa johtamista. Tällä mallilla valmennetaan sotilaat ja ryhmät itseohjautuviksi, ennakoimaan ja jatkuvaan
oppimiseen kykeneviksi ryhmiksi, jotka
pystyvät toimivaan tehokkaasti hyvinkin
epäselvissä tilanteissa”. Saaren mukaan
onkin hyvä, että myös puolustusvoimissa on viimeisen vuosikymmenen aikana
siirrytty oikeaan suuntaan muun muassa
Syväjohtamisen oppien myötä.
Saari totesi reserviläisillä olevan tätä
tarvittavaa valmentavaa johtamisosaamista jo siviilitehtävien kautta ja mielellään reserviläiset antavat taitonsa
puolustusvoimien käyttöön. ”Olemme
hyvin kiitollisia näistä ylennyksistä ja samalla motivoituneita hoitamaan tulevia
puolustusvoimien tehtäviämme”.
Puheensa lopuksi Lasse Saari halusi
vielä muistuttaa meitä siitä, että meidän vastuullamme on tulevien sotilaiden
motivaation ja taistelutahdon rakentaminen. Saaren mukaan me voimme ylläpitää maanpuolustustahtoa joka päivä
työpaikoillamme ja harrastepiireissä kuten myös kotonamme. ”Voimme kannustaa ja helpottaa työpaikkojemme
henkilöstöä ja ystäviämme osallistumaan
maanpuolustustyöhön ja nuorisoa suorittamaan ilolla varusmiespalveluksen.
Reserviläisiä työpaikallamme meidän
tulee auttaa ja kannustaa, että he voivat
hyvillä mielin osallistua harjoituksiin”.
Kaikki Pirkanmaalla ylennetyt löydät
www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
Sirkka Ojala
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Kompalle SL R 1 ja
Paukkuselle SVR R
Majuri Hannu Komppa Ylöjärveltä sai Suomen Leijonan Ritarikunnan ensimmäisen luokan
ritarimerkin tekemästään pitkäaikaisesta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Samansisältöisistä ansioista palkittiin myös majuri
Ari Paukkunen Hämeenkyröstä
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkillä.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka toimii ritarikuntien
suurmestarina, myönsi mitalit lippujuhlapäivänä.
Ritarikuntien
ansiomitaleita
miesten mittavista ansioista oli hakenut Suomen Reserviupseeriliitto Pirkanmaan Reserviupseeripiirin esityksestä.

Kapteeni Hannu Wirola kättelee tyytyväisenä piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja majuri Jari Lindelliä. 2. varapuheenjohtaja,
ylil Mikko Ritakallio (vas.) luovutti RUL am sk -mitalin. Taustalla jo saman ansion saanut piirin pj majuri Jorma Suonio.

Upseeripiiri jakoi kultaa
ja kunniaa Heraman majalla
Perinteinen Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkitsemistilaisuus lippujuhlapäivän alla Kangasalan kerhon majalla
Heramajärven rannalla sai liikkeelle kolmisenkymmentä palkittua. Tarjolla oli
harvoille ja valituille liiton ja piirin huomionosoituksia. Valtiolliset mitalit eivät
paikalle ehtineet, joten ne jaetaan vasta
piirin syyskokouksessa. Tilaisuudessa jaetut korkeimmat huomionosoitukset –
RUL:n kultaiset ansiomitalit soljen kera
– saivat majuri Jorma Suonio Tampereelta ja kapteeni Hannu Wirola Kangasalta. RUL:n kultainen ansiomitali
myönnettiin 4.6. ylil Mikko Ritakalliolle ja ylil Markku Kaharille.

RUL ham -mitalin saivat: komentaja
Matti Eskola, kapt Tapani Huttunen,
kapt Mikko Hörkkö, ylil Risto Leppänen, ylil Vesa Valkama, ltn Jari Kangas, ltn Aleksi Riikonen, vänr Ville
Keskinen, ltn Asser Vuola, päätoimittaja Sirkka Ojala ja toimitusjohtaja Juha
Sarsama.
Ltn Jussi Muranen ja vänr Lauri Antola saivat RUL:n pronssisen ansiomitalin.
Piirin kultaisen ansiomitalin soljen
kera nro 34 sai kapteeni Juha-Matti
Ritakallio. Piirin kultainen ansiomitali
myönnettiin ylil Lauri Innalle Sastamalasta.

Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta järjestää

Piirin hopeisen ansiomitalin saivat
kapt Petteri Mattila, kapt Tapani Hakkarainen ja vänr Jali Smolander. Ltn
Hannu Ylistalo sai piirin pronssisen ansiomitalin.
Erikseen hopeinen ja pronssiset piirimitalit annettiin rakuunaosastolle, joka lähtee 4.6. valtakunnalliseen
paraatiin Lappeenrantaan. Hopeinen
ansiomitali myönnettiin ltn Timo
Fagerille, pronssisen ansiomitalin
saivat ltn Risto Jurva, ratsumies Arttu Kotilainen ja ratsumies Jaakko
Marttila.
Jaakko Lampimäki

Ltn Jussi Muranen palkitaan RUL:n pronssisella ansiomitalilla. Kunniakirjaa lukee maj Jari Lindell ja mitalia menee kiinnittämään rintaan piirin pj, majuri Jorma Suonio. Taustalla rivissä
vasemmalta liiton mitalin saaneet kapt Tapani Huttunen (ham),
ylil Mikko Ritakallio (am), komentaja Matti Eskola (ham), ylil
Risto Leppänen (ham) ja yli Vesa Valkama (ham).
Kapt Juha-Matti Ritakallio (vas.) sai upseeripiirin kultaisen
ansiomitalin soljen kera nro 34. Ylil Lauri Inna sai piirin kam
-mitalin, kapt Petteri Mattila sai piirin ham -mitalin ja ltn Hannu
Ylistalo piirin pam -mitalin.
Ratsumies Jaakko Marttilalle luetaan kunniakirjaa maj Jari
Lindellin toimesta myönnetystä piirin pronssisesta ansiomitalista. Seremoniaa tukee majuri Jorma Suonio (vas.) kiinnittäen
pian mitalin miehen rintaan. Taaustalla jo mitalinsa saaneet ltn
Timo Fager (piirin ham), ltn Risto Jurva (piirin pam) ja ratsumies Arttu Kotilainen (piirin pam).

MAASTOTAITOPÄIVÄ
23.8.2014 Ylöjärven
Lakialassa.
TARKOITUS: opetellaan ja harjoitellaan maastoreissuilla, jotoksilla ja erävaelluksilla hyödyllisiä tietoja ja taitoja.
SISÄLTÖ:
• sulan maan ajan
keikkailuista mm.
• tulien teko
• majoiteet
• majoittuminen eli
leiriytyminen
• varusteet
• vesistön ylitys
• etäisyyden arviointi
• paikan määritys
• ruokapuoli ja juomat
• veden puhdistaminen
• muonan valmistaminen
• suunnistaminen
• kartanluku
• rastivälit eli kulkureitit
• sekalaisia varusteita
• sekalaisia kikkoja.
AIKA:
kello 9.00 -18.00
PAIKKA:
maanpuolustuskeskus
Ylöjärven Lakialassa.
VARUSTEET:
kevyt maastovarustus, pikkurepulla
pärjää, tämä on opettelua ja harjoittelua rastityyppisesti eikä hikinen jotos.
RUOKA:
omat eväät.
HINTA:
maksuton eli ilmainen.
LISÄTIETOJA:
Topi Jaakonaho,
puh. 040 5307515.
MUUTA:
Huomaa maastotaitoilta
12.8. ressutoimistolla.

Pirkan Viesti 3
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1, X, 2 – mikä on Santahaminaan

kulkevan bussilinjan numero?
Jo neljännen kerran Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta vei syksyn Turvallisuuspoliittiseen tietokilpailuun osallistuneet
lukiolaiset varuskuntavierailulle.
Toukokuun toisen päivän aamuna 47
matkalaista suuntasi Santahaminaan
Kaartin Jääkärirykmenttiin, joka on
pääkaupunkiseudun oma joukko-osasto.
Mukaan vierailulle pääsi myös kahdeksan rotarien vaihto-oppilasta. Matkaan
lähdettiin tuttuun tapaan Tampereen
Keskustorilta ja kuljetustuki saatiin tällä kertaa puolustusvoimilta. Bussin
tahtipuikoissa olikin erittäin ammattitaitoinen varusmieskuljettaja, Panssariprikaatin autosotamies Henri Kivinen.
Yliluutnantti Mikko Lahti kertoi meille Santahaminan saaresta sekä Kaartin
Jääkärirykmentin tehtävistä. Rykmentti
kouluttaa pääkaupunkiseudun suojaksi
taisteluun rakennetulla alueella erikoistuneita joukkoja. Koulutustehtävien lisäksi
rykmentti vastaa valtiollisista edustustehtävistä, vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestelyistä ja asevelvollisuusasioiden hoitamisesta alueellaan.

Rykmenttiin astuu palvelukseen vuosittain noin 2 000 varusmiestä. Santahamina tarjoaa noin 850 vakituista työpaikkaa
puolustushallinnon alaisuudessa ja saarella asuu vakituisesti noin 500 asukasta.
Varusmieskoulutuksen lisäksi Santahaminassa annetaan vuosittain koulutusta
noin 750 kadetille ja jatkotutkintoa suorittavalle upseerille.
Varuskuntaravintola
Saharassa nautitun maittavan lounaan jälkeen
tutustuttiin
Kadettikouluun.
Oppaanamme toimi kadetti Sami Säilynkangas. Sami antoi meille kattavan
paketin tietoa kadettien koulutuksesta.
Kadetin urasta olikin kiinnostunut melko monta matkalle osallistunutta nuorta
ja Samilta kyseltiin monenlaisista koulutukseen liittyvistä asioita. Säilynkangas
kertoi, että kadetteja on yhdellä vuosikurssilla keskimäärin 130 - 150 ja koulutettavista naisia on vain noin 2 prosenttia.

Kadetin koulutus on ilmaista ja lisäksi heille maksetaan päivärahaa. Kolmen
vuoden opiskelun jälkeen kadetit valmistuvat sotatieteen kandidaateiksi, minkä
jälkeen voi suorittaa sotatieteiden maiste-

rin tutkinnon ja hakeutua tämän jälkeen
itseään kiinnostaviin tehtäviin.
Paluumatkalla kaivettiinkin sitten vakioveikkauskupongit esiin ja testattiin
mitä vierailusta jäi mieleen. Visaisen veikkauksen järjesti vierailulle osallistunut
tietokilpailun suojelija, Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti
Eskola. Tässä Santahamina veikkauksessa kaikille jäi hyvä mieli, sillä kaikki osallistujat palkittiin maanpuolustushenkisillä palkinnoilla.
Paluumatkalla tehdyn gallupin mukaan
nuoret pitivät vierailua varsin mielenkiintoisena, onnistuneena ja hyvin järjestettynä. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että
nuoret itse paikanpäälle tutustumaan varuskuntaan. Kadetti Säilynkankaan esitys
oli vierailun mielenkiintoisin osio.
Rotarien vaihto-oppilaita kiinnosti erityisesti varusmiesten asuminen ja koulutus varuskunnassa. Vaihto-oppilaille
oli myös uusi asia että meillä on asevelvollisuusarmeija. Myös pukeutuminen
herätti kummastusta, eli onko armeijavaatetuksessa kuljettava myös julkisissa kulkuneuvoissa. Ennen paluumatkaa
vaihto-oppilaat kokivat myös yllätyksen
Kadettikoulun sotilaskodissa, kun munkkien sisältä löytyi hilloa.
Vierailulla oli edustettuna kaikkiaan
kymmenen Pirkanmaalaista lukiota. Lisäksi vierailuun osallistui pääosa henkisen
toimikunnan jäsenistä sekä myös MNL
Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja
Hirvonen ja Tampereen Reserviupseerit
ry:n puheenjohtaja Mikko Hörkkö.
Toimikunta ei suinkaan ole jäänyt
vierailun jälkeen laakereillaan lepäämään, sillä suunnitteilla on jo ensi syksyn TURPO 2014 -tietokilpailu. Toimikunnan puheenjohtajalla, eversti Leo
Ukkosella on myös tiedossa jo ensi kevään varuskuntavierailun kohde, nimittäin Ilmasotakoulu Tikkakoskella.
Ja jotta jutun otsikossa esitetty kysymys ei
jäisi lukijoita kaivelemaan, on oikea vastaus
komentajan vakioveikkauskysymykseen 2.
Santahaminaan nimittäin pääsee Helsingin
metroasemalta bussilla numero 86.

Vierailuun osallistui myös kahdeksan rotarien vaihto-oppilasta.

Kadetti Sami Säilynkangas otti vierailun päätteeksi ryhmän haltuunsa ja kertoi kattavasti kadettien koulutuksesta.

Pasin ohjaimissa.

Sirkka Ojala
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TEEMA- JA KIRKKOILTA
HERVANNAN KIRKOSSA

Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta järjestää

MAASTOTAITOJEN TEEMAILTA
tiistaina 12.8.2014

TARKOITUS:
kuulla ja nähdä teoriassa erilaisia maastotoimintaan
liittyviä toimenpiteitä ja varusteita. Mukana ovat tavanomaiset perusjutut maastoretkistä, jotoksista ja
vaelluksista. Lisäksi mukana on myös hyviksi koettuja sekalaisia kikkoja.
Ilta kuluu sisätiloissa teorian ja
keskustelun puitteissa.

Lindforsinkatu 7, 33720 Tampere

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

TIISTAINA 9.9.2014 KLO 18 KAHVIT

SYYSKOKOUS

Klo 18.30 Hovioikeudenneuvos Martti Harsia:
Syyrian levottomuuksien taustat
Klo 19.15 Professori Markku Mesilaakso:
Syyrian kemialliset aseet
Klo 20.00 Iltahartaus, pastori Ilmo Käki

Järjestetään keskiviikkona 22.10.2014
alkaen klo 18.00
PAIKKA: Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22. G
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

AIKA:
klo 18.00-21.00
(kahvitaukoja on tarpeen mukaan).

ESITELMÄ:
Kansanedustaja,
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö
Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

PAIKKA:
Reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUSASIAT

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.

Huomionosoitukset
Tervetuloa
Tampereella 14.5.2014
Tampereen Reserviläiset ry

HINTA: ilmainen, ei osallistumismaksua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ.
MUUTA:
Maastotaitopäivä eli käytännön juttuja pidetään
23.08. Ylöjärvellä.

Tilaisuuden järjestää
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunta yhdessä
Eteläisen seurakunnan kanssa.

Johtokunta
Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä
piha-alueelle, josta G-portaaseen.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

Pirkan Viesti myös
Facebookissa!

KARTAT JA KOORDINAATIT -TEEMAILTA
keskiviikkona 3.9.2014
AIKA: klo 18.00-21.00 (kahvitaukoja on tarpeen mukaan).
PAIKKA: Reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista 1:25000 koordinaatistoissa (MGRS ja UTM34),
eli koordinaattien lukemista ja kirjoittamista peruskartan "punaisella ruudukolla".
Aiheena ovat siis nykyiset vihreäkantiset EUREF-FIN peruskartat.
Tämä on sopiva kertausilta myös syysjotokselle lähtijöille. Ilta kuluu sisätiloissa teorian sekä harjoittelun puitteissa.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole. ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ilmainen, ei osallistumismaksua. LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ.

Käy tykkäämässä.
Neljässadas
tykkääjä palkitaan!

Juhlaristeily Silja Europalla
11.-12.4.2015
Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Silja Europa -aluksella.
Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa
koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.
KYMPILLÄ MUKAAN
Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista.
Mukaan pääsee halvimmillaan kymmenellä eurolla eikä ruojajuomat sisältävä
juhlaillallinenkaan maksa kuin 33 euroa.

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

alk./hlö

10€

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

matkapojat.fi

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

Pirkan Viesti 3
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Reserviläispiirin jäsenyhdistyksien
välinen Kevätkisa järjestettiin Lakialassa
Ensimmäistä kertaa järjestetty Reserviläispiirin jäsenyhdistysten välinen kevätkisa sai liikkeelle kahdeksan jäsenyhdistyksen kahden henkilön muodostamat joukkueet. Paikkana oli maanpuolustustukikohta
Ylöjärvellä. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen läheisyydessä Lakialassa sijaitseva harjoitusalue tarjosi
puitteet tapahtumalle. Erilaisia tietoja ja taitoja mittaavia rastitehtäviä oli sijoitettuna maastossa kiemurtelevan polun varrelle.
Kisan ylivoimainen voittaja oli Hämeenkyrön Reservinaliupseerien joukkue, joka oli paras viidellä tehtävärastilla yhdeksästä.
Tavoitteena oli tehtävärastien lisäksi järjestää mahdollisuus yhdessäoloon ja kuulumisten vaihtamiseen.
Tämä järjestyikin sekä alussa olleen kahvituksen että
kisan jälkeen tapahtuneen ruokailun yhteydessä. Muutoinkin kisan tunnelma koettiin leppoisana.
Tapahtumalla ei vielä ole nimeä, mutta viimeistään
syksyllä kun kiertopalkinto luovutetaan voittajalle, sille
on keksitty nimikin.

Kuva: Jussi Mäkitalo.

Raimo Ojala
Virtain Reserviläisten joukkueen Jaakko Korppila (oik) ja
Kari Yläjärvi ratkaisemassa paikannustehtävää.

uutisia!
Sotavahinkosäätiön
palkintoja Pirkanmaalle
Sotavahinkosäätiö on myöntänyt Reserviläisliiton
esityksestä Pirkanmaan Reserviläispiirille 3000
euron tunnustuspalkinnon. Perusteena oli vapaaehtoisen maanpuolustustyön vaikuttavuuden kasvattaminen lisäämällä jäsenmääriä Pirkanmaan
alueella toimivissa reserviläisyhdistyksissä. Piirin jäsenmäärä on kaksikertaistunut 1990-lopun jälkeen.
Kadettikunnan esityksestä 2000 euron palkinto
myönnettiin eversti Pentti Juhani Väänäselle, (s.
1947) Pirkanmaan kadettipiiristä. Väänäsen palkitsemisen perusteena on pitkäaikainen ja erittäin
ansiokas vapaaehtoinen maanpuolustustyö Pirkanmaalla.
Sotavahinkosäätiö palkitsi kaikkiaan 12 henkilöä ja 8 yhteisöä maanpuolustuspalkinnoilla. Palkintojen yhteissumma on 40.000 euroa.
Sotavahinkosäätiön syntytausta liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin talvisodan tuhojen
korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä, joiden toiminta jatkui Jatko- ja Lapin sodan
aikana. Yhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen talojen ja irtaimistojen vauriot täysimääräisesti.
Kun tuhot oli saatu korjattua, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on tukenut merkittävin apurahoin
ja avustuksin mm. sotiemme veteraaneja. Maanpuolustuspalkintoja Sotavahinkosäätiö on myöntänyt vuodesta 2009. Säätiön puheenjohtajana toimii
vakuutusneuvos Peter Küttner Helsingistä.

Tiesitkö että?

Vastaukset

Kysymykset s. 3

1) Prikaatikenraali evp Pekka Tuunanen
2) Valtiokonttorin Kaiku-palkinnon
3) Vuonna 1990
4) Eversti evp Matti Koskimaa
5) Kaartin Jääkärirykmenttiin ja Kainuun
Prikaatiin

VIP Sastamala palkittiin
toimintakilpailussa
Vapaussodan Perinneliiton Toimintakilpailussa palkittiin Vapaussodan ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys
Sastamala eli VIP Sastamala. Liiton sääntöjen mukaan
arvioinnin perustana on jäsenyhdistyksen työssään
osoittama toimeliaisuus ja aktiivisuus. Arvioinnissa
otetaan huomioon kunkin yhdistyksen jäsenmäärä ja
sen toimintaympäristö ja se toteutetaan lähinnä vuosikertomusten pohjalta. Lisäpisteitä saa mm yhdistyksen
saamasta mediajulkisuudesta.

Valinnan perustelut:
• toimeliaisuus ja aktiivisuus – Tammisunnuntain Etappijuhla Mouhijärvellä, Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Vammalassa ja yhdistyksen syysretki kohteina mm Ruotsilan kartanon
kahakan tapahtumapaikka ja Selim Nestori Venhon murhapaikka muistokukituksineen sekä suojeluskuntamuseo ja lounas Kinnalan Koukulla
• julkisuudesta – Talvisodan päättymisen päivänä
yhdistys paljasti puheenjohtajansa masinoimana
muistolaatan isoon kivilohkareeseen Soinin metsään Mouhijärvelle viholliskoneen putoamispaikalle.
Suojeluskuntien perustamisen 95-vuotisjuhliin
liittyen järjestettiin suojeluskuntien perustamispaikoilla Karkussa Hiedan tilalla, Mouhijärvellä
Kahnun tilalla ja Kiikassa Kiimajärven Horkolla tilaisuudet, joissa paljastettiin suojeluskuntien perustamisesta kertovat laatat.
• jäsenmäärä – VIP Sastamala on kasvanut jäsenmäärältään liittomme kolmanneksi suurimmaksi - jäsenmäärä vuoden vaihteessa 283 – ja tänään se on jo
yli 300:n.
• Lisäplussaa – yhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja Matti Soini on ollut jo useita vuosia liittohallituksen jäsen sekä jonkin aikaa VHS:n hallituksessa – ja hän on toiminut myös yhteyshenkilönä
puolustusvoimien suuntaan kesäpäivien järjestelyihin liittyen. – Matti ja vaimonsa Sirkka ovat jo vuosia olleet korvaamaton apu kesäpäivillä.

6) Keski-Afrikan tasavallassa
7) Naisten Valmiusliitto ry:n

Voittaneessa Hämeen Reservinaliupseerien joukkueessa
kisailivat Jarno Valkama ja Jussi Saari.

Vapaussodan Perinneliiton korkein tunnustus kultamerkki luovutettiin Tuomo Juntuselle Kangasalta ja Matti
Toivoselle Ylöjärveltä. Kuvat: Vesa Määttä.

Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja kenraali Kalervo Sipi ojentaa kunniakirjan Vapaussotien ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys Sastamalan puheenjohtaja Matti
Soinille Vapaussodan Perinneliiton valtakunnallisilla Kesäpäivillä Kauhavan Lentosotakoululla 24.5.
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Kaatuneitten muistopäivänä 2014
Erkki Urhola pääsi vihdoin ikilepoon punagraniittisen muistopaatensa juureen
Tyrvään kirkon sankarihautaan. Suomen Puolustusvoimat kunnioitti tilaisuutta pieteetillä suunnitellulla protokollalla ja arvokkaalla sotilashautauksella.
Kansalaisjärjestöjen lippulinna sankarihautojen takana juhlisti tilaisuutta.
Sankarivainaja, alikersantti
Erkki Urhola.

Sankarivainaja, alikersantti
Erkki Urhola siunattiin Tyrvään kirkkomaahan
Kaatuneitten muistopäivänä 2014 Tyrvään kirkko
on täynnä väkeä. Kuorissa lepää pieni valkoinen arkku, joka sisältää raskaan muiston Suomen sotahistoriaa. Tyrvääläinen alikersantti Erkki Oskar Urhola (s.
8.11.1908) kaatui Summassa jouluaaton aattona 1939
Hölmön tölväykseksi ristityssä taistelussa ja kertoi ennen kuolemaansa viimeisinä sanoinaan terveiset kotiin.
Taistelun tiimellyksessä Urhola jäi rintamalle. Terveiset
tulivat lopullisesti perille vasta nyt.
Sisarensa Esterin kirjoittama sota-ajan sikermä Runo
Erkin muistolle kertonee lukijalle parhaiten silloiset
epätietoisuuden ja tuskan arvet nyansseineen.

Minä muistan, kun lomalla kävit.
Sun muotosi kauniin ja uljaan.
Et hyvästiä lausua voinut,
jos ei ois äänesi tyynenä soinut.

Palataan siis vuoteen 1939...

Vain se meitä painaa, vaikk´onkin vainaa,
kun ruumiis jäi sinne taiston kentille.
Mutta sielusi kirkastettu luona Jumalan on!

Ja morsio lausui: Taas tulemme, kun Erkki saa lomaa.
Mutta siskoni silmistä kyyneleet vuotaa.
En luullut nähneeni viimeistä kertaa!
Oli elosi kaunis, raitis ja reipas.
Teit hyvin sinulle uskotut työt.
Näytit esimerkkiä muillekin myös.

Siunauspuheessaan kirkkoherra Ari Paavilainen
avarsi Erkki Urholan elämää kertomalla sankarivainajan urheilutaustasta ja toimesta alueellisena, menestyvänä vakuutusmyyjänä. Paavilainen totesi Erkki Urholan eläneen hyvän elämän. Elämän niiden ihanteiden
puolesta, josta me saamme tänään itsenäisessä Suomessa nauttia ja elää.
Tämä uhri isänmaalle ei ollut turha.
Sankarivainajan kummulle kukkaseppeleensä laskivat lähiomaiset, sotaveteraanit ja Suomen Puolustusvoimat.
Jaakko Lampimäki

Runo Erkin muistolle
He tulevat, he kotihin palaa.
Sinunkin jo tulevan toivomme salaa.
Jos ei luoti, joka turman tuotti, olisi ollutkaan kuolettava?

Valkoinen risti juurella Jumalan puiston
sä auta meitä vaalijoiksi veljemme muiston.

Esteri Välimäki o.s. Urhola
Jos vangiksi joutui ja kotihin palaa, mikä riemu ja onni suuri!
Sua oottavi koti ja morsian juuri!
Ei saavu, ei palaa, nyt aseveljet kertoi,
konekiväärisuihku sun rintaasi sattui!
Vain vettä hän pyysi ja terveiset lausui,
silmänsä iäksi umpeen painui.
Sun morsios armaan tuo kuva hellä
sull´ oli kaatuissas sydämellä.
Oli joulun aaton aatto ja ulkona pakkanen tuima.
Käskyn hyökätä saitte
ja vasta ensimmäisen taistelun koitte.
Vihollisen tykit jyskyi, kranaatit ja konekiväärit tulta syöksi.
Oli teillä väsymys, vilu ja nälkä,
koko sodan kaameuden saitte nähdä.
Vasta ensimmäisen taistelun koitte,
mutta olit yhtä tyyni ja rauhallinen,
aseveljet muistaa sen.
Et tiennyt, että oli äitisi sairas,
että hänellekin samana päivänä aukeni taivas.
oli surumme suuri kuin korkea muuri,
minkä yli oli vaikea mennä.
Pois siitä ei aatokset lennä.
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Kirkkoherra Ari Paavilainen siunaa Erkki Urholan ruumiin Tyrvään kirkossa seurakunnan kunnioittaessa seisten sankarivainajan muistoa.
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Alikersantti Huotari käynnistää
koulutusrastin.
Kuvat: Kaisa Nikkilä.

SÄÄKSI 14 –
Ilmavoimien koulutuspäällikön tarkastus ja tervehdys
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Ilmapuolustuspiirin Läntinen koulutusalue toimeenpani vuotuisen SÄÄKSI
14 -harjoituksen Satakunnan
Lennoston (SATLSTO) alueella 11.–13.4.2014. Ilmapuolustuspiirin päällikkö ev evp Kari
Janhunen ja Läntisen koulutusalueen aluepäällikkö evl evp
Matti Soini kutsuivat allekirjoittaneen tarkastamaan kyseisen harjoituksen. Tarkastuksen
ajankohdaksi sovittiin lauantai
12.4.2014.

Taustaa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Ilmapuolustuspiiri (ILMAPP) ovat
puolustusvoimien keskeisiä yhteistyökumppaneita. ILMAPP
järjestää vuosittain ilmavoimien tilausten perusteella noin
20 koulutustapahtumaa, joista kertyy harjoitusvuorokausia
yhteensä noin 2500. Tapahtu-

missa ilmavoimien reserviläiset
saavat koulutusta poikkeusolojen tehtäviä varten. ILMAPP:n
toiminta tukee ilmavoimien
valmiuden kehittämistä ja ylläpitämistä puolustushaarassa
annettavan oman koulutuksen
lisäksi. ILMAPP:n suorituskyky (henkilöstöresurssi) perustuu suurelta osin ilmavoimien
tuottamaan reserviin, josta ILMAPP rekrytoi osaajia ilmavoimien tarvitseman tuen toteuttamiseen (tuottaja – tilaaja
– tuottaja).
Samalla viikolla SÄÄKSI 14
-harjoituksen kanssa pidettiin Ilmavoimien koulutusalan
neuvottelupäivät Tikkakoskella ja Ilmavoimien esikunnan
henkilöstö- ja koulutusalan
tarkastuskäynti SATLSTO:ssa.
Tilaisuuksissa
keskusteltiin
koulutukseen
vaikuttavista haasteista ja kehittämistarpeista sekä koulutuksen tämänhetkisistä vahvuuksista.
SÄÄKSI 14 -harjoitus tarjosi

oivan mahdollisuuden tarkastaa ILMAPP:n toiminta sekä
SATLSTO:n ja ILMAPP:n välinen yhteistoiminta.
Läntisellä
koulutusalueella sijaitsevien resurssien kaventuminen
Ilmavoimien
teknillisen koulun ja Lentosotakoulun
lakkauttamisen
sekä SATLSTO:n toimintojen
muuttumisen myötä tulee aiheuttamaan alueellisia haasteita vapaaehtoisten harjoitusten
toteuttamisessa ja tukemisessa.
Toisaalta
vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön
osallistuneiden puolustusvoimien henkilöiden siirtyminen
Ilmasotakouluun,
Karjalan
lennostoon ja Lapin lennostoon mahdollistaa Läntisen
koulutusalueen osaamisen, aktiivisen toiminnan ja hyvien
käytänteiden jalkauttamisen
myös uusille alueille. Siirtyvän
resurssin integroiminen uuden
alueen toimintaan on otettava
huomioon kyseisissä organi-

saatioissa.
Edellä kuvattua taustaa vasten tarkastuskäynnille oli hyvät edellytykset ja ajankohtaiset perusteet.

SÄÄKSI 14 -harjoituksen
tarkastus (auditointi)
ILMAPP:ltä tilattavat koulutustapahtumat perustuvat ilmavoimien tarpeeseen, joka
puolestaan perustuu poikkeusolojen suorituskykyvaatimuksiin. Tällä periaatteella järjestettiin myös SÄÄKSI
14 -harjoitus. Tarkastuksessa käytettiin MPK:n laatimia
puolustusvoimien
tilaaman
sotilaallisen koulutuksen arviointilomakkeita. Lomakkeita
hyödyntämällä harjoitus saatiin auditoitua ja suorituskyky
mitattua. Arvioinnin tulokset
olivat korkealuokkaiset.
SÄÄKSI 14 -harjoituksen
valmistava harjoitus toteutettiin helmikuussa (2 vrk). Sil-

loin SATLSTO ja ILMAPP
sopivat harjoituksen keskeisestä sisällöstä, koulutettavista
asioista ja harjoituksessa tarvittavasta tuesta. Toteutunut
aikataulu on osoitus organisaatioiden ja henkilöstön sitoutumisesta sekä kyvystä nopeaan ja joustavaan toimintaan.
Edellisen mahdollistivat vakiintuneet toimintatavat ja pitkäjänteinen yhteistyö.
Harjoitus sisälsi kaikki suunnitellut elementit. Koulutus
toteutettiin tarkoituksenmukaisissa pienryhmissä reserviläisten osaamisen mukaisella
koulutustasolla.
Vapaaehtoisuudesta huolimatta harjoitukseen osallistui
mittava reserviläisten joukko:
tarkastushetkellä mukana oli
319 reserviläistä. Osallistumisprosentti vs. kutsuttujen määrä ylitti osin asetetut tavoitteet,
mutta kouluttajien ammattitaidon ja riittävän määrän ansiosta koulutus oli tehokasta. Esimerkiksi ydintoimintaa
kouluttavassa joukossa suhde
oli 1 kouluttaja 3,7 koulutettavaa kohden.
Harjoitukseen osallistuneet
reserviläiset pääsivät kehittämään taitojaan suurelta osin
omassa SA-joukon kokoonpanossa ja tehtävässä. Harjoituksessa huomioitiin tehokkaasti myös reserviläisten siviilissä
ja puolustusvoimien kansainvälisissä tehtävissä hankkima
osaaminen ja koulutus, jonka
perusteella myös henkilöstö
sijoitettiin koulutusryhmiin.
Harjoituksen yhtenä tuotteena syntyikin uuteen osaamiseen perustuvat SA-sijoitusten
muutosesitykset harjoituksen
tilaajalle. Reserviläisten erikoisosaamisen huomioiminen
ja hyödyntäminen näkyivät
harjoituksessa kaikkia motivoivana tekijänä.
Harjoituksessa oli käytet-

F/A-18 Hornetin tehtäväkuntoon laitto uutta kierrosta varten.
Ruudin käryä ammunnoissa
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tävissä erittäin hyväkuntoinen ja autenttinen koulutus- ja havaintomateriaali sekä kouluttajilla yksityiskohtaiset
koulutuskortit, joiden avulla pystyttiin
todentamaan täsmällinen ja oikeaoppinen toiminta. Kouluttajien kanssa keskustellessa unohtui täysin, että he olivat reserviläisiä. Heidän toimintansa ja
osaamisensa oli erittäin ammattitaitoista. Palautetilaisuuksien avoin ja kannustava ilmapiiri edesauttoi toiminnan
kehittämistä ja osaamisen vahvistamista
niin kouluttavan kuin koulutettavankin henkilöstön osalta.
Yksi huomionarvoinen seikka auttoi saavuttamaan toiminnan ja osaamisen tavoitteet: harjoituksessa käytetyt
tuotteet vastasivat henkilöstön siviilissä
käyttämiä laitteita ja järjestelmiä. Tämä
on merkittävä organisaation vahvuus ja
suorituskyvyn lisääjä, mikä pitää huomioida toiminnassa sekä henkilöstön
SA-sijoituksissa.
Käytyjen keskustelujen perusteella reserviläisten halu osallistua SÄÄKSI 14
-harjoitukseen perustui heidän hyviin
kokemuksiinsa varusmiespalveluksesta sekä hyvin toteutetuista kertausharjoituksista tai aiemmista vapaaehtoisista harjoituksista. Maanpuolustustahto,
siviiliammatin ja opiskelujen hyödyntäminen maanpuolustuksen hyväksi, uudet ilmavoimien suorituskyvyt,
kiinnostus, yhteishenki, kutsumus ja
elämäntapa olivat yleisimpiä perusteluita osallistumiselle. Etenemismahdollisuuksia reservin urapolulla pidettiin
myös tärkeänä, mihin toivottiinkin lisää selkeyttä.
Harjoitukseen osallistuneiden reserviläisten osaamisen ja asenteiden perusteella voidaan todeta, että he olivat saaneet SATLSTO:ssa korkealuokkaisen
koulutuksen varusmiespalveluksen aikana. Tarkastettu toiminta täytti kaikki
laatuvaatimukset.
Harjoituksen osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen
ja niihin puitteisiin, joissa toiminta tapahtui. Onnistuneen harjoituksen yhtenä konkreettisena tunnusmerkkinä
oli useiden uusien reserviläisten rekrytoituminen kouluttajiksi ILMAPP:n
toimintaan.
Toiminnan
kehittyminen
ja
SATLSTO:n alueella tehdyt toimenpiteet vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tukemiseksi (esimerkiksi
toimi- ja varastotilat) mahdollistavat
tukemiseen tarvittavan puolustusvoimien henkilöresurssin vähenemisen ja
kompensoivat samalla Läntisen koulutusalueen muiden varuskuntien resurssien poistumista. Positiivisen lisämausteen harjoitukselle toi keväinen
auringonpaiste, joka näkyi osallistujien
kasvoilla ja harjoituksen ilmapiirissä.

sotilaallisia harjoituksia ja niiden osia
voitaisiin toteuttaa myös muualla kuin
puolustusvoimien hallussa olevilla alueilla.
Reserviläisen urapolun kehittäminen ja etenemismahdollisuudet lisäävät
osallistumismotivaatiota sekä arvostusta vapaaehtoista maanpuolustustyötä
kohtaan. Aktiivisille reserviläisille pitää
pystyä tarjoamaan osaamisen kehittymiseen perustuva urapolku nykyistä tehokkaammin.
Selkeiden ICCS (Individual Common Core Skills - sotilaan perustaidot)
-toiminnan ohjeiden sekä ampumaohjelmistojen puute vaikeuttaa harjoitusten toteutusta. Turvallinen toiminta on
kaiken lähtökohta, ja siitä syystä on tärkeää saada puolustusvoimallinen yhtenäinen ICCS-toiminnan ohjeistus.
Harjoituksessa oli huomioitu hyvin
kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin
harjoituksiin liittyvän osaamisen jalkauttaminen myös reserviläisten toimintaan. Reserviläisten osallistuminen
harjoitusten suunnitteluun, vääpelin
tehtäviin, vastaanotto- ja kotiuttamistehtäviin sekä toimistotöihin harjoitusten aikana tuo puolustusvoimille arvokasta ja tarpeellista osaamista.

Tervehdys
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Ylöjärven reservijärjestöt
mukana kevätmarkkinoilla
Sekä Reserviupseerit että aliupseerit
osallistuivat perinteen mukaan Ylöjärven Kevätmarkkinoille omilla osastoillaan. Menestys oli hyvä, molemmat yhdistykset saivat uusia jäseniä,
ja markkinaväki poikkesi tämän tästä juttelemaan nykyisestä maailman-

tilanteesta. Maanpuolustushenki elää
vahvana! Sen totesivat mm. ylil Olavi Aaltonen, ylil Petri Hautakangas
sekä maj Arto Teittinen.
Juhani Vahtokari

Kokemani perusteella MPK:n Ilmapuolustuspiirin toiminta tulee nähdä kiinteänä osana ilmavoimien reservin koulutusjärjestelmää.
Tarkastuksen aikana minulle syntyi
samanlainen tunne kuin itsenäisyyspäivänä reserviläisten ylentämistilaisuutta seuratessani. Edessäni oli omasta ja
oman joukkonsa osaamisesta aidosti ylpeä ammattilaisten joukko, jonka tahto,
taito ja välineet ovat maanpuolustuksen
käytettävissä sotilasvalan tai -vakuutuksen mukaisesti - siitä tippaakaan tinkimättä. Päivä oli täynnä maanpuolustuksen uskottavuutta. Näin ollen meillä on
ilmavoimien käytössä yleiseen asevelvollisuuteen perustuva todellinen ammattiarmeija.
Jatkakaa toimintaa näkemässäni hyvässä
ilmapiirissä - I salute you.
Markku Jämsä
everstiluutnantti
Ilmavoimien koulutuspäällikkö

Kehittämistarpeita
ja -havaintoja
SÄÄKSI 14 -harjoituksessa esiin nousseet haasteet ja kehittämistarpeet olivat
yhdenmukaisia kertausharjoituksissa
havaittuihin seikkoihin. Kaikki keskeiset huolenaiheet on puolustusvoimissa
tunnistettu ja niiden ratkaisemiseksi on
työ käynnissä.
Huomattavia toimintaa hankaloittavia ja rajoittavia tekijöitä olivat siviilissä hankittujen lupien, oikeuksien ja
kelpoisuuksien yhteensopimattomuus
puolustusvoimien vastaavien kanssa,
mm. ajoluvat.
Toiminnan jatkumisen ja resurssien
järkevän käytön kannalta olisi suureksi eduksi, mikäli ILMAPP:ltä tilattuja

Toimintaa yhdistyksissä!

Ilmavoimien koulutuspäällikkö everstiluutnantti Markku Jämsä tarkastamassa
toimintaa.

Matkaan pääsee Pälkäneen Lottalaulajaisissa
Jälleen tänä kesänä kutsuvat Pälkäneen Maanpuolustusnaiset kaikkia
laulun ystäviä Lottalaulajaisiin!
Laulajaiset ovat jo perinne. Kymmenenä kesänä on kokoonnuttu Pälkäneen kotiseutuviikon tiistai-iltana
laulamaan, alkuvuosina Syrjänharjulla sijaitsevan Lottakiven läheiselle
kentälle, sittemmin vaihtelevan sään
vuoksi Nuijantaloon.
Laulujen teemat vaihtelevat vuosittain. Toissavuonna kiertelimme laulaen kotimaata sotien Oolannissa,
mitaten Inarinjärven syvyyttä ja muistellen Olavin linnan neidon kohtaloa.
Viime kesänä menimme metsään ja
kuljimme laulaen mäntymäiltä ojapajukkojen ohi rantakoivun alle. Tänä
kesänä lähdemme ”Matkaan!” Miten paljon laulut kertovatkaan meistä
matkaajistaja matkaamistavoista!
Varovaisin matkalainen lienee kansanlaulun neito, joka lähtee ”kesäyönä käymään”, varmin taas kylän rait-

tia ”tramppaava” pohjalaismies. Rakas
matkakumppani on ”hummani, hei!”
- liinaharja, jollaista ”ei ole kellään”
muulla. Junalla, valtion laskuun, joku
rehvastelija jyskyttelee kohti Vaasan
linnaa. Huimiin korkeuksiin nousee
lentäjä valssissaan, ja merimiehethän
valssin tahdin seilatessaan todella tuntevatkin, kiitos Malmstenin!
Ken ties monella meistä on oma ”satumaamme”, jonne haluaisimme päästä. Toiset lähtevät tätä maata etsimään,
toiset jäävät siitä haaveilemaan. ”Albatrossien” siivet kantavat, ja niiden
lentoa maahan jääneet ihaillen ja haikeina seuraavat. Kun matka sitten on
tehty, on aika summata kokemukset.
Tunnetulle lauluntekijälle kokemus on
väriltään ”sininen ja valkoinen”.
Lottalaulajaiset Pälkäneen Nuijalla
tiistaina 22.7.14 Tervetuloa!
Kirsti Uotila
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Eturivissä marssivat Pirkanmaalta Maanpuolustusnaisia Piritta Laurila, Taina Heimonen,
Satu Mansikkamäki ja Elina Kurikka. Kuvat: Sanna Mertsalmi/Naisten Valmiusliito ry.

Kari Tähtinen avustaa Kimmo Vihusaarta (kesk.) ansiomitalien ja kunniakirjojen jakamisessa. Väinö Mäkinen, Kimmo Putkiranta, Teppo Honkonen, Jussi Viljanen ja Jarmo Vartiainen odottavat rivissä.

Kyberturvallisuutta oppimassa
Helene-harjoituksessa

Ansiomitaleita
Oriveden reserviläisille

Naisten valtakunnallinen NASTA-harjoitus Helene-nimeltään pidettiin 1315. toukokuuta perinteikkäässä Dragsvikin varuskunnassa. Pirkanmaan naisten
suosituimmaksi kurssiksi valikoitui uusi
Kyberturvallisuutta opettava kurssi.
Kouluttajina toimivat mm 1.1.2014
perustetunViestintäministeriön Kyberturvallisuusyksilön apulaisjohtaja, Keskusrikospoliisin Tietotekniikkarikoksetyksikön edustaja rikoskomisario Tero
Muurman ja kirjailija kouluttaja Petteri
Järvinen.
Kurssilaiset saivat erittäin hyvän katsauksen niin Suomen kyberturallisuusstrategiaan kuin tämänhetkiseen tilanteeseen sekä hyviä käytännön ohjeita oman
tietoturvan parantamiseen. Tärkein
oppi kurssilla oli, että jokainen meistä
internetissä toimivista on Suomelle joko

puolustaja tai uhka eli jokainen omalla
toiminnallaan puolustaa Suomea kybermaailmassa.
Taina Heimonen

Pirkanmaan reserviläispiiri myönsi ansiomitaleja Oriveden Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry:n toimijoille.
Ansiomitalit jaettiin Paltanmäen perinnekorsulla puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. Ennen tilaisuutta
paikalla järjestettiin myös Oriveden Reserviupseerikerhon juhlakokous ja korsuhartaus.
Kultaisen piirin ansiomitalin saivat
Vääpeli Jarmo Vartiainen, vääpeli Kari
Tähtinen ja ylikersantti Kimmo Vihusaari. Hopeinen mitali myönnettiin
ylikersantti Jussi Viljaselle ja kersantti
Teppo Honkoselle. Pronssiset prenikat
ripustettiin rintaan kersantti Kimmo
Putkirannalle ja korpraali Väinö Mäkiselle.

Petteri Järvinen luennoi kurssilaisille.

Puolustusvoimien lippujuhlan päivää
vietettiin Tampereella
Tampereen varuskunta järjesti Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä 4.6.2013 Tampereen Kalevankankaan
sankarihaudalla kunniakäynti- ja seppeleenlaskutilaisuuden, johon Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta taustayhteisöineen osallistui lippulinnalla. Kuva: Markku Rauhalahti.
ja
Lippujuhlapäivänä Mannerheimin patsaalla Leinolassa laskivat seppeleen Tampereen kaupungin
edustajana apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampereen varuskunnan edustajana insinöörievesti Hannu
Kihlman ja Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen edustajana puheenjohtaja Markku Rauhalahti. Kuvat: Raimo Ojala.

Edellisistä yhdistykseen myönnetyistä
reserviläispiirin mitaleista on kulunut jo
useampi vuosi.
- Tänä vuonna päätimme anoa mitaleja ja kaikki myönnettiin, yhdistyksen
puheenjohtaja Kimmo Vihusaari kertoo.
Yhdistys järjestää säännöllisesti ammuntaa ja tarjoaa ahkerasti järjestyksenvalvojia tapahtumiin. Yhdistyksen
tavoitteena on ylläpitää jäsenistönsä
maanpuolustustahtoa ja sotilaallisia taitoja.
- Työ lottien ja sotaveteraanien perinteiden säilyttämiseksi on kuitenkin se
yhdistyksemme ydin, Vihusaari lisää.
Esa Keskinen
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Reservin majuri Martti Siukosaaren (1909–1984) kunniamerkit museon näyttelyssä.
Suojeluskunta- ja Lottamuseota käytetään myös kokoustilana. Tampereen Reserviupseerin Seniorit vieraili
museossa 5. maaliskuuta 2014.

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo 10 vuotta

Maanpuolustusväen oma museo
Pirkanmaan reserviläisjärjestöjen perustama ja niiden talossa Väinölänkatu
2:ssa sijaitseva Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo täyttää tänä kesänä kymmenen vuotta. Kymmenessä vuodessa museosta on kehittynyt monipuolinen ja toimiva museo, jonka sanoma on varsinkin kiertävillä erikoisnäyttelyillä levinnyt laajasti Pirkanmaalla.

Vuonna 2002 Tampereen Reserviupseerit ja Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki ostivat teollisuusneuvos Antti Soljan ja hänen Aira-puolisonsa
antaman mittavan lahjoituksen turvin
reservijärjestöjen alakerrasta kellaritilan
suojeluskunta- ja lottamuseota varten.
Reserviläisten talkoilla varastona ollut
tila siivottiin ja ehostettiin. Taustayhteisö Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys perustettiin kesäkuussa
2004. Yhdistyksellä on nyt 125 henkilöja 13 yhteisöjäsentä.
Vapaaehtoistyönä tehty ja ylläpidetty perusnäyttely kertoo pirkanmaalaisesta suojeluskunta- ja lottatyöstä sekä

marsalkka Mannerheimin perinteestä.
Kaikki museoesineet ja muut aineistot
on saatu lahjoituksina sadoilta eri henkilöiltä ja yhteisöiltä. Kokoelmissa on
noin 3 000 esinettä, 1 500 valokuvaa,
700 kirjaa sekä runsaasti lehtiä, karttoja
ja muita painotuotteita.
Kellaritiloissa museon toiminta yleisötilana on rajallinen eikä museota vapaaehtoistyönä ole voitu pitää yleisesti
avoimena, vaan ovet avataan tilauksesta. Kävijöitä ja kokousvieraita on ollut
vuosittain 700–800 henkeä. Merkittävästi suuremmat yleisömäärät on saavutettu kiertävillä erikoisnäyttelyillä.
Vuosina 2007–2008 museo toteutti suo-

jeluskunta- ja lottatyötä esittelevän näyttelyn ”Aika taistella – Aika rakentaa”, talvikaudella 2009–2010 oli kiertonäyttely
”Talvisodasta 70 vuotta – pirkkahämäläisten kotirintama ja taistelut” ja syyskuusta
2011 alkaen on ”Lotta Svärd 90” -näyttely
ollut esillä jo 22 paikassa. Kouluilla, kirjastoissa, seurojentaloilla ym. yleisöpaikoissa nämä erikoisnäyttelyt ovat saavuttaneet tuhansia ja taas tuhansia katsojia.
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon talous pohjaa yksityisiltä ja
yhteisöiltä satunnaisesti saataviin avustuksiin. Tampereen kaupungilta on
muutamana vuonna saatu pari tuhatta
euroa tukea museotilan vuokriin.

Lauantaina 8. marraskuuta klo 13 alkaen Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys järjestää 10-vuotisen
toimintansa merkeissä avoimen seminaaritilaisuuden Sampolan auditoriossa.
Maanpuolustusväki on tervetullut tilaisuuteen.
Lisätietoa museosta kotisivulta: www.
pirkanperinto.fi. Museovierailuja hoitavat: Yrjö Suuniittu 040 725 7253, Timo
Tulosmaa 040 744 0565, Markku Rauhalahti 050 68 980 ja Veikko Parkkinen
0400 625 011. Tervetuloa!
Markku Rauhalahti
puheenjohtaja

Matti 60 vuotta!
Soppaa ja sumppia Kivirannassa

29.7. klo 12–16.

Ei kravattia, ei puheita, ei viirejä.
Mahdolliset lahjoitukset Mouhijärven Sotaveteraaneille
veteraanimatrikkelin alkupääomaksi.
Mouhijärven Osuuspankki
SOTAVETERAANIEN MATRIKKELIKIRJA
FI97 5273 0520 0292 64 tai
Oma Säästöpankki Oy Häijään konttori
MOUHIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY
FI85 4924 0010 1902 34
Pioneerikomppanian kokelaat: Tommi Hokkanen, Peetu Mansikkamäki, Riku Metsälä ja Santeri Mäkelä. Keskellä maakuntaneuvos Matti Hokkanen.

Vierailu Suojeluskuntaja Lottamuseossa
Maakuntaneuvos Matti Hokkanen
vieraili 8. kesäkuuta neljän tamperelaisen pioneerikokelaan kanssa Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseossa. Vierailun isäntänä toimi Markku
Rauhalahti. Nuoret miehet kotiutuivat reserviin 18. kesäkuuta. Matti kertoo, että käynti museossa oli vanhal-

Pirkan Viesti 3

2014

le sissiupseerille ja reservin kapteenille
virkistävä. Hokkanen toteaa, että oli
ilo nähdä miten huikean hyvään kuntoon Yrjö Suuniittu, Timo Tulosmaa
ja Markku Rauhalahti ovat kehittäneet
museon, tekemällä museon eteen vapaaehtoista työtä kaikki nämä menneet kymmenen vuotta.

Ilmoittautumiset 21.7.mennessä:
matti.soini@mpk.ﬁ, 045 8514148
Saat ajo-ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

Ystävät ja kylän naiset ja miehet, tervetuloa!
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen
Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

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

Mouhijärvi

Kangasala

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Lempäälä

Nokia

Orivesi

Tampere

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

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

Ruovesi

Virrat

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Sahalahti

Ylöjärvi

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

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

Kotiin tai
tuliaisiksi

Lisää tuotteita:

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

pirkanviesti.fi
Eko-olkalaukku

lauantaina 6.9.2014 kello 12.
LÄHTÖ JA MAALI LAMMINPÄÄN
ULKOILUMAJALLA, YLÖJÄRVELLÄ
(Teivon raviradan läheisyydessä)

Sarjat ja matkat:
Kuntosarjat 20 ja 9 km
Kilpasarjat M Yleinen, N Yleinen ja M 45 20 km
Lapset (alle 15v.) 9 km
Kävelysarja 9 km myös -sauvoja käyttäen.
Marssisarja 9 km (M/91 tai vastaava varustus)
Osallistumismaksut:
12 €, Juoksija-kortilla 10 €, Lasten sarja 0 €
-liikuntasetelillä voi myös maksaa

Valmistettu nykyKESTOIKKI
aikaisesti kierrätysS
O
U
S
materiaalista.
Laukkuun mahtuu
A4 kokoinen kansio!
Laukun vasemmassa alakulmassa
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

5€

Tervetuloa KOHENTAMAAN KUNTOA hölkkäämällä tai kävelemällä
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri
Pirkanmaan Reserviläispiiri
Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan piiri

23€

20€

Adressit
resssit
Onnitteluadressit
teluuadressititt
- RUL jaa RES
Suruadressit

sa arvontapalkinnot, Hämeen Hölkän erikoismitali sarjoihin osallistuneille

♦ Ilmoittautuminen paikan päällä klo 10 alkaen
♦ lisätietoja www-sivulta pirkanviesti.ﬁ

(musta/viininpunainen)

Ikkunalla
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

♦ Kilpasarjojen parhaat palkitaan, kuntosarjois-

ulkoilumajan välittömässä läheisyydessä

Leijonavyö
Nahkainen
laadukas
kääntövyö.
Sopii myös
naisille.

Pyöreä taskumatti

♦ Reitti kulkee kangasmaastossa
♦ Huoltopisteet matkalla sekä sauna maalissa
♦ Ulkoilumajalla kahvio

♦ Teivon raviradan pysäköintialue Lamminpään

19€

Teräspikarit
nahkakotelossa

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

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

www.pirkanviesti.fi

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

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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

SOTILAS- JA VIRKAPUKUJEN
TOIMITTAJA

www.imagewear.eu

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää
ruokaa

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

Kiitos
tuestanne!
Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 3

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

WWWTAPPARAFI

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

Viitanen93x30.indd 1

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

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

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Kiitämme
tukijoitamme!

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala

Kiitämme
tukijoitamme!
www.ikaalistenkylpyla.fi

Pirkanmaa

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

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

Kiitämme
tukijoitamme!

6.6.2007 16:36:03
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Kiitämme tuestanne!
Tilintarkastus ja
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
KHT-yhteisö
Kauppakatu 6, 33210 Tampere
Vaihde (03) 254 8000
Fax (03) 223 6594
etunimi.sukunimi@kpmg.ﬁ

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

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

Kiitämme
tukijoitamme!

www.hyxal.ﬁ

KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN
www.consti.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

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

KMVTurvapalvelut Oy

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

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

uutisia!

Juhannukseksi reserviin
ELÄVIIN KUVIIN
Tampereen Reserviläiset järjestää historiallisten
dokumenttielokuvien esityksiä piiritoimiston
kokoushuoneessa, Väinölänkatu 2, Tampere.

Ke 24.9. TÖRNI, SOTILAAN TARINA (58 min)
Ke 29.10. VIIPURINLAHTI KESÄLLÄ 1944 (57 min).
Esitykset alkavat klo 18. Vapaa pääsy, Tervetuloa!
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19. kesäkuuta 2014 reserviin siirtyi
noin 9 730 varusmiestä. Varusteensa
palauttivat saapumiserän II/13 vuoden palvelleet sekä saapumiserän I/14
viisi ja puoli kuukautta palvelleet varusmiehet. Noin kolmannes juhannukseksi siviilielämään palanneista
on saanut johtajakoulutuksen. Naisia
kotiutuvista oli noin 190.
Vanhemman saapumiserän kotiutumisen ja uusien varusmiesten palvelukseen astumisen välillä on nykyään parin viikon tauko. Maanantaina
7. heinäkuuta saapumiserässä II/14

palveluksensa aloittaa noin 12 800
asevelvollista ja vapaaehtoista naista.
Naisia tästä määrästä on noin 300.
Maavoimissa palveluksen aloittaa
noin 10 000, merivoimissa noin 1
700 ja ilmavoimissa noin 800 miestä
ja naista. Rajavartiolaitoksen joukkoihin menee noin 300 alokasta.
Eniten alokkaita vastaanottavat
Kainuun prikaati ja Karjalan prikaati,
jotka kumpikin odottavat lähes 2 000
alokasta. Ruotsinkielistä koulutusta
antavaan Uudenmaan prikaatiin menee noin 650 alokasta.
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Yleisöä Juupajoen perinnekorsulla.

Vapaaehtoisvoimin kunnostetut Kyynel-radio (vasemmalla) ja VRFKC-radioasema käyttövalmiina.

Perinneasuihin sonnustautuneet viestimiehet Keijo
Pakkanen (vasemmalla) ja Kari Salminen.

Kaatuneitten muistopäivä
Juupajoella ja Kangasalla
Kaatuneiden muistopäivää vietettiin sunnuntaina 18.5.2014 Veljeshovissa, Kopsamolla.
Juupajoen Sotaveteraanien perinnekorsu Suomelan pihapiirissä oli avoinna yleisölle kello
10-15. Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua myös vanhoihin sota-ajan viestivälineisiin.
Yhteyksiä pidettiin sähkötyksellä aidolla
Kyyneleellä, joka oli Suomessa kehitetty kevyt
sähkötyspartioradio. Kyynel-radiota käyttivät
aluksi jatkosodan aikana kaukopartiomiehet
yhteydenottoihin Päämajaan. Myöhemmäs-

sä vaiheessa jatkosotaa Kyynel-radiota käyttivät myös divisioonatason esikunnat viestien
välitykseen. Puheyhteyksiä varten käytössä oli
myös VRFKC (C-radio), joka oli Suomen puolustusvoimien johdolla 1940-luvulla kehitetty
selässä kannettava kenttäradio. Laitetta kutsuttiin Railiksi.
Tapahtuman järjestivät Juupajoen reserviläiset ja sen viestijaos Lylyn Viestivarikon radiokerho OI3V.
Timo Järvi

Juupajoen reserviläiset laskivat veteraanijärjestöjen seppeleen Kaatuneitten muistopäivänä. Kunniavartiossa Raija ja Pertti Vihusaari. Seppeleen
laskivat Jukka Tuomaala ja Tauno Kaukoniemi. Kuva: Jukka Jokinen.

Yleisö seuraa seppeleenlaskua Juupajoen kirkolla. Kuva: Jukka Jokinen.

Kangasalan sankarihaudalle reserviläisjärjestöjen seppeleen laskivat maj. Jari Lindell ja kers
Raimo Koivisto ja kunniavartiossa sot.mest. Lauri Harmainen (edessä) ja korpr. Väinö Hiltunen.

Kaatuneitten muistopäivää 18.5. saatiin viettää
Kangasalan sankarihaudalla kauniin hellesään
vallitessa.
Kaunis ilma oli houkutellut paikalle erittäin
runsaslukuisen yleisön muistotilaisuuteen, jota
lisäsi jo perinteiseksi muodostunut motoristien osallistuminen seppelten laskuun ja omaan
hartaustilaisuuteensa kirkossa. Motoristit avasi-

vat kautensa näin kunnioittamalla sodissamme
kaatuneita uhrauksistaan.
Tilaisuudessa puheen piti arkkitehti Eero
Järvenpää ja Kangasalan mieslaulajat kajauttivat komeasti alku- ja loppuvirret yhdessä paikalla olleen yleisön kanssa.
Jorma Laakso.

Pirtinmäellä odottivat lukuisat motoristien kulkupelit ajajiaan kirkonmenojen ja muistotilaisuuden ajan.

