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Taustatukea maanpuolustukseen – Juhlan vuosi

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
Ry (PMT) on saavuttamassa ”miehen 
iän” tänä vuonna täyttäessään 50 vuotta 
marraskuun lopulla. Pirkanmaan Maan-
puolustuksen Tuki Ry on toiminut 
Pirkanmaan Reservipiirien vankkana 
taustatukena jo vuosikymmenten ajan 
julkaisten Pirkan Viesti –lehteä ja pitäen 
tiiviisti yhteyksiä siviilimaailman yrityk-
siin ja organisaatioihin sekä Puolustus-
voimien eri yksiköihin.

Tuen keskeisiksi tehtäviksi on kirjat-
tu Pirkanmaan Reservipiirien taloudelli-
nen tukeminen, maanpuolustushengen 
ylläpitäminen ja edistäminen alueellaan, 
ylläpitää ja edistää sidosryhmäsuhteita 
Pirkanmaalla sekä Pirkan Viesti lehden 
julkaiseminen. Huolimatta merkittävis-
tä toimintaympäristön muutoksista ku-
luneiden 50 vuoden aikana, Pirkanmaan 
Maanpuolustuksen Tuki Ry on onnis-
tunut suorittamaan noita perustehtä-
viään vähintäänkin kiitettävällä tavalla. 
Tehtävissä onnistumisen ja tavoitteiden 
saavuttamisen taustalla on toiminut 

Tervehdys 
Pirkanmaalainen maanpuolustusväki

huomattavia määriä vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tekeviä ammattitaitoisia 
henkilöitä ja organisaatioita. Yhteistyö 
on ollut saumatonta kaikkien osapuolten 
kesken kaikkien tavoitellessa samaan tär-
keään ja selkeään päämäärään. Suuri kii-
tos kaikille aktiivisesti toimintaan osallis-
tuneille tahoille ja henkilöille.

Toimintaympäristömme muuttuu täl-
lä hetkellä ennen näkemättömällä vauh-
dilla. Veteraanisukupolvi ikääntyy ja 
harvenee joukossamme vieden osan ar-
vokkaasta perinteestä mennessään. Uu-
det sukupolvet eivät näe maanpuolus-
tusta enää samalla tavalla tärkeänä kuin 
tuo sodan jälkeinen sukupolvi. Maan-
puolustustyön arvostus on yhteiskun-
nassamme yleisesti laskenut vaikkakin 
viimeaikaiset tapahtumat ympärillämme 
ovat nostaneet poikkeusoloihin varautu-
misen taas kerran yhteiskunnan tärkeäk-
si perustehtäväksi. Maanpuolustuksen 
tukityön pitää myös kyetä muuttumaan 
ympäröivän yhteiskunnan mukana ja 
ajassa.

Tulevaisuuden toiminnan haasteem-
me sisältyvät noihin edellä mainittuihin 
muutoksiin. Vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön tekeminen kilpailee tasapäi-
sesti muiden vapaa-ajan harrasteiden 
kanssa ja veteraaniperinnön säilyttä-
minen nähdään ensiarvoisen tärkeänä 
osana tulevaa Suomalaista maanpuo-
lustustahtoa. Yritysmaailman ja mui-
den sidosryhmien tuki on välttämätön-
tä toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 
Pirkan Viesti -l ehti on jo osaltaan siirty-
nyt huomiseen erinomaisen verkkoleh-
den muodossa.

Suurimpana lähiajan haasteena näen 
Tuen yritysrenkaan jäsenmäärän kasvat-
tamisen ja aktivoitumisen nimenomaan 
yritysten suuntaan. Yritykset mittaavat 
saatua hyötyä suhteessa sijoitettuun tuen 
määrään. Tulemme järjestämään yritys-
jäsenille perinteiset yritys- ja varuskun-
tavierailut sekä kevään ammuntakilpai-
lut, mutta uutena ajatuksena on luoda 
tukirenkaan jäsenille todellinen verkos-
toitumisen alusta, josta yritykset saavat 

tuotteilleen ja palveluilleen oivallisen 
myyntikanavan ja merkittävää rahallista 
katetta.

Tulemme lähestymään Teitä vanho-
ja, nykyisiä ja uusia yritysjäseniämme 
uudella yhteistyökonseptillamme heti 
lomakauden jälkeen. Toivon näkevä-
ni mahdollisimman monen yhteistyö-
kumppanimme juhlassamme marras-
kuun 29. päivänä Tampereella.

Yhteistyöterveisin

  Hannu Jokinen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki Ry
(PMT)

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry:n vuosikokous järjestettiin sun-
nuntaina 26. huhtikuuta Reservijärjes-
töjen kokoussali Marskissa, Tampereella. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Re-
serviläispiirin puheenjohtaja, vääpeli res 
Juha Moijanen ja sihteeriksi yhdistyksen 
hallituksen sihteeri Piritta Laurila. Pai-
kalle saapui 24 yhdistyksen jäsentä. Koko-
uksessa käsiteltiin muun muassa edellisen 
toimintavuoden vuosi- ja tilikertomukset 
sekä kuluvan vuoden talous- ja toiminta-
suunnitelma. Vuoden 2015 suurin tapah-
tuma on yhdistyksen 50-vuotisjuhlan jär-
jestäminen 29. marraskuuta. 

Kokouksessa yhdistykselle valittiin 
myös uusi puheenjohtaja koska puheen-
johtajana neljä vuotta toiminut majuri 
res Jari Lindell ei enää asettunut ehdol-

le. Yhdistyksen uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin yliluutnantti res Hannu 
Jokinen. Jokinen on toiminut Tuen 
hallinnossa jo kymmenen vuotta ja hän 
on ollut myös Pirkanmaan Reserviup-
seeripiirin puheenjohtajana. 49-vuotias 
Hannu Jokinen on Molok Oy:n toimi-
tusjohtaja.

Tuen hallitukseen valittiin uusina jäse-
ninä Jussi Aro ja Arto Teittinen. Halli-
tukseen kuuluu yhteensä 12 jäsentä sekä 
lisäksi piirien puheenjohtajat ja yhdis-
tyksen puheenjohtaja. Jari Lindell kiitti 
kaikkia saamastaan tuesta kuluneina pu-
heenjohtajavuosinaan ja totesi, että Tu-
ella on mahtava porukka, jonka kanssa 
on ollut mukava tehdä töitä.

  Sirkka Ojala

Majuri res Jari Lindell avasi kokouksen. Lindell luopui puheenjohtajan tehtävästään. 
Hän ehti toimia PMT ry:n hallinnossa yhtäjaksoisesti kaikkiaan 15 vuotta. 
Kokouksen sihteerin tehtäviä hoiti Piritta Laurila.

  Kokoukseen osallistui kaikkiaan 24 yhdistyksen jäsentä.

PMT ry:lle valittiin 
uusi puheenjohtaja
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Sirkka Ojala
päätoimittaja, Pirkan Viesti -lehti

sirkka.ojala@gmail.com

Palikat 
kohdalleen!
Hiljattain muuan Helsingin Sa-
nomiin säännöllisesti kolumne-
ja kirjoittava vapaa toimittaja teki 
johtopäätöksen, vähän horjuvalla 
matematiikalla, että julkisen talou-
den säästöissä tehdään varainsiirto 
lapsilta ja opiskelijoilta varustautu-
miseen. Edelleen hän kirjoitti, että 
valmisteltavan hävittäjähankinnan 
sekä muiden Puolustusvoimien han-
kintasuunnitelmien että reserviläis-
kirjeen välillä on vahva yhteys ki-
ristyneeseen maailmanpoliittiseen 
tilanteeseen. ”Tämä ei voi olla sattu-
maa” hän kirjoitti ja loi vahvan viit-
tauksen jos ei salaliittoteoriaan niin 
ainakin kabinettipolitiikkaan. Kir-
joittajalla on ollut mielestäni ”hyvä 
kynä” ja kolumnistille kuuluva haas-
tava ote, mutta nyt oli jäänyt toimit-
tajalta pohjatyöt tekemättä.

Mitenkä asioita oikoisi? Puolus-
tusministeriö ja ennen kaikkea Puo-
lustusvoimat ovat toteuttaneet viime 
vuosien menoleikkaukset vaaditussa 
laajuudessaan. Toinen vastuunkan-
taja on ollut Sisäasiainministeriö, 
sekin merkittävä turvallisuusviran-
omainen. Muut hallinnonalat eivät 
ole päässeet lähellekään säästötavoit-
teitaan. Suuret investoinnit ovat eri 
asia. Niin Ilmavoimien kuin muiden-
kin puolustushaarojen investointioh-
jelmat ovat olleet tiedossa vuosikym-
meniä. Kun Hornetit tulivat noin 20 
vuotta sitten, oli niiden elinkaari ja 
uushankinnan ajankohta arvioitu jo 
hankintavaiheessa samoin kuin päi-
vitystarpeet. Asetekninen kehitys 
on tuonut luonnollisesti muutoksia 
elinkaariajatteluun ja päivitysten si-
sältöön, mutta ”iso kuva” on ollut 
selvillä kymmeniä vuosia. Sama pä-
tee myös Meri- ja Maavoimien suu-
riin investointeihin.

Puolustusvoimien suuria inves-
tointeja ei kiskota lasten ja imeväis-
ten suusta. Ne edellyttävät erillis-
rahoitusta, ne jakautuvat pitkälle 
aikavälille ja ulkomaisten hankinto-
jen osalta niihin liittyy käytännös-
sä aina ns. vastakauppoja eli niillä 
on työllistävä kotimainen vaikutus. 
Lisäksi kotimaista työllisyyttä lisää 
yleensä tiettyjen kokoamis- ja modi-
fi ointitöiden tekeminen Suomessa. 
Suuret investoinnit ovat olleet esillä 
jo edellisten investointien alusta läh-
tien. Poliittinen muisti ja vallitseva 
poliittinen todellisuus eivät tätä aina 
muista tai halua muistaa. Nyt ”muis-
tamattomuus” sekä päivänpolitiikka 
kohtaavat ja johtavat jonkin tason 
ylireagointiin.

Venäjän muuttunut rooli kansain-
välisessä politiikassa vaikuttaa vah-
vasti Suomen turvallisuuspoliittiseen 
ajatteluun, mutta ei anna perusteita 
ylilyönteihin. Maanpuolustusväen 
kannalta tässä huolestuttavassa muu-
toksessa on kuitenkin se suotuisa 

piirre, että poliittinen päätöksente-
ko suhtautuu suopeasti puolustusky-
vyn kehittämiseen. Se vis pacem, para 
bellum. Jos haluat rauhaa, valmistau-
du sotaan. Publius Flavius Vegetius 
Renatuksen lausuma kertoo antiikin 
näkemyksen käsitteeseen uskotta-
va puolustus ja tuo näkemys kantaa 
edelleen.

Sisäisestä turvallisuudesta on kes-
kusteltu meillä yllättävän vähän ken-
ties siksi, että mitään dramaattista 
ei ole tapahtunut. Vielä. Toivotta-
vasti ei tapahdukaan, mutta Suomi 
on monikulttuuristunut kasvaval-
la vauhdilla, ja kotouttamistoimissa 
kohdataan maailmankylän haasteet. 
Näistä uskonnollinen fundamenta-
lismi ja siihen liittyvä ekstremistinen 
raaka väkivalta voivat tavoittaa kenet 
tahansa. Venäjän varjoon on jäänyt 
ns. arabikevään seurauksena nous-
sut väkivaltainen liikehdintä, joka on 
saanut rekryyttejä myös Suomesta. 
Montako on muuten rekrytoitunut 
jommallekummalle puolelle Ukrai-
nan kriisiä? Joka tapauksessa väestön 
ikärakenne ja huoltosuhde edellyttä-
vät käytännössä työperäistä maahan-
muuttoa, ja Suomi ottaa myös kan-
sainvälisten sopimusten perusteella 
vastaan pakolaisia. Kyllä viranomai-
set valvovat sisäistä turvallisuutta 
sekä tuntevat muuttuneet olosuh-
teet, mutta toimet on voitava sopeut-
taa vallitsevaan tuvallisuusympäris-
töön. Ruusunen herää suudelmaan 
vain sadussa.

Lopuksi voisi muistuttaa ”länsi-
maisen demokratian kuplasta”, jossa 
me usein elämme. Suomen Kuvaleh-
dessä oli hiljattain Puolustusvoimain 
evp. komentaja Gustav Hägglundin 
haastattelu, jossa hän listasi myyttejä 
ja todellisuutta. Suurin osa maailman 
väestöstä elää järjestelmissä, joissa 
monipuoluedemokratia, parlamen-
tarismi, yhdenmukaisuus lain edes-
sä, uskonnonvapaus, sukupuolten 
välinen tasa-arvo, vapaat vaalit, sa-
nanvapaus, vapaa koulutus ym. ovat 
kuollut kirjain tai niitä ei kerta kaik-
kiaan ole. Näiden maiden kulttuuri-
nen tausta voi olla kovin erilainen ja/
tai vallanpitäjien pirtaan ei demokra-
tia sovi. Tämä on tiedostettava, kun 
toimimme maailmalla ja monikult-
tuuristuvassa Suomessa. On muis-
tettava, että näitä arvoja puolustam-
me, ja näiden arvojen puolesta lähes 
100 000 miestä kaatui yli 70 vuotta 
sitten. Monen maan kansalaiset tais-
televat ja kuolevat näiden arvojen 
puolesta ja siksi näiden oikeuksien 
käyttämättömyys kuten äänestämät-
tä jättäminen on oikeastaan loukka-
us näiden arvojen puolesta kuolleita 
sankarivainajia kohtaan. Vaikutta-
kaa, koska meillä on siihen oikeus.

Hyvän kesän terveisin

Jorma Suonio
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Kunnia, 
velvollisuus, tahto

Raimo Ojala
tiedottaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

1700 luvulla syntyneen ja Suomen 
sodassakin taistelleen kenraaliluut-
nantti G. C. von Döbelnin tunnus-
lause oli ”Kunnia, velvollisuus ja tah-
to”. Tunnuslause syntyi kun hän kysyi 
vaikeasti haavoittuneelta suomalais-
sotilaalta, että voiko tämä seurata jou-
kon mukana, ja sai vastaukseksi ”Kul-
jen kunnian, velvollisuuden ja tahdon 
voimalla.” 

Myös kuuluisa sotateoreetikko Carl 
von Clausewitz on tuonut esiin mi-
ten sotilaallinen toiminta on henkisten 
voimien ja vaikutusten kenttää. Var-
sinkaan sodan muuttuvassa maailmas-
sa mikään ei ole varmaa, jonka vuoksi 
on tärkeää toivon ja uskon luominen. 
Sodan kuvan modernisoitumisesta ja 
koneellistumisesta huolimatta ihmisen 
merkitys, sekä ennen kaikkea yksilön ja 
yhteisön henkiset voimavarat ovat kes-
keisiä taistelumenestyksen kannalta.

Mitenkä kunnia, velvollisuus ja tah-
to näyttäytyy nykypäivän Suomessa? 

Kunnia tarkoittaa yksilön saamaa 
arvonantoa, jota jokainen kansalainen 
on oikeutettu nauttimaan ihmisenä ja 
yhteiskunnan jäsenenä. Se on arvos-
tettua julkisuutta, jonka on seurausta 
myönteisistä ja asioita eteenpäin vie-
vistä teoista.

Suomen kansalaisuuteen liittyy oi-
keuksia, mutta myös velvollisuuksia. 
Eräs merkittävä velvollisuus on puo-
lustaa tätä maata. Velvollisuus on yksi-
löön kohdistuvaa painetta, joka ohjaa 
käyttäytymistä. Vaikka velvollisuuksia 
ohjaavatkin usein lait, myös yksilön 
moraalikäsitykset ja arvomaailma oh-
jaavat käyttäytymistä. 

Tahto on ihmisen kykyä ja rohke-
utta tehdä harkittuja valintoja. Maan-
puolustustahtoon liittyy halu, johon 
sisältyy kunnian ja velvollisuuden 

tunteet, yhteenkuuluvuus sekä ennen 
kaikkea isänmaanrakkaus. Erityisesti 
kriisitilanteissa nousee esiin se, että il-
man tahtoa ei synny tekoja. 

Velvollisuus ja sen pohjalta muodos-
tettu tahto on sellaista henkilökoh-
taista rohkeutta, joka luo edellytyk-
set puolustaa maatamme sekä tarpeen 
niin vaatiessa jopa uhrata itsensä yh-
teisen turvallisuuden ja suomen kan-
san vapauden vuoksi. 

Reserviläisjärjestöjen, liittotasol-
ta aina paikallisiin yhdistyksiin asti, 
keskeisenä toiminnan tavoitteena on 
kohottaa sekä ylläpitää maanpuolus-
tustahtoa. Jo liittymällä jäseneksi voi 
ilmaista kannatuksensa. Tutkimuksissa 
on kuitenkin todettu, että monille Re-
serviläisliiton jäsenille tärkein jäsenetu 
on mahdollisuus osallistua liiton ja sen 
yhdistysten sekä piirien järjestämään 
toimintaan, joka useasti ainakin välil-
lisesti liittyy maanpuolustustahtoon.
Kunnia, velvollisuus, tahto kiteytyy F. 
E. Sillanpään vuonna 1939 kirjoitta-
man runon pohjalta tehdyssä Sillan-
pään–marssilaulussa. Sanoitus herättää 
voimakkaita isänmaalisia tuntoja, ja 
niistä välittyy rauhanomaisuus ja tinki-
mätön tahto puolustaa isänmaata. 

Marssilaulu päättyy säkeisiin:
[...]Kun on vaaralle alttiina syntymä-
maa kotiaskareet jäädä saa. 
Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki 
kallehin on vapaus.
Tääll’ on suorana seistä ja kaatua joka 
miehellä oikeus. 
Siis te lapset ja vanhukset, ja te äidit 
ja morsiamet,
niin kauan teillä on suojattu lies kun 
on pystyssä yksikin mies.

Hyvää, toimeliasta ja turvallista 
kesää, sääolosuhteista riippumatta!

Kauan odotettu kesä on taas täällä. 
Lomasäitä on kilvan ennustettu ja hel-
teitä odotettu. Pitkät valoisat kesäillat 
ja suven tuoksutkin riittävät, kunhan 
vaan on kesäloma. Kesällä suomalaiset 
lataavatkin ”akkunsa” tulevien pimei-
den talvikuukausien koitoksia varten. 

Monille jatkuvaan kiireeseen tottu-
neille pysähtyneisyys ja tekemättömyys 
voivat kuitenkin tuntua mahdottomalta. 
Meidän olisi kuitenkin terveellistä ope-
tella myös joutenoloa. Mielen ollessa va-
paana paineista, voi myös avautua aivan 
uusia näkökulmia. Nautitaan siis kesästä 
sateineen ja auringonpaisteineen, hyttys-
ten ininöineen ja puutarhatöineen.

Tämä Pirkan Viesti-lehden kesänu-
mero kolahtaa postilaatikkoihin juuri 

Vihdoinkin kesä 
ja kesäloma

aktiivisimman lomakauden keskellä. 
Paperilehteä onkin mukava lueskella 
vaikka mökkilaiturilla ahvenia narra-
tessa tai riippukeinussa makoillen. Tar-
peen vaatiessa lehteä voi toki käyttää 
myös inisevien itikoiden häätämiseen. 
Nettiyhteyden päässä kesäänsä viettä-
vien kannattaa myös välillä surffailla 
www.pirkanviesti.fi  –sivustolle ja orien-
toitua näin jo tulevan syksyn maan-
puolustuskoitoksiin. Näistä ensimmäi-
senä onkin vuorossa Tampereella 4. - 6. 
syyskuuta järjestettävä Kokonaisturval-
lisuus 2015 -suurtapahtuma. Nähdään 
siis viimeistään siellä!

Mukavaa ja rentouttavaa kesää! 
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Heramalla huomioitiin 
maanpuolustuskentän eri sektoreilla ahertaneita
Toukokuun viimeisenä sunnuntaina 
vedettiin siniristilippu juhlallisesti He-
raman asevelimajan lippusalkoon Pir-
kanmaan Reserviupseeripiirin palkitse-
mistilaisuutta juhlistamaan. 

Useiden vuosien ajan Kangasalan Re-
serviupseerikerhon omistama, kauniin 
Heramajärven rannalla sijaitseva maja 
onkin tarjonnut hienot puitteet piirin 
”kesäkuun 4. päivän” palkitsemistilaisuu-
delle. Tänä vuonna säiden haltijan olles-
sa suosiollinen, tilaisuus saatiin järjestää 
kauniin kesäisen luonnon keskellä. 

Piirin puheenjohtaja majuri res Jorma 
Suonio totesi tilaisuuden avaussanois-
saan, että Suomessa vallitseva yleinen 
asevelvollisuus tarkoittaa myös sitä, että 
poikkeusolojen puolustusvoimat koo-
taan lähes pääasiallisesti reserviläisistä 
ja kantahenkilökunnan osuus on pieni. 
Suonio muistutti, että reservin velvol-

lisuus onkin omatoimisesti huolehtia 
omasta kunnostaan ja sotilastaidois-
taan sekä seurata alan yleistä kehitys-
tä. Suonion mukaan puolustusvoimien 
järjestämien kertausharjoitusten lisäk-
si tähän antavat oivan mahdollisuuden 
myös Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen ja järjestökentän tarjoama kou-
lutus ja tapahtumat. Suonio toikin esiin 
miten Heramalla palkittu väki on teh-
nyt työtä tämän maanpuolustuskentän 
eri sektoreilla, niin sotilas osa-alueel-
la kun myös henkisellä puolella. Näin 
palkittu joukko on hyvin moninainen, 
mutta jokaisen tekemä maanpuolustus-
työ on yhtä arvokasta, sillä maanpuo-
lustus on aina kokonaisuus joka kattaa 
kaikki yhteiskunnan osa-alueet, kiteytti 
puheenjohtaja. 

  Sirkka Ojala Kapteeni Juha-Matti Ritakallio vastaanotti RUL:n korkeimman huomionosoituksen, kul-
taisen ansiomitalin soljen kera. Mitalin luovuttivat piirin puheenjohtaja, majuri res Jorma 
Suonio sekä piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja majuri res Jari Lindell.

Yliluutnantti Ilkka Pikkola vastasi perinteiseen 
tapaan tilaisuuden muonituksesta.

  Komeat ratsumiehet vas. ratsumies Kai Gylling ja 
rakuuna Markus Rautiainen laukkasivat Heramalle 
noutamaan Pirkanmaan Reserviupseeripiirin prons-
sisia ansiomitaleita.

Heraman ryhmäpotretti kauniin keväisen metsän keskellä.
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Toimintaa yhdistyksissä!

Viestimies-kilpailun järjestämisvuorossa 
oli tänä vuonna Tampereen Reserviläiset. 
Sillanpään majan maastossa pidetyn kil-
pailun voitti niukasti Eero Harala. Kisa 
mittasi monipuolisesti viestimiestaitoja 

Kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Viestimies-kilpailun voittaja Eero Harala.

Tiukka ja tasainen Viestimies-kilpailu 
ja järjestetään seuraavan kerran touko-
kuun 2016 viimeisenä maanantaina pe-
rinteiseen tapaan. 

  Raimo Ojala

Reservinyhdistykset järjestivät yh-
dessä perinteisen keväisen ammun-
tapäivän lauantaina 25. huhtikuuta. 
Paikkana oli Satakunnan Lennos-
ton ampumarata Pirkkalassa.

Mukaan tapahtumaan osallistui 
kaiken kaikkiaan 20 reserviläistä. 
Tapahtuman tarkoituksena oli pe-
rusammuntaharjoituksen lisäksi 
mahdollisuus yhdessä olemiseen.

Aamupäivällä ammuttiin RK-am-
munta 150 metrin radalla. Ammunto-
jen välissä nautittiin järjestäjien tarjo-
amaa evästä ja vaihdettiin kuulumisia. 
Iltapäivällä suoritettiin pistooliammun-
ta 25 metrin radalla. Tapahtumassa val-
litsi leppoisa tunnelma ja auringonpais-
teinen sää suosi osallistujia.

  Johanna Peltomäki

Ammuntapäivä Ylöjärvellä

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkit-
semistilaisuudessa jaettiin liiton ja piirin 
huomionosoituksia. Valtiollisia mitaleja 
piiri ei tänä vuonna hakenut. Korkein 
huomionosoitus – RUL:n kultainen an-
siomitalit soljen kera luovutettiin, kap-
teeni Juha-Matti Ritakalliolle. Mitali 
on myönnetty myös majuri Arto Teit-

   Everstiluutnantti Panu Bergius kätte-
lee piirin puheenjohtaja, majuri res Jorma 
Suoniota RUL:n kultainen ansiomitali rin-
nassaan.

  Majuri res Jorma Suonio kiinnitti kap-
teeni Jarkko Tikan rintaan RUL:n kultaisen 
ansiomitalin.

tiselle, mutta hän vastaanottaa mitalin 
myöhemmin Ylöjärven Reserviupseeri-
en 60-vuotisjuhlassa.

RUL:n kultainen ansiomitali myön-
nettiin 4.6. evl Panu Bergiukselle, maj 
Martti Heinisuolle, maj Aapo Nurmel-
le, kapt Jarkko Tikalle sekä ylil Panu 
Maijalalle. 

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n 
palkitsemat 4.6.2015

Veteraanikonsertti Tampereella
Pirkanmaan veteraanikonsertti: Suomi on hyvä maa järjestettiin Tampereella 
25.huhtikuuta. Konsertti oli upea isänmaallinen esitys, jossa riitti kuultavaa ja näh-
tävää. Tampereen Seudun Reserviläisnaiset (Anne-Leena Rapo, Tiina Kokkola ja 
Merja Soininen-Välimäki) jalkautuivat Sampolan aulaan veteraanikeräyslippaiden 
kanssa. Kaikkiin lippaisiin karttui mukavasti rahaa. Kerääjät kiittävät.

TSRN jäsenet osallistuivat Likkojen Lenkkiin
Tuulisena mutta aurinkoisena lauantaina 23.toukokuuta tuhannet naiset pyrähtivät 
lenkille Pyynikin maisemiin. Tampereen Seudun Reserviläisnaisista matkaan lähti-
vät Tiina Kokkola, Mervi Rajamäki, Hannele Heino, Päivi Mäkinen ja Leena Jokiluo-
ma. Yhdistys kannustaa jäseniään liikkumaan ja järjestää muun muassa elokuussa 
(18.8.) ohjatun sauvakävelylenkin Niihaman maastossa.

RUL ham -mitalin saivat: Evl Aarno 
Torikka, maj Veli Rajala, evl Ilkka Til-
li, kapt Petteri Mattila, ylil Marko Jarva, 
yli Juha Virolainen, ylil Lauri Wirola, ltn 
Janne Rantanen ja vänr Jali Smolander.

Piirin kultainen ansiomitali myönnet-
tiin ltn Konsta Punkalle. 

Piirin hopeisen ansiomitalin saivat kapt 
Mikko Hörkkö, ylil Jaakko Uusitalo, 
ylil Riku Heikkilä ja ltn Jari Lundan.

Piirin pronssinen ansiomitali myönnet-

tiin ltn Pekka Vitikaiselle ja vänr Tapio 
Koivuniemelle. Pronssisen mitalin kävi-
vät Heramalla pokkaamassa myös kome-
at rakuunat ratsuineen: ratsumies, ylik 
Kai Gylling ja rakuuna, lääkintäylil Mar-
kus Rautiainen molemmat Hämeen Es-
kadroonasta. 

Kangasalan Reserviupseerikerho huo-
mioi lisäksi sotilasmestari Raimo Oja-
lan RUL:n puujalustalla olevalla maan-
puolustus peruskalliomme-mitalilla.

Kaikki palkitut eivät päässeet tilaisuu-
teen, mutta he vastaanottavat mitalinsa 
myöhemmin esimerkiksi piirien syysko-
koustapahtumassa Nokialla.

Palkitsemisten jälkeen tilaisuus jatkui 
leppoisan veljesillan merkeissä. Vatsan-
täytteeksi talo tarjosi maukasta herne-
rokkaa ja pannukahvit. Myös sauna läm-
peni ja Haramajärvi tarjosi halukkaille 
viileän kylvyn.  
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www.pirkanviesti.fi  
aineisto: pirkanviesti@gmail.com

Hengellinen palsta

Olemme kaikki jostakin kotoisin. Jo-
kaisella meillä on juuremme. Niiden 
merkitys on suuri, vaikka maailma yhä 
laajemmin ja nopeammin tulee kaukaa-
kin meitä lähelle. Juuriamme arvosta-
vat asenteet rohkaisevat myös avoimeen 
vuorovaikutukseen erilaisuuden lisään-
tyessä.

Isänmaamme on Suomi. Enää vain 
harvat elossa olevat ovat vanhempia 
kuin itsenäinen kotimaamme. Toivot-
tavasti emme silti koskaan ala pitää it-
senäistä isänmaata itsestäänselvyytenä. 
Kaikki hyvät lahjat vaativat hoitoa ja 
arvostusta.

Isänmaata on tarvittaessa puolustet-
tava. Arvostamme suuresti niitä meitä 
edeltäneitä sukupolvia, jotka joutuivat 
käyttämään merkittävän osan nuoruu-
destaan isänmaan hyväksi rintamalla. 
Toivottavasti isänmaan puolustamiseen 
ei enää koskaan tarvittaisi aseita. 

Me suomalaiset tarvitsemme keski-
näistä yhteenkuuluvuutta, luottamusta 
ja toinen toistemme arvostusta. Erilai-
suutemme on haaste. Se on kuitenkin 
paljon enemmän mahdollisuus kuin 
uhka. Kaveria ei jätetä on asenne ja toi-

mintatapa, jota tarvitsemme myös rau-
han aikana. Tämän päivän Suomessa sil-
le on yhä enemmän käyttöä.

Suomi on kasvavassa määrin oma maa 
myös heille, joiden juuret ovat kaukana 
täältä. Toisenlaiset kulttuurit haastavat 
vuorovaikutukseen. Erilaisuus on mah-
dollisuus, josta voi oppia paljon. Turhan 
usein se näyttäytyy uhkana. Meidän ih-
misten juurissa on paljon myös yhteistä, 
vaikka päältäpäin katsottuna erilaisuus 
on suuri.

Me kaikki tarvitsemme rakkautta ja 
luottamusta. Jokaiselle meistä on tärkeää 
jakamaton ja luovuttamaton ihmisarvo. 
Se ei saa olla riippuvainen menestyksestä 
tai sen puuttumisesta. Meillä kaikilla on 
oikeus aloittaa alusta puhtaalta pöydäl-
tä. Omat tai muiden väärät teot eivät saa 
viedä oikeutta tulevaisuuteen.

Isänmaan ehkä keskeisin symboli on 
lippu. Lipussamme valkoiselle pohjalle 
piirtyy sininen risti. Yhä useammin se 
liehuu maailmalla muiden erilaisten lip-
pujen keskellä. Sinne se kuuluukin. Siel-
tä se on myös helppo erottaa. Pienen ei 
tarvitse hukkua massaan eikä suurempi-
en jalkoihin.

Siniristilippu kertoo myös siitä, minkä 
varaan tämä maa on haluttu eri vaiheissa 
rakentaa. Risti on kristillisen uskon sym-
boli. Risti on myös viesti ylösnousemuk-
sesta. Isänmaa on ihmistä pitkäikäisem-
pi. Enää ei kestä kauaa, kun olemme 
kaikki syntyneet itsenäisessä Suomessa. 
Me tulemme vuorollamme ja me myös 
lähdemme vuorollamme. Jätämme ku-
kin aikanamme isänmaan seuraaville 
polville.

Isänmaa on sanana myös viesti tule-
vasta. ”He olivat vain etäältä nähneet 
sen ja tervehtivät sitä iloiten, tunnusta-
en olevansa vieraita ja muukalaisia maan 
päällä. Ne jotka puhuvat näin, osoitta-
vat kaipaavansa isänmaata. He odottivat 
parempaa, taivaallista isänmaata.” Sanat 
ovat uudesta testamentista heprealaiskir-
jeestä.

Jumalan todellisuus ylittää ajan, pai-
kan ja ymmärryksemme rajat. Sik-
si se koskettaa ja lohduttaa syvältä ja 
kestävästi. Siksi se myös herättää mo-
nia kipeitäkin kysymyksiä, jotka eivät 
ymmärryksellemme avaudu. Jumalan 
maailma kantaa. Toisen maailman ääni 
kantautuu repaleiseen elämäämme ar-

Isänmaan arvo

mahtaen ja luoden toivoa. Lähellä Kris-
tusta edes kuoleman raja ei ole lopul-
linen.

Jumalan todellisuutta joudumme ku-
vaamaan sanoilla, koska muutakaan 
mahdollisuutta ei ole. Isänmaan merki-
tys on suuri. Samalla haluamme käyttää 
samaa sanaa myös symbolina siitä tule-
vasta, jota emme vielä voi tuntea kuin 
ehkä välähdyksinä. Taivaallinen Isänmaa 
on meitä kaikkia varten. Sitä kannattaa 
odottaa, sitä kannattaa kaivata. Sen toi-
vo kantaa silloinkin, kun omat voimat 
ovat vähissä.

Isänmaalla on arvoa sanan kaikissa 
merkityksissä.

  Timo Takala
rovasti, kehitysjohtaja

Tampereen ev.lut. seurakunnat

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

Klo 18.00 Kahvit
Klo 18.30 Kenraalimajuri (res), 

VTT Pertti Salminen: Puolustus-
poliittiset haasteet syksyn 2015 

turvallisuustilanteessa
Klo 19.45 Iltahartaus, Kirkkoherra 

Olli-Pekka Silfverhuth
Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan Reservipii-
rien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta 
yhdessä Pirkkalan seurakunnan ja Pirkka-

lan Hämeenpuolen Marttojen kanssa.

Kuljetustarpeista pyydetään ottamaan yh-
teyttä Henkisen maanpuolustuksen toimi-
kunnan puheenjohtajaan Leo Ukkoseen, 

puh. 040 503 2350 tai 
leksa.ukkonen@saunalahti.fi 

TEEMA- JA KIRKKOILTATEEMA- JA KIRKKOILTA
PIRKKALAN KIRKOSSAPIRKKALAN KIRKOSSA
Perkiöntie 40, 33960 PirkkalaPerkiöntie 40, 33960 Pirkkala

Tiistaina 15.9.2015Tiistaina 15.9.2015

4.7.2015 50 vuo  a Ylik Rantamaa Hannu Muurame/Virrat
20.8.2015 75 vuo  a Ylik Mikkola Paavo Virrat
21.8.2015 60 vuo  a Alik Murtolah   Lasse Virrat
11.9.2015 50 vuo  a päätoimi  aja Ojala Sirkka Tampere

Merkkipäiviä

Kukkien lasku klo 12.30

Muistotykki

OHJELMA KLO 13.00

Dekati Oy

Kesäpäivä Kangasalla

Ilmavoimien soittokunta

Pirkanmaan ilmatorjuntakilta 50 vuotta

Killan puheenjohtaja Ilkka Tuomisto

Sillanpään marssilaulu

Ilmavoimien soittokunta

Juhlapuhe

Kenraaliluutnantti Antti Simola

Muistoja Pohjolasta

Ilmavoimien soittokunta

Kuvia ja muistoja Vatialasta

Eversti Rauli Korpela

Vapaa sana

Dekati Oy

Kenraalimajuri Kalervo Sipi

Nuijamiesten marssi

Ilmavoimien soittokunta

Kahvitus ja tutustuminen paikkoihin

Sotilaskotiauto ja alue

Arkipuku. Vp 17.8. mennessä 

Ilkka Tuomisto, 040 033 9833, ilkka.tuomisto@iki.fi  

tai Elias Kärki, 050 586 5181, elias.karki@kotikone.fi 

PIRKANMAAN ILMATORJUNTAKILLAN 
50-VUOTISJUHLA JA PATTERISTOSSA 

PALVELLEIDEN TAPAAMINEN 
22.8.2015 VATIALASSA

KUTSU

Tervetuloa näkemään entisten kasarmien tilalle tullut 
teollisuus- ja asuinalue. Jotain on vanhasta vielä jäljellä 
nähtävänä muuttuneessa vireässä miljöössä.
Tilaisuus on tarkoitettu Ilmatorjuntayhdistyksen valta-
kunnallisen ja paikallisen jäsenkunnan lisäksi erityisesti 
niille ilmatorjuntahenkilöille, jotka ovat kuuluneet TA-
MITPSTOn henkilökuntaan tai palvelleet varusmiehinä 
1950–1980 Vatialan varuskunnassa.

Levittäkää vanhoille IT-kavereillenne tietoa tästä loppu-
kesän maanpuolustushenkisestä juhlasta. Ilmoittautua 
voi vaikka ei olisi nyt jäsenenä. Rantasaunakin lämmi-
tetään.



Pirkan Viesti 3  2015

7

Pirkanmaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi , www.mpk.fi 

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

21.–23.8. ERITYISRYHMIEN JATKO-
TURVAKURSSI PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään puolustusvoimien toimintaan ja 

selviytymiseen maastossa
• kurssi on jatkoa toukokuun kurssille
29.8. RESERVILÄISPÄIVÄ
• perinteinen ampumakilpailu
• 4 muuta koulutusrastia (VIRVE, lähitaistelu, ampuma-

asento ja asekäsittely, kenttälääkintä)
4.–6.9. KOKONAISTURVALLISUUS-
MESSUT TAMPEREEN MESSU- JA 
URHEILUKESKUS
• MPK:n esittelypiste
5.9. VÄNRIKKIPÄIVÄ LAKIALASSA
• päivän aikana perehdytään Pirkanmaan aluetoimis-

ton, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen ja MPK:n 
ajankohtaisiin asioihin

• partioiden välinen kilpailu
4.–6.9. VIESTIKURSSI NIINISALOSSA
• kurssilla opetellaan kenttäviestivälineitä (radiot, 

VIRVE) sekä niiden käyttöä
11. – 13.9. JOHLA/MATI-KURSSI 
• kurssi on tarkoitettu paikallispataljoonan henkilöstölle
• kurssilla opetellaan johtamislaitteen käyttöä
18.–20.9. PATALJOONAN SUUNNITTELU-
KURSSI
• kurssilla perehdytään pataljoonan komentajan tilan-

teenarviointiin ja päätöksen tekemiseen
25.–27.9. KENTTÄLÄÄKINTÄ 2
• kurssilla perehdytään komppanian tason kenttälää-

kintään
25.–27.9. TULIPATTERIN KOMENTO-
PAIKKAKURSSI
• kurssilla perehdytään tykin ampumakuntoon ja kyt-

kemiskuntoon laittamiseen, viuhkaamiseen ja tykin 
suuntaamiseen, ampuma-arvojen laskemiseen

26. – 27.9. KEVYTASEKURSSI 
• kurssilla perehdytään jalkaväen kevyisiin aseisiin, kä-

sittely ja taktinen käyttö (ei ammuntaa)
Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n koulutustarjonta-
sivuilta www.mpk.fi/Pirkanmaa 

Tervetuloa mukaan!

Petkeleen pläjäys
Kesällä ladataan akkuja

Perehdyttäminen osaltani on saatu loppuun kesä-
kuun puolivälissä. Kumppanin keskeiset toimijat on 
tavattu ja palaverit pidetty, sekä kulkuluvat ja avaimet 
Pirkkalaan on kuitattu. Perehtyminen on tietenkin 

jatkuva prosessi, jossa olen saamassa lisätukea mui-
den piirien ja alueiden toimijoilta. Uskon lujasti elin-
ikäiseen oppimisprosessiin tässäkin asiassa. 

Iso kuva on Ilmapuolustuspiirin osalta minulle sel-
vä. Ilmapuolustuspiiri ja sen läntinen koulutusalue 
ovat ilmavoimien kumppani koulutusorganisaationa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelua tehdään tilaa-
jan tarpeesta, ja että vastavuoroisesti omaa organisaa-
tiota ja sen osaamista kehitetään jatkuvasti.

Käytännön tekemisen tasolla ja vietynä yksittäisen 
kouluttajan toimintaan se tarkoittaa sitä, että koulu-
tuspäällikön ja kouluttajien tulee olla valppaana. On 
kyettävä haistamaan itsensä kehittämisen mahdolli-
suudet ja käyttää niin puolustusvoimien kuin MPK:n 
omaa koulutusjärjestelmää. Oman ajan käyttö itsensä 
kehittämiseen tuntuu kouluttajillani olevan perustoi-
mintapa.

Vuoden 2016 osalta suunnittelu on käynnissä ja 
koulutuskalenteri ajankohtineen on läntisen kou-
lutusalueen osaltakin jo hahmollaan. Syksyn kou-
lutustapahtumissa ja palavereissa tätä informaatiota 
jaetaan valmistelun edetessä ns. kypsään vaiheeseen. 
Kouluttajat, jotka sitoutuvat tehtäviin, tarvitsevat 
nämä tiedot etupainotteisesti.

Tapaamme Kokonaisturvallisuusmessuilla, jotka 
avaavat Pirkanmaan maanpuolustajien syyskau-
den. Poiketkaa MPK:n osastolla!

  Ari Pakarinen
aluepäällikkö

MPK
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue

29.8.2015 RESERVILÄISPÄIVÄ PIRKKALASSA

Kesä on sellaista aikaa, jolloin me suomalaiset voimme nauttia run-
saasta päivänvalosta ja ladata akkuja siihen asti, kunnes taas ede-
tään kohti pimenevää syksyä ja talven kaamosta. Toivotan omalle 
joukolleni, yhteistyökumppaneille ja koko Pirkan Viestin levikkialueen 
maanpuolustajille hyvää ja rentouttavaa kesää.

KURSSILLA PEREHDYTETÄÄN RESERVILÄISIÄ: 
 asekäsittelyyn ja ammuntaan rynnäkkökiväärillä  lähitaisteluun   

 Virven käyttöön  taisteluensiapuun (TCCC)

TULEVIA VIESTIMIESTEN TAPAHTUMIA
8.-9.8. Viestimiespäivät, Räyskälä.
Lisätietoja: www.viestikiltojenliitto.fi .

8.8. Radiomuseon rompetori, Petäjävesi. 
Lisätietoja: www.radiomuseo.fi .

29.8. Reserviläispäivä, Pirkkala. 
(www.mpk.fi) (viestirasti)

4.-6.9. Kokonaisturvallisuus-messut, 
Pirkkahalli.

4.-6.9. sissiradistikursseja eli HF-liiken-
nöintiä, Kymijoki 2015. (www.mpk.fi)

5.-6.9. viestikurssi (perus-tadiranit sekä 
JOHLA ja MATI), Säkylä. (www.mpk.fi)

14.-16.10. Sotatieteiden päivät, 
Santahamina.

syksy HF-kaukoliikenneharjoitus, 
(www.mpk.fi) Pirkanmaalla ei ole virallista 
kurssia, mutta osallistu MPK:n naapuripiirien 
kursseille. 

23.-25.10. HF-radioliikennekurssi, 
Tikkakoski. (www.mpk.fi)

20.-21.11. Viestiliikenneharjoitus, 
Ylämylly. (www.mpk)

6.12. PRT21, perinneradiotapahtuma.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää 

KARTAT JA KOORDINAATIT –TEEMAILTA
AIKA: torstaina 10.9.2015 klo 18 -21 (kahvitaukoja on tarpeen mukaan).

PAIKKA: Reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.

TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista 1:25000 koordinaa  stoissa (MGRS 
ja UTM34), eli koordinaa   en lukemista ja kirjoi  amista peruskartan "punaisella 

ruudukolla". Aiheena ovat siis nykyiset vihreäkan  set EUREF-FIN peruskartat. 
Myös ETRS-TM35FIN eli "UTM35" ja maan  eteellinen koordinaa  sto vilahtavat 

esillä illan aikana.

Tämä on sopiva kertausilta myös syysjotokselle läh  jöille.
Ilta kuluu sisä  loissa teorian sekä kar  aharjoi  elun pui  eissa.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoi  autua.

HINTA: ilmainen, ei osallistumismaksua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi 



Puolustusvoimain lippujuhlapäivän 
ylennettyjen reserviläisten onnittelutilai-
suutta vietettiin Pirkanmaan aluetoimis-
tolla 3. kesäkuuta. Pirkanmaan alueella 
ylennyksen sotilasarvoonsa sai yhteen-
sä 210 reserviläistä. Upseeriylennyksiä 
näistä oli 75 ja reservin aliupseereita ja 
miehistöön kuuluvia ylennettiin yhteen-
sä 135. 

Korkeimman upseeriylennyksen sai 
Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön 
päällikkö Ilkka Tilli, joka ylennettiin 
everstiluutnantiksi. Majuriksi ylennet-
tiin Jarmo Puputti Nokialta ja ylivääpe-
leiksi ylenivät Seppo Luiro Tampereelta 
ja Arto Pirttilahti Mänttä-Vilppulasta. 
Kapteeniylennyksen sai kaikkiaan 19 
reserviläistä ja heidän joukossaan muun 
muassa Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry:n uusi puheenjohtaja 
Hannu Jokinen sekä Petri Hukki Ikaa-
lisista.

Puheessaan ylennettäville Pirkan-
maan aluetoimiston päällikkö, komen-
taja Matti Eskola kertoi, että Pirkan-
maan aluetoimisto on osa Tampereen 
varuskuntaa, joka koostuu kuudesta eri 
hallintoyksiköstä ja on näin Suomen va-
ruskunnista toiseksi suurin lähes 1300 
työntekijällään. Tampereen varuskun-
nan johto siirtyi vuoden 2015 alussa Sa-
takunnan Lennostolle. 

Eskolan toi esiin, että kuluneen vuo-
den aikana keskustelu Suomen turval-
lisuuspolitiikasta on ollut kiivasta. Ko-
mentaja totesikin, että kriisitilanteet 
ovat muuttuneet entistä epämääräi-
semmiksi ilman selkeää alkua tai lop-
pua. Sotiakaan ei varsinaisesti julisteta 
ne alkavat ja loppuvat omia aikojaan. 
Raja perinteisen ja epätavanomaisen 
sodankäynnin välillä onkin hämärty-
nyt. Itä-Ukrainan tapahtumat ovat Es-
kolan mukaan ajankohtainen esimerk-
ki tästä nykysodankäynnistä, jota myös 
hybridisodankäynniksi kutsutaan. Esko-
lan vakuutti, että Suomeen ei tällä het-
kellä kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta 
muutokset ovat mahdollisia.

Komentaja kertoi, että Pirkanmaalla 
Puolustusvoimauudistuksen asettamat 

Ylentämistilaisuus 
Pirkanmaan aluetoimistolla

tavoitteet saavutettiin ja aluetoimiston 
rooli ja tehtävät säilyivät entisellään. 
Hallinnollisesti aluetoimisto on siirty-
nyt Panssariprikaatin alaisuuteen. Puo-
lustusvoimauudistuksesta johtuvat, suu-
rimmat valtakunnalliset uudistukset 
toteutettiin kuitenkin Tampereen varus-
kunnassa. Merkittävin oli Puolustusvoi-
mien logistiikkatoimintojen udelleen-
järjestely. Ilmavoimien suurin uudistus 
tapahtui Satakunnan Lennostossa, kun 
hävittäjälentolaivue siirtyi Pirkkalasta 
Rovaniemelle ja Kuopioon. Tilalle len-
nostoon saatiin tukilentolaivue ja Ilma-
voimien taistelukeskus.

Komentajan mukaan Maavoimien 
operatiivisesti merkittävin muutos oli 
uusien paikallisjoukkojen muodosta-
minen. Paikallispuolustus tukeutuukin 
jatkossa reserviläisiin ja vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen. Eskola 
korosti, että paikallispuolustuksen teh-
tävät ovat kuitenkin operatiivisiin ja 
alueellisiin joukkoihin verrattavia kovia 
sodan ajan tehtäviä, joihin lopulliset val-
miuden saavutetaan vasta puolustusvoi-

mien omissa kertausharjoituksissa.
Eskolan mukaan aluetoimiston pe-

rustamien sodan ajan joukkojen koulu-
tuksen painopiste on ollut viime vuodet 
maakuntakomppanioissa. Suurin osa 
koulutuksesta on annettu yhteistoimin-
nassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen kanssa. Maakuntakomppanioihin 
sitoumuksen tehneiden reserviläisten 
määrä onkin pystytty nostamaan jo yli 
kahdensadan. Tämän kevään aikana 
aluetoimisto on kouluttanut paikallispa-
taljoonan ja perustamiskeskuksen reser-
viläisiä. 

Puolustusvoimien toukokuussa lähet-
tämien Reserviläiskirjeiden tiimoilta on 
Pirkanmaan aluetoimistoon tullut noin 
500 yhteydenottoa. Eskolan mukaan 
kirjeen palaute ja vastaanotto on ollut 
poikkeuksellisen positiivista ja jokaiseen 
yhteydenottoon vastataan henkilökoh-
taisesti. 

Kaikki Pirkanmaalla ylennetyt löydät 
www.pirkanviesti.fi  -sivustolta

  Sirkka Ojala

MPK:n Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkö, everstiluutnantti Ilkka Tilli kehotti ylennetyn puheenvuorossa reserviläisiä aktii-
viseen omaehtoiseen kouluttautumiseen ja omien sotilaallisten valmiuksien ylläpitämiseen. Tillin mukaan tähän antaa hyvän mahdolli-
suuden MPK:n tarjoama vapaaehtoinen koulutus.

Tilaisuudessa luovutettiin sotilasansiomitali Hätäkeskuslaitoksen, hätäkeskuspalvelut-
osaston päällikkönä toimivalle, johtaja Marko Niemiselle (oik.) sekä Suomen Leijonan 
ritarikunnan, Suomen Leijonan ritarimerkki Pirkanmaan aluetoimistossa palvelevalle 
kapteeni Juha Pohjolalle.

Kaikki Pirkanmaalla ylennetyt löydät 
www.pirkanviesti.fi  -sivustolta
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N:o  Aineisto Ilmestyy 

4 9.9. 6.10. 
5 23.11. 22.12.

Kannen valokuva: 
Suomen Ilmavoimien virallinen taitolento-
osasto Midnight Hawks esiintyi Tikka-
koskella Ilmasotakoulun Ilmailusta 
ammatti tapahtumassa. 
 
Kuva: Sirkka Ojala

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Hannu Jokinen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio

Ulkoasu
Maisan paja

Paino
Lehtisepät Oy

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

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,   
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi 

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Ilmoitusasioissa 
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2015:



Varastopalvelumme auttaa sinua aina, kun tarvitset lisätilaa. Meiltä löydät oikean
kokoisen ja tarpeitasi vastaavan pienvaraston (alkaen 1 m2) tai suuremmankin tilan.
Hallin pinta-ala on 6000 m2 ja kaikki tilat ovat tasalämpöistä uutta tilaa.
Yrityksille tarjoamme sopimuksen mukaan vastaanotto- ja lähetyspalveluita.
Kysy myös edullista noutopalveluamme.

Menotie 1 B, Ylöjärvi
p. 050 3866 817
info@tavaratila.fi 
www.tavaratila.fi 

Tavaratila - MOLOK OY

TEILLÄ ON TAVARAA – MEILLÄ ON VARASTOTILAA

Kehitä

bisnestäsi,

me olemme

varastosi!

Pirkan Viesti 3  2015
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Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piirin perinteinen 
Lotanpäivän retki 12. toukokuuta suuntautui tänä vuonna 
Hämeenkyröön. Retken emäntäyhdistyksenä toimi Hämeen-
kyrön Seudun Maanpuolustusnaiset. Retkipäivän kruunasi 
aurinkoinen sää sateisten päivien lomassa. Matkaan lähdettiin 
Tampereelta vanhan kirkon edestä yhteiskuljetuksella. Meno-
matkalla nautimme maisematien kumpuilevista näkymistä 
kohti Hämeenkyrön kirkonkylää. Täydennyksen retkeemme 
saimme Hämeenkyrön Heiskalta, josta bussiin nousivat loput 
kahdestakymmenestä seitsemästä osallistujasta. 

Paikallisoppaanamme toimi Hämeenkyrö-opas Jouko 
Hannu, jonka tehtävänä oli syventää retkeläisten Hämeen-
kyrö-tietoutta. Hänen reilun kahden tunnin rupeamansa 
avasi retkeläisten silmät ja mielet illan kohteille. Kiertoaje-
lun lomassa retkeläiset jalkautuivat Mannanmäelle. Viime 
elokuussa Mannanmäen näkötornin sisätiloissa paljastettiin 
Lotta-muistolaatta, jonka puuhanaisina paikallinen maan-
puolustusnaisten yhdistys toimi. Mannanmäen alkuvaiheista 
nykyhetkiin retkeläisille valotti Vapaussodan ja Itsenäisyyden 
Kyrösjärven Seudun puheenjohtaja Harri Isomuotia. Man-
nanmäen näkötornissa toimi sen alkuvaiheessa lottakahvila 
ja sodan aikana lottien ilmavalvontakeskus.  Lottakahvilaan 
aikanaan teetetyt kahvikupitkin ovat vielä tallella. Torni on 
kunnostettu parisen vuotta sitten ja toimii nykyisin yhtenä 
kunnan matkailukohteena.

Retki päättyi Kansankulttuurikeskus Heiskalle, jossa nau-
timme runsaan salaatti-iltapalan. Samalla kuulimme Heiska 

Lotanpäivän retkellä 
Sillanpään maisemissa

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja 
Elina Paukkunen luovutti Maanpuolustusnaisten liiton standaarin 
yhdistyksen pitkäaikaiselle sihteerille Irja Mastomäelle. Irja toimi 
yli 30 vuotta yhdistyksen sihteerinä. Kuvat: Marja Hirvonen

ry:n puheenjohtajan Raija Mäensivun ja toiminnanjohtaja 
Aune Hamadin Heiska-esittelyn ja siirryimme ajatuksissam-
me Heiskan perheen vaiheisiin. Heiskan talonpoikaismiljöö 
on kunnostettu juhla- ja kokouskäyttöön perinteitä ja men-
nyttä aikaa kunnioittaen. 

Uskon, että emäntäyhdistyksen syvin tarkoitus retken osal-
ta täyttyi; monelle retkeläiselle avautui Hämeenkyrö uudella 
tavalla – kiitos paikallisoppaallemme.

   Elina Paukkunen

TULEVIA 
TAPAHTUMIA 

2015

7.-9.8. 
selviytymiskurssi, 

Kymenlaakso (www.mpk.fi )

14.-16.8. 
Eloonjäämiskoulutus 1 
(SERE A) kesäkurssi, 

Etelä-Pohjanmaa. (www.mpk.fi )

14.-16.8. 
Pioneeri- ja suojelujotos, 

Säkylä.

22.8. 
 Hämeen Hölkkä, 

Ylöjärvi

28.-30.8. 
 Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustus-

naisten Liiton yhteinen 
SoMa -harjoitus, Heinuvaara

(www.mpk.fi )

29.8. 
Reserviläispäivä, 

Pirkkala.

4.-5.9. 
Naisten "sissijotos", 

Uusimaa. (www.mpk.fi )

4.-6.9. 
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut, 

"Pirkkahalli".

10.9. 
Kartat ja koordinaatit-teemailta, 

ressutoimisto Tampere.

12.-13.9. 
Luonnonmuonakurssi 2, 
Joensuu. (www.mpk.fi )

15.9. 
Teema- ja kirkkoilta, 

Pirkkalan kirkko. 
(www.pirkanviesti.fi )

18.-20.9. 
RESUL:n syysjotos, 

Mäntsälä.

18.-20.9. 
PAHKIS sissijotos, 

Vekaranjärvi. (www.mpk.fi )

18.-20.9. 
Erävaelluksen SM-kisat, 

Mäntsälä.

18.-20.9. 
Selviytymiskurssi, 

Kymenlaakso. (www.mpk.fi )

18.-20.9. 
Syyslento 2015 

(NASTA-harjoitus), Tikkakoski. 
(www.naistenvalmiusliitto.fi )

26.9. 
TaKoRU:n partiotaitokisa 

(www.mpk.fi )

26.-27.9. 
Hämeen rajamailla, 

Vapepa-partiotaitokilpailu, 
Forssa.

16.-18.10. 
maastotaidot naisille, 
Pirkkala (www.mpk.fi )
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Kaunis alkukesän pilvipoutainen päi-
vä loi hienot puitteet Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivän kunniakäynnille Kale-
vankankaan sankarihaudalla. Vapaaeh-

Puolustusvoimain 
lippujuhlapäivä Tampereella

toisten maanpuolustusjärjestöjen komea 
lippulinna marssi ryhdikkäästi Sankari-
ristille, jossa juhlayleisö odotti valmiina. 
Everstiluutnantti Kari Pigg otti juhla-

Seppeleen laskijat vasemmalta Tampereen varuskunnan päällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen, Tampereen Sota-
veteraanien Huoltoyhdistys ry:n edustaja, sotaveteraani Risto Kiiskilä ja Tampereen kaupungin apulaispormestari 
Mikko Aaltonen.

Seppele, jossa uudet kasvukerkät.

Kenttärovasti (evp) Lauri Salminen.

Vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen lippulinna.

Tampereen kansalaisjuhlatoimikunta jär-
jesti Marskin patsaalla perinteisen muis-
totilaisuuden. Tilaisuudessa puheen piti 
Kalevan lukion rehtori Jukka Sola. Mu-
siikista vastasi Tampereen Kotkien Pu-
hallinorkesteri Tapani Virkin johtamana 
sekä Mieskuoro Pirkanmiehet. Kuoroa 
johti Tuomas Laatu. Seppeleen laskivat 
Tampereen varuskunnan edustajana evl 
Kari Pigg, Tampereen kaupungin Jorma 
Suonio ja Vapaussodan Tampereen seu-
dun perinneyhdistyksen Markku Rau-
halahti. Tilaisuus päättyi yhdessä lau-
lettuun Pirkanmaan maakuntalauluun 
Kesäpäivä Kangasalla. 

  Raimo Ojala

Muistotilaisuus ja seppeleenlasku 
Marskin patsaalla Leinolassa

joukot komentoonsa.
Puolustusvoimain varusmiessoitto-

kunta huolehti musiikista ja virsien säes-
tyksestä. Kenttärovasti (evp) Lauri Sal-
minen piti koskettavan hartaushetken ja 
rukouksen. 

 Juhlapuheessaan Tampereen varus-
kunnan päällikkö, eversti Juha-Pek-
ka Keränen toi esiin Puolustusvoimi-
en uudistuksen vaikutukset Tampereen 
seudulle. Vaikka Hornetit ovat elinkaa-
rensa parhaassa vaiheessa, on silti tar-
peen aloitta korvaavien konehankin-
tojen kartoitus. Näinä päivinä onkin 
valmistumassa siitä ensimmäinen alusta-
va selvitys. Hän piti hienona perinteenä 
Pirkanmaalla pidettävää yhteistä reservi-
läisten ylentämistilaisuutta. Puheessaan 
eversti mainitsi myös Reserviläiskirjeet 
ja erittäin huolestuttavan Krimin valtaa-
misen ja tilanteen Itä-Ukrainassa. Hän 
vakuutti, että uudistuksista ja maailman 
sotilaspoliittisesta tilanteesta huolimatta 

Suomen Puolustusvoimat ovat tänä päi-
vänäkin täysin toimintakykyiset.

Seppeleessä näkyivät kevään kauniit 
uudet kasvukerkät. Seppeleen Sankari-
ristille laskivat Tampereen varuskunnan 
päällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen, 
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyh-
distys ry:n edustaja, sotaveteraani Risto 
Kiiskilä ja Tampereen kaupungin apu-
laispormestari Mikko Aaltonen.

Juhlatilaisuus päättyi Fredrick Paci-
uksen: ”Suomen lauluun”. Sen esitti 
herkästi ja kauniisti komea Mieskuo-
ro Pirkanmiehet. Kuoroa johti Tuomas 
Laatu, joka toimi myös virsien esilaula-
jana.

Seurasimme vielä Suomen lipun pois-
tumisen ja lähdimme hiljalleen kukin 
tahoillemme herkistynein mielin. Sen 
hyvin järjestetty juhlallinen tilaisuus oli 
saanut aikaan.

  Jorma Hautala
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Pirkanmaan reserviläispiiri 20.6.2015
2012 2013 2014 2015

Maksa-
neet

Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 313 303 286 262 4
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 163 150 150 142 0
JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 84 80 79 71 0
KANGASALAN RESERVILÄISET RY 216 217 210 184 6
KURUN RESERVILÄISET RY 9 9 8 7 0
LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 352 349 359 332 5
LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 143 144 137 132 6
LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 61 61 57 49 1
MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 127 128 131 124 2
MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 98 94 88 81 0
NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 167 159 150 146 4
ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT- 
RESERVILÄISET RY 113 111 117 107 2

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 190 204 216 198 9
PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 119 118 107 105 11
POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 61 63 73 60 1
PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 62 62 62 55 0
RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 128 124 122 118 2
SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY 4 4 4 4 0
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1243 1258 1203 1121 38
TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 98 94 92 86 2
VAMMALAN RESERVILÄISET RY 166 169 167 161 8
VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 70 68 71 64 0
VIIALAN RESERVILÄISET RY 43 42 38 30 0
VIRTAIN RESERVILÄISET RY 76 78 81 76 2
YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 189 190 201 176 6
ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 124 123 115 105 0
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHT. 4419 4402 4324 3996 109

Maaliskuun jälkeen uusia jäseniä on liit-
tynyt yhdistyksiin 51 ja maksaneiden 
jäsenten määrä lähentelee jälleen neljää 
tuhatta. Olisiko ehkä Reserviläiskirjeel-
lä ollut jotain tekemistä asian kanssa. 
Etenkin Pirkkalassa, Vammalassa ja Par-
kanossa jäsenhankinta on sujunut mal-
likkaasti ja Tamperekin lähentelee viime 

Kevät on tuonut runsaasti uusia 
jäseniä reserviläispiiriin

vuoden lukuja maksaneiden määrässä. 
Kesää on vielä jäljellä, joten uusia jäseniä 
tulee kysyä mukaan toimintaan. Uusien 
jäsenten avulla saamme lisää näkyvyyt-
tä ja jatkuvuutta toiminnallemme. Kan-
nattaa siis kysyä.

  Jussi Mäkitalo

Pirkanmaan Lottaperinne ry vietti hela-
torstaina perinteistä lottien kirkkopyhää, 
joka aloitettiin messulla Tampereen Tuo-
miokirkossa. Saarnassaan Antero Niemi 
siteerasi muun muassa puolustusvoimi-
en ylipäällikön päiväkäskyä, joka annet-
tiin kansallisena veteraanipäivänä ja oli 
osoitettu veteraaneille ja lotille. Tekstin-
lukijoina messussa toimivat lottapukuiset 
yhdistyksen puheenjohtaja sekä varapu-
heenjohtaja. Kolehtivirtenä laulettiin Pir-
kanmaan Lottaperinne ry:n nimikkovirsi: 
Sun kätes, Herra voimakkaan.

Messun jälkeen kirkkoväki siirtyi Pyy-
nikin näkötornille, jossa paljastettiin il-
mavalvontalottien muistolaatta. Tilaisuus 
oli pienimuotoinen ja erityisesti lotil-
le suunnattu. Ilahduttavan moni lotta ja 
pikkulotta oli päässyt paikalle epävakaas-
ta ja viileästä säästä huolimatta. Tilaisuus 
alkoi juhlavasti kahden trumpetistin soit-
taessa ylhäältä näkötornista Marsalkan 
hopeatorvet. Pirkanmaan Lottaperinne 
ry:n puheenjohtaja Inkeri Haarla-Ket-
tunen toivotti juhlayleisön tervetulleeksi 
ja valotti hiukan Tampereen pommitus-
ten historiaa edesmenneen ilmavalvonta-
lotta Aila Iisalon muisteluiden pohjalta: 
”Me saimme armeijalta kiikarit ja kaasu-
naamarit, täyspitkät sisäturkit ja porilais-
malliset turkislakit sekä sotilaan virsikirjan. 
Omina varusteina meillä oli lottapuvut, vil-
lapaidat, hiihtohousut ja jalkineina monot 
tai saappaat tai tallukkaat. Meillä oli hyvä 
sopu keskenämme. Vartiopaikka oli näkö-
tornin ylätasanne ja vartiovuorossa oli aina 

kaksi lottaa, yksi aliupseeri ja yksi sotamies.”
Aila Iisalo on muistellut ensimmäis-

tä Tampereen pommitusta, joka tapah-
tui Stalinin syntymäpäivänä 21.12.1939: 
”Kiikaroidessani etelän suuntaan klo 
10:30, havaitsin useita viholliskoneita len-
tämässä auramuodostelmassa kohti Tampe-
retta. Samaan aikaan kun me välitimme 
tiedon Ilmavalvontakeskukseen, ensimmäi-
set pommit tekivät jo tuhojaan. Armonkal-
liolla kuoli neljä ihmistä, neljä haavoittui, 
kaksi taloa paloi ja useita vaurioitui. Ka-
levankankaan ilmatorjuntapatteriston tuli-
tuksen jälkeen koneet joutuivat nostamaan 
lentokorkeutta, jonka ansiosta suurin osa 
pommeista putosi Näsijärveen.”

Lotta Aila Iisalo ei valitettavasti ehtinyt 
nähdä muistolaattaa valmiina, sillä hän 
nukkui pois 20.3.2015 yhdeksänkymme-
nen kolmen vuoden ikäisenä.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti Paavo 
Lipponen, joka on edesmenneen Aila Ii-
salon sisarenpoika ja myös kummipoika. 
Puheessaan Paavo Lipponen totesi ilma-
torjuntaamme johdetun niin taitavasti, 
että vain murto-osa pommeista putosi ai-
ottuun kohteeseen. Ensimmäinen edel-
lytys silloin oli äärimmäinen valppaus 
torjuntaketjun ensimmäisessä renkaassa. 
Ennakkovarotus vihollisen lähestymisestä 
oli ensiarvoisen tärkeä. Tuossa ensimmäi-
sessä linjassa olivat tällöin ilmavalvonta-
lotat, jotka lyhyen koulutuksen jälkeen 
nousivat torniin. Lotat olivat nuoria, mo-
net vielä alaikäisiä pikkulottia avustavissa 
tehtävissä. Ilmatorjunta sekä ilmavalvon-

ta olivat Talvisodan aikana niin tehok-
kaita, ettei jatkosodan aikana Tamperetta 
enää pommitettu. Lipponen näki muis-
tolaatan merkityksen kunnianosoitukse-

na lotille ja kiitti Pirkanmaan Lottaperin-
ne ry:tä tästä kulttuuriteosta.

  Inkeri Haarla-Kettunen

Ilmavalvontalottien 
muistolaatta Pyynikin näkötorniin

Lottia ja pikkulottia Pyynikin näkötornin suojissa juhlapuheen aikana.

  Lottien ilmavalvonnan muistolaatan valoi Pirkanmaan Lottaperinne ry:n suunnitelman 
pohjalta Harri Toivola ja kiinnitti heraldisin ruusukkein Lentovarikon Killan Aarno Saramä-
ki. Laatan sijaintiin lausunnon antoi Maakuntamuseo ja Tampereen kaupungin Tilakeskus. 
Tekstin oikeellisuudessa avusti tietokirjailija, kapteeni evp. Esko Lammi, joka on kirjoittanut 
teoksen Talvisodan Tampere, 1990. Pirkanmaan Lottaperinne ry esittää parhaimmat kiitok-
set kaikille muistolaatan valmistumisessa avustaneille tahoille

   Juhlapuheen piti Paavo Lipponen. Kuvat: Markku Rauhalahti ja Leena-Iiris Takkala

Sastamalan Reserviupseerit järjes-
ti huhtikuussa kevätretken Lakialaan 
Ylöjärvelle. Puolustusvoimien tutki-
muslaitos valikoitui iltaretkikohteek-
si suhteellisen mukavan etäisyytensä 
vuoksi. Laitoksen toiminnasta sasta-
malalaisille esitelmöi everstiluutnant-
ti Pertti Yrjölä. Tutuksi tulivat niin 
räjähdeteknologian tutkiminen kuin 

Lakialan tutkimuslaitos 
retkikohteena

asejärjestelmien suorituskyvyn mittaa-
minen ja suojelutoiminnot.
Mielenkiinoista oli myös nähdä eri ai-
kakausien konkreettista tutkimusväli-
neistöä ja vitriineihin kerättyä laitoksen 
omaa museaalista esineistöä. Retkelle 
osallistui parikymmentä henkilöä.

  Jaakko Lampimäki

Muistoksi vierailusta Sastamalan Reserviupseerien puheenjohtaja majuri Aapo Nur-
mi luovutti tutkimuslaitokselle yhdistyksen standaarin, jonka vastaanotti everstiluut-
nantti Pertti Yrjölä (oik.). 

Ampujille tiedoksi
Pirkan Viestin nettisivulla pirkanviesti.fi /ammunta julkaistaan kilpailukutsut, 
tulokset sekä ampumaratavuorot ja niihin mahdollisesti tulevat muutokset. 
Kannattaa käydä katsomassa. 
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Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloi-
tettiin Haminassa 1.4.1920. Sotavuosi-
na koulu toimi Niinisalossa ja oli vuo-
desta 1945 vuoden 1948 kevääseen 
lakkautettuna valvontakomission mää-
räyksestä. Koulutus alkoi uudelleen Ha-
minassa 31.5.1948.  Reserviupseerikou-
lu on ollut vuoden 2015 alusta alkaen 
osa Lappeenrannassa toimivaa Maasota-
koulua. 

Kuluneiden 95 vuoden aikana Re-
serviupseerikoulu on kouluttanut jo 
yli 174 000 johtajaa Suomen sodan- 
ja rauhanajan tarpeisiin. Huhtikuul-
la alkanut reserviupseerikurssi Petäjä 
onkin jo numeroltaan 246. Nykyään 
kursseja järjestetään kaksi vuodessa. 
Kurssien vahvuus on noin 730 up-
seerioppilasta ja kurssi kestää 14 viik-
koa. Koulutusta annetaan viidessä 
joukkoyksikössä: Kärkikomppaniassa, 
Tiedustelukomppaniassa, Tulipatterissa, 
Pioneerikomppaniassa sekä Esikunta- 
ja viestikomppaniassa. Lisäksi Reser-
viupseerikouluun kuuluvat Haminassa 
toimiva Jääkärikomppania ja Kuljetus-
komppania sekä Lappeenrannassa toi-
miva Rakuunaeskadroona.

Reserviupseerikoulu 95 vuotta – 

muistojen matka Haminaan
RUK-henki säilyy 
vahvana sukupolvesta toiseen 

RUK vietti virallista 95-vuotisjuhlaan-
sa 6. kesäkuuta. Kutsun juhlaan saivat 
kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet 
sekä Reserviupseeriyhdistykset kautta 
maan.

Myös Pirkanmaalta matkasi kohti Ha-
minaa komea Pirkanmaan Reserviupsee-
ripiirin upseerijoukko. Matkalle osallis-
tui peräti 32 reserviupseeria. Bussimatka 
Tampereelta Haminaan ja takaisin sujui 
loistavan matkanjohtajan Antti Ranta-
sen ohjastamana ja aikataulussa pysyt-
tiin lähes minuutilleen.

Linja-automatkan aikana kukin muis-
teli omia kurssiaikojaan. Haminassa vie-
tetyt kuukaudet ovatkin olleet kaikille 
syvästi mieliinpainuva kokemus. RUK 
kouluttaa - RUK kasvattaa ja kuuluisa 
RUK-henki säilyy sukupolvesta toiseen. 
Kurssimuistot ovat kullakin kurssin käy-
neellä kirkkaina mielessä myös vuosikym-
menien jälkeen. Kurssilla solmitut ystä-
vyyssuhteet säilyvät koko elämän ajan.

Petri Hautakangas toi esiin omal-
la kurssillaan 184 tehdyn kyselytutki-

muksen. Kysely tehtiin oppilaskunnan 
toimesta ja kohdistui 766 upseerioppi-
laaseen. Tuloksista selvisi, että annettu 
koulutus koettiin tarkoituksenmukai-
sena ja suurin osa piti sitä hyödyllisenä 
tulevaa työelämää silmälläpitäen. Use-
an kysymyksen vastauksissa kokemuk-
set jakautuivat selvästi. Esimerkiksi 
koulutuksen fyysisen ja henkisen rasitta-
vuuden sekä kokeiden vaativuuden osa 
kurssilaisista koki raskaaksi ja vaikeaksi, 
osa taas kevyeksi ja helpoksi. Matkan ai-
kana monet muistelivat myös kommel-
luksia hevosten kanssa, kun muonaa piti 
aikanaan viedä kurssilaisille metsään he-
vospelillä.

Päiväjuhla ja 
mieliinpainuva ohimarssi
Haminassa osallistuttiin hienoon Basti-
onissa järjestettyyn päiväjuhlaan. Juhlan 
tervehdyssanat lausui Reserviupseeri-
koulun johtaja, eversti Markku Hutka.  
Koulun johtaja Hutkan mukaan panos-
taminen koulutuksen jatkuvaan kehit-
tämiseen on yksi keskeinen syy siihen, 
että Reserviupseerikoulun arvostus Suo-

messa on pysynyt koko sen toiminta-
ajan korkealla tasolla. Upseerioppilail-
ta, henkilökunnalta ja joukko-osastoilta 
saadun palautteen perusteella koulutuk-
sen sisältöä pyritään kehittämään jatku-
vasti, vaikka kurssien pituus pysyykin 
muuttumattomana. Hutka toteaa, että 
Reserviupseerikoulun henkilökunta on-
kin omaksunut jatkuvan kehittämisen 
toimintatavan. Tämä kulttuuri on saatu 
siirrettyä myös joukkotuotantoyksiköi-
hin ja tämä takaa koulutuksen sisällön 
kehittämisen kaikilla tasoilla ja kehittä-
mistoimenpiteiden jalkauttamisen kou-
lutukseen. (Rukkilainen 1/2015)

Juhlapuheen piti Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen puheenjohtaja, ma-
juri res Juha Korkeaoja. Tervehdyk-
sensä juhlaan toi puolustusvoimien 
maavoimien komentaja, kenraaliluut-
nantti Seppo Toivonen, Suomen Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja, kapteeni 
res Mikko Halkilahti sekä Haminan 
kaupunki. Juhlan musiikista vastasi Ra-
kuunasoittokunta, jota johti pirkan-
maalaisillekin tuttu kapellimestari, mu-
siikkimajuri Riku Huhtasalo. Lisäksi 
kuultiin solisti Pentti Hietasen komeita 
esityksiä. 

Päivä huipentui juhlan jälkeen ohi-
marssiin, joka suoritettiin kursseittain 
Kadettikoulunkatua pitkin. Iltapäivällä 
oli aikaa tavata kurssitovereita sekä tu-
tustua kalustoesittelyyn ja verestää omia 
kurssimuistoja kasarmeilla. Osa ehti 
käydä tutustumassa myös RUK-museon 
hienoon näyttelyyn. 

Maittava kenttäpäivällinen rokka ja 
sotilaskotimunkit maistuivat ja kaunis 
alkukesän aurinko lämmitti ja kultasi 
päivän.

  Sirkka Ojala

  Kurssi numero 72 vuodelta 1951.

Loistava matkanjohtaja Antti Rantanen piti 
joukon koossa ja kellotti matkan lähes mi-
nuutilleen.

  Ryhmäkuvaan ehdittiin järjestäytyä vas-
ta kotimatkalla.
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Ohimarssilla Reserviupseerikoulun lippu ja lippukomppania.

Kurssi numero 139 Kilpikonna vuodelta 1972.

Juhlan ja ohimarssin musiikkiesityksistä vastasi Rakuunasoittokunta 
johtajanaan musiikkimajuri Riku Huhtasalo.

Kangasalan Reserviupseerikerhon komea kolmikko. (Vas). Kerhon puheenjohtaja yliluut-
nantti res Mikko Ritakallio, luutnantti res Jussi Muranen ja majuri res Jari Lindell.

Reserviläisliitto on ohjeistanut piirejä ja jä-
senyhdistyksiä järjestämään vuosittain ta-
pahtuman, joka on nimetty ampumatai-
topäiväksi. Reserviläisliiton ensimmäinen, 
koko maan kattava ampumataitopäivä 
järjestettiin vuonna 2009. Ampumataito-
päivän tavoitteena on ylläpitää laajan so-
dan ajan reservimme ampumataitoja sekä 
tuoda julkisuuteen reserviläisten mitta-
van ampumatoiminnan merkitys Suomen 
puolustusjärjestelmässä. 

Pirkanmaan Reserviläispiiri järjes-
ti ampumataitopäivän Pirkkalassa, Len-
noston ampumaradalla. Toukokuussa 
järjestettiin pistooliammunta. Kiväärila-
jien ammunta järjestetään myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana. Tapahtu-

Valtakunnallisen ampumataito-
päivän tapahtuma Pirkkalassa

man vetäjänä toimi Reserviläisliiton am-
pumatoimikunnan puheenjohtajanakin 
toimiva Juha Moijanen. Myös monet 
paikalliset yhdistykset ovat järjestäneet 
vastaavanlaisia tapahtumia jäsenilleen. 

Tapahtumissa on mahdollisuus tutus-
tua reserviläisten suosimiin ampumalajei-
hin ja niissä käytettäviin aseisiin sekä ope-
tella turvallisen ammunnan perusteita. 

Ammunta on Reserviläisliiton laa-
jin toimintamuoto. Yksinomaan viime 
vuonna liitossa järjestettiin lähes 9000 
erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, 
joissa kirjattiin noin 60 000 osallistumis-
kertaa. 

  Raimo Ojala

Tapahtuman vetäjänä ja kouluttajana toiminut Juha Moijanen opetti turvallista aseen 
käsittelyä, ratakäyttäytymistä ja oikeaa ampumatekniikkaa. 

Lennoston ampumaradalla 
käytiin tiukka kilpailu

Palkinnot pokkasivat (vas.) 1. vääp Juha Moijanen, 3. ylil Hannu Jokinen ja 2. ylik Janne 
Törmä. Mitalit oheistuotteineen jakoi aluetoimiston komentaja Matti Eskola. 
Teksti ja kuvat: Jaakko Lampimäki.

Herrasmieskilpailun hengessä ammuttiin 150 metrin matkalla 10:n laukauksen rk-makuu-
ammunta.

Piirihallitusten välinen ampumakilpailu järjestettiin Satakunnan Lennoston 
ampumaradalla 26.toukokuuta.
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Juhlallinen viikonvaihde käynnistyi Hie-
taniemen sankarihautausmaalla seppe-
leenlaskulla. Liiton seppeleen laskivat 
puheenjohtaja Mikko Savola ja varapu-
heenjohtajat Osmo Suominen, Terhi 
Hakola ja Rauno Hauta-aho. Kevät-
tuuli huolehti siitä, että komea lippulin-
na pääsi oikeuksiinsa.

Reserviläisliiton kevätkokous pidettiin 
Helsingissä hotelli Presidentissä. Juhla-
kokoukseen olisi mahtunut väkeä paljon 
enemmän, mutta piireistä järjestettyjen 
risteilylinja-autokuljetusten aikataulut 
eivät sopineet kokouksen aikatauluun. 

Kokouksessa käytiin läpi jäsenistön 
keskuudessa tehdyn Nato-kyselyn tu-
loksia. Reserviläisliiton jäsenistä Natoon 

liittymistä kannatti 48,6 %. Natoon 
liittymisestä myönteisesti ajattelevien 
kannatus on kasvanut 18,8 % vuodesta 
2013. RUL:n jäsenistä 57 % kannattaa 
Natoon liittymistä. Kummassakin lii-
tossa on suunnilleen yhtä paljon niitä, 
jotka eivät osaa sanoa kantaansa (RES 
17,5 % RUL 16,4 %). 

Vuoden malliyhdistyskilpailun voit-
ti jo toisen kerran Kurikan reserviläiset 
ry. Heidän lippuunsa sidottiin malliyh-
distystä osoittava nauha.  Liiton kunnia-
jäsenten joukko lisääntyi yhdellä henki-
löllä, kun Markku Pakkanen kutsuttiin 
kunniajäseneksi. Hän toimi liiton pu-
heenjohtajana vuosina 2009–2012. 
Muissa asioissa kokous päätti asettaa 

Huhtikuisena lauantaina noin 1400 isänmaamme ja Reserviläisliiton ys-
tävää olivat juhlamielellä, Reserviläisliiton viettäessä 60-vuotisjuhlaansa 
maalla ja merellä. Pirkanmaaltakin matkaan lähdettiin sankoin joukoin run-
saan 150 juhlijan voimin. Tampereen Seudun Reserviläisnaisten yhdistyk-
sestä mukana oli yli 20 naista.

Reserviläisliitto ry 60 vuotta

Juhlaa maalla ja merellä

Marika Päällysaho ja Sivi Aaltonen mukana juhlamatkalla. He huolehtivat siitä, että 
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten lippu on aina oikeassa paikassa oikeana aika-
na. Kuva: Reserviläisliitto.

  Tampereen Seudun Reserviläisnaiset Tiina Kokkola, Hannele Heino ja Mervi Raja-
mäki onnittelevat juhlivaa liittoaan. Kuva: Tommi Kokkola.

Lippulinna Hietaniemen sankarihaudalla. Kuva: Reserviläisliitto.

liittohallituksen naisjäsenten valintaa 
varten ehdollepanotoimikunnan. Siihen 
valittiin Hannele Heino Tampereelta, 
Helvi Hamari Simosta ja Pirjo Kopo-
nen Kirkkonummelta. Piirit voivat esit-
tää toimikunnalle ehdokkaita liittohal-
lituksen naisjäsenistä. Syyskokouksessa 
hallitukseen valitaan kolme naista.

Kokouksen jälkeen liiton johto otti 
vastaan onnitteluja juhlallisissa tunnel-
missa sotilassoittokunnan tahdittama-
na. Illalla Baltic Queenin kokka kääntyi 
kohti Tallinnaa ja kyydissä oli noin 1400 
juhlavierasta. Illan pääesiintyjä Jean S 
sai yleisöltä raikuvat suosionosoitukset. 
Suuri juhlajoukko hajaantui eri puolil-
le laivaa monenmoisen hauskanpidon ja 
yhdessä olon merkeissä.

Sunnuntain aamuvirkut lähtivät mai-
hin etukäteen varatuille retkille ja toi-
set päättivät jäädä nauttimaan laivan 
tarjoamista viihdykkeistä. Kiireetön 
aamupäivä laivalla antoi mainion tilai-

suuden kohdata reserviläisiä eri puolil-
ta maata, muistella menneitä ja vaihtaa 
kuulumisia. 

Pääjuhla pidettiin sunnuntaina laivan 
seilatessa merellä. Juhlatila oli täpötäy-
si. Valitettavasti kaikki eivät saaneet sel-
laista paikkaa, josta olisi nähnyt estra-
dille. Onneksi ääni kuului. Arvokkaan 
juhlan puhujana oli vielä silloin istuva 
eduskunnan puhemies Eero Heinä-
luoma. Hän käsitteli puheessaan mm. 
Ukrainan tilannetta, yleistä asevelvol-
lissuutta, puolustusbudjettia, puolus-
tusyhteistyötä eri tahojen kanssa sekä 
Nato-kysymystä. Heinäluoma toivoi 
erityisesti kiihkotonta keskustelua Na-
tosta ja Suomesta. Hän toi viestiä myös 
siitä, että puolustusvoimat antaa arvon 
reserviläistoiminnalle.  Hän totesi, että 
Suomenlahdella seilaa toistatuhatta re-
serviläistä valmiina toimintaan. Valtio-
vallan tulee osoittaa myös taloudellista 
tukea enemmän kuin nyt, hän jatkoi. 
Eero Heinäluoma on samaa mieltä 
kuin reserviläisetkin: maanpuolustus 
on koko kansan asia. Mitä uhkiin tu-
lee, niin hänen mielestään tänä päivänä 
muut kuin sotilaalliset uhat ovat todel-
lisempia minkä vuoksi mm. kehitysyh-
teistyöhön tulee panostaa. Kaiken kaik-
kiaan Eero Heinäluoma koki että elävä 
maanpuolustustahto on tärkeää ja sitä 
reserviläiset juuri toiminnallaan toteut-
tavat. Hän lupasi liittyä liittoomme jä-
seneksi. 

Juhlapuitteet merellä loivat rennon 
mutta silti juhlallisen tunnelman. Lai-
vakin oli koristeltu 60-vuotiaan liiton 
kunniaksi sinivalkoisin värein. Kaiken 
kaikkiaan Reserviläisliiton juhlavuoden 
päätapahtuma sai huikean määrän jä-
seniä ja sen ystäviä liikkeelle näyttäväs-
ti vapaaehtoisen maanpuolustuksen ni-
missä.

  Tiina Kokkola
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Suviyön jotos on oivallinen tilaisuus 
harjoitella erilaisia reserviläistaitoja. Pie-
ni  järjestelyporukka olikin miettinyt 
muutamia kikkoja, lukuisten ”tylsien ja 
kylmien” rastien jatkoksi. Partioita ke-
hotettiin ennen lähtöä harjoittelemaan 
suunnistusta, vaikka miltei kaikille ras-
teille pääsikin teitä pitkin kiertämällä. 

Pilli juomatölkistä

Perjantai-iltana saatiin rastilta P6 mu-
kaan juomatölkki, ja tehtävä oli raken-
taa pilli aamuksi, muutama mallikuva 
oli rastilla näytillä. Moni partio saikin 
jonkinlaista pihinää kovempaa ääntä ai-
kaiseksi. Tölkin käsittelyssä on muuta-
ma yksinkertainen juttu, muun muassa 
miten reunat saadaan suoriksi. YouTu-
besta löytyy useita pillintekovideoita.

Lauantaiaamuna rastit saatiin koor-
dinaatteina, rastimääreineen. Yksi rasti 
oli ETRS-TM35FIN-koordinaatistos-
sa ja yksi maantieteellisessä viranomais-
ten käyttämässä esitysmuodossa (dd 
mm.mmm). Kummatkin pystyi mittaa-
maan nykyiseltä 1:25000 peruskarttaleh-

deltä jollainen oli käytettävissä. Lähdössä 
oli myös apuna kaksi GPS-paikanninta 
(koordinaattimuunnos tai näytä kartalta). 

Rastilta L9 saatiin viestilomakeella 
teksti, joka oli salattu ”SY-koodilla”, sa-
noma piti tulkita. Tässä sama kesätehtä-
väksi lukijoille: NOKTU GXGZQ GO-
YOZ YBQUU JOTAA.

Vesistön voi 
ylittää rinkkalautalla
Lauantain maalissa oli vielä vesistöny-
litys (L15). Tehtävään oli käytettävissä 
suorakaiteen muotoinen laavukangas ja 
viisi puuriukua. Mallikuvassa oli kahden 
rinkan kanootti, jota sai siis käyttää mal-
lina tai ideoinnin pohjana. 

Kahden rinkan kanootin mallisuori-
tus tehdään näin: pressu levitetään maa-
han (laskokset pois alta), makuualusta 
(tai kaksi) pohjalle pituussuuntaan, sen 
päälle 3-5 puuriukua (terävät oksanny-
sät pois) siten että päät jäävät rinkkojen 
alle. Rinkat ovat siis lautan tai oikeas-
taan kanootin päissä poikittain, niiden 
välissä on meloja polvillaan. Rinkkojen 

ulkoreunoille voi kiinnittää yhdet puut 
(ne pitävät rinkat paikoillaan etäällä toi-
sistaan), ja sitten kääriä pressun reunat 
ylös (ensin päädyt, lopuksi pitkät sivut). 
Avuksi ovat lyhyet narunpätkät, joita jo-
tostelijoilla on usein housuntaskuissaan. 
Moni partio käytti runsaasti aikaa pit-
kän ”partionarun” kanssa sähläämiseen, 
kun olisi tarvittu vain 6-8 kappaletta va-
jaan metrin pituista narunpätkää. 

Toinen tapa pitkien reunojen ylös 
nostoon on ”erävaelluskisa-lautan” tyy-
li eli kääritään pressun pitkiin reunoihin 
puuriuku, ja rullataan pressua siihen, lo-
puksi riu’ut tulevat rinkkojen/reppujen 
reunojen tasalle ja ne puiden päät voi si-
toa toisiinsa (siten että väliin jää istuma-
leveyden tila - nopeaa ja helppoa). Sitten 
lautta vesille ja meloja laskeutuu sisään. 
Oletusaika kanootin teossa, jos tietää 
mitä tekee, on noin 10 minuuttia.

Kantavuutta tuollaisella kanootilla on 
reilusti toista sataa kiloa, mutta kanoot-
tiin ei mahdu kuin yksi kerrallaan, rink-
kojen väliin keskilattialle polvilleen.

Perinteisesti rinkkalautta on neli-
henkisen partion ylitysväline. Kak-
si partion jäsentä voi kerrallaan ylittää 
lautalla leveän joen. Etummainen me-
loo sauvaimella (noin kolmen metrin
pituinen riuku) ja takimmainen on vain 
matkustaja. Lautan kummassakin pääs-

Suviyön jotoksella testataan Suviyön jotoksella testataan 
maastokikkojen hallintaamaastokikkojen hallintaa

Tänä vuonna Suviyön jotos järjestettiin Pirkkalan metsissä. Jotoksen tuki-
kohtana toimi Pirkkalan reserviläisten maja. Järjestäjänä oli reservipiirien 
Maastotoimikunta, koska mikään yhdistys ei tällä kertaa ottanut hoitaak-
seen kisan järjestämistä.

sä on ohut naru lossausta varten (kiinni 
rinkoissa ei pressussa), joka on melomista 
nopeampi. Kun neljän rinkan lautan te-
koa on harjoiteltu, kuluu aikaa partion 
paikalle saapumisesta lautan vesillelas-
kuun vain viisi minuuttia. Neljä rinkkaa 
ovat kiinni toisissaan tukevana 2x2 palan 
”lauttana”, jonka päällä ollaan polvillaan. 
Tuollaisessa rinkkalautassa ei tarvita mi-
tään puukeppejä, ainoastaan se pitkä sau-
vain melomiseen. Tärkeintä on se, että 
pohja on jäykkä ja että rinkat/reput ei-
vät liiku paikoiltaan. Mikäli kokonainen 
joukkue olisi ylittämässä vesistöä, kannat-
taisi porukan tehdä 3-4 rinkkalauttaa, ja 
lossata niillä koko joukkue yli. Irtonaisiin 
rinkkoihin vain sadesuoja päälle, rinkka 
ylösalaisin veteen ja hinaukseen lautan 
perään, hyvin kelluisivat mukana.

Lunttaaminen 
ei ole sallittua
Normaalisti jotoksilla ei saa pitää mu-
kana mitään lisämateriaalia, mitä ei jo-
tosohjeessa tai jotoskäskyssä ole mai-
nittu. Ei ole suinkaan tarkoitus, että 
rastitehtävien vastauksia haetaan tieto-
koneverkosta, vaikka tekniset valmiudet 
olisivatkin olemassa. Tuomaristo pää-
tyi tasatulokseen äänestyksessä yhden 
partio hylkäämisestä, koska heillä oli 
omia karttoja mukanaan, tasatulos rat-
kaistiin suomalaisen oikeuskäsityksen 
mukaan partion hyväksi. Jotosten järjes-
täjien kannattaa jatkossa olla tarkkana, 
ja ohjeistaa kaikki itsestäänselvyydetkin.

Tänä vuonna Suviyön jotoksen voitti 
TamRu partio, toiseksi tuli partio Ylö-
järven aliupseerit, kolmanneksi sijoittui 
partio Pinsiö 1 ja neljänneksi tuli, partio 
Metsäopiston Naiset.

Vuonna 2016 Suviyön jotoksen järjes-
tää TamRu.

  Tero Ahtee 

Kohtuullisen vesikelpoinen, mutta painopiste aika ylhäällä.

Pirkanmaan ykkösnyrkki kasaamassa lauttaa.Nuotio syttyi helposti ja parityöskentely oli sujuvaa.

Erikoisen koordinaattilukeman sai kartalle
rastilla olleella apuvälineellä.
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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 Kodinkonehalli Oy, 
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

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

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

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

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1) Mihin kansainväliseen tehtävään puolustusministeriössä 
palveleva kenraalimajuri Esa Pulkkinen valittiin 
toukokuussa?

2) Kuinka monta kenraaliylennystä tapahtui tänä vuonna 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä?

3) Kuka ylentää reservin aliupseerit ja miehistöön 
kuuluvat?

4) Kuinka monta paikkakuntaa kuuluu MILjazz-kiertueen 
tämän kesän vierailuohjelmaan?

5) Reserviupseerikoulu täytti tänä vuonna 95 vuotta. Kuka 
on nykyinen koulun johtaja??

6) Missä maakunnassa pidettiin kesäkuussa maavoimien 
WIHURI15-harjoitus?

7) Kuinka monta kirjettä Puolustusvoimat lähetti toukokuun 
Reserviläiskirje- kampanjassaan?

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Kotiin taiKotiin tai
tuliaisiksituliaisiksi

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

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

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

Lisää tuotteita:Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fipirkanviesti.fi

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
telu
ja

res
uadressititttititittitittitittittitttttittitttittittttttttttttttt

a RES

ssit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

25€25€

Leijonavyö

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

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

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

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

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

ijastin

5€5€ 2 kpl2 kpl

Nyt uusi erä 
kultasoljella!



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

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

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

Kiitämme 
tukijoitamme!

-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
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Kiitämme tuestanne!



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

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

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

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

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

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1

33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900

http://insinoorioppilastalo.fi 

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

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tampere

Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi
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Kiitämme 
tukijoitamme!
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Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd.   puh. 03 358 760 fax: 03 368 4311
Turkkirata 10  33960 Pirkkala    www.voitelukeskus.com

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

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

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

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!
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KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN 

                                 www.consti.fi 

Reserviläispiirin Kevät-
kisa järjestettiin tänä 
vuonna Hämeenkyrössä, 
Honkalan ampumaradan 
maastossa. Järjestämis-
vuorossa oli viime vuonna 
kisan voittanut Hämeen-
kyrön Reservinaliupseerit. 
Mukaan oli ilmoittautu-
nut seitsemän yhdistystä 
kahden hengen partiolla. 
Rastitehtäviä ratkottaes-
sa tarvittiin leikkimielis-
tä kilpailuhenkeä, eikä 
pieni sadekaan haitannut 
osallistujia. Kisan jälkeen 
kuulumisia vaihdettiin 
nuotion ympärillä samalla 
makkaraa paistaen. 

  Raimo Ojala

Reserviläispiirin 
Kevätkisan voitto Virroille

Kilpailun johtajana toiminut Hämeenkyrön Re-
servinaliupseerien puheenjohtaja Jarno Valka-
ma onnittelee tiukan kisan voittajaksi selvinnyttä 
Virtain Reserviläisten partiota. Partiossa olivat 
Jussi Mäkitalo sekä Kari Yläjärvi. 

Tampereen Reserviläisten partio Tero Ahtee ja Tomi Marttila ratkomassa tunnis-
tustehtävää. Rastimiehenä toimi Ari Lehtonen. Kuvat: Jussi Mäkitalo.

Hämeen 
Hölkkä2
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Reservipiirien Henkisen maanpuolus-
tuksen toimikunta toteutti tänäkin ke-
väänä edellisen syksyn TURPO-tieto-
kilpailuun liittyvän varuskuntavierailun. 
Tänä vuonna Panssariprikaatin järjestä-
mä kuljetus vei nuoret Keski-Suomeen, 
jossa tutustuttiin Ilmasotakouluun sekä 
osallistuttiin Ilmailusta ammatti tapah-
tumaan. Viimeisenä vierailukohteena 
ennen kotimatkaa oli Keski-Suomen Il-
mailumuseo, jossa nähtävää olisi riittä-
nyt vaikka koko päiväksi.

Kuljetus Tikkakoskelle lähti 21. touko-
kuuta Vanhan kirkon edestä aamulla ani 
varhain.  Pekolan Liikenteen bussiin nousi 
kaikkiaan 34 innokasta retkeläistä odotta-
vaisin mielin. Lukiolaisten ja heidän opet-
tajiensa lisäksi mukana oli myös runsas 
joukko toimikunnan jäseniä.  Vierailuun 
osallistui oppilaita Tampereen lyseon lu-
kiosta, Ylöjärven lukiosta, Kalevan luki-
osta, Sammon keskuslukiosta, Tampereen 
teknillisestä lukiosta, Svenska samskolan 
i Tammerforsista, Lempäälän lukiosta, 
Tammerkosken lukiosta sekä Äetsän Sar-
kia-lukiosta. Lisäksi mukana oli vielä kol-
me Tampereen Rotarien vaihto-oppilasta.

Ilmasotakoululla ryhmää oli vastas-
sa kapteeni Mikko Mäntykangas. Hän 
johdatti vierailijat koulun auditorio-
tilaan, jossa LentoRukin suorittaneet 
kadetit Ville Mattila ja Heikki Ran-
tanen kertoivat nuorille leppoisaan ja 
innostavaan tapaan upseerikoulutukses-
ta, LentoRukista sekä lentäjän ammatin 
ihanuudesta. Mattila ja Rantanen suo-
rittavat parhaillaan ensimmäisen vuo-
den sotatieteen kandidaatin opintojaan 
ohjaajalinjalla.

Kadetit kertoivat, että ohjaajan am-
matti on haastava, mutta monipuoli-
nen. Jokainen päivä on erilainen ja vas-
taan tulee uusia tehtäviä kaiken aikaa. 
Työtehtävien kirjo on todella laaja. Il-
mavoimissa ohjaajan koulutus on ko-
konaisvaltaista, sillä se sisältää matala-
lentoa, taitolentoa sekä mittarilentoa. 
Vierailijoiden kysymykseen Maanpuo-
lustuskorkeakoulun pääsykoekysymyk-
sistä he vastasivat, että niissä testataan 
muun muassa fyysistä toimintakykyä ja 
sitä miten tulee toimeen toisten ihmis-
ten kanssa. Kadettien mukaan tärkeitä 
ominaisuuksia ovatkin yhteistyökyky ja 

F/A-18 Horneteista museolentokoneisiin – 
Lukiolaisille tietoisku sotilasilmailusta

rohkeus sekä hyvä fyysinen kunto joka 
on kaiken edellytys. 

Sotilaslentäjien työllistymisprosent-
ti on 100 ja eläkeikä on vain 45 vuotta 
Siviilissä yksityislentäjän lupakirja mak-
saa 10 000 -12 000 euroa. LentoRukin 
suorittanut voi lunastaa siviililupakirjan 
noin 1500 eurolla. Vaikka lentäjän työ 
kuormittaakin erityisesti selkää auttaa 
asiaan, että uran loppuvaiheessa lentä-
jillä on yleensä niin paljon kokemusta, 
että heitä hyödynnetään paljon johto-
tehtävissä. Näin ollen lentotehtävät jää-
vät jo vähemmälle. Mattilan ja Rantasen 
mukaan mieliinpainuvin kokemus len-
täjän koulutuksessa on ehdottomasti se 
ensimmäinen kerta kun pääsee itse len-
tokoneen puikkoihin, ja koneen pyörät 
irtoavat kiitotiestä.

Ennen ilmailutapahtumaa nautittiin 
maittava lounas varuskuntaravintola 
Luonetissa. Ilmailunäytöksessä Suomen 
Ilmavoimien virallinen taitolento-osasto 
Midnight Hawks ihastutti huikeilla esi-
tyksillään ja myös F/A-18 Hornet tuli-
soihtuineen olit maanpuolustushenkeä 
nostattava kokemus. Ennen kotimatkaa 

poikettiin tutustumassa ilmailun histo-
riaan Keski-Suomen ilmailumuseossa, 
jonka laaja ja hyvin hoidettu konekalus-
to hämmästytti myös nuorisoa. 

Paluumatka Tampereelle sujui jou-
tuisasti toimikunnan puheenjohtajan, 
eversti Leo Ukkosen vakioveikkausvi-
sailun merkeissä. Matkan aikana mie-
liin painunut tietopuolinen anti tulikin 
testatuksi ja tulosten selvittyä oli kotiin 
viemisinä kaikilla repuissaan jokin pieni 
palkinto.

Lukiolaisten kommenttien perusteella 
matka oli onnistunut. Vierailun tunnel-
maa pidettiin mukavan leppoisana ja va-
ruskuntalounas sekä sotilaskotimunkit 
maistuivat. Erityisen kiitoksen sai kadet-
tien esitys sekä vierailu ilmailumuseos-
sa. Nuoret pitivät tärkeänä, että he itse 
pääsevät tutustumaan puolustusvoimien 
toimitaan ja eri aselajien joukko-osastoi-
hin, sen sijaan, että joku tulisi koulun 
oppitunneille kertomaan samoista asi-
oista. Näin ollen vierailuperinne jatku-
koon taas vuonna 2016.

  Sirkka Ojala

(Kysymykset sivulla 16)
1) EU:n sotilasesikunnan päälliköksi
2) Ei yhtään
3) Paikallisen aluetoimiston päällikkö
4) 16
5) Eversti Markku Hutka
6) Pohjois-Karjalassa
7) 900 000

Tiesitkö että?
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Ryhmäkuvaan ennätettiin vasta Keski-Suomen 
Ilmailumuseon ulkoalueella.

Keski-Suomen ilmailumuseossa on niin paljon katsottavaa, että sinne kannattaa tehdä pian uusi vierailu.

Midnight Hawks -taitolentoryhmä laskeutuu ja F/A-18 Hornet lähtee ilmaan.

Komeat kadetit Ville Mattila ja Heikki Rantanen ja-
koivat ilmailutietoutta myös tapahtumakävijöille.

Päivän päätteeksi jopa vannoutunut tykkimies, 
eversti Leo Ukkonen pukeutui lentäjäksi.


