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Pääkirjoitus
Rajaturvallisuutta
kaikissa oloissa
Luen Reserviläisliiton syyskokouksen käsiohjelmasta yllämainitulla tavalla otsikoitua Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan eversti Olli
Lampisen kirjoitusta. Näyttävä liiton
syyskokoustapahtuma sinänsä jäi kohdaltani käymättä yhteensattuman vuoksi.
Eversti Lampinen kirjoittaa että Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky
alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen on jatkuvaa. Kriisivalmiudesta, valtakunnan alueellisen
koskemattomuuden turvaamisesta ja
sotilaallisen maanpuolustuksen velvoitteista huolehditaan täysimääräisesti.
Rajajoukkoja tarkasteltaessa yhtenä perusedellytyksenä on ymmärtää Rajavartiolaitoksen asema osana sekä sisäistä
että ulkoista turvallisuutta. Rajajoukoilla on tarvittaessa kyettävä osallistumaan
rajaturvallisuustehtäviin ja toisaalta on
oltava valmius suorittaa vaativimpia sodan ajan tehtäviä.
Rajavalvontaan tyypillisesti liittyviä
tehtäviä ovat valtion rajojen valvominen,
rajan ylittävien henkilöiden ja ajoneuvojen tarkistaminen, laittomien rajanylitysten estäminen, laittomien tavaroiden,
kuten esimerkiksi aseiden ja huumausaineiden maahantuonnin estäminen sekä

rajaloukkaustapausten tutkiminen.
Itsenäisen valtion eräänä tunnuspiirteenä on sen alueellisen koskemattomuuden vartioiminen, on sitten yö tai
päivä, joulu tai pääsiäinen, viitaten jokin
aika sitten läntisestä naapurimaasta kantautuneeseen uutiseen. Pitkän maarajan
aukoton valvonta on sinänsä haastavaa,
mutta niin on merirajankin, varsinkin
kun valvonta pitää ulottaa myös pinnan
alle. Ilmatilaakin valvotaan jatkuvasti
24/7 periaatteella.
Kun nykyinen aika edellyttää ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikkumista yli
valtiorajojen, tarvitaan samaan aikaan
riittävää rajan vartiointia ja valvontaa.
Suomelle on asetettu Schengenin yleissopimukseen liittyneenä valtiona erityisiä velvoitteita suorittaa tehostettua rajavalvontaa, koska Suomella on idässä
noin 1 340 kilometriä Schengen-alueen
ulkorajaa. Tällä hetkellä Suomen rajan
ylittää vuosittain 15 miljoonaa ihmistä,
joten valvontatyökin on mittavaa.
Ehkä eräs vaikeammin toteutettavista
valvontatehtävistä on tietoverkkoja hyödyntävä rajan ylittäminen. Kyberturvallisuus on yhteiskunnan kannalta yhtä
tärkeää kuin muukin sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä työ. Pii-

rien syyskokoustapahtuman yhteydessä
kuultu kyberturvallisuusesitelmä selvensi kuulijoille millaisten riskien kanssa
nyt ollaan tekemisissä. Esitys on luettavissa tämän lehden asiantuntijapalstalla.
Pirkanmaa on etäällä valtakunnan maaja merirajoista, mutta on mahdollista
tunkeutua tietokoneisiin ja -järjestelmiin kaukaakin rajojemme takaa. Verkkoja pitkin liittyvät uhat ovat joskus hyvinkin vaikeasti havaittavia.
Ulkomailta tulevat silmilläkin nähtävissä olevat turvallisuusuhat, kuten rikollisuus ja huumeet leviävät helposti
myös sisämaahan. Rajoja ylittävän kansainvälisen rikollisuuden torjunta on rajavartiolaitoksen ydintehtäviä. Laittoman maahantulon torjumiseksi tehtävä
rajavalvonta ulottuu henkilöiden lähtömaihin sekä kauttakulkumaihin ja siinä
tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.
Sisäministeri Räsänen toteaa että rajavalvonnassa käytettävissä menetelmissä näkyy sama muutos kuin kaikkialla
muuallakin yhteiskunnassa. Tekniikkaa
voidaan hyödyntää tehtävissä, jotka aiemmin vaativat henkilöstöä. Painopiste
siirtyy yhä enemmän tekniseen valvontaan kameroiden, helikoptereiden ynnä

Joulutulilla

muun kaluston avulla. Taloudelliset reunaehdot pakottavat automatisoimaan ja
käyttämään teknisiä laitteita ja järjestelmiä korvaamaan henkilöresursseja. On
kuitenkin todettu, että kun teknisiä valvontalaitteita on riittävästi ja niille on
osaavat käyttäjät, ne ovat luotettavia. Eivät ne tietenkään täysin korvaa ihmisiä
ja valvontakoiria.
Kuten valtiojohto on useasti viime aikoina todennut, rajoillamme on rauhallista eikä Suomea uhkaa mikään, mutta
muutokset ovat kuitenkin mahdollisia.
Puolustusvoimien komentajan sanoin
ilmaistuna me olemme valmiina, me
olemme hereillä ja me olemme torjuntakykyisiä.
Omasta ja Pirkanmaan Reserviläispiirin puolesta toivotan rauhaisaa joulun
aikaa ja menestyksellistä uutta vuotta.
Raimo Ojala
sihteeri ja tiedottaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Kuva: Raimo Ojala

Messukylän vanha harmaakivikirkko houkutteli
7.12.2014 viime vuosia enemmän osallistujia joulutulille. Tampereen Seudun Reserviläisnaisten ja Messukylän Seurakunnan joulutulille saapui kaikkiaan 50
henkeä. Tunnelma kylmässä luonnonlämpötilassa pidettävässä kirkossa oli kaunis, kun joululauluja laulettiin harmonin säestyksellä ja hengitys nousi huuruna
ilmaan. Hartauden ja laulujen jälkeen oli aika nauttia
kuumasta glögistä ja vaihtaa kuulumisia.
Vaikka kaupunkiolosuhteissa oltiinkin, saatiin tulet
palamaan useina kymmeninä tervatulina, jotka johdattivat kansan tulikujaa pitkin kirkkoon pimeässä lumettomassa joulukuun illassa.
Joulutulet on hyvä perinne, joka valmistaa meitä joulun tuloon ja kutsuu mukaan jokaista ilman järjestö- tai
jäsenyysrajoja. Joulutulet on myös hyvä tapa tehdä vapaaehtoista maanpuolustustyötä näkyväksi ja ylläpitää
yhteistyötä paikallisten seurakuntien kanssa. Hyvää ja
rauhallista joulun aikaa jokaiselle!
Sirkku Kirves-Lassila
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan
Reserviupseeripiiri ry

Uuteen aikaan
Vuonna 2012 alkanut urakointi saattaa puolustusvoimien tehtävät ja kustannukset tasapainoon on saatu monin
osin päätökseen. Näkyvimpiä näistä
ovat olleet varuskuntiin kohdistuvat
lakkauttamiset sekä muut leikkaukset ja johtoportaiden vähentäminen.
Sotilasläänit lakkaavat tämän vuoden
lopussa. Ikäluokkakehitys ja sotilaallinen kehitys olisivat joka tapauksessa
edellyttäneet rakenteisiin puuttumista, mutta nyt lisäpontimena oli taloudellinen sopeutus.
Reserviläisten kannalta huomattava
muutos on vähennys sodanajan sijoitetussa reservissä, joka pienenee 230 000
henkeen. Puolustusvoimain edellinen
komentaja kenraali Ari Puheloinen
totesi, että tällä määrällä kyetään vielä
puolustamaan koko maata.
Pienemmät sodan ajan puolustusvoimat kyetään varustamaan nykyaikaisemmin ja niiden liikkumiskyky
sekä tulivoima pystyvät vastaamaan
nykyaikaisen taistelukentän vaatimuksiin. Ensi vuoden alusta voimaan astuva paikallispuolustusmalli sekä jako
operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin mahdollistavat määrältään
aiempaa vähäisempien joukkojen tehokkaan käytön.
Uudistuksen seurauksena sijoitetun reservin määrä ja monen sijoitusaika väistämättä vähenee. On paikallaan muistaa, että koulutetun reservin

Maanpuolustusnaisten Liiton kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg (kesk.). Liiton nykyinen puheenjohtaja on Satu Rajala (2. oik.). Seuraavina
kahtena vuonna liittoa luotsaavat puheenjohtaja Kaarina Suhonen (2. vas.), 1. vpj. Mervi
Liimatainen (oik.) ja 2. vpj. Marja Hirvonen (vas.). Kuva: Satu Virtanen.

määrä on kuitenkin huomattavasti
suurempi ja että eri syistä myös sijoitetussa reservissä on kiertoa. Iän karttuminen, työ, terveys ja elämäntilanteet
tuovat osaltaan kiertoa sijoitteluun.
Vuoden 2015 alussa toteutuva uudistus on nähtävä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien keskuudessa
mahdollisuutena, sillä reservin sijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota reserviläisten erityisosaamiseen.
Uskallan väittää, että kenttäkelpoiselle ja maapuolustusvalmiuksiaan ylläpitäneelle asevelvolliselle löytyy usein
paikka ensi vuoden uudistuksen jälkeenkin.
Koulutettu mutta sijoittamaton reservi on voimavara, jonka hyödyntämistä kokonaismaanpuolustuksessa
on kehitettävä. Suomen Reserviupseeriliitto on osaltaan käynnistänyt
keskustelua tämän voimavaran käyttömahdollisuuksista. Yksi luonteva
vaihtoehto olisi toimiminen poikkeusoloissa muiden viranomaisten apuna. Tämä edellyttäisi tietenkin sitoutumista ja lisäkouluttautumista näihin
tehtäviin.
Päättyvän vuoden tapahtumat ovat
herättäneet päättäjät ja yksityiset kansalaiset peruskysymysten äärelle. Suomea puolustavat suomalaiset. Puolustus täytyy resursoida.
Turvallista Joulua ja vuotta 2015

Täyskymppinaiset juhlivat Jyväskylässä
Maanpuolustusnaiset ympäri maata kerääntyivät 25.–26.10. Jyväskylään syyskokoukseen ja liiton 10-vuotisjuhlaan.
Liitto perustettiin 13.11.2004, kun Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö yhdistyivät. Nykyisin jäseniä on noin 2 300.
Ensimmäiset kuusi vuotta liitto luotsasi valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg.
Jyväkylän syyskokous kutsui hänet liiton
ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi.
Liiton puheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta: liittoa neljä vuotta johtanut yrittäjä
Satu Rajala Hämeenlinnan Maanpuolustusnaisista ja liiton 1. varapuheenjohtaja,
apulaisosastonhoitaja Kaarina Suhonen
Lahden Maanpuolustusnaisista. Äänestyksessä Kaarina Suhonen valittiin äänin 49–15 liiton puheenjohtajaksi vuosille 2015–2016. Yksimielisesti ilman
äänestystä valittiin 1. varapuheenjohtajaksi seutuasiantuntija Mervi Liimatainen Pyhtään Maanpuolustusnaisista ja
jatkamaan 2. varapuheenjohtajana exasuntorahoitussihteeri Marja Hirvonen
Maanpuolustusnaisten Liiton Kangasalan osastosta.

Topakasti toimien
Kokousta emännöinyt Keski-Suomen
Maanpuolustusnaisten piiri oli koonnut

uutisia!

monipuolisen juhlaohjelman. Aikaisempien sukupolvien työstä muistutti Raimo Salon koskettava Lotta-dokumentti
”Viimeinen testamentti”. Salon musisointi myös viihdytti lauantai-illan juhlaillallisväkeä.
Sunnuntai aloitettiin jumalanpalveluksella Jyväskylän kaupungin kirkossa, josta Satu Rajalan, Eila Kotasen ja Tiina
Ronkaisen seppelpartio laski seppeleen
Taipaleen muistomerkille. Ennen juhlaa
liiton puheenjohtajisto otti vastaan yhteistyökumppaneiden onnitteluja.
10-vuotisjuhlassa kuunneltiin juhlapuhuja FM Aino Suholaa välin kyynel
silmässä, välin naurusta hytkyen. Juhlan
musiikista vastasivat Ilmavoimien soittokunta sekä laulaja Tuovi Ruhanen kersantti Tuomas J. Turunen säestäjänään.
Täytekakkukahvit lähettivät juhlaväen
kotimatkalleen.
Uuteen toimintavuoteen lähdetään teemalla ”Topakasti toimien – vireästi viestien”.
Kevätliittokokous on Pieksämäellä 18.4.
ja syysliittokokous 14.–15.11. Porissa, yhteistyössä Reserviläisliiton kanssa. Virpijotos on 16.–17.5. Oulun Virpiniemessä.
SoMa-harjoitus pidetään 28.–30.8. Rovaniemellä yhdessä Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Mervi Liimatainen

uutisia!

Kuvassa vasemmalla
Kimmo Vihusaari keskellä
Pentti Karppanen oikealla
Ilkka Aitolahti.

Kuva: YLE TV 1:n
lähetyksestä.

Lauri Koski Sastamalasta
Linnan juhlissa

Oriveden Reserviläisten
puheenjohtajana jatkaa Kimmo Vihusaari

Sastamalan Sotaveteraanien kunniapuheenjohtaja ja Sastamalan Reserviupseerien
veteraanikunniajäsen,
kapteeni Lauri Koski (oik.) oli tänä
vuonna presidentinlinnassa juhlimassa Suomen 97:ttä itsenäisyyspäivää
juhlavastaanotolla. Kahvitilaisuudessa Koski istui kunniapaikalla tasavallan presidentin vieressä. Presidentin

Kimmo Vihusaari valittiin Oriveden
Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry:n
syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015. Yhdistys
kutsui myös kunniapuheenjohtajaksi
Pentti Karppasen ja kunniajäseneksi
Ilkka Aitolahden.
Syyskokouksessa asetettiin lisäksi
päämääriksi tehostaa yhdistyksen toimintaa ja hankkia lisää jäseniä. Yh-

toisella puolella istui Suomen Reserviupseeriliiton kunniajäsen, Mannerheimristin ritari numero 95, kapteeni
Tuomas Gerdt.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nyt enenevässä määrin kutsunut
sotiemme veteraaneja linnan itsenäisyyspäivän juhliin, mikä valtion päämieheltä on varsin hieno ele.
Jaakko Lampimäki

Pirkan Viesti 5

2014

distys järjestää ohjattua ammuntaa
ampumaradalla ja reserviläistaitojen
ylläpitoon liittyviä koulutuksia ja tapahtumia. Perinne- ja yhteistyötoimintaa ovat sotaveteraanien ja lottien auttaminen ja asian vaaliminen.
Yhdistyksen toimintaan pääsee tutustumaan sivustolla: http://www.
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit/sivustot/
oriveden_reservinaliupseeritreservilaiset
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Hengellinen palsta
Asiantuntijalta
Taas se yllätti!
Sanotaan, että kokemus ja ikä tuovat varmuutta. Enpä tiedä, miten asia oikeasti on.
Tuntuu siltä, että tänä vuonna erityisesti
joulun tulo pääsi salakavalasti yllättämään
puskan takaa. Tätä kirjoitettaessa neljän
viikon kuluttua on tapaninpäivä. Valmistelujen aloittamisesta ei ole puhettakaan.
Joulun vietto herättää meissä aina erilaisia tunteita ja ajatuksia. Joulun vieton
mallina on usein oman lapsuudenkodin
joulu. Se oli usein kiireetön ja rauhallinen, varsinkin niihin aikoihin, kun televisiossa oli vain kaksi kanavaa.
Yksi asia minua harmittaa lapsuuden
jouluissa edelleen. Vietimme 60-luvulla joulut mummolassa. Paikalla olivat
vanhempani ja tätini miehensä kanssa.
Tädin mies ei milloinkaan nähnyt joulupukkia, sillä hän oli aina ulkovessassa
joulupukin vieraillessa.
Joulun vieton tuntemuksista yksi merkittävimmistä on se, miten tulit nähdyksi, miten sinut otettiin huomioon. Sekä
hyvässä että pahassa meidän elämämme mittari on ihmissuhteemme ja niissä

toimiminen. Olemmeko valmiita jakamaan, vai odotammeko vain saavamme
jotain. Mukavaa ja positiivista on toimia
antajana. Silloin molemmat osapuolet
ovat tyytyväisiä. Kaikkein halvinta, mutta samalla arvokkainta lahjaa on aika,
rauhallinen aika.
Meillä länsimaisilla ihmisillä on taipumus kulkea kasvot kohti tulevaisuutta,
me suunnittelemme ja teemme valmisteluja, touhuamme ja hyörimme sekä
huolestumme.
Itämais-afrikkalaisessa
mallissa tulevaisuuteen kuljetaan selkä
edellä. Tulevaisuutta ei paljoa suunnitella, se pitää huolen itsestään. Sen sijaan
kaikki mennyt on koko ajan näköpiirissä, opastamassa ja auttamassa elämäämme. Kun afrikkalaiselta hajoaa auto, hän
ei ala ensimmäisenä hiki päässä miettimään, miten korjaan auton. Hän istahtaa matkakumppaniensa kanssa puun
juurelle ja alkaa kertoa tarinoita, kun
kerrankin on aikaa.
Marraskuun lopussa tuli kuluneeksi
75 vuotta Talvisodan alkamisesta. Siitä

seurasi pitkähkö sotaisa jakso historiassamme. Ne, jotka muistavat jotain niistä
ajoista, voisivat kertoa kokemuksistaan
meille nuoremmille. Isäni oli talvisodan
aikaan 11-vuotias poika. Hänen perheensä asui Kangasalla. Tuo poika katseli monena päivänä Tampereelta palaavia
vihollisen pommikoneita. Noista isäni
kertomuksista olen oppinut jotain. Kun
näen sotilaskoneen taivaalla, tunnen iloa
siitä, että se on oma kone.
Ajatuksena on, että voisimme afrikkalaiseen tapaan oppia jotakin
noista
vaikeistakin
kokemuksista.
Sanotaan, että ihmislaji ei tahdo oppia mitään menneisyydestä. En oikein allekirjoita tuota ajatusta. Ilman menneisyyttä ei ole tulevaisuutta.
Tämän vuoden uutistarjonnassa ykkösaiheeksi on noussut Ukrainan kriisi.
Varsinkin tällaisina aikoina olisi tärkeää
tarkastella menneisyyttä, jotta voisimme
ottaa opiksemme.
Tuosta eteläisten lajitoveriemme asenteesta voisimme hyvin ottaa mallia tänä

jouluna ja antaa aikaa tarinointiin. Tuo
malli voi myös antaa perspektiiviä joulun valmisteluihin ja touhuamiseen.
Kuulostaa aika armolliselta.
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”
Jukka Lehto
Kenttärovasti evp.
Kappalainen, Tampereen
eteläinen seurakunta, Hervanta

Päävastuu Reserviläisliitolla
Seppeleenlaskuun osallistuvat järjestöt
ovat yhdessä sopineet, että Reserviläisliitto kantaa päävastuun tapahtuman
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Liittotasolla on työstetty yhdistyksille jaettavaa ohjeistusta, joka toimii apuna seppeleenlaskujen järjestämisessä.
Varsinaiset seppeleenlaskut hoidetaan
paikallisten yhdistysten voimin. Laskuissa voidaan ottaa huomioon paikalliset perinteet. Varsinaisten laskijoiden
tulee mikäli mahdollista olla sotiemme
veteraaneja.

Seppeleenlasku osa juhlavuotta

Mouhijärven Reserviläisten
edustajat laskevat havuseppeleen sankarihaudan muistomerkille.

Yhteinen seppeleenlasku
kansallisena veteraanipäivänä
Kansallisena veteraanipäivänä 2015 tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan
päättymisestä. Koska tämä merkitsi
myös toiseen maailmansotaan liittyneiden sotatoimien päättymistä Suomen
alueella, ovat Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Reserviläisliitto
päättäneet järjestää tapahtuneen muistoksi yhteisen, koko valtakunnan kat-

tavan seppeleenlaskun. Tavoitteena on
laskea 27.4.2015 seppeleet mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta.
Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskulla pyritään myös siirtämään veteraaniperinnettä ja -tietoisuutta nuoremmille
suomalaisille. Paikallisista seppeleenlaskuista tiedotetaan kaikille tiedotusvälineille ja laskutapahtumiin ovat kaikki ter-

vetulleita, erityisesti koululaiset.
Yhteinen seppeleenlasku täydentää
Kansallisen veteraanipäivän vakiintuneita käytäntöjä. Liitot ovat informoineet
tapahtumasta kirkkohallitusta, Opetushallitusta, Historian ja yhteiskuntaopin
opettajien liittoa sekä Kansallisen veteraanipäivän päätoimikuntaa. Niiltä on
pyydetty tukea paikallisten tapahtumien
järjestämiseen.

Reserviläisliiton perustamisesta tulee
vuonna 2015 kuluneeksi kuusi vuosikymmentä ja vuotta vietetään erityisenä juhlavuotena. Pääjuhlallisuudet järjestetään 11.-12.4.2015 Baltic Queen
-aluksella, jonka liitto on vuokrannut
yksityiskäyttöön. Laiva tulee todennäköisesti täyteen, sillä noin 2/3 hyteistä
on jo myyty.
Reserviläisliitto 60 vuotta - risteilyn
myynnistä vastaa Matkapojat Oy. Käytössä on internet-varaamo osoitteessa
www.matkapojat.fi/res60 sekä puhelinvaraamo numerossa 010 2323 116.
Matkapojilta varataan myös ruokailut,
Tallinnan tutustumiskäynnit ja liityntäkuljetukset.
Lisäksi 60-vuotisjuhlavuoteen kuuluu
syksyllä 2015 piireissä järjestettäviä tapahtumia sekä päätöstilaisuus, joka pidetään marraskuussa 2015 liiton syyskokouksen yhteydessä Porissa.
Olli Nyberg
toiminnanjohtaja
Reserviläisliitto
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Asiantuntijalta
Kyberturvallisuuden asettamat uudet uhkakuvat

Mikä antaa turvaa tänään
ei anna sitä enää huomenna
Kybermaailma voidaan määritellä globaaliksi ja moniulotteiseksi tieto- ja
kommunikaatioverkoksi, johon käyttäjä
(ihminen tai kone) voi kytkeytyä kiinteän tai liikkuvan päätelaitteen avulla ja
toimia siellä virtuaalisesti.
Minuutin aikana internetissä jaetaan
216 000 valokuvaa Instagrampalvelussa,
Amazonissa tehdään kauppaa 134 000
dollarin arvosta. YouTubeen ladataan
100 tuntia videoita ja Google-hakuja
tehdään 4,1 miljoonaa, 70 uutta verkkotunnusta (domainia) rekisteröidään ja
570 uutta websivua luodaan. Facebookissa tapahtuu 3,3 miljoonaa ”jakoa”,
204 miljoonaa sähköpostia ja 347 000
twiittiä lähetetään. Tämä kaikki tapahtuu minuutissa.
Kyberuhat yhteiskunnan elintärkeitä
toimintoja vastaan voivat kohdistua suoraan tai välillisesti kansallisia järjestelmiä
ja/tai kansalaisia vastaan maan rajojen sisältä tai ulkoa. Uhkaluokittelu voidaan
tehdä monella eri tavalla, mutta yksi
käytetyimmistä on tehdä se motiivien
perusteella. Kyberuhat on jaettu viiteen
tasoon alimman tason muodostaa kybe-

raktivismi ja korkeimman tason kybersota välissä ovat (-rikollisuus, -vakoilu ja
-terrorismi).
Kyberaktivismi saa julkisuudessa paljon näkyvyyttä, mutta tapahtumat ovat
yleensä vaikutuksiltaan suhteellisen lyhytaikaisia ja osin vaarattomia. Yksittäisen yrityksen tai yksilön tasolla toiminta
saattaa aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja.
Kybervakoilulla pyritään hankkimaan salaisia tietoja poliittisen, sotilaallisen tai taloudellisen edun
saavuttamiseksi käyttäen laittomia menetelmiä internetissä, verkoissa, ohjelmistoissa tai tietokoneissa. Tietoa
voidaan hankkia yksityisiltä ihmisiltä,
kilpailijoilta, ryhmiltä, hallituksilta ja
vastustajilta.
Kyberterrorismissa tietoverkkoja käytetään hyökkäyksiin kriittisiä informaatiojärjestelmiä kohtaan ja niiden kontrollointiin. Hyökkäysten tavoitteena on
tuottaa vahinkoa ja levittää pelkoa ihmisten keskuuteen sekä painostaan poliittista johtoa taipumaan terroristien
vaatimuksiin.

Majamietteitä joulun alla
Tampereen Reserviupseerien Siivikkalan maja on 50 vuoden episodi tamperelaista vapaaehtoista maanpuolustustyötä. 50-luvulla alkanut ja 2005 päättynyt
majatoimintaepisodi on monella tavalla niin kulttuurihistoriallisesti kuin järjestötoiminnallisesti merkittävä jakso
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tamperelaisessa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Kolmikerroksisen hirsilinnan rakentaminen vaati valtavan
määrän talkoita, varainhankintaa ja arvojen vaalimista. Sodan muodossa tai
toisessa kokenut sukupolvi halusi osoittaa, että meillä on oikeus nostaa Suomen

Kybersodankäynti
Kybersodan voi ymmärtää sodaksi virtuaalimaailmassa tai vastakohtana kineettiselle sodankäynnille. Tutkijoiden mielestä sota on aina muodoltaan laaja-alainen
käsittäen kaikki sodankäynnin muodot,
jolloin kybersodankäynti on yksi sodankäynnin muoto, jota käytetään perinteisen kineettisen vaikuttamisen rinnalla.
Kybersodankäynnissä
kyberoperaatiot
eivät ole kokonaan itsenäisiä muusta sodankäynnistä erillään olevia operaatioita,
vaan kiinteä osa kokonaisoperaatioita.
Kyberhyökkäyksissä kyberaseita käytetään erilaisiin hyökkäysmuotoihin.
Kyberaseella tarkoitetaan tietokoneohjelmaa, joka toimii muissa kuin aseen
käyttäjän tietokoneissa, samaan tapaan
kuin tietokonevirus.
Kyberase voi olla luonteeltaan itsenäisesti liikkuva ja leviävä virus tai luonteeltaan
heikosti ja harkitusti liikkuva. Tehokkaimmat kyberaseet ovat modulaarisia hyökkäysohjelmistoja, joissa haluttu toiminnallisuus on koottu useammasta osasta.
Suomessa kyberturvallisuus rakenne-

lippu salkoon itsenäisen maamme kunniaksi Näsijärven rantakalliolle.
Paikalla on merkitystä, mitä ihminen
muistaa. Moni asia palaa mieleen, kun
ajaa Siivikkalan parkkipaikalle. Enää ei
parkkipaikalla pelata lentopalloa, enää ei
soi torvimusiikki kevään ja syksyn lippuseremonioissa. Loppuneet ovat myös jokamieskisat ja muut maastoharjoitukset.
Yhteiskunnan toiminnalliset rakenteet
muuttuivat ja omakohtaisesti sodan ja
sen seuraukset kokeneiden joukon määrä ja merkitys hiipui. Vuosituhannen
vaihteessa maja oli enemmänkin ongelma ja taloudellinen rasite kuin toimintaa
ja virikkeitä antava tekijä.
Vuonna 2005 maja myytiin Senaattikiinteistölle, joka vuokrajärjestelyiden
jälkeen vuokrasi majan Materiaalilaitokselle koulutus- ja kurssikäyttöön. Käyt-

taan olemassa olevien rakenteiden varaan. Strategisen linjauksen mukaisesti
”luodaan kansallisen kyberturvallisuuden ja kyberuhkien torjunnan edistämiseksi viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen tehokas yhteistoiminta
malli.
Suomen
Kyberturvallisuuskeskus
aloitti toimintansa 1.1.2014 viestintävirastossa. Kyberturvallisuuskeskuksen
tehtävänä on seurata tietoturvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja uhkia, kerätä tietoa tietoturvahaavoittuvuuksista ja
-häiriöistä, muodostaa arvio Suomeen ja
suomalaisiin kohdistuvista tietoturvauhkista ja niiden vaikutuksista sekä jalostaa
ja jakaa tietoa tietoturvauhkista eri toimijoille.
Juha-Matti Salmenpohja
kapteeni
Pirkanmaan Aluetoimisto

töönottoa edelsi kuitenkin perusteellinen kiinteistöremontti, uusi sauna ja
uusi laituri. Vuokrasopimuksessa mainittiin, että Tampereen Reserviupseereille varataan rajattu mahdollisuus tilojen
käyttöön. Tänä päivänä reserviupseerit kokoontuvat majalle noin 10 kertaa
vuodessa, mikä on enemmän kuin vuosikymmenen alussa.
JOULUSAUNA on ollut traditio,
joka on kestänyt kaiken majan ympärillä käydyn kähinän. Joulunalusviikon
maanantaina kokoonnutaan majalle antamaan palautetta ja keskustelemaan kuluneesta toimintavuodesta. Takassa palaa tuli, tarjottavat tilanteen mukaan,
osa joukosta viihtyy saunassa ja uhmaa
Näsijärven kylmyyttä. Joululaulut kuuluvat ohjelmistoon. Illan pimeys ja hiipivä väsymys hiljentävät miesjoukon.
Enää ei Bruuno Silekoski lausu Yrjö
Jylhää, mutta väen hiljetessä siirrytään
Kivelle. Raatteen tieltä toimitetun muistokiven jalustaan on kaiverrettu 82 upseerin nimet. Hiljainen hetki honkien
keskellä, lyhyet muistosanat ja yhteisesti
laulettu ”Maa on niin kaunis….” päättävät joulusaunatapahtuman. Joulusaunaperinne jatkuu muuttuneessa toimintaympäristössä, mutta vieläkin se on
monelle kerhon jäsenelle tilaisuus, jossa
mieli puhdistuu ja merkittävät ja merkityksettömät asiat asettuvat oikeaan järjestykseen.
Hyvää Joulua!
Erkki Aaltonen
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Pirkanmaa

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

MPK – Laadukasta
sotilaallista koulutusta

Vuonna 2008 voimaan tullut laki Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on
antanut Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle hyvän pohjan toimia. Laissa on
nimenomaan annettu perusteet järjestää
maanpuolustukseen kuuluvaa niin sotilaallista kuin sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Harva on varmaankin pysähtynyt miettimään MPK:n
koulutuksen vaikuttavuutta.

Puolustusvoimien johtamat kertausja vapaaehtoiset harjoitukset ovat olleet
jäissä muutamia vuosia. Pirkanmaalla
niissä kävi vuonna 2014 noin 100 henkilöä, yhteensä reilu 300 vuorokautta.
Tällä määrällä ei pystytä ylläpitämään
minkään sodanajan joukon suorituskykyä. Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö osallistui kuluneen vuoden 40
kurssilla niin mies-, partio- kuin joukkuetason sotilaalliseen koulutukseen.
Kursseille osallistui noin 1300 henkilöä.
Koulutusvuorokausia kertyi noin 2500.
Prosenteilla mitattuna MPK toteutti
noin 90 % Pirkanmaalla annetusta sotilaallisesta koulutuksesta. Kurssitarjonnalla saatiin ylläpidettyä ja kehitettyä
maakuntakomppanioiden henkilöiden
ja muiden reserviläisien osaamista merkittävällä tavalla.
Koulutuksen määrä ei ole itseisarvo.
Sen sijaan koulutuksen laatu on. Vuonna 2014 MPK:lla on ollut käytössä
puolustusvoimien tilaaman koulutuksen laadun mittaamisessa arviointikriteerit. Koulutuksen suunnittelun ja toteutukseen liittyviä mittareita käytettiin
maakuntakomppanian neljällä perus-

MPK:n Pirkanmaan
Koulutus- ja tukiyksikön kursseja
10.1. KOTU-INFO 1 LAKIALASSA
• kurssilla perehdytään vuoden 2015 kursseihin ja valitaan kursseille johtajat, varajohtajat, kouluttajat ja vääpelit
15.1. ILLALLA MAAKUNTAKOMPPANIAN INFOTILAISUUS PIRKKALASSA
• kurssilla annetaan tietoa maakuntakomppanian toimintaan hakeutuneille henkilöille
24.1. PVMOODLE-KURSSI UIMALANKADULLA
kurssilla perehdytään PVMOODLE:n käyttöön
7.-8.2. KURSSIN JOHTAJAKURSSI PIRKKALA
• kurssilla perehdytään MPK:n kurssien suunnitteluun ja
johtamiseen
• kurssilla laaditaan oman tulevan kurssin viikko-ohjelma
ja tukipyyntö
7.–8.2. KURSSIN VÄÄPELIKURSSI PIRKKALA
• kurssilla perehdytään MPK:n kurssien suunnitteluun ja
johtamiseen (1. päivä yhteinen johtajakurssin kanssa)
• kurssilla saa perusteet toimia MPK:n kursseilla vääpelinä
13.–15.2. KOULUTTAJAKOULUTUKSEN KURSSI
• kurssilla perehdytään koulutuksen suunnitteluun ja koulutustapahtuman pitämiseen
• kurssin jälkeen voi toimia MPK:n kurssilla kouluttajana
13.–15.2. MAAKUNTAKOMPPANIAN PERUSKURSSI 1
(VEH)
• kurssi on tarkoitettu maakuntakomppanian toimintaan
hakeutuneille
• kurssin aluksi jaetaan maakuntakomppanian varusteet
kotona säilytettäväksi
• aikaisemmin maakuntakomppanian toimintaan sitoutuneilla on mahdollista kuitata uudet varusteet m 91 tilalle
Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi/Pirkanmaa
Tervetuloa mukaan!

kurssilla. Arvioijina toimivat puolustusvoimien ja MPK:n keskustoimiston
henkilöitä sekä MPK:n kyseisten kurssien johtajat. Yliluutnantit Riku Heikkilä, Antti Palo-oja ja Antti Mikkonen
onnistuivat kouluttajien kanssa auditoinnissa erinomaisesti. Pirkanmaalla
tehtiin historiaa ja aluetoimistolla käytössä oleva peruskurssien koulutusohjelma hyväksyttiin ensimmäisenä koulutusohjelmana valtakunnassa. Laatu
on siis kunnossa pääesikunnan hyväksymän auditoinnin mukaan. Samoin
myös muista koulutustapahtumista saatu palaute kertoo koulutuksen korkeasta laadusta.
Vuosi 2014 alkaa olla loppusuoralla.
Pirkanmaan koulutustavoitteista jäädään jonkin verran niin henkilöiden
kuin vuorokausien osalta. Kursseja on
jouduttu perumaan 20 lähinnä pienestä
vahvuudesta johtuen. Kokonaisuudessaan vuosi 2014 on kuitenkin onnistunut.
Ensi vuodelle on suunniteltu yhteensä 63 kurssia. Niillä pyritään lisäämään
edelleen reserviläisten osaamista niin
sotilaallisessa kuin kansalaisten varau-

tumis- ja turvallisuuskoulutuksessa.
Puolustusvoimien suuremman joukon
koulutuksen edellyttämät kertausharjoitukset käynnistyvät. MPK osallistuu niihin toteuttamalla harjoitusta edeltävän
koulutuksen.
MPK:n vuosipäivän kahvitilaisuuksissa palkittiin MPK:n mitaleilla seuraavat
henkilöt: kers Mika Haaparanta, alik
Mika Inha, vääp Jarkko Järvinen, ylil
Mikko Kauppila, kapt Urpo Maja ja
maj Ari Paukkunen sekä Minna Koski
(NVL). Onnittelut kaikille vuosipäivän
kahvitilaisuudessa palkituille ja itsenäisyyspäivänä ylennyksen saaneille.
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille
kurssin johtajille, kouluttajille ja huollon toimijoille sekä yhteistyökumppaneille ja tukijoille. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin kohti vuotta 2015.
Rauhallista Joulun aikaa ja Hyvää
Uutta Vuotta 2015.
Ilkka Tilli
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pirkanmaan koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Matka jatkuu ja vauhti kiihtyy.
Suunnittelimme vuoden 2015 koulutustapahtumia
marraskuun lopulla Pirkkalassa. Niitä ilmaantuikin mukava määrä, ja kasvua tästä vuodesta on parikymmentä
prosenttia. Kun siihen lisätään kertausharjoitukset, joihin kouluttajani osallistuvat omissa poikkeusolojen tehtävissään, alkaa kalenteri olla vähitellen täynnä.
Merkittävin muutos koulutettavassa joukossa on
se, että jatkossa koulutamme myös Karjalan ja mahdollisesti myös Lapin lennoston reserviä Pirkkalassa.
Ei hassumpaa toteuttaa sitä ajatusta, josta kouluttajien kesken on puhuttu liki 10 vuotta. Muiden lennostojen reservihän asustaa pääosin Vaasa–Lappeenranta-linjan lounaispuolella ja on näin helpommin
kutsuttavissa Pirkkalaan harjoittelemaan.

Toiveeni seuraajastakin ratkesi. Uutena koulutuspäällikkönä aloittaa ensi toukokuussa kapteeni Ari
”Paku” Pakarinen, joka on pirkanmaalaisille vapaaehtoisen maanpuolustustyön harrastajille hyvinkin
tuttu. Nyt helpotti.
Perinteiseen tapaan palkitsimme vuoden päätöstilaisuudessa ansioituneita kouluttajia ja tilaajan edustajia. Valokuvat kertovat, keitä onnellisia arpa suosi. Onnittelut. Ja onnittelut myös 6.12. ylennetyille.
”Omasta väestä” yksi sai ylennyksen everstiluutnantiksi reservissä, kaksi pirkanmaalaisaktiivia, Mikko
Hinkkanen ja Markku Välimaa, kapteeniylennyksen ja Turusen Mikko sai oikosulkuviivan luutnantin
ruusukkeiden väliin. Aliupseeri- ja miehistöylennyksiäkin tuli ja ne on luettavissa toisaalla tässä lehdessä.
Sic Atur Ad Astra!
Olen laajasti ylpeä koko oman kouluttajajoukkoni osaamisesta: Ilmapuolustuspiirin tilaston ja ilmavoimien koulutuspäällikön everstiluutnantti Markku Jämsän mukaan meillä Satakunnan lennoston
kupeessa koulutetaan eniten kursseja sekä osaaminen
on monipuolisinta ja kattavinta. Toki muutkin alueet
kurovat etumatkaamme kiinni, mutta taustapeilissä
on vielä hetken hieman autiota…
Matti Soini
aluepäällikkö
MPK
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi

OLEMME FACEBOOKISSA!
”TYKKÄÄ MEISTÄ,
TUHANNES TYKKÄÄJÄ PALKITAAN”
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Ilmapuolustuspiirin palkittuja

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA
TAMMI--TOUKOKUU 2015
TAMMIKUU
1.1.– 31.12.2015
Prosenttiammunta alkaa. Prosenttiammunnassa lasketaan vähintään kerran vuodessa johonkin ampumatilaisuuteen osallistuneiden osuus yhdistyksen jäsenmäärästä.
1.1– 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 asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vva@ovi.com tai 050 551 4265.

Rautainen ansiomitali: kuvassa Atso Tulosmaa, Jari Ojasti, Lassi Koskinen,
Harri Majamäki ja Arttu Heinälä. Kuvat: Kaisa Nikkilä.

Hopeinen ansiomitali: kuvassa
Vesa Nyberg ja Matti Soini puhuu.

6.1.2015
Pirkanmaan reservipiirien ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2015
loppiaisena 6.1.2015 Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n ilma-aseradalla PMK:n talossa Tampereella, Peltokatu 16 D, 2. kerros. I erä
klo 09.00, II erä klo 10.15 ja III erä klo 11.30.
Lajit: ilmakivääri 40 ls ja ilmapistooli 40 ls.
Sarjat: H ja D, H ja D50-60, H70 ja H75. Joukkueet: yhdistyksittäin, ei sarjajakoa. Ilmoittautuminen viimeistään 30.12.2014
mennessä: jotelaakso@gmail.com tai 040 586 5200 Jorma
Laakso. Lisätiedot www.pirkanviesti.fi/ammunta/kilpailutoiminta
25.1.2015
Tammisunnuntain kirkkojuhlaa vietetään perinteiseen tapaan
sunnuntaina, 25.tammikuuta 2014 alkaen klo 15 Tampereen
Tuomiokirkossa.

HELMIKUU
11.2.2015
Helmikuun luento- ja lounastilaisuus pidetään Technopoliksessa Enqvist-salissa keskiviikkona 11.2.2015 klo 12.00. Tämän
jälkeen ravintolassa omakustanteinen lounas. Ilmoittautuminen
kirjuri Pauli Määttäselle. Esitelmän aiheena on: Digitaalinen televisio eilen, tänään, huomenna. Esitelmöitsijänä konsultti Heikki
Pekkarinen

MAALISKUU

Standaari: Kuvassa Markku Välimaa, Mikko Niemi, Jukka Seppälä,
Heli Kunnas ja Olli Saranpää.

Plaketti: kuvassa Kaisa Nikkilä, Tuomas
Eerola ja Hanna Summanen.

MPK:n valtakunnallinen KOTU-päivä

26.3.2015
I-jotosrastitehtävä-koulutusilta 26.3. klo 17.00–20.00, osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n
reservitoimistojen isossa nh:ssa. Lisätietoja Petteri Mattila sposti: hjavmattila(at)kolumbus.fi tai puh 040 543 3330.
28.3.2015
Tampereen Reserviupseerit ry:n 85-vuotistilaisuudet 28.03.2015.
Lisätiedot seuraavassa Pirkan Viestissä ja sähköpostilla jäsenille.

HUHTIKUU
15.4.2015
II-jotosrastitehtävä-koulutusilta 15.4. klo 17.00–20.00, osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n
reservitoimistojen isossa nh:ssa. Lisätietoja Petteri Mattila
s-posti: hjavmattila(at)kolumbus.fi tai puh 040 543 3330.

TOUKOKUU
8.–9.5.2015
Kevätyön Koukkaus (jotos), Nokialla, pe-ilta klo 18 => la-aamupvä klo 12. Lisätietoja Petteri Mattila s-posti: hjavmattila(at)
kolumbus.fi tai puh. 040 543 3330. Lisää jotoskoulutusaiheita
Piirien maastotoimikunnan toimintasuunnitelma & kalenterissa
2015 tässä lehdessä.
17.5.2015
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 17.5.2015 Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon
hautausmailla.

Tampereen
Reserviupseerit ry

MPK:n valtakunnallista KOTU-päivää vietettiin lauantaina 15.11.2014 Satakunnan lennostossa. Pirkkalaan saapui yli
kolmekymmentä innokasta vapaaehtoista ympäri Suomea kuulemaan ja oppimaan viimeisimmät tiedot PVMoodlesta ja
urasuunnittelusta sekä viestinnästä ja valokuvauksesta. Perinteistä ryhmäkuvaa taustoitti Draken.

www.pirkanviesti.fi

Väinolänkatu 2, 33100 Tampere,
toimisto on avoinna ma-to klo 9.0013.00
puhelin:
03 212 7957,
sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
Pirkan Viesti 5
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Kannen valokuva
Pirkanmaan Aluetoimisto siirtyy
vuodenvaihteessa Panssariprikaatin
alaisuuteen. Kuva Hämeenlinnassa
järjestetystä valtakunnallisesta itsenäisyyspäivän paraatista.
Kuva: Raimo Ojala
Painos
7.500 kpl

Aluetoimiston päällikkö,
komentaja Matti Eskola
puhui ylennettäville.

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Jari Lindell
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio
Ulkoasu
Maisan paja
Paino
Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2015:
N:o Aineisto Ilmestyy
1
2
3
4
5

2.2.
2.4.
12.6.
9.10.
23.11.

27.2.
30.4.
10.7.
6.10.
22.12.

Itsenäisyyspäivänä 250 pirkanmaalaista
sai ylennyksen sotilasarvoonsa
Pirkanmaalla itsenäisyyspäivänä ylennettävien onnittelutilaisuus järjestettiin perinteiseen tapaan Hippostalolla
5. joulukuuta 2014.

Ylennettävien onnittelutilaisuuden ohjelmassa oli ylennyskirjojen jaon lisäksi aluetoimiston päällikön, komentaja
Matti Eskolan puhe. Puheen aluksi tarkasteltavana oli yleinen turvallisuuspoliittinen tilanne.
Eskolan toi puheessaan esiin että tarvitsemme maanpuolustukseen sopivan
yhdistelmän palkattua henkilöstöä ja
osaavia reserviläisiä. Korkea maanpuolustustahto on tällaisen järjestelmän
kulmakivi. Ilman henkilökohtaiseen
motivaatioon ja tahtoon perustuvaa vapaaehtoisuutta, järjestelmää ei pystytä
uskottavasti toteuttamaan.
Pirkanmaan aluetoimistolle puolustusvoimauudistuksessa asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Aluetoimiston rooli ja tehtävät ovat
säilyneet nykyisellään myös uudistuksen
jälkeen.
Maavoimien operatiivisesti suurin
muutos on uusien paikallispuolustusjoukkojen muodostaminen. Paikallispuolustus tukeutuu jatkossa entistä
enemmän vapaaehtoisiin reserviläisiin
ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen, mutta lopulliset valmiudet
tehtäviin saadaan vasta puolustusvoimien johtamissa kertausharjoituksissa.
Vapaaehtoisissa harjoituksissa voidaan
huomattavasti lisätä valmiuksia ja reserviläisten sitoutumista.
Aluetoimiston sodan ajan tehtävien koulutuksen painopiste on ollut
maakuntakomppanian
koulutuksessa. Koulutus on toteutettu pääosin vapaaehtoisilla harjoituksilla yhteistyös-

sä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kanssa.
Itsenäisyyspäivänä Pirkanmaalla ylennettiin 250 reserviläistä, näistä 100 upseeria ja 150 aliupseeria ja miehistöön
kuuluvaa. Ylennettyjen reserviläisten
puheenvuoron pitänyt majuri Kai Telanne toi puheenvuorossaan esiin nykyisen yleisen huonon taloudellisen tilanteen ja sen vaatimat sopeutustoimet.
Hyvinä asioina hän mainitsi muun muassa poikkeuksellisen korkealla tasolla
olevan maanpuolustushengen, mikä näinä aikoina on merkityksellistä turvallisuuspoliittisen tilanteen ollessa vaikeasti
ennustettavissa.
Kaikki Pirkanmaalla ylennetyt löytyvät
www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
Raimo Ojala

Ylennettävien puheenvuoron käytti majuri (res) Kai Telanne.
Ylennettävien joukossa olivat myös yliluutnantin arvoon ylennetyt Kimmo Topi ja
Mikko Turunen.
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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

YH-päivän maanpuolustusjuhla
Tampereella
topäätöksenä todetaan, että materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseksi tarvitaan lisärahoitusta.
Maanpuolustustahto on voimakas, samoin usko siihen
että puolustusvoimat kykenee hoitamaan tehtävänsä.
Yleinen asevelvollisuus tulee olemaan keskeinen osa puolustustamme tulevaisuudessakin. Mikäli on tarpeen pystymme tulevaisuudessakin toteuttamaan uuden YH:n.
Raimo Ojala

Pirkan Viesti 5

2014

TIMO
KESKINEN
kapteeni reservissä,
Kangasala
vapaaehtoista
maanpuolustustyötä 30v. ajan
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Voit tutustua ajatuksiini ja vaaliteemoihini
www.timokeskinen.ﬁ

Kalevan lukiolaiset esittivät tekemänsä audiovisuaalisen
esityksen ”Talvisodan henki”.

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Olen eduskuntavaaliehdokkaana ensi kevään
eduskuntavaaleissa.

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

Vastaukset sivulla

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75-vuotta ensimmäisestä
YH-päivästä. Syksyllä 1939 Mannerheim esitti yleisen
liikekannallepanon käynnistämistä, joka toteutettaisiin
henkilökohtaisilla kutsuilla ylimääräiseen harjoitukseen (YH). Hallitus pääministeri Kajanderin johdolla
päätti asiasta ja varsinainen kenttäarmeija perustettiin
14.10.1939. Päivää kutsutaan edelleenkin YH-päiväksi. Marraskuun lopussa oli koottuna 295 000 miehen
armeija. Yli kuukauden harjoitus toi joukoille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja tehtäviinsä sekä valmistella puolustusasemia.
Kalevan lukiossa järjestetyssä maanpuolustusjuhlassa
juhlapuheen pitänyt kenraalimajuri Esa Pulkkinen totesi puheessaan että nyt 75-vuotta myöhemmin ajassamme voidaan havaita joitain yhtäläisyyksiä menneeseen. Vaikka Suomea ei nyt uhkaa mikään, olemme
viisaasti keskittyneet oman maamme puolustusvalmiuden ylläpitoon. Monet Euroopan valtiot tarkastelevat puolustuksensa tilaa. On havaittu että sotilaallisen
voiman käyttö on edelleenkin mahdollista myös Euroopassa. Perinteinen sota voimankäyttömuotona on
edelleenkin valtioiden keinovalikoimissa. NATO antaa turvatakuut ainoastaan jäsenilleen, ei esimerkiksi
kumppaneilleen. EU ei ole sotilasliitto, eikä siitä sellaista koskaan tulekaan.
Puheessaan kenraalimajuri Pulkkinen toi esiin että jatkossakin tarvitaan puolustusyhteistyötä, kenenkään ei
ole mahdollista yksin varautua. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yhteisiä harjoituksia ja yhteistyötä materiaalihankinnoissa. Suomi tukee omaa puolustustaan osallistumalla kansainvälisiin harjoituksiin ja verkostoitumalla.
Tärkeää on että mitoitamme oikein puolustuksemme, palveluskelpoisten määrä laskee ja sodanajan
joukkojen määrä tulee olemaan 230 000. Materiaalin
hinta nousee ja rahoitusta hankintoihin pitää lisätä.
Puolustuksen pitkän aikavälin haasteita tarkastelleen
parlamentaarisen selvitysryhmän loppuraportin joh-

Arvoisa maanpuolustaja

Kysymykset laati
eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä
laidasta laitaan
1) Mitkä puolustusvoimiemme joukko-osastot lakkautetaan tämän vuoden lopussa?
2) Kuka johti puolustuksemme pitkän aikavälin haasteita selvittänyttä parlamentaarista selvitysryhmää, joka luovutti loppuraporttinsa lokakuun alussa?
3) Kuinka monta logistiikkarykmenttiä kuuluu
ensi vuoden alussa toimintansa aloittavan
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kokoonpanoon?
4) Kuka valittiin marraskuussa vuoden 2014
sotilasmuusikoksi?
5) Kuinka monta vuotta tuli marraskuussa
kuluneeksi yleisesikuntaupseerikoulutuksen aloittamisesta maassamme?
6) Mitä aluksia ovat merivoimiemme Hamina- ja Rauma-luokan alukset?
7) Kuinka monta reserviläistä vähintään puolustusvoimiemme on tarkoitus kertausharjoittaa ensi vuonna?

Maksaja: Pirkanmaan KD-piiri

Kenraalimajuri Esa Pulkkinen on Puolustusministeriön Puolustuspoliittisen osaston päällikkö.
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Reserviupseeripiirin syyskokous pidettiin Ikaalisten ammattiopiston ruokalassa. Kokouksen puhetta johti Ikaalisten Reserviupseerikerhon pj Jarmo Kalli, sihteerinä toimi piirin sihteeri luutnantti Hannu Ylistalo Kangasalta. Paikalla oli edustuksia 17 yhdistyksestä.

Suonio jatkaa
upseeripiirin johdossa
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin syyskokous päätti henkilövalinnoista ja luotasi tulevaa toimintaa vuodeksi eteenpäin.
Paikalla oli edustettuina kaksi kolmasosaa piirin yhdistyksistä.
Piirin puheenjohtajana jatkaa majuri Jorma Suonio Tampereelta, 1. varapuheenjohtajana jatkaa kapteeni Jaakko Lampimäki Sastamalasta ja 2. varapuheenjohtajana jatkaa yliluutnantti Mikko Ritakallio Kangasalta.
Syyskokous hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja
talousarvion. Jäsen- ja lehtimaksut pysyvät ennallaan. Liittohallitukseen valittiin edustajaksi perinteitä noudattaen piirin
puheenjohtaja Jorma Suonio.
Vuosi 2015 on piirin 65. toimintavuosi. Jäsenyhdistyksiä
kehotetaan kasvavaan jäsenkehitykseen ja toimintaan vaikka-

pa piirin toimintoihin tukeutuen. Liiton lanseeraamat Vänrikkipäivä, Toimintapäivä ja Yhdistyspäivä odottavat paikallisesti innokkaita toteuttajia piirin alueella.
Piirin syyskokousta johti paikallisen eli Ikaalisten kerhon
puheenjohtaja Jarmo Kalli, sihteerinä toimi piirin sihteeri
Hannu Ylistalo Kangasalta.
Ennen kokousta majuri Hannu Komppa palkittiin Suomen
Leijonan Ritarikunnan 1. luokan ritarimerkillä, päätoimittaja
Sirkka Ojala Suomen Reserviupseeriliiton hopeisella ansiomitalilla, kapteeni Tapani Hakkarainen ja vänrikki Jali Smolander Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hopeisella ansiomitalilla.

RU-piirin palkitut yhteispotretissa: majuri Hannu Komppa SLR R1,
päätoimittaja Sirkka Ojala RUL ham, kapteeni Tapani Hakkarainen
piirin ham, vänrikki Jali Smolander piirin ham.

Mäkelä ja Puoskari jatkavat
liiton varapuheenjohtajina
Suomen Resrerviupseeriliiton liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseensa Katajanokan kasinolle 29. marraskuuta. Lapuan yhdistyksen esityksestä majuri Jorma Kallio sai jatkopestin
liittovaltuuston puheenjohtajana ilman vastaehdokasta. Varapuheenjohtajaksi valittiin majuri Markus Lassheikki Helsingistä.
RUL:n 1. varapuheenjohtajana jatkaa luutnantti Aaro Mäkelä
Helsingistä ja 2. varapuheenjohtajana luutnantti Sampo Puoskari Oulusta. Valinnat olivat yksimielisiä.
Jaakko Lampimäki

RUL:n johtajat rivissä: 2. varapj Sampo Puoskari (vas.), 1. varapj Aaro Mäkelä, pj Mikko Halkilahti, liittovaltuuston pj Jorma Kallio ja liittovaltuuston 1. varapj Markus Lassheikki.

Jaakko Lampimäki

Reserviupseeripiirin syyskokouksen puhetta johti Ikaalisten
Reserviupseerikerhon pj Jarmo Kalli, sihteerinä toimi piirin
sihteeri luutnantti Hannu Ylistalo Kangasalta.

Majuri Jorma Suonio myhäili tyytyväisyyttä uudelleenvalinnastaan piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2015.

Majuri Hannu Komppa tuore SLR R1 -ansiomitali rinnassaan.
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Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piirin syyskokous

Kilpailukutsu
Pirkanmaan reservipiirien
ilma-aseiden mestaruuskilpailut
2015
Loppiaisena 6.1.2015 I erä klo 9.00,
II erä n.klo 10.15 ja III erä n. klo 11.30
Pohjois-Hämeen Ampujat r.y: n ilma-aseradalla
PMK:n talossa Tampereella,
Peltokatu 16 D II kerros.
Lajit: ilmapistooli 40 ls ja ilmakivääri 40 ls
Sarjat: H ja D, H ja D50-60 , H70 ja H75
Joukkueet: Yhdistyksittäin, ei sarjajakoa

Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin syyskokouksessa sujui sopuisasti ja piirin puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Marja Hirvonen, Maanpuolustusnaisten Liiton Kangasalan osasto. Piirin varapuheenjohtajana jatkaa Marja
Koukku, Sastamalan Maanpuolustusnaiset ry.

Pirkanmaan Reserviläispiirin syyskokous

Ilmoittautuminen viimeistään
30.12.2014 mennessä
os. jotelaakso@gmail.com tai
puh. 040 5865200 Jorma Laakso
Osallistumismaksut: 12 €, joukkueet 15 €
suoritetaan kilpailupaikalla.
HUOM! Kilpailu on samalla katsastuskilpailu ResUL:n mestaruuskilpailuihin
Akaassa 7.- 8.3.2015, tarkempi kutsu
ResUL :n sivuilla http://www.resul.fi/
Pirkanmaan Reservipiirit

Matti Salonen
kunniapuheenjohtajaksi

Pirkanmaan Reserviläispiirin syyskokouksen puheenjohtajana toimi Ikaalisten Reserviläisten puheenjohtaja Jari Rajasalo. Kuva: Sirkka Ojala.

Piirien puheenjohtajat luovuttivat piiriensä historiikkikirjat kiitokseksi
tilaisuuden luennoitsijalle kapteeni Juha-Matti Salmenpohjalle.
Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkan Viesti 5

2014

Reserviläispiirin syyskokouksessa piirin
puheenjohtaja Juha Moijanen esitteli piirin Kevätkisan kiertopalkinnon, johon saa
ensimmäisen kiinnityksen viime keväänä
kisan voittanut Hämeenkyrön Reservinaliupseerit. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan Reserviläispiirin syyskokous kutsui piirin
kunniapuheenjohtajaksi sotilasmestari Matti Salosen
Tampereelta. Hän on toiminut piirin puheenjohtaja
vuosina 1996 - 2005. Toiminta on jatkunut aktiivisena myös puheenjohtajakauden jälkeen ja toimikausia
on kertynyt mm. Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT:n puheenjohtajana ja Pirkanmaan reservipiirien
tiedotustoimikunnan jäsenenä. Matti Salonen voitti
Reserviläisliiton valtakunnallisen jäsenhankintakilpailun vuonna 2007. Piirin edellinen kunniapuheenjohtaja oli ylikersantti Olavi Jokiranta.
Raimo Ojala
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Ensimmäisen naulan lippuun löi lääkintälottana talvi- ja
jatkosodassa toiminut Eira Laalahti ja toisen naulan kopautti talvisodassa ilmavalvontalottana ollut Aila Iisalo.

Lipun vihki rovasti Esa Eerola. Toimituksessa avustivat
Kirsti Uotila, puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen sekä
Inga Saraste.

Pirkanmaan Lottaperinne sai oman lipun
Syyskuun lopulla Pirkanmaan Lottaperinne ry:n vietti viisivuotisjuhlaansa arvokkaasti yhdistyksen lipunnaulaustilaisuuden merkeissä.

Tampereen Vanhassa kirkossa järjestetyssä kauniissa ja
mieliin painuvassa tilaisuudessa yhdistyksen lippuun
lyötiin 22 naulaa. Naulaajien joukossa oli yhdistyksen
jäseniä: lottia, pikkulottia, perinnelottia sekä yhteistyökumppaneita. Lipun vihki rovasti Esa Eerola. Naulauksen seremoniamestarina toimi Mariitta Hurme ja
lippukirjanpitäjänä Marja Salovaara.
Yhdistyksen puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen
sanoi juhlan tervehdyssanoissaan yhdistyksen olevan
vielä nuori, mutta sen jäsenkunta on iäkästä. Yhdistyksellä onkin ilo pitää joukossaan vielä useita yli yhdeksänkymmentävuotiaita vireitä ja elämänmyönteisiä lottia, jotka tänäkin päivänä kantavat sydämessään lottien
kultaisia sanoja, totesi Haarla-Kettunen.
Haarla-Kettunen toi esiin miten perinneyhdistys
kunnioittaa menneitten sukupolvien työtä. Puheenjohtaja lähettikin juhlasta lämpimiä ajatuksia niille lotille
ja pikkulotille, jotka eivät päässeet paikalle.
Naulaustilaisuuden jälkeen juhla jatkui Tampereen

Kaupungin järjestämällä kahvitilaisuudella Raatihuoneella. Tilaisuutta emännöi pormestari Anna-Kaisa
Ikonen.
Pormestari Ikonen kertoi myös Tampereen kaupungin vaalivan omalta osaltaan Lotta-perinnettä. Tampereen museoiden kokoelmissa on muun muassa lottapukuja, käsivarsinauhoja, lottamerkkejä sekä Lotta-Svärd
ryijy vuodelta 1928 ja runsaasti arkistoaineistoa sekä lisäksi lehti- ja lottakuvakokoelma. Kaupungin lottamateriaali on Ikosen mukaan saatu lahjoituksena eri tilanteissa ja jokaisella tavaralla on varmasti oma salainen
historiansa. Lisäksi Pirkanmaalla on lotta-aineistoa monien yksityisten museoiden kokoelmissa. Ikosen mukaan nykypolven naisten on vaikea yltää sellaisiin saavutuksiin ja merkitykselliseen tekemiseen, mitä lottien
aikanaan tekemä äärimmäisen arvokas työ isänmaamme hyväksi on ollut.
Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Irja Tulonen toi esiin juhlapuheessaan perheen merkityksen va-

paaehtoista maanpuolustustyötä tehtäessä. Tulosen mukaan lottien arvokasta työtä ei voi mitata. Tulonen myös
ketoi miten Pirkanmaan lottaperinne on tallentanut rintamalla ja kotirintamalla olleiden lottien muistoja ja ne
herättävät meidät ajattelemaan tänäkin päivänä menneitä tapahtumia. Ydistyksen tekemä perinnetyö koetaankin arvokkaaksi myös nuorten keskuudessa, sillä toimintaan on saatu mukaan myös nuoria jäseniä.
Pirkanmaan Lottaperinne järjestää jäsenilleen niin
fyysistä kuin henkistäkin kuntoutusta, virkistysretkiä ja
erilaisia tilaisuuksia. Syksyllä järjestettiin myös SPR Hämeen piirin kanssa yhteistyössä ystävä -lotalle kurssi.
Viisivuotistilaisuudessa luovutettiin yhdistyksen
standaari Tampereen Kaupungille (nro 1), Eira Laalahdelle (nro 2) ja Irja Tuloselle (nro 3). Lisäksi Helinä Löfroosille luovutettiin Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan 1. luokan mitali kultaristein.
Sirkka Ojala

PMT ry:n jäsenet pääsivät ajelemaan BMP-2:lla

Ryhmä yhteiskuvassa Koulutushallilla.

Marraskuun neljännen päivän jo hämärtyessä kohti iltaan purkautui bussilasti Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry:n jäseniä Panssariprikaatin pääportille.
Tuen oltermannin Veli-Matti Kohtamäen ja aluetoimiston päällikön,
komentaja Matti Eskolan johtamaa
vierailuryhmää oli vastaanottamassa pirkanmaalaisille tuttu kapteeni Ari
Pakarinen. Ari ohjasi vierailijat koulutushallille, jossa prikaatin komentaja
eversti Pekka Järvi kertoi mielenkiintoisesti
Puolustusvoimauudistuksen
syistä, Panssariprikaatin historiasta ja
toiminnasta. Eversti Järven mukaan ensimmäiset sotilaat ovat tulleet Parolannummelle jo 1500-luvulla.
Järven esityksen jälkeen ryhmä siirtyi
koulutushallille simulaattorikoulutuksen maailmaan, jossa ylil Matikainen
kertoi simulaattoreiden jakautuvan kolmeen eri osastoon. Osa on virtuaalisimulaattoreita eli tietokonepelejä, jotka
on muokattu sotilaskäyttöön.
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Kuvassa vasemmalta; Riina Visuri-Ahtiala, Kristina Alho, Tiina Laalahti, Eira Laalahti,
Kaarina Kataja ja Maila Virtanen. Kuva: Johanna Ahlgrén-Holappa.
Naula numero 9, pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Vasaramestarina Erja Järviö.

Messukylän Reservin Upseerien Naisten
hyväntekeväisyyskampanja
Otimme Pirkanmaan Osuuskaupan
Keskospipa haasteen vastaan ja neuloimme 29 pipaa, jotka luovutimme
Lahdesjärven ABC:llä kuukausikokouksen yhteydessä 29.10.2014. Palve-

luvastaava Riina Visuri-Ahtiala vastaanotti neulomamme pipat.
Maila Virtanen

Naula numero 4, pikkulotta Helinä Löfroos.

Hyvät ystävät ja yhteistyökumppanit,

LÄMMIN KIITOS
merkkivuotemme johdosta saamistamme
huomionosoituksista ja lahjoituksista!
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys

TULEVIA TAPAHTUMIA 2015
Naula numero 22, yhdistyksen puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen.

Lopulta oli aika siirtyä Panssarikoulun
hallille, jossa vaunukalustoon tutustumisen lisäksi oli sokerina pohjalla mahdollisuus kokeilla panssarivaunukyytiä
Parolannummen kuraisilla urilla, kuten
komentaja itse asian ilmaisi. Eivätkä sitä
iloa sade ja pimeys haitanneet, kypärä
päähän ja menoksi, harvoin sitä pääsee
panssarivaunuun, joka on liikkeessä ja
vielä Panssariprikaatin komentajan itse
ollessa vaunun tahtipuikoissa.
Ennen kotimatkaa siirryttiin ruokailemaan ja kuulemaan Pirkanmaan aluetoimiston päällikön komentaja Matti
Eskolan lyhyttä raporttia aluetoimiston
syksyn kuulumisista. Eskola kertoi, että
Pirkanmaan aluetoimisto siirtyy vuoden
2015 alussa Panssariprikaatin alaisuuteen. Kulunut syksy on Eskolan mukaan
ollut aluetoimistolla haastava henkilövajauksen vuoksi, sillä yhdestätoista aluetoimistoon sijoitetusta sotilaasta puolet
on ollut poissa tehtävistään muun muassa virkavapailla, koulutuksessa ja yksi
rauhanturvatehtävissä Afganistanissa.
Eskola lupasi, että vuosi 2015 tuo lisää
kertausharjoituskutsuja myös pirkanmaalaisten reserviläisten postilaatikoihin, sillä tarkoitus on kutsua taitojaan

kertaamaan peräti 18000 reserviläistä.
Lopuksi Eskola tiedotti, että vuodesta
2009 lähtien aluetoimistolla palvellut ja
reserviläisille tutuksi tullut majuri Timo
Hesson siirtyy aluetoimistolta vuoden
2015 alussa Puolustusvoimain Logistiikkalaitoksen palvelukseen. Hesson
seuraajaksi tulee kapteeni Anssi Kaunonen, joka siirtyy aluetoimistolle Panssariprikaatista.
Sirkka Ojala

Laguksen nuolin koristellut munkit sulivat
suussa.

23.-25.1. ....... SAR perehdytyskurssi, Pirkkala (www.mpk.fi).
24.1. ............. PVMOODLE-kurssi, Pirkkala (www.mpk.fi).
31.1. ............. Vapepan peruskurssi, Tampere.
31.1. ............. hätäensiapu-kurssi Vapepan hälytysryhmäläisille.
14.2. ............. Kartat ja koordinaaƟt-teemapäivä, Tampere.
14.-15.2. ....... EA1-kurssi Vapepan hälytysryhmäläisille.
15.2. ............. TAMARMS-messut, Tampere-talon näyƩelyhalli.
21.-22.2. ....... Talviyön Koukkaus (jotos).
6.- 8.3. .......... RESUL:n talvijotos, VirƩaa.
6.-7.3. ........... Vapepan etsintäkurssi, Tampere.
13.-15.3. ....... Talvitaidot, Pirkkala (www.mpk.fi).
21.-22.3. ....... EA2-kurssi Vapepan hälytysryhmäläisille.
maaliskuu .... GPS-teemapäivä, Tampere.
huhƟkuu ...... jotoskoulutus-teemailta, Tampere.
huhƟkuu ...... jotosrasƟ-teemailta 1, Tampere.
huhƟkuu ...... jotosrasƟ-teemailta 2, Tampere.
24.-26.4. ....... SAR jatkokurssi, Pirkkala (www.mpk.fi).
25.4. ............. maastokoulutuspäivä (jotoskoulutuksen käytännön osuus).
26.4. ............. köysilaskeutumiskoulutus, Tampere.
8.-9.5. ........... Kevätyön Koukkaus (jotos), Nokia.
16.5. ............. maastossa liikkumisen perusteet, Pirkkala (www.mpk.fi).
16-17.5. ....... maanpuolustusnaisten Virpijotos, Oulu.
toukokuu ..... Hagellus (jotos).
5.-6.6. ........... Suviyön jotos.
6.-7.6. ........... Kesäyön marssi, Turku.
29.8. ............. Reserviläispäivä, Pirkkala.
15.-16.8. ....... Pioneeri- ja suojelujotos, Säkylä.
4.-6.9. ........... Kokonaisturvallisuus (maanpuolustus) messut, "Pirkkahalli".
syyskuu ........ Kartat ja koordinaaƟt-teemailta, Tampere.
18.-20.9. ....... RESUL:n syysjotos, Mäntsälä.
syyskuu ........ PAHKIS sissijotos (www.mpk.fi).
syksy ............ SotaƟeteiden päivät, Santahamina.
26.9. ............. TaKoRU:n parƟotaitokisa (www.mpk.fi).
16.-18.10. ..... maastotaidot naisille, Pirkkala (www.mpk.fi).
Lisätietoja maastotapahtumista Pirkan viestin www-sivuilta www.pirkanviesti.fi
Lisätietoja Vapepan koulutustapahtumista www.vapepatampere.fi
Katso myös kurssi-ilmoitukset sivuilta 20 ja 23.
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Reserviläisammuntaa
Sastamalassa 60 vuotta
Lumi ja pakkanen eivät haittaa reserviläisammuntaa.

Vamres marmoritaulu 2011-2014 tulokset.

Vammalan Reserviläiset ry:n viettäessä 60. syntymäpäiviään tuli pohdittua yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja. Kuten
monessa muussakin reserviläisyhdistyksessä se lienee ampumatoiminta. VamRES ampumatoimintaa ohjaa ampuma- ja urheilutoimikunta. Vuoden 2014 ampumaohjelmassa on 55 tapahtumaa, joista 37 itse järjestettäviä. Tapahtumista 4 on Pirkanmaan piirikilpailuja, joissa on yhteensä 17 eri lajia. Valikoimassa on myös ”ei kilpailullisia harjoituksia”. Näissä ei ole pistelaskua, koska kaikki ampujat eivät halua kilpailla, vaikka kilpailuihinkin voi halutessaan osallistua ilman pistelaskua.

Vaikka takavuosina ammunta on ollut
välillä negatiivisessa valossa tiedotusvälineissä, on sitä VamRES:ssä kuitenkin
koko ajan harrastettu aktiivisesti ja mainostettu mm. lehtijutuissa. Kehitysideoita on tehty Reserviläisurheiluliiton ampumatoimikunnalle ja on osallistuttu myös
ampuma-ase lakiluonnosten lausuntojen
antamiseen. Lajivalikoimaa ja uusia mielenkiintoisia lajeja on kehitelty. Lajivalikoimaan on kuulunut virallisia RESUL
lajeja: PA1, PA2, PA3, PA4, RA7, Perinnekivääri 300m, Perinnekivääri 3*10, Perinnekivääri 100m, Perinnekivääri kenttä, Perinnepistooli kuvio, Perinnepistooli
koulu, Perinnepistooli 50m, Kaksoishirvi, Kenttäammunta, Falling Plate, SRA
sekä omina kehitelminä Sovellettu reserviläispistooliammunta (joka oli välillä
myös RESUL laji), Perinne-SRA, Tarkkaammunta sekä Pimeäammunta. Uusista
lajeista esimerkiksi Perinne-SRA on tällä
hetkellä kehittelyssä muutamalla muullakin paikkakunnalla. Lajivalikoimassa on
keskitytty varsinaisilla reserviläisaseilla tapahtuvaan ammuntaan. Ilma- aseet sekä
pienoiskiväärit ja -pistoolit ovat olleet sivuosissa.
Ampumalajit ovat erilaisia. Perinteinen ammunta on huipputarkkuutta vaativa laji, joissa ammutaan rauhallisesti
paikallaan maaten tai seisten. Osallistujat ovat nykyisin suuntautuneet yhä
enemmän kohti toiminnallisempia lajeja kuten SRA. Reserviläisten maanpuolustustaitoja ajatellen nimenomaan
SRA tyyppiset lajit ovat varmasti parhaita harjoitteita. Tosin ennen siirtymistä
SRA:han on syytä harjoitella muutama
vuosi perinteisten lajien parissa, jotta perusammunta ja aseen käsittely tulevat tutuiksi. Olemme järjestäneet muutaman
SRA ampujakurssin sekä valtakunnallisen SRA tuomarikurssin, jolle kaikki
halukkaat eivät mahtuneet ja osallistujia
tuli aina pääkaupunkiseudulta asti. SRA
on tällä hetkellä osallistujamäärällä mitaten suurin RESUL ampumalaji, valtakunnallisiin kisoihin on tulijoita enemmän kuin on paikkoja.

Aselupakäytännöt ja varusteet
Aselupakäytäntöjen tiukennukset ovat
hankaloittaneet harrastuksen aloittamista. Ensimmäisen luvan saamiseksi pitää
monesti harrastaa parisen vuotta. Harrastuksen aloitusta helpottamaan VamRES on hankkinut varsin hyvän kaluston. Uudet jäsenet saavat aseen lainaksi
valvottujen harjoitusten ajaksi ja samalla pääsevät kokeilemaan kalustoa ennen oman hankintaa. Sinällään reserviläisammunta on ammuntamuodoista
eräs vähiten erityisvälineistöä vaativa,
koska niitä ei saa kilpailuissa käyttää.
Kalusto on pääasiassa suoraan kaupasta saatavaa perusvarustusta. Menestymiseen tarvitaan kilpailuun soveltuvan
kaluston lisäksi paljon harjoitusta, hyvät
perusampumataidot, kokemusta tähtäimen säädöstä ja ennen kaikkea hyvät kilpailuhermot.

Tulostaso nousussa
Viime vuosina SM tasolla tulostaso on
vuosi vuodelta noussut. 2007 riitti vielä
esimerkiksi PA1 eli RES kiväärin 150m
ammunnassa SM kultaan tulos 96 pistettä, nyt vaaditaan täydet 100 pistettä ja
niistäkin vähintään 7 tai 8 on oltava napakymppejä. Harjoituksissa on jo nähty
10 napakympin tuloksia eli alle 50mm
kasa, lipastuelta, rautatähtäimin ja itselataavalla reserviläiskiväärillä.
Pirkanmaan edustajat ja joukkueet,
joista suurin osa on VamRES jäseniä
ovat pärjänneet varsin hyvin RESUL
mestaruus- ja SM kisoissa. Yhdistykseen
on viime vuosina liittynyt huippuampujia kauempaakin Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Tämä on toisaalta myös parantanut menestystä isoissa kilpailuissa.
Paikalliskisoissa tulostaso on SM tasoa,
joten osallistujat saavat hyvää harjoitusta isoihin kisoihin. Uusille harrastajille
on muistettu kertoa että tulostaso kyllä
nousee harjoituksen myötä. Avoimesti
on uusille harrastajille välitetty tietoa hyvistä latauksista ja aseen viritysvinkeistä.

Kaluston suhteen on oltu avoimia kokeilemaan uutta ja tämä on varmasti tukenut menestystä. Kilpailuintoa lisäämään
on myös ylläpidetty VamRES ennätykset taulukkoa, johon saa nimensä kun
valvotuissa kisoissa ampuu uuden ennätyksen. Samaten SM tasolla menestyneet
pääsevät VamRES ”marmoritauluun”,
joka on nähtävissä oheisessa kuvassa.
Yhdistys alkoi 2000 luvun puolivälistä
alkaen osallistua valtakunnan kisoihin
Sipilän Petrin ja Heikkilän Matin yllyttäessä harrastajia mukaan joukkueisiin. Vuodesta 2007 alkaen laskettuna
seuramme jäsenet ovat ampuneet jo 49
henkilökohtaista SM tai RESUL mestaruusmitalia. Näitä mitaleja ovat saavuttaneet tähän mennessä 13 eri jäsentä, joka osoittaa että yhdistyksestä löytyy
koko joukko huippuampujia. Kymmenisen vuotta sitten esimerkiksi palvelusammunnan SM kisoissa oli yhden tai
kahden lajin erikoismiehiä, nykyään lähes kaikki osallistujat ampuvat kaikki lajit ja vieläpä hyvin tuloksin.

Ampumarata
Ammuntaa varten tarvitaan ampumapaikka ja kotiratamme on Matinsuon
rata Sastamalassa. Matinsuolla on varsin
monipuoliset radat, jotka mahdollista-

Perinne-SRA rasti menossa.

vat erilaisten lajien harrastamisen. Näin
monipuolista rataa ei löydy lähiseuduilta. Matinsuon rata on Vammalan Seudun Ampujat ry hallinnassa ja olemme
tehneet tiivistä yhteistyötä ammuntojen
järjestämisessä. Moni jäsen kuuluu molempiin yhdistyksiin. Kisajärjestelyissä
avustetaan puolin ja toisin. Yhteistyö on
voimaa.
Yleisesti ajatellaan että ammunta on
vähenemään päin harrastuksena. Harrastus on kuitenkin monesti kiinni siitä, miten toimintaa on tarjolla ja miten
se on tiedossa. Hyvänä esimerkkinä tästä on VamSAn tänä syksynä aloittama
ampumakoulu vasta-alkajille, odotuksena oli muutama uusi harrastaja, mutta
aloitustunnille saapuikin huoltajineen
yli 40 henkeä. Tämä on opiksi myös
RES yhdistyksille, järjestäkää esittelyjä, tiedotusta ja kiinnostavia ammuntoja. Aloittelevat tarvitsevat myös ohjausta ja neuvontaa. Jäsenet jotka eivät ole
vuosiin ampuneet, tervetuloa yhdistyksen vuoroille kokeilemaan tarkkuutta tai
muistelemaan armeija-aikoja ja samalla
pitämään yllä maanpuolustustaitoa.
Mika Salovaara
Ampuma- ja urheilutoimikunnan
puheenjohtaja
Vammalan Reserviläiset ry
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Tyrväkkäät esittivät huumorilla miesvoimistelua. Fokkerasento sai suut hymyyn.
Kunniajäsen, sotilasmestari Pekka Salonen laski yhdessä kunniapuheenjohtaja, ylikersantti Tarmo Rantion
kanssa seppeleen Tyrvään kirkon Aseveli-patsaalle. Kunniavartiossa seisoivat alikersantti Jan Vihtelin (edessä) ja
ylikersantti Jarno Leivo.

Vammalan Reserviläiset
60 vuotta – vaan ei suotta!
Pirteä sastamalalainen reserviläisyhdistys lähentelee
eläkeikää, mutta se ei näy askelissa. Menoa ja meininkiä löytyy varsinkin ampumapuolella. Yhdistys onkin
putsannut palkintopöytiä yhden toisensa jälkeen niin
piiritason kuin liitonkin kilpailuissa. Kiitos tästä kuuluu myös niille aktiiveille, jotka jaksavat tehdä pyyteetöntä vapaaehtoista maanpuolustustyötä nuorempien eteen yhdistyksen taustalla. Jäseniä juhlakalussa
on parisataa.
Sastamalan seurakuntatalossa pidetyssä juhlassa pääpuhujana ollut Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Osmo
Suominen toi esiin Eurooppaan puhaltaneen kylmän
sodan tuulen. ”Tätä ei vielä hetki sitten olisi todeksi
voinut uskoa!” Idän uhkan torjuntaan Suominen tarjosi lääkkeeksi sotilastaitoja kehittäviä ja ylläpitäviä kertausharjoituksia ja valtion tukea puolustusmäärärahoihin.
Suominen toi liiton tervehdyksenä Vammalan Reser-

viläiset ry:lle Salpalinja-mitalin. Liiton kunniakilvellä
palkittiin kunniapuheenjohtaja Tarmo Rantio, kunniajäsenet Pekka Salonen ja Erkki Pyhälahti, Hannu
Lehtonen ja Mauri Ylikoski. Liiton kultaisen ansiomitalin saivat rintaansa Matti Heikkilä ja Tauno Mäkelä. Liiton hopeinen ansiomitalin saivat puheenjohtaja Jouni Laine, Hannu Suuniitty ja Jan Vihtelin.
Liiton Pronssisen ansiomitalin saivat Ari Andersson,
Aarno Kauppi ja Rauno Kivijärvi.
Pirkanmaan Reserviläispiirin kultaisen ansiomitalin
sai Jarno Leivo ja hopeisen Tero Matintalo.
Yhdistyksen standaarit ojennettiin Esa ja Esko Mäenpäälle sekä Pekka Niemelälle.
Sastamalan kaupunki muisti juhlivaa yhdistystä
omalla standaarillaan.
Jaakko Lampimäki

Varapuheenjohtaja Osmo Suominen (vas.) toi juhlaan Reserviläisliiton tervehdyksen. Hän puhui selkeästi ja muistutti yleisen asevelvollisuuden tärkeydestä koko Suomen
kansalle. Sotilasmestari Pekka Salonen kertoi yhdistyksen
historiasta ytimekkäästi.

Kunniakilvellä palkitut: Hannu Lehtonen (vas.), Erkki Pyhälahti, Pekka Salonen, Mauri Ylikoski
ja Tarmo Rantio.

Seurakuntatalon suuri sali oli täynnä juhlivan yhdisytyksen jäseniä ja kutsuvieraita.
Juhlan juonsi sotilasmestari Pekka Salonen.

Tuplakvartetti lauloi tuplasikermän isänmaallisia lauluja johtajanaan Antti Rajakorpi. Varsinkin
Finlandia-hymni soi puhaasti ja kauniisti.

Liiton ansiomitaleilla palkitut: kultaa Tauno Mäkelälle (vas.) ja Matti Heikkilälle, hopeaa Jouni Laineelle, Hannu Suuniitylle ja Jan Vihtelinille.
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Johan Waldemar Enqvist, maalannut Kaarlo
Enqvist-Atro 1903, Metsä Group, Lielahden
päärakennus. Kuva Reinhold Enqvist.
Tilaisuuden alkua odotellaan, edessä vas.
Reinhold Enqvist. Kuva Pauli Määttänen.

Tamrun seniorit tutustuivat Enqvist-suvun historiaan
TAMRUn senioreilla oli 15.10.2014 esitelmätilaisuus Technopoliksen kokouskeskuksessa. Esitelmän aiheena oli ”Enqvist-suvun tie torppareista Kangasalla
teollisuusrakentajiksi Tampereella”. Aiheeseen sopivasti esitelmä pidettiin kokouskeskuksen Enqvist-salissa, jonka seinällä riippuu tehtailija J. W. Enqvistin kuva.
Hän on esitelmän pitäjän Reinhold Enqvistin isoisän isä. Kokouksessa oli mukana 20 senioria ja avecia. Kokouksen aluksi heille esittäytyi seniorien uusi esimies
kapteeni res Heikki Pekkarinen. Hänen
toimikautensa alkaa vuoden 2015 alusta.
Tampereen Reserviupseereissa Enqvist
Oy:tä on aina muisteltu hyvällä. Vaikka yhtiö ei enää 1950-luvulla ollutkaan Enqvistsuvun omistuksessa, se suhtautui myönteisesti maanpuolustukseen. TAMRU sai
vuonna 1953 vuokrata Enqvist Oy:n maalta tontin Siivikkalan kylään rakennettavaa kerhon majaa varten. Vuokrasopimus
tehtiin 50 vuodeksi ja kiinteä vuosivuokra
oli 100 silloista markkaa. Tampereen kaupunki osti Enqvist-yhtiön maat 1990-luvulla, mutta vuokrasopimus pysyi voimassa vuoteen 2003 asti, kuten oli sovittu.
Kaupungin vaatimaa uutta paljon korke-

ampaa vuokraa ei TAMRUlla enää ollut
varaa maksaa. Vuonna 2005 maja saatiin
myydyksi Senaatti-kiinteistöille ja se tuli
Maavoimien Materiaalilaitoksen käyttöön.
Myös TAMRU saa edelleen käyttää majaa
muutamia kertoja vuodessa.

Enqvist-suvun historia
Enqvistin sukua tunnetaan jo 1600-luvulta lähtien, jolloin he viljelivät maata
Kangasalla ja suvun historia on osa Tampereen teollisuushistoriaa.
Ensimmäinen tunnettu esi-isä oli Sigfrid ”Sipi” Mattson. Vuonna 1634 hän
otti viljelykseen Ohtolan kylässä Klemolan tilan, joka toimi Liuksialan läänityksenä
Kangasalla.1800-luvun alussa Reinhold Juhonpoika lähti sorvarin oppiin
Turkuun ja otti sukunimekseen Enqvist.
Vuonna 1817 hän muutti Tampereelle
ja sai porvarin oikeudet. Hänen poikansa Johan Reinhold (1821-1880) perusti
Tampereelle ruoka- ja sekatavaraliikkeen
ja toimi myös turkiskauppiaana. Hän oli
mukana perustamassa Santalahden höyrysahaa ja toimi 1870-luvun lopussa kaupunginvaltuusmiehenä.

Johan Reinholdin poika Johan Waldemar (1853-1907) oli ulkomailla opiskellut ja harjoitellut monitoimimies, joka
perusti yhtiöitä eri puolelle Suomea ja
omisti myös useita laivoja, jotka veivät
tehtaiden tuotteita ulkomaille. Tampereella hän modernisoi Santalahden sahaa
ja möi sen sitten 1887 Antti Ahlströmille. Hän rakensi myös sahan Särkänsaareen ja kunnosti konkurssipesältä ostamansa Santalahden paperitehtaan hyvään
kuntoon. Hän oli osakkaana useissa tamperelaisissa yhtiöissä ja toimi lisäksi kaupunginvaltuuston jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän perusti myös Tampereen
ensimmäisen Asunto Oy:n ja paransi työväen oloja ja koulutusta.
Johan Waldemarin poika Johan Reinhold (1881-1940) opiskeli taloutta Zürichissä. Hän toimi vuonna 1907
perustetun J.W. Enqvist Ab:n toimitusjohtajana. Vuonna 1912 yhtiö osti Nottbeckin suvulta Lielahden kartanon ja alueelle perustettiin sulfiittiselluloosatehdas.
Vapaussodan aikana perhe joutui pakenemaan salaa jäätietä pitkin Lielahdesta
Teiskoon. Sodan jälkeen vaurioituneen
tehtaan käynnistäminen oli aluksi vaikeaa

koska 80 % työväestä oli poissa. 1920-luvulla lakkautettiin Särkänsaaren saha ja
myytiin Santalahden paperitehdas. Johan
Reinhold toimi kaupunginvaltuutettuna
vuosina 1910-1912 ja oli jäsenenä useiden yhtiöiden johtokunnissa. Vuonna
1929 hän luopui toimitusjohtajan tehtävistä ja ryhtyi turkistarhuriksi.
Vuonna 1930 Enqvistin perhe luopui
osakkeistaan J.W.Enqvist Oy:ssä. Monen eri vaiheen jälkeen pääomistajaksi tuli ranskalainen sokeritehtailija Ferdinand Béghin. Vuonna 1965 yhtiö myytiin
G.A.Serlachius Oy:lle, jolloin Enqvist-nimi
nimi hävisi fuusiossa. Serlachius jatkoi teollista toimintaa alueella vuoteen 2008 asti.
Lopuksi esimies kiitti esitelmöitsijää
ja luovutti hänelle muistoksi tilaisuudesta Erkki Aaltosen toimittaman teoksen
Asevelimajat jossa myös Siivikkalan majan historia on kerrottu. Esitelmän jälkeen käytiin yhteisellä lounaalla ravintola
Aleksiksessa.
Ilkka Mäntyvaara

Juhlaristeily Baltic Queenilla
11.-12.4.2015
Reserviläisliitto täyttää 60 vuotta 2015. Varsinaiset juhlatapahtumat järjestetään 11.-12.4.2015 Baltic Queen -aluksella.
Juhlaristeily kokoaa laivalle runsaat 2.500 jäsentä seuralaisineen eri puolilta Suomea. Luvassa onkin suurin Suomessa
koskaan järjestetty vapaaehtoisen maanpuolustuksen tapahtuma.
VARAA EDULLISEEN JÄSENHINTAAN www.matkapojat.fi/res60
Reserviläisliiton jäsenille risteily on poikkeuksellisen edullinen, koska liitto tukee osallistumista.
Ruokajuomat sisältävä juhlaillallinenkaan ei maksa kuin 33 euroa.

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

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

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!

Risteilyllä esiintyy Jean S.
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Kutsuvierasvastaanottoa Hämeenlinnan Verkatehtaalla isännöivät Hämeenlinnan
kaupunki, kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja viimeisen kerran Länsi-Suomen Sotilaslääni, Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri.

Puolustusvoimain valtakunnallinen
paraati järjestettiin Hämeenlinnassa
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin Hämeenlinnassa räntäsateisessa säässä. Paraatiin osallistui noin
550 henkilöä ja noin 60 ajoneuvoa kaikista puolustushaaroista.
Ohimarssissa nähtiin jalan marssivien
ja moottoroitujen osien lisäksi sotahistoriallisena osana Panssarikillan osastossa
panssarijääkäriryhmä ja kaksi museopanssarivaunua. Lisäksi ohimarssiin osallistui
10–20 ratsukkoa Ratsumieskillasta.
Paraatin otti vastaan Puolustusvoimain
komentaja kenraali Jarmo Lindberg.
Hänen seurassaan paraatin vastaanottokorokkeella olivat Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iiisakki Kiemunki ja sotaveteraanien edustaja

vääpeli (res) Reino Lehväslaiho. Paraatijoukkoja komensi Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja prikaatikenraali
Pekka Toveri, jonka seuraava tehtävä on
Helsingissä Kaartin Jääkärirykmentin
komentajana.
Paraatikatselmuksessa Linnankasarmin kentällä joukot tarkastanut puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo
Lindberg ei innostu ajatukselle valikoivasta asevelvollisuudesta. Komentajan mukaan varusmiespalvelus, joka on
miehille pakollinen ja naisille vapaaehtoista takaa sodan ajan joukkojen rakentamisen.
Sirkka Ojala

Aapo Nurmi Sastamalan
Reserviupseerien puheenjohtajaksi
Majuri Aapo Nurmi valittiin Sastamalan Reserviupseerit ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi
valittiin kapteeni Jari Rankinen. Hallitukseen valittiin luutnantti Jaakko Antola, vänrikki Lari-Pekka Erkkilä, luutnantti Lauri Hämeen-Anttila, vänrikki
Ville Inna, luutnantti Markku Kinnanen ja kapteeni Jaakko Lampimäki.
Toimintasuunnitelmassaan yhdistys
tähtää jäsenmäärän kasvattamiseen yli
sadan. 10 prosentin jäsenmäärän korotusta pidettiin realistisena tavoitteena,
kun kyseessä on yhdistyksen toiminnan
75-vuotisjuhlavuosi. Myös Toimintapäivä järjestetään neljännen kerran. Aktiviteettia nuoremmille upseereille haetaan
valtakunnallisilta maastojotoksilta. Vanhan kirjallisuuden päivien talkoot kesäheinäkuun taitteessa tuovat yhdistykselle
kaivattuja toimintaeuroja.
Vuosikokouksessa palkittiin myös vuoden toimijoita. Harrastajan maljan sai
vuodeksi haltuunsa Lari-Pekka Erkkilä.
RUL:n kunniakilven parhaana ampujana
pokkasi seinälleen Pertti Sariluoto.
Myöhemmin marraskuun lopussa paikallisten reserviyhdistysten yhteisessä
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joulutulitapahtumassa Rudolfin Keitaalla palkittiin liiton standaarilla pitkäaikaiset SRU:n puheenjohtajat Jaakko Lampimäki ja Jari Rankinen. Tilaisuudessa
jaettiin myös RESUL:n ampumamestaruuskilpailuissa merkittävissä tehtävissä
olleille toimijoille Reserviläisurheiluliiton muistolevykkeet. Levykkeen saivat:
Tauno K. Mäkelä, Taisto Haapamäki, Mika Salovaara, Jaakko Lampimäki, Jari Rankinen, Vesa Yli-Hongisto,
Matti Huttunen, Esko Mäkipää, Ville Inna, Aila Ruohonen, Antti Rantanen, Jorma Tahvanainen, Jouni Laine
ja Tomi Viikari.
Jaakko Lampimäki

Marskin patsas vaihtaa pilttuuta. Puheenjohtajana täydet kuusi vuotta yhdistystä luotsannut kapteeni Jari Rankinen
luovutti puheenjohtajaa seuraavan pystin
seuraajalleen. Majuri Aapo Nurmi otti painavan taakan käsivarsilleen hymyssä suin
tietäen että tukea tehtävään löytyy läheltä.
Etualalla SRU:n vuosikokousta perinteitä
noudattaen johtanut evl Markku Esko.

Paraatin vastaanottajat
Ratsumieskillan
perinneosasto
oli koottu kolmen
Eskadroonan ratsastajista: Lahden
Eskadroona, Hämeen Eskadroona
sekä Uudenmaan
Eskadroona.

Panssarikillan
osasto.
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Kuvat: Mikko Tuomaala ja Mikko Hällfors (TaKoRU).
Eero Rönni, Jari Puustinen ja Elisa Suutari (TamRU)

”Kuka sukseni vei...”: Tahkon rinteet olisi ollut mukavampi laskeutua alas mieluummin
suksilla kuin kävellen! Taustalla hohtaa valkoisena Tahko Sokos hotelli, jonne lahden yli
johtava ponttonisilta oli ylitettiin jo lauantaina. Nyt su-aamupäivällä maaliin oli enää matkaa vain 5 km; menossa jo loppukiri!

Puolustusvoimilta tukena saadulla ’Transporter’-pikkubussilla saapuivat Nilsiälle yhdessä
TamRU 1 ja TaKoRU 1: Molemmat kilpasarjassa. Vasemmalla TamRU 1:n Riku Heikkilä,
takana raitapaidassa Asser Vuola ja oik. Riku Mäenpää. Keskellä maastopuvussa TaKoRU 1:n Pauli Järvinen sekä kumartuneena Erkka Rinne (kesk.).

Pirkanmaalta jätti-porukka

ResUL:n ’Tahko’-Syysjotoksella
Nilsiän Tahkovuorella 19.-21.9.2014
Viime vuosien aikana on TamRU pyrkinyt osaltaan aktivoimaan, kokoamaan sekä
myös taloudellisesti tukemaan (osanottomaksujen maksamisen kautta) laaja-alaisesti kaikkia jotos-asioista kiinnostuneita
pirkanmaalaisia; niin nuoria opiskelijoita,
muita uusia/ensiker-talaisia kuin myös jo
kokeneempiakin maastohenkisiä ihmisiä:
Innostamaan kaikenikäisiä osallistumaan
erilaisille jotoksille vaikka TamRUn kokoamissa yhteispartioissa.
Tänä vuonna ResUL:n valtakunnallisessa
’Tahko’-Syysjotoksessa mukana olikin ennätysmäärä partioita Pirkanmaalta: 12 partiota, joissa yhteensä 45 henkilöä. Ja suuri osa olikin ensimmäistä kertaa mukana
Syysjotoksella! (Viime vuonna 2013 TörniSyysjotoksella oli TamRU:n kautta Pirkanmaalta mukana 7 partiota ja noin 25 jotostelijaa).
Ensiarvoisen merkittävää uusien jotostelijoiden lähtökynnyksen madaltamiseksi
vuosittaisille Syysjotok-sille on ollut osaltaan myös TamRU:n ideoima ja organisoima Puolustusvoimilta tukena saatu ilmainen linja-autokuljetus (yli 300 km:n
päähän & ’meno-paluu’). Viime vuonna
saimme ensikertaa Puolustusvoi-milta tukena linja-autokuljetuksen Tampereelta Vantaalle Törni-syysjotokseen, ja tänä
vuonna tämän linja-autokuljetuksen lisäksi
saivat TamRU:n ja TaKoRU:n ns. kilpapartiot (8 henk.) PV:ltä pikkubussin käyttöönsä, koska kilpasarjojen lähtö olikin poikkeuksellisesti eri aikaan kuin retkisarjassa.

Parhain kiitos Puolustusvoimille & Pirkanmaan Aluetoimistolle tästä merkittävästä
tuesta jotos- & sotilastaito-kilpailutoiminnallemme!
Kasvanneen osallistujamäärän seurauksena on myös ensi vuonna 2015 mitä todennäköisimmin luvas-sa taas kuljetustukea
PV:ltä Mäntsälän Syysjotokselle!
Tällainen avoin yhteistyö on hyödyllistä meille kaikille, mistä eräänä osoituksena
esim. TamRUn ja TaKoRUn yhteispartiot
(2013 ja 2014).
Tahko-Syysjotoksella tehtävärastien aiheet olivat erittäin monipuolisia: pisteitä
kertyi mm. taktisista merkeistä, kiväärija pistooliammunnoista, suunnistuksesta,
kansalaispartion taidoista (viranomaisten
avustaminen poikkeusoloissa), kertasinkorastilta, tulenjohto/koor-dinaatti/etäisyyden arviointitehtävistä, ensiaputaidoista, perinneaseiden osien tunnistuk-sesta,
tähystyspaikka- ja tarkka-ammunta-rasteilta, väijytyksen järjestämisestä pioneeri-välinein, käsikranaatin tarkkuusheittosta, kekseliäisyys & nokke-luustehtävistä,
majoittautumis & leiri-osaamisesta, pikataipaleesta, viestivälinerastilta, asekäsittely/ aseiden kokoamisrastilta, sekä monesta muustakin kaikille kansalaisille tärkeistä
maanpuolustus-, ensiapu-, pelastus- ja selviytymis-erätaidosta.
Syysjotos sopii kaikenikäisille (15v100v.) ja -kokoisille (vaellettaessa se kunto
väkisinkin paranee), naisille & miehille, tytöille & pojille, sotilasarvoista riippumatta,

”Ampuma asento maaten”: ’TamRU 4 & Ikaalinen’ -partion tyylinäyte kivääriammuntarastilta. Aseena AR 15 -rynnäkkökivääri (Nato.kal.: 5,56 mm * 45 mm): Loistava ase sekä
loistava tulos Ikaalisten pojille tältä rastilta!

Etäisyyden arvioinnit ja koordinaattien määrittämiset tehtiin lahden ’yli’ Tahko-vuoren rinteillä oleviin eri pisteisiin. Sen jälkeen ’vesistönylitys’ tehtiin poikkeuksellisesti ’kuivin jaloin’,
käyttäen 300 m:n ponttoonisiltaa. Taustalla häämöttää kovempikuntoisille mahdolli-suus
lisä-pisteiden hankkimiseen; Tahkon huipulla extra-rasti, jonne jyrkkää nousua yli 1 km!

”30 painallusta ja 2 puhallusta...”. TamRU 4 & Ikaalinen’ -osapartio ensiapuarastilla: Teemu Jernfors ’poikittain’ ja Niko Lehtinen kyykyssä tutkivat kiireellä tehtävänanto-ohjetta
ennen tehtävän suorittamista. (Osapartio Eero Rönni ja Juha Lähteenmäki lepovuorossa
mökin takana).

’TamRU 12 feat TaKoRU’ -partio: (vas.) Jari Paavilainen, Kaisa Kurenniemi, partion johtaja Mikko Tuomaala (oik. ylh.) ja Johannes Salminen (oik. alh.). Partion loppusijoitus
hienosti retkisarjan 4:s!
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eikä sinun tarvitse olla edes minkään res.
ry:n jäsen. Ensikertalaisten ei tarvitse osata
mitään erityistä, ja kokeneemmat jotostelijat mielellään neuvovat ja opastavat kaikkia
uusia tulokkaita. Tulemalla vain rohkeasti
mukaan oppii parhaiten!
Tänä vuonna meidän 12 joukkueen jäsenien ikähaitari olikin 18-75 vuotta!
Harvinaista ’herkkua’ on myös se, että
kaikki Syysjotokselle osallistuvat saavat sarjasta riippuen (kilpa/retki) joko 2 tai 3 khpäivää MPK:n järjestelmän kautta. Myös
tämä motivoi ainakin monia nuoria osallistumaan, sillä viime vuosina kh-päivien saaminen on ollut todella ’kortilla’.
Tärkeintä Syysjotos-retkellämme ei ollut
kuitenkaan kilpaileminen vaan itse osallistuminen ja mukana-olo kokemisen arvoisessa ja mukaansatempaavassa isossa jotos-tapahtumassa Pohjois-Savon jylhissä ja
fyysisesti vaativissa olosuhteissa: Suomen
kansallismaiseman vaaramaastoissa!
Muita Pirkanmaalta omilla kyydeillään
saapuneita partioita olivat tiettävästi ainakin Kangasalan Reserviupseerien partio kilpasarjassa sekä Toijalan seudun Reserviupseerien partio retkisarjassa.
Ensi vuonna 2015 ResUL:n Syysjotos
järjestetään siis Mäntsälässä 18.-20.9.2015.
(Ilmoita vaikka jo heti alkuvuodesta 2015
halukkuutesi osallistua Syysjotokselle
2015, ja varmista siten oma paikkasi Pirkanmaan alueen partioissamme! Yhteyshenkilönä toimii koko Pirkanmaan alueella
Petteri Mattila: 040-54 33 330 tai hjavmattila
@kolumbus.fi).
Jotos -Terveisin & Rauhallista Joulun
aikaa Kaikille toivottaen,
Petteri Mattila
’Matkanjohtaja’
TamRU ry:n Maasto&Jotos-osaston vetäjä

Mukana ilmaisessa yhteiskuljetuksessamme (PV:n linja-auto & VW-pikkubussi) olivat seuraavat henkilöt Pirkanmaan alueelta (yht. siis 50 henkilöä):
'Törni'-kilpasarjassa:
TamRU 1
1. Riku Heikkilä, ylil, partion joht.
2. Asser Vuola, ltn
3. Riku Mäenpää, vääp

TaKoRU 1
1. Antti Laalahti, ltn, partion joht.
2. Lauri Metsovuori, ltn
3. Erkka Rinne, ltn
4. Mikko Hällfors, ylik
5. Pauli Järvinen, kers

'Suomen Sotilas' -retkisarjassa:
TamRU 2
1. Petteri Mattila, kapt, partion joht.
2. Petri Sola, ltn
3. Janne Jylhä, vänr
4. Mika Kiviluoma, vänr

TamRU 9
1. Antti Sassi, ltn, partion joht.
2. Antti Renko, vänr
3. Jani Piippo, vänr

TamRU 3
1. Tapio Kotipelto, ylil, partion joht.
2. Jarna Sinijärvi, vänr
3. Pekka Sillanpää, ylil (TaKoRU:sta)
4. Jari Puustinen, vänr

TamRU 10 & Evo (opiskelijat Evolta)
1. Tero Kuorikoski, alik, partion joht.
2. Olli Heinonen, kers
3. Teemu Rauvala, jääk
4. Toni Seppänen, vänr

TamRU 4 & Ikaalinen
1. Eero Rönni, vänr, partion joht.
2. Juha Lähteenmäki, vänr
3. Teemu Tjernfors, kers
4. Niko Lehtinen, vänr

TamRU 11 &Pinsiö (Pinsiön Paroonit & Paronitar)
1. Veli-Matti Alanen, ylil, partion joht.
2.. Marko Satokangas, jääk
3. Antti Alanen, alik
4. Jenni Alanen
5. Ville Alanen, (ei vielä asepalvelusta)

TamRU 5 (100%:n naispartio)
1. Elisa Suutari, vänr, partion joht.
2.. Laura Elo, vänr
3. Anu Laitinen, vänr

TamRU 12 feat TaKoRU (Kaikki TaKoRU:laisia)
1. Mikko Tuomaala, vänr, partion joht.
2. Kaisa Kurenniemi, vänr
3. Johannes Salminen, alik
4. Jari Paavilainen, kers

TamRU 6 (armeijakavereita)
1. Veetrikki Hanhilahti, vänr, pt.joht.
2. Jesse Huuhka, kers
3. Matti Inha, kers
4. Antti Hämäläinen, alik
5. Joonas Anttiroiko, alik

TamRU 13 (opiskelijakaverukset)
1. Jeremias ”Jere” Salminen, kers, part. joht.
2. Stefan Plomp, vänr
3. Iikka Ilola, (vasta lähdössä inttiin)

TamRU 7 & TaKoRU (yhteispartio)
1. Jaakko Uusitalo, ylil, partion johtaja
2. Tuomas Kuukka, partion joht., kers
3. Olli Ahlstedt, alik

Onnistuneen viestivälinerastin (LV 217) jälkeen oli helppo
hymyillä! ’TamRU 4 & Ikaalinen’ -partiossa (vas.) Teemu
Jernfors, Juha Lähteenmäki, Niko Lehtinen ja Eero Rönni.
Tätä viestirastia ennen oli ollut rankka n. 1,5 km:n pikataival, marssien tai juosten ”suoraan ylös vaaralle”, Tahkon
korkeimmalle kohdalle!

(TamRU 8-partio peruuntui työesteen vuoksi;
ja loput sijoitettiin muihin partioihimme)

Parhaiten menestyivät Kilpasarjassa TaKoRU 1 (2. sija), ja TamRU 1 (4. sija). Retki-sarjassa
puolestaan TamRU 2 oli 2. ja 'TamRU 12 feat TaKoRU' oli 4. Hienosti menestyi myös ensikertalaisina 'TamRU 13', jossa Stefan Plomp, Jere Salminen ja Iikka Ilola olivat 7:s. Loistava
suoritus, koska vain 2 heistä on ehtinyt käydä intin!
Täydelliset 22-sivuiset tulokset kilpa- ja retkisarjasta löytyy
kru.fi/tahkojotos-sivulta!

Varhain su-aamulla jonoa kertyi heti ensimmäiselle tehtävärastille: (vasemmalta) ’TamRU 2’:n Petri Sola (selin),
Petteri Mattila ja Mika Kiviluoma (kuvan ulkopuolella Janne Jylhä). Keskellä istuvan miehen takana ’TamRU 7 &
TaKoRU’-partio eli Jaakko Uusitalo, Olli Ahlstedt sekä Tuomas Kuukka, joka vilkaisee juuri taakseen.

TamRU 3 -partio kehystetyn ’Suomen kansallismaisema -taulun’ ympärillä; ’Livenä’ sekä miasema että partio: (vas.) Tapio Kotipelto, Jarna Sinijärvi-Leppänen, Pekka
Sillanpää(TaKoRU) ja Jari Puustinen(Ylöjärvi).

Ja samaa jonotusta hieman eri kohdasta: Keskellä ’TamRU 11 & Pinsiö’-partion Alasen
perhe (isä Veli-Matti, pojat Antti ja Ville sekä tytär Jenni) vahvistyksenaan Marko Satokangas (maastopuvussa) Kaikki pinsiöläisiä! Heidän takanaan näkyy nais-partiomme
TamRU 5 eli Elisa Suutari, Laura Elo (pun.takki) ja Anu Laitinen.

Jotoksilla aina sattuu ja tapahtuu kaikkea mukavaa: Joku löysikin opasviitan ”kauan
kadok-sissa olleelle jäätelötehtaalle, Hornan Tuutti Oy:lle”! (vas. yläkulma). Tahkovuoren
huipulta löytyi myös hauska savolainen kyltti (vas. alakulma). ’TamRU 5’ -naispartiomme
vauhti oli niin kova, että kuvan onnistui nappaamaan vain takaapäin: ’127’ Anu Laitinen,
Laura Elo (oik.) ja Elisa Suutari kameran takana.

Kilpasarjassa hienosti 2:ksi sijoittunut TaKoRU 1-partio: (vas.) ltn Lauri Metsovuori, ltn
Antti Laalahti (partionjoht.), ltn Erkka Rinne, ylik Mikko Hällfors ja kers Pauli Järvinen.
”Ja se voitto jäi todella harmittavasti Vain 0,48 pisteen päähän...”!!! (1. Jyväskylän JARU
ry 211,25 pist., ja 2. TaKoRU 1:llä 210,77 pist.).

Pirkan Viesti 5
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Kiitämme tuestanne!
Lempäälän Kodinkonehalli Oy,
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

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

Mouhijärvi

Kangasala

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Lempäälä

Nokia

Orivesi

Tampere

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

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

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

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

Kotiin tai
tuliaisiksi

ONNISTUUKO SINULTA TULIEN TEKO MAASTOSSA?
HALUATKO PARANTAA TAITOJASI JA VARMUUTTASI,
TAI OLETKO AIVAN ALOITTELIJA?
Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää
PVMJM-sarjaan
(Perinteisiä Vanhojen Metsäsuomalaisten Junttien Maastokikkoja)
kuuluvan teemapäivän:

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

TULENTEKOPÄIVÄ

lauantaina 10.1.2015

Eko-olkalaukku

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

5€

AIKA: kello 10-16 (päivän valoisa aika hyötykäyttöön).

Leijonavyö

PAIKKA: Teiskon takametsissä, silti ajotien läheisyydessä.
Tarkempi sijainti ilmoitetaan ilmoittautuneille.

Nyt uusi erä
kultasoljella!

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
HINTA: ilmainen eli maksuton.
VARUSTUS: Sään mukainen varustus, myös taukotakki.
Omat eväät mukaan päivän ajaksi. Vesipullo aina mukana kesät talvet.
Termospulloonkin voi varata mielijuomaa. Reppujakkara on pientä ylellisyyttä.
”Halpahallin tai huoltoaseman nahkaiset työhanskat” ovat ihan hyvät ja kestävät.
OHJELMASISÄLTÖ: tehdään tulia eri tavoilla (olitpa aloittelija tai ”pyromaani”
joka saa märänkin puun palamaan), ruokaillaan omilla eväillä nuotiolla
(jos saadaan tuli syttymään). Paikalla voi yöpyä jos haluaa, eli voi kokeilla
kylmän vuodenajan vaatteitaan ja varusteitaan sekä majoitteitaan la-su yönä.

Vastaukset

ILMOITTAUTUMISET: viimeistään keskiviikkona 7.1.2014:
Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hämeen Rykmentti, Pioneerirykmentti ja
Lentosotakoulu
Kansanedustaja Ilkka Kanerva
Kolme
Musiikkikomentajakapteeni Pasi-Heikki Mikkola
90 vuotta
Ohjusveneitä
18 000

Teräspikarit
nahkakotelossa

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

25€

Leijona heijastin
ijastin
Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

5€

2 kpl

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

20€

Adressit
resssit
Onnitteluadressit
teluuadressititt
- RUL jaa RES
Suruadressit

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT 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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com
Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Kiitämme
tukijoitamme!

Äitien tekemää
ruokaa

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

Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 5

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

6.6.2007 16:36:03

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

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!
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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

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN
PERUSKURSSI TAMPEREELLA
31.1.2015
Kurssin järjestävät Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta
yhteistyössä Punaisen Ristin Hämeen piirin kanssa.
AIKA: lauantai 31.1.2015, klo 9-17
KURSSIPAIKKA: SPR koulutustila, Rongankatu 11 C (katutaso), 33100 Tampere.
KOHDERYHMÄ: kurssi on tarkoitettu Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimivien järjestöjen jäsenille, sekä muillekin asiasta kiinnostuneille.

KMVTurvapalvelut Oy

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

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
MAASTOTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ:

KARTAT JA KOORDINAATIT –TEEMAPÄIVÄ
AIKA: lauantai 14.02. kello 10-16
PAIKKA: Tampere. Katso tarkempi paikka www-sivuilta tai kysy Tensulta.
TARKOITUS: tutustua nykyiseen MGRS-koordinaatistoon ja 1:25000 mittakaavan
peruskarttaan. Opetella hakemaan kartasta koordinaatit, eli lukemaan paikkatietoja, kuin myös kirjoittamaan niitä. Myös UTM34-koordinaatisto käsitellään. Lisäksi
tutustutaan Maanmittauslaitoksen avoimeen paikkatietodataan ja muutamaan hyödylliseen apuohjelmaan ja www-sivuun.

TAVOITE: kurssin käytyään osallistujalla on selkeä kuva Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta ja roolista osana virallista pelastustoimintaa, ja osallistuja on
motivoitunut toimimaan Vapepassa.

OHJELMA: teoriaa sisätiloissa, ei käytännön osuutta nyt.

KUSTANNUKSET: kurssi on maksuton. Se sisältää opetuksen, kurssimateriaalin,
todistuksen ja kahvit. Ruokailu on omatoiminen ja omakustanteinen.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

VARUSTEET: ota mukaasi muistiinpanovälineet (ja sisäjalkineet jos siltä tuntuu).
Kurssi toteutetaan sisätiloissa.
ILMOITTAUTUMISET: viimeistään 19.1.,
sähköpostilla kurssit@vapepatampere.ﬁ.
Ilmoita nimi, yhteystiedot, järjestö ja mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Pirkan Viesti 5

2014

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

SUOSITELTAVA VARUSTUS: muistiinpanovälineet.
HINTA: maksuton eli ilmainen.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ
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Perinteinen ryhmäpotretti otettiin
taas kilpailun päätyttyä.

Kahdeksas
TURPO tietokilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta järjesti jälleen 20. marraskuuta Turvallisuuspoliittisen
TURPO 2014 tietokilpailun.

Kilpailuun osallistui Pirkanmaalta 17
lukiota ja yksi joukkue Lahdesta. Tänä
vuonna voitto meni isäntäkouluna toimineen Tampereen lyseon lukion joukkueelle. Voittajajoukkue keräsi kaikkiaan
melko tasaväkisessä kisassa 30 pistettä.
Toiseksi sijoittui Tampereen Klassillinen
lukio 27,5 pisteellä ja kolmannen sijan
jakoivat tasapistein 23 Lahden yhteiskoulun lukio, Tampereen normaalikoulun lukio sekä Ylöjärven lukio.
Kilpailun suojelijana toimi Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola. Kilpailun ylituomarina oli tänä vuonna Tampereen Kalevan
lukion rehtori Jukka Sola.
Toimikunta miettii ennakolta kilpailun kulun jokaista yksityiskohtaa myöden. Vaikka kilpailu on ohi reilussa kolmessa tunnissa, toimikunnan jäsenet
käyttävät sen suunnitteluun vuosittain
aikaa noin puolisen vuotta. Kilpailukysymysten hiominen aloitetaan jo aikaisin keväällä ja muun muassa maastontiedustelu kulloisellekin kilpailupaikalle

toteutetaan ennen koulujen kesälomia.
Vuosittain kerätään kilpailuun osallistuneilta nuorilta palaute ja sen perusteella kilpailua pyritään aina kehittämään
entistä sujuvammaksi niin kysymysten
kuin kilpailun muidenkin järjestelyiden
suhteen.
Tämän vuoden kilpailua pidettiin varsin onnistuneena niin kysymysten kuin
järjestelyjenkin osalta. Nuoret pitivät tapahtumaa hengeltään hyvänä ja tun-

Tampereen lyseon lukion voittajajoukkueessa kilpailivat Juho Vehviläinen, Elmeri Riutta
ja Tuomo Askeli.

nelmaa toi heidän mukaansa myös
järjestäjien juhlava pukeutuminen.
Osallistujat arvostivat myös sitä että
aluetoimiston päällikkö oli paikalla.
Vuoden 2015 lopulla kilpailun isäntäkouluna toimii Ylöjärven lukio. Ensi
vuonna toimikunta vie kilpailuun osallistuneet nuoret sekä heidän opettajansa
perinteiseen tapaan varuskuntavierailulle. Tällä kertaa kohteena on Ilmasotakoulu Tikkakoskella, jossa järjestetään
ilmailupäivä 21. toukokuuta.
Sirkka Ojala
Ankaraa pohdintaa toiseksi sijoittuneen Tampereen Klassillisen lukion joukkueessa.
Kilpailuun osallistuivat Teemu Niemi, Saska Heiskanen ja Jesse Sainio.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja
Matti Eskola toivotti kilpailijat tervetulleiksi kuten
jo useampana vuonna. Eskola hoiti myös kilpailun
pistelaskun.

Toimikunnan puheenjohtaja, eversti Leo Ukkonen huolehtii toimikunnan jäsenten kanssa
kilpailun jokaisesta yksityiskohdasta.

Kilpailua olivat seuraamassa myös (vasemmalta) Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola, Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha
Moijanen ja MNL Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen. Terhin
kädessä oleva kysymyspaperi liittyi kysymykseen 1. maailmansodan taustoista ja karttaan piti värittää ennen sodan syttymistä Eurooppaan muotoutuneet
sotilasliitot

