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Pääkirjoitus
Vapaus, johdonmukaisuus ja rohkeus
Viimeisen vuoden kuluessa valtakunnallisten ja maakunnallisten sanomalehtien
siinä missä näiden maakunnallisten reserviläispiirilehtien pääkirjoitukset ovat
usein kiertyneet muuttuneeseen ulkoja turvallisuuspoliittiseen ympäristöön.
Kirjoitusten useus on enemmän kuin
perusteltu. Maailma on muuttunut.
Turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksen keskeinen tekijä on ollut Venäjän
vahva ja aggressiivinen halu palauttaa
menettämäksi kokemaansa suurvaltastatustaan sekä pyrkimys palauttaa vaikutusvaltaansa niitä keskeisiä alueita, jotka
se Neuvostoliiton hajotessa koki menettäneensä. Mihin asti tämä intressi lopulta ulottuu, lisää jännitettä Euroopassa ja
ennen kaikkea naapurivaltioissa, myös
Suomessa.
Venäjän ja eurooppalaisen ulottuvuuden lisäksi kansainvälisen politiikan sirpaloitumista on lisännyt ns. arabikeväästä alkanut kriisien moninaisuus ympäri
maailmaa, mitä on leimannut ekstremististen ja äärimmäiseen väkivaltaan
valmiiden ryhmien toiminta. Nämä
ryhmät rekrytoivat toimijoitaan ympäri maailmaa, myös Suomesta, ja ne ulottavat toimintansa eri puolille maailmaa.
Miten Suomen tulisi toimia tässä ennakoimattomassa ristiriitaisuudessa?
Suomi on vapaa monipuoluedemokratia, joka käyttää itsestään lähtöi-

sin olevaa valtaa, mitä ilmentävät juuri
käytävät eduskuntavaalit. Toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa Suomen ulkopoliittinen liikkumavara oli
kiistämättä rajallinen, mutta tästä huolimatta Suomi säilyi monipuoluedemokratiana ja markkinatalousmaana, joka
onnistui kasvattamaan liikkumavaraansa
1950-luvulta lähtien. Erillissopimukset
EFTAN ja EEC:n kanssa ilmensivät tätä
kehityskulkua.
Jakautuneen maailman vuosikymmeninä Suomi pelasi ulkopoliittiset korttinsa ansiokkaasti, ja vuoden 1991 jälkeen
kaikkinaisen päätöksenteon vapausasteet
ovat olleet vapaat. Tätä ovat ilmentäneet
Euroopan Unionin täysjäsenyys 1995 ja
monet ulkopoliittiset kumppanuudet,
kuten yhteistyökumppanuus NATON
kanssa.
Nyt käsillä olevassa ristiriitaisessa turvallisuusympäristössä Suomella on vapaus tehdä omat turvallisuuspoliittiset
ratkaisunsa. Tätä vapautta on syytä korostaa, ja sitä kuvaavat sekä käytännön
toimet että parhaillaan käytävä keskustelu. Suomen ilmatilaloukkausten valokuvaaminen ja sen julkaiseminen
sosiaalisessa mediassa yhdessä ilmapuolustuksen tehostamisen kanssa kuvaavat sitä vapautta, johdonmukaisuutta ja
rohkeutta, mitä suvereenin valtion täytyy toiminnassaan noudattaa kun sen

rajoja ja valmiutta testataan. Proaktiivisuus ja reaktiivisuus ovat turvallisuutta.
Mutta ”ison kuvan” turvallisuuskeskustelu hakee muotoaan.
Suomi on johdonmukaisesti ollut
Suomen puolella mutta ei ketään vastaan. Pohjoismaisten ulkoministerien
julkilausuma ja Tasavallan Presidentin
kommentointi eivät pohjimmiltaan
ole ristiriidassa vaan kysymys on lähestymistavasta. Muuttuneessa turvallisuusympäristössä on haettava uusia
toimintavaihtoehtoja kuten aiempina
vuorikymmeninä, eikä pohjoismaisen
yhteistyön kehittäminen muodosta
tässä jatkumossa poikkeusta. Suomen
on täytynyt aina hakea kumppanuuksia tai muuta sopimuspohjaa. Reunavaltiopolitiikka maailmansotien välillä raukesi ja usko Kansainliittoon
oli kupla. Suomi jäi talvisodassa yksin, eikä tämänkaltainen orpous saisi
toistua. Lähes kaitselmuksenomainen
tilanne kansainvälisessä politiikassa
mahdollisti talvisodan rauhan viime
hetkellä.

Nyt valittu eduskunta, jonka suurimpia puolueita ovat Keskusta, Perussuomalaiset, Kokoomus, Sosiaalidemokraatit ja Vihreät, kohtaavat taloudellisten
kysymysten ohella turvallisuuspolitiikan
ja puolustusmäärärahojen haasteet.
Liittoutumatonta tai mahdollisesti
eri kiinteysastein liittoutunutta Suomea
puolustavat päävastuullisesti suomalaiset. Suomen maantieteellisesti laajaa ja
geopoliittisesti tärkeää aluetta on kustannustehokkainta puolustaa koulutettuun reserviin perustuvalla asevelvollisuusarmeijalla. Tämä armeija tarvitsee
resurssit. Tämä armeija vaatii eri puolustushaaroihin myös uusinvestointeja,
joita ei voi rahoittaa normaalista vuosibudjetista. Tarvitaan erillisrahoitusta.
Päätöksentekijöillämme on vapaus päättää. Toivotaan heille johdonmukaisuutta
ja rohkeutta. Vapaus heillä on, toivottavasti myös rohkeus.
Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

KUTSU
TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY
JUHLII 60-VUOTISTA TOIMINTAANSA
SU 7.6.2015 KLO 13
Villa Varalassa, Varalankatu 36, Tampere.
Juhlapuhujina kansanedustaja Sofia Vikman
ja kapteeni Minna Liimatainen.
Ilmoittautumiset 23.5. mennessä
merja.soininenvalimaki@gmail.com tai 040 709 2771.
Asu: Arkipuku, ei kunniamerkkejä.
Juhlavuotemme kunniaksi aiomme valmistaa
Koukkuniemen vanhainkodin asukkaille pyörätuolikäyttöön
tarkoitettuja helposti ylle puettavia viittoja. Toivomme,
että mahdolliset muistamiset kohdistetaan
tämän hankkeen tukemiseen Osuuspankin tilille:

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi
pankissa ja ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.

FI09 5730 0820 5351 16, viite 1009.

Soita ja sovi asiasta
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari
puh. 050 5550 728

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Juha Moijanen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Reservin merkitys
Puolustusvoimien tehtäviksi on määritelty Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaistahojen tukeminen sekä osallistuminen resurssiensa
mukaan kansainväliseen sotilaalliseen
kriisien hallintaan. Muutokset sodan
kuvassa sekä kriisien monimuotoisuus
että kansainväliset ja yhteiskunnalliset
kehitystrendit edellyttävät myös reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitoa.
Reserviläisten, varsinkin sijoitettujen,
olisi kertausharjoitusten lisäksi hakeuduttava omaa kenttäkelpoisuuttaan kehittäville kursseille. Varsinkin niiden,
joille kertausharjoituskutsua syystä tai
toisesta ole tullut, olisi panostettava
omaehtoiseen kenttäkelpoisuuden ylläpitoon.
Helpointa reserviläisyhdistysten jäsenten on ylläpitää yleiskuntoa ja ampumataitoa, jotka ovatkin jokaisen reserviläisen perusedellytyksiä.
Puolustusvoimien sodanajan joukot
jaetaan mm. käyttöperiaatteiden mukaisesti operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin, nykyään yhteensä n.
230 000 sotilasta. Reserviläisten tehtävänä on pitää kenttäkelpoisuutemme
sillä tasolla, että kuulummepa mihinkä
tahansa em. joukoista pystymme antamaan isänmaata hyödyttävän panoksen
maamme turvallisuuden takaamiseksi.
Samalla toivomme, että puolustusvoimat pitää sodan ajan sijoitukset, sekä
säännölliset kertausharjoitukset ajan tasalla. Niin kuin tiedämme, reservin merkitys sodan ajan joukoissa on ratkaiseva.
Puolustusvoimien palkattu henkilökunta on rauhanaikana selkäranka,
mutta valtaosa sodan ajan joukoista

Marja Hirvonen
puheenjohtaja
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piiri ry

Terveisiä kursseilta!
koostuu nimenomaan reserviläisistä.
Tätäkin silmälläpitäen reservin kenttäkelpoisuus on maamme kannalta ensiarvoisen tärkeää. Reserviläisten tietotaito ja osaaminen perustuu suurelta
osin varusmieskoulutuksessa, reserviläiskoulutuksessa, vapaaehtoistoiminnassa sekä muussa henkilökohtaisessa
kouluttautumisessa saamiin tietoihin ja
taitoihin. Nämä tiedot ja taidot sanelevat pitkälti puolustusvoimiemme toimintakyvyn tason. Pitää muistaa, että
suorituskykymme perustuu jokaisen
henkilökohtaiseen kykyyn.
Näin Reserviläisliiton juhlavuonna
voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Reserviläisten maanpuolustustahto ja -taito sekä sitoutuminen
tehtäviin että lisääntyvät kertausharjoitukset antavat hyvät edellytykset jokaiselle ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan
nykypäivän vaatimuksia vastaavalla tasolla. Merikelpoisuutemme testattiin
11.–12.4. Reserviläisliiton 60v juhlaristeilyllä Helsinki-Tallinna. Risteilystä
enemmän seuraavassa Pirkan Viestissä.
Se, että 1500 jäsentämme ympäri Suomea lähti yhteiseen juhlaamme on hieno osoitus jäsenistömme aktiivisuudesta ja yhteishengestä. Tätä yhteishenkeä
ja aktiivisuutta tarvitsemme jatkossakin
kaikessa toiminnassamme. Sillä niin jäsenhankinta kuin eri toimintamuotojen tapahtumatkin kaipaavat runsaasti
lisää aktiivisia ja sitoutuneita toimijoita.
Näin kesän lähestyessä meidän jokaisen on aika suunnata kulkumme ampumaradoille ja lenkkipoluille.

Alueellinen
maanpuolustuskurssi järjestettiin tänäkin vuonna viikolla 10 Murikka-opistolla. Ja vihdoin sain kutsun opiskelemaan. Niin
siis puhuttuani siitä jo monta vuotta ja laitettuani verkkoja veteen sinne sun tänne. Viikko oli tietorikas ja
mielenkiintoinen niin luentojen, tutustumisretkien että myös illanviettojen osalta. Kurssilla oli kaikkiaan
lähes 70 osallistujaa ja lisäksi lukuista
määrä luennoitsijoita. Kurssi oli kokonaisuus, joka syvensi vuosien mittaan saamiani tietoja ja loi niistä kokonaisuuden, jota olisin tarvinnut
aikanaan kaupungin palveluksessa
valmiussuunnitelmia laatiessani. Toisaalta kurssilla tuli esiin myös sellaisia viranomaistahoja, joiden olemassa
oloon ja rooliin valmiussuunnittelussa en aikaisemmin ole kiinnittänyt
huomiota.
Mielikuvitusta käytettiin ryhmätöissä, kun maalailimme uhkakuvia
ja suunnittelimme miten niistä selvitään. Varsinkin Perhe Läntinen esitti
omia kuvitelmiaan - toisaalta luotettiin siihen, että viranomaiset tietävät
mitä pitäisi tehdä, mutta toisaalta oltiin epävarmoja siitä miten mikäkin
tilanne vaikuttaa perheen tai yksityisen ihmisen elämään. Tästä pitäisi saada enemmän tietoa - varsinkin
heidän, joiden toimintakykyyn luotetaan ja jotka on varattu eri toimin-

toihin poikkeusoloissa. Aamulehden
tietojen mukaan puolustusvoimat
lähettää toukokuussa reserviläisille kirjeen, jossa kerrotaan sodanajan
tehtävä. Tämä siis koskee noin 20 –
60-vuotiaita reserviläisiä, entä reserviläisiin kuulumattomat? Kuka heille
kertoo varauksista? Ja muut poikkeusolot, miten niissä menetellään?
Ajankohtaista oli kurssilla tietenkin
eurooppalainen turvallisuus ja kyberhyökkäykset. En kuitenkaan usko,
minun leivänpaahtimeni - siis nykyinen - pystyy lähettämään tietoja tai
olemaan välikätenä tietoja urkittaessa.
Toinen kurssi, jonka olen tänä keväänä suorittanut, oli Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi. Istuin siis kauniin keväisen sunnuntain
Pirkkalan valtuustosalissa. Tuokin
kurssi oli sellainen, joka keräsi tiedon
sirpaleita yhteen. Sillä kurssilla olisi
kyllä pitänyt enemmän saada tietoa
siitä, miten yksityinen kansalainen
pääsee rinkiin mukaan. Henkilön
oletetaan kuuluvan johonkin noin
50 Vapepaan kuuluvasta eri yhdistyksestä, mutta miten tuo yhdistys toimii näissä tehtävissä ja miten siihen
liitytään, jäi epäselväksi kurssilaisille.
Toivottavasti halukkaat löytävät omat
väylänsä!
Keväisin terveisin! Marja

Osuvaa ja kunnollista kevättä!

Hengellinen palsta

Mikä auttoi?
Olen kysynyt vanhenevilta veteraaneilta,
miten he jaksoivat silloin. Mikä auttoi
jaksamaan usein äärimmäisen raskaissa
tehtävissä, kaukana kodista ja tavallisesta
elämästä, epätietoisuudessa, mitä tapahtuu, kylmässä ja kosteassa ja todellisuuden keskellä, että ystävä, joka vielä eilen
oli mukana joukossa, ei ole enää. Olen
kuullut näitä vastauksia:
Olisimme halunneet tehdä muuta ja elää
ne vuodet toisin mutta emme voineet.
Emme voineet ajatella, että toiset sotivat
puolestamme ja meidän ei tarvitse. Teimme, mitä täytyi tehdä, oli pakko ja ajattelimme, ettei ole vaihtoehtoja. Eikä niitä
ollut.
Ei ollut syviä ristiriitoja, ainakaan niitä
ei lietsottu. Tietysti oli asioita, joista olim-
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me eri mieltä, mutta ei ollut syvää vastakkainasettelua – me tällä puolella ja te siellä. Hyvin harvoin kiistelimme politiikasta.
Yritimme toimia sen mukaan, ettei kaveria jätetä. Jos se vain oli mahdollista,
toisesta pidettiin huolta, autettiin, tuettiin, kannettiin ja rohkaistiin. Jos joku
jouduttiin jättämään, se tuntui äärimmäisen raskaalta. Saattoi jopa tuntua,
että mieluummin olisin jäänyt itse.
Veteraani, joka oli seurannut televisiosta, lehdistä ja elokuvista nykyisiä sotia, sanoi: Me kävimme toisenlaista sotaa. Sota
on aina julmaa, raakaa ja hirvittävää. Silti
pyrimme, ettemme tee, mikä on väärin ja
minkä kieltävät säännöt, jotka ovat voimassa sodassakin. Meille sanottiin, että
näin tulee tehdä, ja yritimme kuunnella
omantuntomme ääntä.

Olen kuullut monien veteraanien sanovan: Jumala auttoi meitä. Monet rukoilivat, nekin, jotka olivat harvoin
laittaneet kätensä ristiin. Luettiin Raamattua, otimme se todesta ja luotimme
sen lupauksiin. Turvauduimme suureen
Jumalaan, jolla on valta.
Nämä auttoivat jaksamaan niissä raskaissa oloissa. Nämä voivat antaa paljon
nytkin: Ikävät tehtävät eivät ole toisten
tehtäviä. Tulisi yhdistää, ei hajottaa ja
työntää erilleen. Toisista pidetään huolta. Tulee toimia oikein silloinkin, kun se
ei ole helppoa ja toiset tekevät toisin. On
Jumala, joka puhuu Raamatussa, auttaa
ja pelastaa.
Marsalkka Mannerheim määräsi pian
talvisodan jälkeen, että toukokuun kol-

mantena sunnuntaina vietetään kaatuneiden muistopäivää. Hän halusi, että
muistetaan vasta päättyneessä sodassa
kaatuneita ja heitä, jotka kuolivat jommallakummalla puolella vuoden 1918
sodassa. Varmaan tuo päivä, joka on
pian, on siitäkin syystä, että se muistuttaa arvoista ja periaatteista, jotka olivat
monille viime sodissa kaatuneille tärkeitä ja joista saatiin voimaa.
Jari Rankinen
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Juhlan tervetulosanat lausui Ylöjärven Reserviupseerien puheenjohtaja, yliluutnantti res Antti Mikkonen. Juhlaan osallistuivat myös Lotta Eira
Laalahti sekä piirien toiminnanjohtaja Päivi Huotari.

Maanpuolustus hyvässä Valossa
Pirkanmaan Reservipiirien kevätkokoustapahtuma järjestettiin Ylöjärvellä, Koulutuskeskus Valon tiloissa 25.
maaliskuuta. Tapahtuman järjestelyvastuussa olivat Ylöjärven Reserviupseerit
ja Ylöjärven Reservinaliupseerit. Ennen
kevätkokouksia järjestetyssä Maanpuolustusjuhlassa esiintyi Ilmavoimien Soittokunta johtajanaan musiikkimajuri
Tomi Väisänen. Juhlapuheen piti Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka
Järvi.

Perinteet, yhteistyö ja iskuvoima
Eversti Järvi piti Maanpuolustusjuhlassa mielenkiintoisen ja mukaansatempaavan esitelmän, jossa hän valotti Parolannummen ja Panssarijoukkojen historiaa
aina nykyhetkeen asti. Järven mukaan
varmana tiedetään, että jo Ruotsin vallan aikana Parolannummella järjestettiin
tuhansien miehien harjoituksia. Kuiten-

kin vasta sotien jälkeen Parolannummelle perustettiin pysyvä varuskunta.
1930-luvulla Parolannummelle oli tarkoitus perustaa myös valtion lentokonetehdas ja näin nummelle rakennettiin
lentokenttä. Tehdas kuitenkin päätettiin sijoittaa Härmälään. Sodan aikana
monet hävittäjälentäjät saivat kuitenkin
koulutuksensa Parolannummella ja vasta vuonna 1962 ilmavoimat poistui lopullisesti alueelta. 1921 Panssarijoukot
siirrettiin Hämeenlinnaan Poltinaholle,
josta joukot lähtivät myös talvi- ja jatkosotaan. Jatkosodassa panssarimiehet
kunnostautuivat, vaikka tappiot olivatkin suuria. Joukot kotiutettiin jatkosodasta 1944–1945 välisenä aikana ja
ensimmäinen betonikasarmi valmistui
Parolannummelle vuonna 1952.
Järven mukaan Panssariprikaatissa perinteet ovat poikkeukselliset. vuonna
1919 perustettujen Panssarivaunujoukkojen 96-vuotisten perinteiden lisäk-

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkitut: vas. Piirin kultainen ansiomitali kapteeni res
Riku Vuorinen, Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali luutnantti res Aki Ala-Salomäki, vuoden yhdistys Sastamalan Reserviupseerit ry (kapteeni res Jari Rankinen) ja piirin
vuoden upseeri yliluutnantti res Antti Mikkonen.

si prikaati vaalii muun muassa jääkäriperinteitä. Jääkärilippua säilytetään
prikaatissa ja lippua kantaa valtiollisissa paraateissa panssarijääkäri. Prikaati
vaalii myös ilmatorjunnan ja ratsuväen
perinteitä sekä radiotiedustelun ja sotilassoiton perinteitä. Kaikkia Panssariprikaatissa palvelevia yhdistävät Panssaridivisioonan rintamatunnus eli Laguksen
nuolet. Tämä on Järven mukaan ainut
Mannerheimin hyväksymä joukko-osastotunnus.
Eversti Järven mukaan puolustusvoimauudistus kohteli hyvin Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Lakkautetusta Länsi-Suomen sotilasläänistä siirtyi
runsaasti tehtäviä Panssariprikaatille ja
Pirkanmaan aluetoimisto siirtyi myös
Panssariprikaatin johtoon. Prikaatin
vastuulla on nyt muun muassa neljä
maakuntaa: Kanta-Häme, Pirkanmaa,
Keski-Suomi ja Päijät-Häme. Tästä
huolimatta komentajan mukaan Pans-

sariprikaatin pääasiallisin tehtävä on
edelleen varusmiesten ja reserviläisten
kouluttaminen. Järvi totesikin, että
myös pirkanmaalaiset varusmiehet
ovat erityisen tervetulleita saamaan
sotilaallista koulutusta Panssariprikaatiin. Prikaati tarjoaakin monipuoliset
koulutusmahdollisuudet varusmiehille
jääkärin koulutuksesta – koulutussimulaattorien koodaustehtäviin. Prikaatin
johtavana periaatteena onkin, että jokaisesta varusmiehestä pidetään huolta
ja tämä näkyy muun muassa koko maan
pienimpänä varusmiesten keskeyttämisprosenttina. Panssariprikaatissa työskentelee noin 1500 henkilöä ja rivissä on
noin 2000 varusmiestä kerrallaan. Komentaja lupasi että vuonna 2015 myös
yli 2000 reserviläistä saa kutsun kertaamaan sotilaallisia taitojaan.
Sirkka Ojala

Pirkanmaan Reserviläispiirin palkitut vas. piirin vuoden reserviläinen Mika Salovaara
Vammalasta, Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali majuri Timo Hesso Logistiikkalaitokselta ja majuri Veli Rajala Pirkanmaan aluetoimistolta sekä Reserviläisliiton kultainen ansiomitali Niko Liehu Ylöjärveltä.
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Eversti Pekka Järvi piti mielenkiintoisen ja
mukaansatempaavan juhlapuheen.

Juhlan päätössanat lausui Ylöjärven Reservinaliupseerien puheenjohtaja Pasi Koivunen.

Maanpuolustusjuhlan hienoista musiikkiesityksistä vastasi Ilmavoimien soittokunta.

MNL Pirkanmaan Piirin kokousedustajat. Vasemmalta Terttu Forsell, Ylöjärvi, Taina Heimonen, Tampere, Piritta Laurila, Tampere, piirin varapuheenjohtaja Marja Koukku, Sastamala, piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen, Kangasala, piirin kunniapuheenjohtaja Eira
Laalahti Messukylä ja piirin sihteeri Elina Paukkunen, Hämeenkyrö.
Piirien puheenjohtajat luovuttivat perinteiseen tapaan juhlapuhujalle piiriensä historiikkiteokset.
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin vuoden yhdistykseksi valittiin Sastamalan Reserviupseerit ry. Palkitsemisen oli vastaanottamassa yhdistyksen varapuheenjohtaja, kapteeni
res Jari Rankinen. Upseeripiirin huomioimisia olivat jakamassa piirin puheenjohtaja, majuri res Jorma Suonio ja varapuheenjohtaja, yliluutnantti res Mikko Ritakallio.
Maanpuolustusjuhla päättyi yhteisesti laulettuun Maamme-lauluun.
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Jatkoa sivulta 11
Kuva: Sirkka Ojala.

Kuva: Raimo Ojala.

Kevätyön koukkaus Nokialla
KYK (Kevätyön koukkaus) jotos/kilpailu
pidetään 8-9.5.2015, alkaen pe klo 18.00.
Loppuu lauantaina noin klo 12.00
Kilpailukanslia aukeaa pe, klo 17.00 Kilpailu puhuttelu klo 17.45 majalla
Ensimmäinen partio maastoon klo 18.00
Partiokoko 2-3 hlö. Partio kuljettaa mukanaan henkilökohtaisen
varustuksen, yöpymistarvikkeet, ruuan ja ruuantekovälineet.
Pakollinen hlö kohtainen varustus:
maastoon sopivat vaatteet ja kengät ensiapuvälineet/hlö kohtaiset lääkkeet
juomapullo (täynnä nestettä) puukko tulitikut kompassi muistilehtiö ja kynä
karttasuojus
Reitin pituus sopiva ja rastit enimmäkseen sotilaallisia. Lauantaina sauna ja peseytymismahdollisuus. Autojen pysäköinti merkityillä paikoilla. Muistetaan, että toimitaan
yleisillä alueilla jokamiehen oikeuksilla, joten käyttäytyminen sen mukaan.
• Viimeinen ilm. päivä on ti 5.5.2015
• Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava partion nimi, kokoonpano,
partion johtajan yhteystiedot (puh.numero ja sähköposti)

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin vuoden 2014 upseeri

Pirkan Viestin
vuoden 2014 avustaja

Reserviupseeripiirin valitsi vuoden upseeriksi yliluutnantti Antti Mikkosen
Ylöjärveltä. Piirin puheenjohtaja, majuri
Jorma Suonio luonnehti Mikkosta toiminnalliseksi ja myös järjestöreserviupseeriksi. Mikkonen on esimerkillisellä
tavalla saattanut yhteen reserviupseerien perinteistä järjestötyötä ja toiminut
muun muassa Maanpuolustusyhdistyksen kouluttajana. Vuonna 2014 Antti
Mikkonen valittiin myös Pirkanmaan
MPK:n vuoden kouluttajaksi.

Pirkan Viesti-lehden tiedotustoimikunta valitsi lehden vuoden 2014 avustajaksi Markku Rauhalahden. Lehden
tiedotustoimituskunnan puheenjohtaja
Sirkka Ojala luovutti Markulle avustajan kunniakirjan Maanpuolustusjuhlassa. Markku on toimittanut jo useiden
vuosien ajan lehteen asiantuntevia Pirkanmaalaisesta maanpuolustuksen perinnetyöstä kertovia artikkeleita ja tapahtumaselostuksia.

Mika Salovaara on Pirkanmaan
Reserviläispiirin vuoden 2014 Reserviläinen
Pirkanmaan Reserviläispiirin kevätkokous valitsi piirin Vuoden Reserviläiseksi Mika Salovaaran. Mika on SM-tason
ampuja ja menestynyt vuosien varrella
yhdistys-, piiri- ja valtakunnallisella tasolla. Hän toimii aktiivisesti useissa yhdistyksissä mm. Vammalan, Äetsän sekä
Harjavallan Reserviläisissä. Luottamustoimia Mikalla on paikallisten yhdistys-

ten lisäksi reservipiirien ampumatoimikunnan sihteerinä. Kilpailunjohtaja ja
asiantuntijatehtäviä on kertynyt useista
RESULin mestaruuskilpailuista. Huomionosoituksen luovuttivat piirin kunniapuheenjohtaja Matti Salonen ja piirin 1.
varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo.

Jotoksen/kilpailun lähtö ja maali:
Nokian Reseserviläisten NRAun maja, Pinsiöntie 500 Nokia
(Porin tieltä noin 500 m Pinsiöön päin, toinen risteys vasemalla)

Nokian Reserviupseerit ry
Nokian Reserviläiset NRAu ry
Tampereen Reserviupseerit ry

2.4.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOUKOKUU - SYYSKUU 2015
Toukokuu
Voimassa
toistaiseksi

Tampereen Reserviupseerit ry:n Senioreilla on edullinen mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun siten, että salille voi mennä heti aamusta ja viimeistään klo 14.15, jolloin sovittu
etu on voimassa. Kuntosali Albatrossin aukioloajat tällä hetkellä Tullintorilla ovat ma-to
7-21, pe 7- 20, la 9-16 ja su 12-18. Kuntosali Albatrossissa on monipuolinen liikuntakeskus
kaiken ikäisille. Kymmenen käyntikerran kuntosalikortti maksaa tällä hetkellä 35 euroa. Kortin
käyntikerrat tulee käyttää kolmen kuukauden aikana kortin ostohetkestä alkaen.
Yhteyshenkilö on Erkki Aaltonen eke.aaltonen@gmail.com tai 040 5917366.

05.05.

Käynti Postimuseossa keskiviikkona 05.05.2015 klo 17.00. Osoite Vapriikki,
Alaverstaanraitti 5, Tampere. Kimmo Antila vastaa museon esittelystä. Kierroksen aluksi
nautimme kahvit Vapriikin ravintolassa. Ilmoittautumiset Pauli Määttäselle, sposti;
pauli.maattanen@hotmail.com tai 0400-499156.

08. - 09.05

Kevätyön Koukkaus -jotos, Nokialla. Kevään TÄRKEIN lähi-jotos! Alkaa pe-illalla klo 18 ja
kaikki ovat maalissa la-aamupvällä jo klo 11-12. Partioiden koko 'noin' 2-5 henkilöä. 'KYK' ei
ole varsinainen kilpailu vaan mukava yhteistapahtuma jotosharjoittelu-mielessä, niitä oikeita
isompia jotoksia varten! Ilmoita rohkeasti omasta kiinnostuksestasi päästä mukaan johonkin
ns. yhteispartioomme 30.4. mennessä Petteri Mattilalle, hjavmattila(at)kolumbus.fi, 040-54 33
330 (kysy lisätietoja!).

09.05.

Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina
09.05.2015 klo 13.00 -17.00 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2,
2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena
klo 15.00 -17.00 Kalevankankaan hautausmaan pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 30.04.2015 mennessä sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai
040 -5560380.

17.05.

Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 17.5.2015 Tampereen
Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämänä Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla.

Kesäkuu
26.-28.6.

Salpavaellus 2015, Miehikkälä-Virolahti. Yhteisretki Kaikille tamrulaisille! Tutustutaan
Salpalinjaan ja Suomen sotahistoriaan mukavasti yhdessä patikoiden & retkeillen.
Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille! Soita ja kysy lisätietoja: Petteri Mattila, 040-54 33 330
tai hjavmattila@kolumbus.fi . Ilmoittautumiset P.Mattilalle jo 17.5. mennessä.
(Ks. myös: www.salpavaellus.net)

Heinäkuu

Toimisto lomalla

Elokuu
15.-16.8.

Valtakunnallinen Pioneeri & Suojelu -Jotos 2015, Säkylä (saa 2 VEH). Hyvin monipuolisia,
sekä res.-taitoja että kansalaistaitoja, sisältävä jotos Säkylänharjun kangasmaastoissa.
Partioiden koko 3-5 henkilöä. (Huom: Ilmoittautumiset jo 30.5. mennessä !). Ilmoittautumiset
& Lisätietoja & Partioiden kokoaminen: Petteri Mattila, 040-54 33 330 tai
hjavmattila@kolumbus.fi.

29.8.

Reserviläispäivä,
Pirkkala.
Monipuolista
harjoittelua
esim. jotoksia
varten:esim.
Pääseejotoksia
ampumaan
mm. RK:lla!
Reserviläispäivä,
Pirkkala
(1 VEH).
Monipuolista
harjoittelua
varten:
Pääsee
Ilmoittautuminen
MPK:n
nettisivujen
kautta.
ampumaan mm.
RK:lla!
Ilmoittautuminen
MPK:n nettisivujen kautta. Lisätietoja esim.
P.Mattila,esim.
040-54
33 330
tai 33
hjavmattila@koulumbus.fi
.
.
Lisätietoja
P.Mattila,
040-54
330 tai hjavmattila@koulumbus.fi

Raimo Ojala

MNL Pirkanmaan piirin
lippu sai arvoisensa kärjen
Juhlassa Piritta Laurila luovutti MNL
Pirkanmaan Piirin lippuun uuden pronssisen kärjen. Lahjoituksen vastaanottivat
piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen ja
varapuheenjohtaja Marja Koukku. Taina Heimosen mukaan hanke sai alkunsa jo 10 vuotta siten kun jäsenistö esitti
toiveen että piirin uusi lippu saisi myös
arvoisensa kärjen. Hanke lähti liikkeelle
kahden naisen ideasta kun Piritta Laurila ja Minna Tapiainen ideoivat ja toteuttivat kärjen. Kärki on uniikki pronssivalutyö ja suunnittelu ja toteutus ovat
vaatineet noin 50 työtuntia. Valun on
sponsoroinut Rautasoini Oy. Lahjoituk-

Ilmoittautumiset/lisätiedot:
Markus Miller, p.040 010 2961, markus.miller(at)siirtoliikenne.fi
Jotoksella/kilpailussa mennään omalla vastuulla

Syyskuu

sellaan Piritta ja Minna kunnioittavat
naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja he kannustavat näin myös muita
maanpuolustustyön pariin.
Sirkka Ojala

4.-6.9.

Kokonaismaanpuolustus & turvallisuus -messut, Pirkkahalli.

18.-20.9.
18.-20.9.

Valtakunnallinen
ResUL:n
’Syysjotos
2015’, Mäntsälä.
2015
TÄRKEIN
ISOVuoden
JOTOS; Lähde
Valtakunnallinen
ResUL:n
'Syysjotos
2015', Vuoden
Mäntsälä
(saa
3 VEH).
2015mukaan!
Partioiden
koko
3-5JOTOS;
henkilöä. Lähde
Kaksi sarjaa:
Kilpa-sarja
ja Retki-sarja.
tähänKaksi
tapahtumaan
TÄRKEIN
ISO
mukaan!
Partioiden
koko Kokoamme
3-5 henkilöä.
sarjaa:myös
Kilpasarja
ja Retki-sarja.
Kokoamme
tähänilmoittaudu
tapahtumaan
myös ns.mukaan,
yhteispartioita
ns.
yhteispartioita
koko Pirkanmaan
alueelta;
niihin rohkeasti
jos et saa koko
koottua itse omaa
Pirkanmaan
alueelta;
ilmoittaudu
niihin sukupuolesta,
rohkeasti mukaan,
jos ettaisaa
koottua itse
omaa Ilmoitpartiota.
Osallistua
voivat kaikki
yli 15-vuotiaat;
sotilasarvosta
yhdistyksestä
riippumatta!
partiota. Osallistua
kaikkikokoaminen:
yli 15-vuotiaat;
tai yhdistyksestä
tautumiset
& Lisätietoja voivat
& Partioiden
Petteri sukupuolesta,
Mattila, 040-54 33sotilasarvosta
330 tai hjavmattila@kolumbus.fi.
Lisäetuna: Ilmainen yhteiskuljetus linja-autolla: Tre-Mäntsälä-Tre.

26.9.

TaKoRU:n partiotaitokisa, Hervanta-Pirkkala (1 VEH). Vuoden viimeinen paikallinen jotos-tapahtuma. Partioiden
koko noin 2-4 henkilöä. Lisätietoja Petteri Mattila, 040-54 33 330 tai hjavmattila@kolumbus.fi.

Tampereen
Reserviupseerit ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere,
toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-13.00
puhelin: 03 212 7957, sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi
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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

Ajankohtaista Pirkanmaan
koulutus- ja tukiyksikössä

Vuosi 2015 on alkanut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikössä varsin mukavissa
merkeissä. Resurssit ovat parantuneet.
Yksiköllä on nyt kaksi koulutuspäällikköä. Uutena aloitti monelle Hallista
tuttu Harri Nummela ja vanhana jatkoi Kari Salmela. Vihdoinkin olemme
päässeet koulutuspäälliköiden määrässä jo pitkään haluttuun tavoitteeseen.

Harri on tuonut mukavasti uutta virtaa ja uusia ajatuksia toimintaamme ja
Kari on jatkanut vanhalla kokemuksella. KOTU:n johto on pystynyt keskittymään entistä paremmin kukin omiin
tehtäviinsä.
Ilmapuolustuspiirin kanssa on saatu
rakennettua yhteinen varasto noin 60
henkilön kurssin tarpeisiin. Pystymme
joustavasti varustamaan kursseja kurssin johtajan tarpeen mukaisesti. Samoin
voimme reagoida nopeasti pikatilanteisiin, mikäli sellaiselle on tarvetta virkaajan ulkopuolella. Pystymme myös järjestämään pienimuotoisia uusia kursseja
kesken vuoden. MPK:n varasto antaa
hyvän mahdollisuuden järjestää koulutusta MPK:n kanssa yhteistoiminnassa
toimiville järjestöille ja yhdistyksille.
Kurssin johtajat, kouluttajat ja huolto
ovat onnistuneet kurssien toteuttamisessa erinomaisesti. Alkuvuonna olemme
keskittyneet sotilaalliseen koulutukseen.
PIRkotu on toteuttanut useita Pirkanmaan aluetoimiston tilaamia kursseja.
Ne ovat palvelleet myöhemmin tänä
vuonna järjestettäviä kertausharjoituksia. Tavoitteena on ollut, että tulevan

MPK:n Pirkanmaan
Koulutus- ja tukiyksikön kursseja
9.5. TURVALLISESTI VESILLÄ PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään pelastautumiseen vesillä
perusteisiin mm kelluntapukuun
9.5. KOTU INFO 2 PIRKKALASSA
• kurssilla saadaan tietoa kotu:n ajankohtaisista
asioista mm PIRkotu poikkeusolojen organisaatio
• suunnitellaan syksyn kursseja kurssin johtajan,
kouluttajien ja huollon kanssa
16.5. TIETOTURVALLISUUS PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään mm asiakirjaturvallisuuteen ja
salassapitoon
16.5. MAASTOSSA LIIKKUMISEN PERUSTEET
PIRKKALASSA
• kurssilla perehdytään kartan ja koordinaattien
lukemiseen sekä suunnistuksen perusteisiin
16.5. AMPUMARATOJEN KUNNOSTUS
PIRKKALASSA
• tapahtuma on tarkoitettu yhdistyksille ja järjestöille,
jotka käyttävät varuskunnan ampumaratoja
• päivän aikana kunnostetaan talkoilla varuskunnan
ampumaratoja
22.–24.5. ERITYISRYHMIEN TURVAKURSSI
PIRKKALASSA
kurssilla perehdytään puolustusvoimien toimintaan ja
selviytymiseen maastossa
6.6. SOTILAAN KUNTO
• päivän aikana MAAKK:n henkilöstö voi suorittaa
cooper- ja lihaskuntotestin
Lisätietoa ja ilmoittautuminen MPK:n koulutustarjontasivuilta www.mpk.fi/Pirkanmaa
Tervetuloa mukaan!

Pirkan Viesti 2

2015

kertausharjoituksen alkaessa avainreserviläiset pystyvät keskittymään harjoituksen keskeisiin aiheisiin heti varustamisen ja lyhyen alkupuhuttelun jälkeen.
Käytännössä nyt toteutetuilla kursseilla
reserviläiset ovat ampuneet rynnäkkökivääriammunnan, perehtyneet tulevan
kertausharjoituksen perusteisiin ja siten
päässet valmistelemaan sekä suunnittelemaan tulevaa harjoitusta. Muutaman
kuukauden kuluttua pystymme toteamaan uuden menettelyn toimivuuden.
Uskon vahvasti, että nyt kokeiltu menetelmä on hyvä ja on antanut reserviläisille parempia valmiuksia osallistua
kertausharjoitukseen. Onhan meillä
jo kokemusta laadukkaista maakuntakomppanian koulutustapahtumista. Pirkanmaan aluetoimisto on myös ollut
tyytyväinen PIRkotu:n kouluttajien toteuttamaan valmistavaan koulutukseen.
Vuoden 2016 koulutuksen alustava
suunnitelma on valmisteltu ja toimitettu joukko-osastoille. Suunnitelmassa
kurssien volyymi kasvaa hieman vuoden
2015 tasosta. Mukana on paljon vanhaa,
mutta myös uutta. Jatkamme tulevan
vuoden kurssisuunnittelua syksyllä.

MPK:lla on valmisteluissa poikkeusolojen organisaatio siten, että se olisi muodostettu tämän vuoden loppuun
mennessä. Tällä pyritään siihen, että
MPK:n koulutus jatkuu myös yhteiskunnan poikkeustilanteissa lain edellyttämässä puitteissa. MPK:n kokoonpanoon sijoitetut tulevat olemaan vapaana
puolustusvoimien sijoituksesta ja siten
MPK:n käytettävissä. Toivottavasti tämä
mahdollistaa aktiivisille PIRkotu sitoutuneille etenemisen sotilasarvoissa.
Ilmapuolustuspiirin Läntisen koulutusalueen koulutuspäällikkö vaihtui
ja uusi aloitti tehtävässä. Kiitos Soinin
Matille hyvin sujuneesta yhteistyöstä
ja toivotamme hänelle kaikki hyvää jatkoa. Samoin toivotamme uuden koulutuspäällikön, Ari Pakarisen mukaan
MPK:n toimintaan.
Lämmintä ja rentouttavaa
kesää odotellen
Ilkka Tilli
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön
päällikkö

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Liikkuvaankin junaan voi hypätä….
”Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä” -slogan on pyörinyt
kielen päällä jo joitakin vuosia. Omassa virkatyössäni
olen saanut siihen aika ajoin tutustua ja aina on ollut
jotain positiivista kuultavaa ja sanottavaa. Kun olen
nyt päässyt hieman paremmin sisälle tuohon hyvään
Ilmapiiriin, niin luottamus Läntisen koulutusalueen
johtamiseen, toimintaan, toiminnan tapaan ja kouluttajien osaamiseen on vahvistunut. Olen vakuuttunut.
Olen ollut hetkisen aikaa aluepäällikkö Matti Soinin, Masan, perehdytettävänä ja samalla ryhtynyt irrottautumaan puolustusvoimien velvoitteista. Masan
kanssa tämä perehdytysprosessi on ollut helppo, sillä ohjaus on ollut vähintäänkin isällistä ja prosessit
iskussa. Läntiselle koulutusalueelle on luotu toimiva

järjestelmä, jossa sitoutuneet ja osaavat kouluttajat
kantavat itsenäisesti vastuuta koulutuksen toteutuksesta ja myös koulutustuloksesta. Toisaalta on todettava, että järjestelmä on vastavuoroisesti pyrkinyt
pitämään huolta omistaan, ja luomaan edellytykset
kouluttajana kehittymiselle ja toimimiselle. Julkinen
kiitos tästä Masalle on tässä paikallaan - hienosti vedetty!
Olen päässyt myös tutustumaan koulutusalueen
kouluttajiin ja erilaisiin toimijoihin. Jonkinlaisena
viestinnän harrastajana olen ollut erityisen iloinen
alueemme tavasta hoitaa viestintää. Se on ajankohtaista, avointa, läpinäkyvää ja tarjoaa myös palautekanavat. Toimintamme näkyy sopivasti yhteistyötahojemme, kuten Pirkan Viestin sivuilla ja nykyaikaisesti
sosiaalisessa mediassa. Meistä kannattaa tykätä Facebookissa!
Tätä juttua lukiessa olemme Läntisellä koulutusalueella olleet ensimmäistä kertaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uuden toiminnanjohtajan, Pertti
Laatikaisen, tarkan ”syynin” alla eräässä tämän vuoden päätapahtumassa.
päätap
Palaamme saamaamme palautteeseen m
myöhemmin.
Kiitän Masaa pitkästä ja upeasta pestistä Läntisen
koulutusalueen aluepäällikkönä. Kätesi jälki näkyy
koulutusa
hyvässä Il
Ilmapiirissä!
Ari Pakarinen
aluepäällikkö 1.5. alkaen
MPK
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
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Kannen valokuva:
Kangasalan Reserviupseerikerhon lippu
saapui juhlapaikalle ratsain, Kangasalan
SK-Perinneratsuosaston ja yliluutnantti
res Janne Kurkisen johdolla.

Kuva: Sirkka Ojala
Painos
7.500 kpl
Kolehdin keräsivät
Partiolippukunta Näsin Tytöt.

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
3
4
5

Aineisto
12.6.
9.9.
23.11.

Ilmestyy
10.7.
6.10.
22.12.

Talvisodan päättymisen
kirkkoilta Tampereella
13. maaliskuuta Talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 75 vuotta. Päivää
juhlistettiin ympäri Suomea monin tavoin ja myös Pirkanmaalla järjestettiin
monia tilaisuuksia. Tampereella päivää
vietettiin kirkkoillan merkeissä. Tampereen Tuomiokirkossa järjestetyssä arvokkaassa ja musiikkipainotteisessa tilaisuudessa ohjelmasta vastasivat Ilmavoimien
Soittokunnan vaskikvintetti, Eternitas -kuoro ja Mieskuoro Kelot. Eversti
Pentti Väänäsen lausumien tervetulosanojen jälkeen voimallisen juhlapuheen
piti emeritus piispa Juha Pihkala. Puheessaan Pihkala toi esiin miten veteraanisukupolvi kantaa yhä sisimmässään
asioita, jotka ovat poikkeuksellisen järkyttäviä niin valveilla kuin unissakin.
Veteraanit tarvitsevatkin yhä tukea näiden asioiden käsittelyssä. Pihkalan muJuhlapuheen piti emerituspiispa Juha
Pihkala.
Päätösliturgia piti tuttuun tapaan rovasti Esa Eerola.
Tervehdyssanat lausui eversti Pentti
Väänänen.

kaan näitä sodassa olleiden psyykkisiä
sotavammoja käsitellään hyvin Ville Kivimäen vuonna 2013 Tieto-Finlandialla
palkitussa kirjassa Murtuneet mielet.
Talvisodan päättymisen muistotilaisuus on järjestetty Pirkanmaalla vuodesta 1969 lähtien. Aluksi tilaisuuden
järjestäjänä oli Tampereen Sotaveteraa-

nien Huoltoyhdistys. Vuodesta 2000
lähtien järjestelyvastuu siirtyi veteraaneilta Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry:lle ja hyvänä yhteistyökumppanina on Tampereen evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä.
Sirkka Ojala
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Satakunnan lennosto
sai uuden komentajan

Juhla alkoi vaskikvintetin esittämällä Jeremiah Clarken marssilla The Prince of
Denmark`s March. Vaskikvintettiä johti Kimmo Vänskä.

Mieskuoro Kelojen esittämänä kuultiin kappaleet: Leevi Madetojan Kaunehin maa,
Taneli Kuusiston Suomalainen rukous ja Jean Sibeliuksen Finlandia. Kuoroa johti
Jussi Tamminen.

Lennoston uusi komentaja eversti JuhaPekka Keränen on tyytyväinen saatuaan
palata takaisin kotijoukkoon.

Satakunnan lennostossa vietettiin komentajan vaihtotilaisuutta 27. helmikuuta. Lennoston uutena komentajana
aloitti 1. maaliskuuta eversti Juha-Pekka Keränen. Eversti Keränen palveli
ennen siirtymistään lennostoon ilmavoimien komentajan edustajana Pää-

esikunnassa. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa henkilöstöosaston
päällikkönä Ilmavoimien esikunnassa,
Hävittäjälentolaivue 21. komentajana
Satakunnan lennostossa sekä sektorijohtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien
esikunnassa.
Vaihtotilaisuudessa reserviin siirtynyt eversti Pauli Rantamäki totesi,
että vaikka hänen komentaja-aikansa jäi
varsin lyhyeksi, tapahtui se varsin mielenkiintoisessa vaiheessa. Puolustusvoimien organisaatiouudistus oli käynnissä
ja myös operatiivinen lentotoiminta oli
kohtuullisen vilkasta. Rantamäen mukaan muutos on lähtenyt vuoden alussa lennostossa hyvin käyntiin. Hän sanoi
jättävänsä tehtävänsä hyvillä mielin luotettavan ystävänsä eversti Keräsen käsiin.
Eversti Keränen sanoi lennoston läpikäyneen suuren muutoksen, jonka aikana muun muassa 200 henkilöä lähti
toisiin tehtäviin ja tilalle tuli 100 uutta
työntekijää. Keräsen mukaan lennoston
nykyinen strategia onkin tukea, turvata, tutkia, kehittää ja tarvittaessa taistella. Keränen sanoi ottavansa mielellään
haasteellisen tehtävä vastaan. Keränen
on asunut perheineen jo yhdeksän vuotta Tampereella ja hänen mukaansa onkin mukava palata viiden vuoden jälkeen
reissutöistä takaisin kotijoukkoon.
Sirkka Ojala

Eternitas kuoron esittämänä kuultiin upea Jaakko Mäntyjärven CCCX. Kuoroa johti
Petra Perttula. Kuva: Raimo Ojala.

Komentajien vaihtotilaisuudessa Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ja Pirkanmaan Reserviläispiiri muistivat eversti Pauli Rantamäkeä piirien yhteisstandaarilla. Standaarin luovuttivat piirien toiminnanjohtaja Päivi Huotari ja Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Moijanen.

Seppelpartiossa olivat Mikko Niemi ja Jussi Mikkola.

Kirkkoilta Pälkäneellä
Pälkäneen Reserviupseerikerho ja Reservialiupseerit järjestivät yhdessä seurakunnan kanssa kirkkoillan perjantaina 13. maaliskuuta, jolloin oli kulunut
75 vuotta talvisodan päättymisestä. Talvisota koetteli seutua varsin raskaasti –
kaatuneita oli Pälkäneellä 58 ja Luopioisissa 43.
Tilaisuuden ohjelma oli harras ja
juhlallinen: Kalevi Koivisto ja Vesa
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Mellavuo esittivät runoja Yrjö Jylhän Kiirastulesta, Korsukööri lauloi
ja seppelpartio lähetettiin sankaripatsaalle. Kirkkoherra Jari Kemppainen
käsitteli muistopuheessaan Talvisodan
ajan elämää seurakunnassa. Musiikkina
laulettiin Isänmaan virsiä ja kolehti
kerättiin Veteraanien hyväksi.
Vesa Mellavuo

MNL Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen luovutti eversti Rantamäelle piirin
standaarin lisäksi myös Maanpuolustusnaisten Liiton Topakka-lehden.
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tulivat jotokset ja oman toimintajulkaisun tekeminen. Kerholle hankittiin
myös oma toimitila Tekola Kangasalan
keskustasta. Vuonna 1987 sai alkunsa jo perinteeksi muodostunut Joulutulet -perhetapahtuma. Veteraanien rivien
harvetessa vuonna 1993 allekirjoitettiin
velvoitesopimus. 90-luvun loppupuolella käynnistyi myös Paikallisosastotoiminta ja yhteistyö Kangasalan kunnan
sekä eri pelastuspalveluorganisaatioiden
kanssa oli tiivistä.
Puheenjohtaja totesi puheessaan, että
kerhon nykyisenä toiminta-ajatuksena
on maanpuolustustahdon ylläpitäminen
ja kehittämien, jäsenistön innostaminen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön sekä veteraani- ja upseeriperinteiden vaaliminen. Myös ampumataidon
ylläpito, erilaiset upseerien valmiuksia
kehittävät koulutukset ja maanpuolustushenkisten tapahtumien järjestäminen
ovat tärkeä osa kerhon toimintaa.

Kaikille halukkaille pitäisi
löytyä sodan ajan tehtävä

Ennen juhlaa kunnioitettiin kaatuneita sankarivainajia laskemalla seppele Kangasalan hautausmaan Sankarivainajien muistomerkille.
Seppeleen laskivat: majuri Jari Lindell, yliluutnantti Mikko Ritakallio ja kapteeni Timo Keskinen.
Kuva: Kangasalan Sanomat/Tuula Ruusumaa.

Seitsemän vuosikymmentä aktiivista
reserviupseeritoimintaa Kangasalla
Maaliskuun seitsemännen päivän illansuussa Tapulinmäellä sijaitseva Kangasalan Nuorisoseuran Pirtti täyttyi juhlaväestä, kun Kangasalan Reserviupseerikerho ry vietti yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa

Tapulinmäeltä kangasalalaiset miehet
myös aikanaan lähtivät talvi- ja jatkosotaan, ja aivan kivenheiton päässä sijaitsi Manttaalikunnan talo, jossa yhdistyksen perustamisesta päätettiin maaliskuun
4. päivänä vuonna 1945. Juhlapäivänä
yhdistys kunnioittikin kaatuneiden sankarivainajien muistoa laskemalla seppeleen sankarimuistomerkille sekä myös
kerhon kunniaveteraaniupseeri, majuri
Jaakko Salmisen haudalle.
Juhla alkoi komeasti Kangasalan SKPerinneratsuosaston karauttaessa pai-

kalle kerhon lipun kera yliluutnantti
res Janne Kurkisen johdolla, ja Ilmavoimien soittokunta kajautti ensitahdeikseen Ratsuväen marssin. Seuraavaksi kuultiin yhdistyksen puheenjohtajan,
yliluutnantti res Mikko Ritakallion
tervetulopuhe. Puheessaan puheenjohtaja valotti yhdistyksen historiaa ja nykypäivää.
Kerhon alkuvuosina toiminnan painopiste oli vaikeuksissa olleiden aseveljien ja heidän perheidensä huoltotoiminnassa. 50-luvun puolivälissä toiminta sai

kuitenkin jo uusia piirteitä, kun aloitettiin itsenäisyyspäiväjuhlien ja jouluaaton
kunniavartioiden järjestäminen. Vuonna
1956 kerhon sai käyttöönsä oman virkistys- ja kokoontumispaikan, kauniin
Heramajärven rannalle talkootyönä rakennetun Heraman maja. 20-vuotisjuhlassaan yhdistys naulasi naisjaostoltaan
lahjaksi saadun kerhon oman lipun. Yhdistyksen urheilu- ja ampumatoiminta
oli 60 ja 70-luvulla erittäin aktiivista ja
menestystä tuli pohjoismaisia reserviläiskisoja myöten. 1980-luvulla mukaan

Kantaaottavan juhlapuheen piti Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, kapteeni
res Mikko Halkilahti. Reserviupseerien
toimintamuodot ovat Halkilahden mukaan pysyneet vuosikymmenten kuluessa varsin samanlaisina. Toiminnan tukijalan muodostavat edelleen koulutus,
ammunta, maastourheilu ja järjestötoiminta. Vankkana perustana kaikelle tälle on perinnetoiminta, josta tahto ja velvollisuus toiminnalle kumpuavat.
Halkilahti toi esiin, että Ukrainan sota
on herättänyt ihmiset, eikä vapaaehtoista
reserviläistoimintaa ole tarvinnut viime
aikoina perustella. Halkilahti pitää rauhanajan puolustusyhteistyötä Ruotsin
kanssa järkevänä ja toivoo, että yhteistyötä voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa
koskemaan myös kriisiaikaa. Halkilahti
totesi, että vuonna 2015 annetaan sotilaskoulutusta kaikkiaan 49 000 reserviläiselle yhteensä 150 000 kurssivuorokauden verran, kun mukaan lasketaan
myös puolustusvoimien vapaaehtoiset ja MPK:lta tilatut harjoitukset sekä
vielä MPK:n oma sotilaallista valmiutta parantava koulutus. Tämä tarkoittaa
sitä, että jokainen sodan ajan tehtävään
sijoitettu reserviläinen saa koulutusta
keskimäärin viiden vuoden välein.
Yhdistyksen onnitteluja vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja, yliluutnantti res Mikko Ritakallio sekä varapuheenjohtaja, kapteeni res Timo Keskinen.
Onnitteluvuorossa Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki, yhdistyksen 2. varapuheenjohtaja Hannu Komppa sekä Pirkanmaan Reserviupseeripiiri, puheenjohtaja
majuri res Jorma Suonio.
Lippu-upseerina toimi luutnantti res
Jussi Muranen.
Juhlassa palkittiin ansioituneita yhteistyökumppaneita. Palkitut vasemmalta: Liuksialan kartano Liuksialan kartano,
Terttu ja Markku Meurman, komentaja
Matti Eskola, kapteeni res Mikko Halkilahti, päätoimittaja Sirkka Ojala, yrittäjä Jorma Laakso.
Komea juhlakakku oli saanut koristeekseen kerhon lipun.

11
Halkilahden mukaan vahva tahto edellyttää kuitenkin tehtävää ja näin ollen olisi tärkeää, että jokaiselle
halukkaalle asepalveluksen suorittaneelle löytyisi sodan ajan tehtävä. Näin varusmiespalvelukseen käytetty
vuosi ei tuntuisi hukkaan heitetyltä ajalta. Halkilahden
mukaan alle 35-vuotiaiden kertausharjoitusrytmin tulisi lisäksi olla niin tiivis, että nuoret kokevat olevansa
tärkeitä ja että he oikeasti pystyvät selviytymään annetusta sodan ajan tehtävästään. Myös yli 35-vuotiaille,
aktiivisille omaehtoisille reserviläisille pitäisi olla tarjolla sodan ajan tehtäviä esimerkiksi Paikallispataljoonissa.
Halkilahti toi esiin, että uskottava puolustus yhdistetään usein pelkästään uskottaviin puolustusvoimiin.
Halkilahden mukaan uskottava puolustus kuitenkin
rakentuu ennen kaikkea kokonaisuudesta eli uskottavasta yhteiskunnasta, joka pystyy toimimaan kaikenlaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa, niin sodan kuin rauhankin aikana. Meistä jokaista siis tarvitaan maatamme
puolustamaan.

Tervetulopuheen piti kerhon puheenjohtaja yliluutnantti
res Mikko Ritakallio.

Puolustusvoimien tervehdyksen toi juhlaan Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola.

Juhlapuhujana oli Reserviupseeriliiton puheenjohtaja
kapteeni res Mikko Halkilahti.

Juhlassa julkaistiin kerhon uusittu historiikki. Historiikin
esitteli historiikkitoimikunnan puheenjohtaja kapteeni res
Timo Keskinen.

Historiikki ja
uusi verkkosivusto
Kerhon historiikkitoimikunnan puheenjohtajalla, kapteeni res Timo Keskisellä oli ilo esitellä juhlaväelle painotuore yhdistyksen 70-vuotishistorikki. Lähes 140-sivuinen kirja on hieno läpileikkaus ja jatkumo kerhon
jo 50-vuotisjuhlavuonna tekemälle historiikille. Kerhon tulevaisuuteen on panostettu myös tiedottamista
parantamalla. Nimittäin heti juhlavuoden aluksi yhdistyksen verkkosivusto uudistettiin ja se toimii nyt ajan
trendin mukaisella alustalla.
Kerhon tulevaisuus näyttääkin varsin valoisalta, ainakin siitä päätellen, että jäsenistössä on runsaasti nuoria,
aktiivisia upseereita jotka ovat jo sitoutuneet yhdistyksen toimintaan.
Sirkka Ojala

Kangasalan Nuorisoseuran Pirtti täyttyi juhlavieraista.
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Paneelin osallistujat: Arto Pirttilahti, Mikko Aaltonen, Timo Tukia, Janne Tervonen, Timo Keskinen, Keijo Kaleva, Juhana Suoniemi ja Marko Kivi.

Maanpuolustus on yhteinen asia
Virtain Reserviläiset ry järjesti turvallisuuspolitiikkaa ja
maanpuolustusta sivuavan vaalipaneelin Rantatien koululla
Talvisodan päättymisen 75-vuotispäivänä perjantaina 13.3.

Paneeliin oli kutsuttu edustajat jokaisesta Pirkanmaalla ehdokkaita asettaneesta
puolueesta ja hyvin oli kutsuun vastattu. Osanottajiksi oli saatu istuva kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk) ja eri
puolueiden asettamista ehdokkaista tamperelainen Mikko Aaltonen (vas), vilppulalainen Timo Tukia (ps), virtolainen
Janne Tervonen (ipu), tamperelainen
Timo Keskinen (kd), virtolainen Keijo Kaleva (sd), tamperelainen Juhana
Suoniemi (vihr) ja ruovesiläinen Marko
Kivi (kok). Paneelin vetäjäksi oli lupautunut Reserviläisliiton puheenjohtaja ja
puolusvaliokunnan jäsen, ähtäriläinen
kansanedustaja Mikko Savola.
Tilaisuuden järjestäjien avauspuheenvuodon käyttänyt Jussi Mäkitalo toivotti panelistin osanottajat, vetäjän ja
yleisön tervetulleeksi vaali-iltaan, missä käsitellään vain ja ainoastaan Reserviläisliiton vuoden 2015 vaaliohjelmaan liittyviä puolustuspolitiikkaa
sivuavia asioista. Vaaliteemana kun on:
Vahvaa puolusta ylläpidettävä. Siinä

kolme pääteemaa ovat: 1. Koko Suomea on puolustettava, 2. Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä, 3. Riittävä
puolustusmäärärahataso on turvattava.
Puoluepoliittisesti sitoutumattoman
järjestäjätahon oli helppo rajata poliittiset intohimot keskustelun ulkopuolelle ja hyvin siinä, niin paneelin vetäjä
kuin osallistujatkin onnistuivat. Kysymykseen onko reserviläisjärjestöjen toiminta tullut tutuksi henkilökohtaisen
jäsenyyden kautta, vastasivat myönteisesti Pirttilahti, Tukia, Keskinen ja
Suoniemi. Ensinnäkin kolme perusteemaa saivat yksimielisen hyväksymisen.
Isänmaan asia on yhteinen ja jokainen
Suomen kolkka on samanarvoista isänmaata. Asevelvollisuusasiat puhuttivat
eniten. Suurin huolenaihe oli jokaiselle jo kutsuntavaiheen suuri hylkäysprosentti. Kenttäkelpoisuutta tulisi tarkastella. Uudet super- ja kyber näkymät
saattavat tuoda uusia haasteita ja luoda
puolustusvoimien sisälle uudenlaista
”kenttäkelpoisuutta”. Naisten asevelvol-

lisuuden suhteen oltiin vapaaehtoisuuden kannattajia. Puolustusmäärärahojen
korottamista piti jokainen tarpeellisena.
Riittävyys on kyllä keskusteluja aiheuttava ja ennen kaikkea tulevan hallituskauden aikana, jolloin ajankohtaiseksi
tulevat mm. mittavat lentokonehankinnat. Hankintamäärärahojen käytön järkeistämistä perusteltiin yksimielisesti
esim. yhteishankintoina Ruotsin kanssa.
Tervonen haikaili maamiinojen perään,
eikä panelisteista kukaan ainakaan hehkuttanut Ottawan miinakieltosopimuksen ihanuuden puolesta.
EU, Nato, ja Venäjä -suhteet puhuttivat jokaista. Euroopan Unionin jäsenyys
velvoittaa esiintymään yhteisrintamassa. Sen sijaan yhteiset puolustusvoimat
eivät sytyttäneet. Suhteessa Venäjään
Aaltonen peräänkuulutti suoraselkäisyyttä, Pirttilahti hyviä kauppasuhteita, ja Kivi tämän itänaapurin arvaamattomuutta. Tukian mielestä Suomi oli
suurin karsijä kauppapakotteiden seurauksena ja merkittävän kauppakumppanuuden perään haikaili Tervonenkin.
Kaleva oli hyvien naapurisuhteiden säilymisen kannalla. Nato on kuuma peruna ja sitä se oli Virroillakin. Kun kaikki-
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Kangasalan Reserviupseerikerho ry:n 70-vuotisjuhlan musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta musiikkimajuri
Tomi Väisäsen johdolla
Kapeeni res Hannu Wirola somisti juhlatilana toimineen Kangasalan Nuorisoseuran Pirtin maanpuolustushenkeen sopivalla rekvisiitalla.

en paikallaolijoiden kantaa oli testattu,
vain yleisön joukosta muutama oli välittömästi Natoon liittymisen kannalla.
Suuri enemmistö odottaa kaiken kattavaa selvitystä. Ehdoton ”ei koskaan” oli
myös täysin poissuljettu. Turvatakuita
peräänkuulutetaan aina päättäjiltä, sehän on ollut yksi perusvaateista aina ja
tulee olemaan tulevaisuudessakin. Kuten nykyisellä hallitus-kaudella ollut
Nato-kohta: Ei tällä hallituskaudella
ajankohtainen, ei voi olla näin ehdoton
enää tulevalla kaudella.

Aselakiin kaivataan tarkistuksia
Aselaki puhuttaa myös reserviläisjärjestöjä ja sen selkeyttämistä kaivataan. Panelistit pitivät myös sitä varsin tiukkana ja tarkistamista suotavana. Siinä on
havaittavissa selviä ylilyöntejä esim. lupa-asioissa. Tarkistuksia on luvassa kun
uudet päättäjät pääsevät esiin. Aselakiin
liittyy läheisesti myös ampumaurheilun
tulevaisuus. Yksi haaste siinä on ampumaratojen ylläpito ja riittävyys.
Erkki Pajumäki
SSS
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in memoriam
Tapio Viitanen
19.9.1945 -1.1.2015

T

apio syntyi Viljakkalan Sonnun
kylässä nelilapsisen perheen
vanhimpana pahimpaan sodanjälkeiseen niukkuus- ja säännöstelyaikaan. Leikki- ja nuoruuskavereista ei
ollut puutetta muuten suhteellisen harvaan asutulla seudulla, olihan hän suurten ikäluokkien lapsi. Leikit ja leikkikalut oli kehitettävä sekä tehtävä itse.
Pienestä pitäen osallistuttiin tilan töihin, usein pitkiäkin päiviä. Kansakoulu
käytiin Hepo-ojan koulussa, jonka jälkeen Tapio teki tilan töitä sekä metsätöitä.

Armeija valinnaksi tuli Laskuvarjojääkärikoulu Utissa, jonne hän pyrki ja
pääsi 1965, kurssi 4. Saamastaan sotilaskoulutuksesta hän oli syystäkin ylpeä.
Armeijan jälkeen hän harjoitteli metsäkoulua varten, mutta palkkatyö meni
koulun edelle. Hän aloitti setänsä Eskon
ja isänsä Antin opastuksessa kirvesmiehen työt.
Tämän jälkeen hän siirtyi rakennusliikkeiden palvelukseen, joissa toimi
eläkkeelle lähtöönsä saakka.
Töiden lomassa harrastettiin monipuolista urheilua, sekä käytiin tansseissa,
ja siellä hän tapasi tulevan vaimonsa Arjan. Vuonna 1967 he menivät kihloihin
ja melko pian naimisiin 1968. He asuivat ensin Parkanossa Vahojärvellä, missä Arja oli kaupassa töissä. 1968 syntyi
ensimmäinen poika, asuinpaikka vaihtui takaisin kotitilalle 1970 luvun vaihteessa. Perhe kasvoi toisen pojan myötä,
niinpä Tapio alkoi rakentaa omaa kotia
Hämeenkyröön, jonka hän itse suunnitteli ja pääosin itse sekä sukulaisten/kavereiden avulla myös rakensi. Kolmas lapsi, tyttö, syntyikin jo valmiiseen kotiin.
Omalla esimerkillä lapsia kasvatettiin ja
kannustettiin harrastuksiin. Lapset löysivät puolisot, perustivat omat perheet
ja Tapio/Arja ovat saaneet lapsenlapsia
7 kappaletta. Tapiolla oli rajaton kärsivällisyys lapsiin, vaimonsa hoiti kodissa
omien lapsien lisäksi perhepäivähoitajana pikkulapsia 35 vuotta.
Tapion suureen sydämeen sopi myös
suuri määrä harrastustoimintaa. Harrastuksiin mentiin myös täysillä, tinkimättömästi itseään säästämättä. Kolme yhdistystä oli erityisesti hänen sydäntään
lähellä: Viljakkalan-Karhen Metsästys-

uutisia!

Mannerheimin antama
lupaus vihdoin toteutettava
Sotaveteraaniviikon avaustilaisuudessa
7. maaliskuuta Hyvinkäällä puhunut
pääministeri Alexander Stubb sanoi
Mannerheimin kuuluisat sanat: ”Te
urheat Suomen sankarit, joiden rinnalla minulla on ollut kunnia taistella
ylisuurta vihollista vastaan sietämättömien olosuhteiden vallitessa, pyydän
teiltä vielä viimeistä urotekoa, ja jos te
tämän taistelun voitatte ja Suomi pysyy itsenäisenä, teiltä ei tule koskaan
uupumaan mitään.”
Parin vuoden kuluttua Suomi juhlii itsenäisyytensä 100-vuotista taivalta. Minä haluan, että juhlavuonna
voidaan selkä suorana kaikki yhdessä
todeta, että Mannerheimin lupaus sotaveteraaneille voitiin yksissä tuumin
vihdoin toteuttaa. Tämä tarkoittaa,
että kaikille sotaveteraaneille vihdoin
varmistetaan tarpeen mukainen vuosittainen kuntoutus.
Tämä ei ole puoluepoliittinen kysy-
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mys. Tämä ei ole vaalikysymys. Tämä
on kansallinen kunniakysymys. Harvasta asiasta tässä maassa vallitsee niin
laaja yksimielisyys kuin veteraanien arvostuksesta. Kaikki puolueet ja
eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet siihen, että sotaveteraanien asiat hoidetaan kunnolliselle tolalle.
Minä haluan, että mikä tahansa hallituspohja onkin vaalien jälkeen, sotaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin
vietävien palveluiden määrärahat varmistetaan riittävälle tasolle koko vaalikauden ajaksi. Asiaa ei voi enää siirtää.
Haluan, että teistä mahdollisimman
moni vielä pääsee näkemään satavuotiaan isänmaan ja voi nauttia juhlavuodesta ilman huolta pääsystä ansaittuun
kuntoutukseen eikä kuntoutusrahoja
jouduta joka vuosi hakemaan karvalakkilähetystön kanssa takaisin budjettiin. Kyse ei enää ole rahasta. Kyse on
arvokkuudesta ja kunniallisuudesta.

seura, Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry ja Laskuvarjojääkärikillan
Pirkanmaan osasto.
Metsästysseurassa hän aloitti heti armeijan jälkeen, palveli pitkään johtokunnassa mm. sihteerinä, jahtivoutina ja
pääjahtivoutina. Vireässä isossa seurassa
Tapio oli paljon rakennustalkoissa, kilpailujen järjestäjänä sekä osallistumassa
kaikkeen mahdolliseen.
Lavajärven Seudun ResAu ry saa pitkälti kiittää nykyisestä suuruudestaan,
tontistaan ja rakennuskannastaan Tapion aktiivisuutta. Hän liittyi yhdistykseen pian armeijan jälkeen, toimi kauan hallituksessa, oli puheenjohtajana 7
vuotta ja samanaikaisesti Pohjois-Hämeen AU piirin hallituksessa. Hän toimi
kuolemaansa saakka laavu- ja saunavastaavana. Hänet valittiin myös yhdistyksen kunniajäseneksi. Tapion johdolla yhdistys alkoi puuhaamaan omaa paikkaa,
ensin vuokrasopimuksella ja sitten saimme ostaa 2 hehtaarin maa-alueen omaksi. Tapio suunnitteli ”Laavun”, käynnisti ja valvoi sekä ennen kaikkea rakensi
sekä neuvoi kokemattomampia rakentajia. Laavu valmistui 1996-1997, jonka jälkeen tehtiin sauna, kaivo ja muut
rakennukset.
Tapio ei säästänyt itseään missään,
jota kuvaa hyvin myös seuraava esimerkki: Yhdistys teki laavulle 8 metriä
syvän kaivon, josta vesi loppui. Tapio ja
Uolevi kaivoivat lapioilla 2 metriä syvyyttä lisää. Maa vinssattiin ylös ja yhteen liitetyt kaivonrenkaat laskivat alaspäin kaivamisen myötä. Sinne alas ei
ollut muita halukkaita. Vesi on sen jälkeen riittänyt!
Tapio osallistui Jotoksiin, jopa valtakunnallisiin, keräten joukkueen jota
johti. Sotilasläänin jotoksissa Hämeenkyrön alue sijoittui hyvin, voitti jopa
kahdesti. Hän myös suunnitteli ja järjesti jotoksia. Yhdestä hänen järjestämästään Kesäyön koukkauksesta tuli
legenda vaatimustasonsa vuoksi! Tapio

vaati itseltään paljon, mutta vaati ja
kannusti muitakin hankkimaan hyvät
erä- ja reserviläistaidot. Luonto, sen antimet ja vaeltaminen olivat sydäntä lähellä.
Laskuvarjojääkärikilta sekä killan Pirkanmaan osasto sai Tapiosta innokkaan
osallistujan niin Hagellukseen, maasto/
omaisten päiville sekä Osatun kämpälle monenlaiseen talkootoimintaan. Viimeisempänä työnä säilyy mielessämme
terassi kämpän edessä, joka on ristitty
”Tapion terassiksi”. Hagellukseen osallistujat saivat joskus ilokseen myös Tapion järjestämän tavallista vaativamman
sekä visaisemman jotoksen. Tapio toimi
killassa loppuun saakka laskuvarjojääkäri -hengen mukaisesti.
Hän oli isänmaallisena ihmisenä perustamassa myös Vapaussodan ja Itsenäisyyden Kyrösjärven seudun perinneyhdistystä, jonka hallituksessa hän toimi
sekä puheenjohtajana 3 vuotta.
Tapio talkoili, osallistui ja kilpaili
muissakin yhdistyksissä mm. Kyrösrastissa osallistuen Jukolan viesteihinkin.
Suunnistus oli suuren sissin mielilajeja
ammuntalajien lisäksi. Näitä taitoja hän
opetti myös lapsilleen ja lapsenlapsilleen
sekä kannusti heitä kaikenlaiseen urheiluun.
Tapion siunaus toimitettiin 24.1.2015
Mäntyrinteen kappelissa. Vainajan siunasi viimeiselle matkalle rovasti Sakari
Virtanen. Lämminhenkinen muistotilaisuus pidettiin Kyröskosken seurakuntakeskuksessa. Tapion omaiset kiittävät
lämpimästi teitä kaikkia, jotka kunnioititte Tapion muistoa ja otitte osaa suureen suruumme. Suuri Päällikkö ja Hyvä
Ihminen on poissa.
Olen kirjoituksessa lainannut Seppo Viitasen ja Olli-Pekka Järvensivun hautajaispuheita.
Juhani Saarela
k10 Ljk.

Pirkan Viesti myös
Facebookissa!
Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Jääkärien perintö
Isänmaan rakkaus
Tahto ja rohkeus
Horjumattomuus
Luottamus Suomen
tulevaisuuteen

Jääkärit 100 v
Liity sinäkin!
JP Perinneyhdistys ry
Pirkanmaan osasto
timo.tulosmaa@outlook.com
040 744 0565, www.jp27.fi
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Kerhon kunniajäsen lyömässä ensimmäistä naulaa. Kuvassa vas. Mika Kiviluoma,
Hans Saijets, kunniajäsen Frans Kärki,
Antti Laalahti, puheenjohtaja Teemu Nuorteva, Antti Artukka. Kuvat: Pauli Järvinen.
Yhdistyksen kunniajäsenet vas. Tero Ahtee ja Frans Kärki seisovat poseeraamassa lipun kanssa. Kuvat: Pauli Järvinen.
Antti Laalahti (vasemmalla) ja Pauli Järvinen esittelevät uutta komeaa lippua.
Kuva: Tero Ahtee.

Kerhon uusi ylväs lippu on naulaamisen
jälkeen ihailtavana.

TaKoRU sai oman lipun
Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry (TaKoRU) sai viimein kovien
ponnistelujen jälkeen oman lipun yhdistyksen käyttöön. Lipun naulaaminen ja vihkiminen tapahtui 27.2.2015
yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä
Kotilo saunalla. Tapahtuma oli hieman
tavallista TaKoRUn kevätkokousta arvokkaampi ja tunnelmaltaan jännittyneempi.
Paikan päälle oli erikseen kutsuttu
yhdistyksen ainoa kunniajäsen Frans

Kärki sekä kerhon pitkäaikainen aktiivi Tero ”Tensu” Ahtee. Nämä vanhemman polven vaikuttajat saivat kunnian
aloittaa naulaamisen, jonka jälkeen oli
vuorossa yhdistyksen toimihenkilöt ja
hallitus.
Kevätkokouksessa ennen lipun naulaamista, yhdistys oli vielä päättänyt myöntää Tensulle kerhon historian toisen
kunniajäsenyyden. Kyseinen herra on toiminut pitkään reserviläistoiminnassa sekä
tuonut kerhon nimeä esille erilaisissa Pir-

kanmaan piirien tilaisuuksissa.
Virallisten osuuksien jälkeen kuitenkin päästiin siirtymään kerholle tutumpaan ja rennompaan illanviettoon.
Loppuilta sujui opiskelijareserviläisten
kesken uiden ja saunoen iltamyöhään.
Hylsyjen heittelyltäkään ei vältytty.
Palvelkoon kerhon uusi lippu meitä
kunnialla useita vuosia ja pysyköön sen
värit kirkkaina ikuisesti.
Antti Laalahti

Kuvassa vasemmalta: Erkki Kallio, Antti Peltola, Leena Mattila, Jyrki Jokinen, Olavi Mattila, Raimo Salminen, Sauli Latvala, Jarmo Kivimäki, Mika Mäki, Niko Hautala,Kaija Villberg ja Niilo Mustikkamaa. Kuva: Mikko Virkajärvi.

Kunnianosoitus Mannisen
taistelun muistomerkillä
Vääpeli Lauri Laine vastaanotti kunniakirjan Parkanon Reserviläiset-Aliupseerikerhon
puheenjohtajalta, vääpeli Taisto Törmältä.

Lauri Laineesta
kunniapuheenjohtaja
Parkanon Reserviläiset-Aliupseerikerho
ry on kutsunut Lauri Laineen kerhonsa
kunniapuheenjohtajaksi.
Lauri Laine liittyi jäseneksi Parkanon
aliupseerikerhoon 1979 ja aktiivinen
toiminta alkoi vuonna 1981. Kerhon
hallituksessa hän aloitti vuonna 1989.
Kerhon puheenjohtajana Lauri Laine
toimi 1997–2007, minkä jälkeen hän

on toiminut varapuheenjohtajana. Pirkanmaan reserviläisten piirihallituksen jäsenenä hän toimi 1997–2009
Lauri Laine on tehnyt erittäin arvokasta
työtä maanpuolustuksen hyväksi osallistumalla sotilaallisia valmiuksia palveleviin koulutuksiin ja muihin vastaaviin
harjoituksiin.

Ruoveden Väärinmajalla oli kunnianosoitus Mannisen
muistomerkillä taistelun vuosipäivänä 15. maaliskuuta 2015.

Pitkän perinteen mukaisesti ylihärmäläiset reserviläisjärjestöt kunnioittivat vuosipäivää kauniilla kukkalaitteella, jonka
laskivat kapteeni Jarmo Kivimäki ja ylikersantti Mika Mäki. Kunniavartiossa
olivat vänrikki Niko Hautala ja vääpeli
Erkki Kallio. Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistujia tuli Ylihärmästä, Ruovedeltä ja Tampereelta.
Mannisen taitelun tapahtumat alkoivat vyöryä 15.3.1918. Tuolloin huomattiin vastapuolella merkittävää liikehdintää. Joukot asettuivat asemiin Pyhkiön
ja Puolivälin torppien paikkeille. Vihol-

lisen hyökätessä molemmat joukot joutuivat toistensa lomaan ja ankarat taistelut jatkuivat miltei käsikähmänä mies
miestä vastaan iltapimeään saakka, jolloin vihollinen viimein vetäytyi taakse.
Taistelussa kaatui yhdeksän ylihärmäläistä. Heistä nuorin oli 15 vuoden ikäinen lähettipoika. Jyhkeän muistomerkin
suunnitteli professori arkkitehti Johan
Sigfrid Sirén, jonka tunnetuin työ on
vuonna 1931 valmistunut Eduskuntatalo.
Jorma Hautala
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MATLELLE kiitos majan hyvästä hoidosta. Kuvat: Mikko Hörkkö.

TAMRU 85 vuotta
vapaaehtoista maanpuolustustyötä
Tamru juhli viisi vuotta sitten näyttävästi 80-vuoista toimintaansa. Oli vastaanottoja, torvisoittoa ja
juhlaillallisia. 85-vuotistapahtuma saatettiin siis käyttää oman toiminnan tarkasteluun. Ratkaisu oli
monessa mielessä onnistunut.

Kevätkokous pidettiin 19. maaliskuuta
Siivikkalan Majalla. Oma paikka, vaikka ei enää ”ihan” oma. Kokousväkeä kokoontui paikalle yli 60, mikä on varmasti
kevätkokouksen ennätysyleisö tällä vuosituhannella. Tilanne heijastaa erinomaisesti yhdistyksen toiminnan vilkastumista ja
ennen kaikkea nuorison aktivoitumista.
Jäsenkokousten ohjelmaan on kuulunut aina jonkun PV:n edustajan esitys
ajankohtaisesta aiheesta. Nyt alkukahvittelun jälkeen Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Orava esitteli
maavoimien säästötalkoiden vaikutuksia. Ukrainan kriisin ajankohtaisuus ja

Ukrainan valtiorakenteen nykytila antoivat uutta näkökulmaa ymmärtää ns.
Länsi-Euroopan ratkaisuja.
Vaikka Punaisella torilla Putinilta
pyydettiin Suomea ja Puolaa, oli Jukka Orava sitä mieltä, että Venäjä uskoo
voivansa olla rauhassa, koska Suomella
on taistelukykyinen kansanarmeija ja
Suomi puolustaa aluettaan siinä määrin
pontevasti, ettei kukaan Suomen kautta hyökkää Venäjälle. Meidän on kuitenkin merkittävästi kehitettävä asevoimiamme ja puolustuskykyämme kaikilla
maanpuolustuksen osa-alueilla.
PV:n luennoitsijoista kuuntelijalle tulee mieleen, että sanat ja esimerkit kiteytyvät ajatuksiksi vasta seuraavana päivänä. Ehkä se on sitä diplomatiaa.
Varsinaisen kokousesitelmän piti Ilmavoimien kansainvälisestä valmiusyksiköstä Satakunnan lennostosta majuri Petteri
Kantola. Majuri Kantola selvitti luennossaan, mitä vaatii ilmavoimilta, että voi
osallistua yhteisharjoituksiin Ruotsin ja
Naton kanssa. Valmius edellyttää vuosien

harjoittelua, jossa jokaisen harjoitukseen
osallistuvan miehen on osoitettava osaavansa vastuualueensa tehtävät. Yllättävää
oli, että valmiuskunto maassa sitoo miehistöä moninkertaisen määrän lentävään
henkilöstöön verrattuna.

Varsinaisen kevätkokouksen sääntömääräinen sisältö oli rutiinin luonteinen seremonia. Vastuulliset tahot saivat
ansaitut kehut ja kiitokset. Erityisesti
kiinnitettiin huomiota yhdistyksen toiminnanjohtajan eversti evp. Seppo Koivumäen ahkerointiin yhdistyksen toiminnan ryhdistämisessä.
Maasto-osaston puheenjohtaja Petteri
Mattila on kerännyt kiitoksia jotostoiminnan organisoinnista yhteistyön kehittämisestä Rullin johtoa myöten. Vesa
Valkama ja Antti Rantanen ansaitsivat
kiitoksen ampumatoiminnan menestyksistä.
Erkki Aaltonen

Osa maasto-osaston palkituista jotostelijoista takarivissä

Uudet kunniajäsenet Erkki Aaltonen (31)
ja Veikko Parkkinen (30).
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Jaossa oli TAMRUN pammia, hammia ja kammia, jopa soljen kera.
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru

Mouhijärvi

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu

Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Tampere

Orivesi

Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Vastaukset sivulla
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Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi/hein
puh. 03 375 0147
Lempäälän Kodinkonehalli Oy,
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

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

Kotiin tai
tuliaisiksi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

1) Millä paikkakunnalla sijaitsee Ilmatorjuntamuseo?
2) Mikä maavoimiemme joukko-osasto vastaa Yhdysvalloista
hankitun Stinger-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
kouluttamisesta?

5) Minkä maiden kanssa Suomi allekirjoitti maaliskuussa
puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan Nordefcosopimuksen?
6) Minkä maan joukkoja kouluttamaan Suomi on
lähettämässä ensi kesään mennessä enintään 50 sotilaan
osaston?
7) Kuka on puolustusvoimien sotatalouspäällikkö?

Nyt uusi erä
kultasoljella!

5€

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.

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

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

Leijonavyö

3) Ketkä voittivat maaliskuussa Suomelle kultaa
parisprintissä sotilaiden hiihdon MM-kilpailuissa
Ruotsissa?
4) Mikä yliopisto promovoi toukokuussa puolustusvoimain
komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin kauppatieteiden
kunniatohtoriksi?

Eko-olkalaukku

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
Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

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

KMVTurvapalvelut Oy

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

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

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

www.are.fi
Pirkan Viesti 2
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Kiitämme
tukijoitamme!
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Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Viitanen93x30.indd 1

6.6.2007 16:36:03

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

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

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

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

KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN

Pirkan Viesti myös
Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Vastaukset

www.hyxal.ﬁ

www.consti.fi

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 16)
1)
2)
3)

Tuusulassa
Karjalan prikaati
Kersantit Ristomatti Hakola
ja Juho Mikkonen

4)
5)
6)
7)

Turun yliopisto
Ruotsin, Norjan ja Tanskan
Irakin
Kenraaliluutnantti
Raimo Jyväsjärvi

Kirjallisuutta
Kotiryssät

Kotiryssät,
Suomalaista suhdetoimintaa neuvostoaikaan
Heikki Saari
Minerva Kustannus Oy 2014

Heikki Saari on helsinkiläinen vapaa toimittaja ja tietokirjailija. Hän
on pitkän linjan journalisti, joka on
työskennellyt sekä sanoma- että aikakauslehdistön palveluksessa. Politiikan toimittajana hän on toiminut
vuosina 1996 – 2013. Nykyisin hän
on vapaa toimittaja ja kirjailija. Saari on kirjoittanut useita kirjoja, muun
muassa iltapäivälehtien historiasta,
ja mediajahdeista sekä henkilökuvat
Eero Heinäluomasta ja Jacob Södermanista.
Mitä ja keitä olivat kotiryssät? Ohjailivatko he Suomen sisäpolitiikkaa?
Syyllistyvätkö kotiryssien hyysääjät
maanpetokseen tai vakoiluun. Pit-

Pirkan Viesti 2
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kän linjan politiikan toimittaja Heikki
Saari valottaa tässä kirjassa näitä ja monia muita kauan vaiettuun ilmiöön liittyviä kysymyksiä. Saari avaa oven kotiryssien salattuun maailmaan ja asettaa
tämän ilmiön historiallisiin ja poliittisiin kehyksiinsä.
Paasikivellä oli oppinsa ja Urho Kekkosella idänpolitiikan linjansa. Kun valvontakomissio jätti Suomen, ryhdyttiin
jälleen rakentamaan maata. Syntyi kertomus sodanjälkeisestä Suomesta, joka
yritti kylmän sodan oloissa selviytyä
idän ja lännen välissä. Kotiryssät ovat
yksi osa tätä tarinaa.
Neuvostoliitto halusi vaikuttaa Suomeen, joten Neuvostoliiton edustajat alkoivat luoda henkilökohtaisia yhteyksiä
suomalaisiin poliitikkoihin ja talouselämän vaikuttajiin.
Neuvostoliittolaiset tapailivat suomalaisia lounailla, päivällisillä, saunassa ja
lentopalloturnauksissa. Toisinaan tapaa-

misia oli myös kotona – puolin ja toisin. Vaikutusvaltaiset suomalaiset saivat
omat kotiryssänsä, ja he olivat siitä suorastaan ylpeitä. Kekkosella ja Suojelupoliisin päälliköllä Seppo Tiitiselläkin oli
oma kotiryssänsä, legendaarinen Viktor
Vladimirov.
Kirja perustuu suomalaisten poliitikkojen ja talousvaikuttajien haastatteluihin.
Urho Kaleva Kekkonen valittiin Tasavallan Presidentiksi 1956 yhden äänen enemmistöllä. Siitä alkoi Kekkosen
25 vuotta kestänyt valtakausi Suomen
hyväksi. Kotiryssien yksi tavoitteista
oli Kekkosen valta-aseman säilyttäminen ja turvaaminen. Vuonna 1955 oli
Suomeen saapunut Viktor Vladimirov,
neuvostodiplomaatti ja kotiryssä 1960–
1980.
Lauantaiseura julkaisi vuonna 1981
kirjan Tamminiemen pesänjakajat, tätä
kirjaa myytiin yli 100 000 kpl. Kirja herätti suurta kohua. Muun muassa toi-

mittaja Aarno ”Loka” Laitinen sai
potkut edellä mainitun kirjan takia.
Vladimirovin edeltäjä oli Boris
Jartsev vuodesta 1938 alkaen. Jartsev
oli Stalinin suora agentti ja lähetti.
Rex Bosley oli kotibritti.
Vuonna 1944 rauhassa menetettiin
muun muassa Porkkalan alue Neuvostoliitolle. Valvontakomissio (Zdanov) piti tukikohtanaan hotelli Tornia. Suomi osallistui Lapin sotaan,
saksalaisten karkottamiseksi pois sodan runtelemasta Lapista. Karjalaisten evakoiden asuttaminen käsitti
noin 340 000 henkeä. Asutustoiminnassa kunnostautuivat mm. Urho
Kekkonen ja Veikko Vennamo. Suomelle määrätyt sotakorvaukset olivat
300 milj. dollaria tavarana, 6 vuoden
toimitusajalla. Sota vaati 94000 kaatunutta ja 148000 haavoittunutta.
Unto Vaskuu
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Kirjallisuutta

Uusia jäseniä mars, mars!
Reserviläispiirin jäsenhankintakilpailun
ensimmäisen neljänneksen tulokset näkyvät ohessa. Helmikuussa saapuneita jäsenmaksupankkisiirtoja on maksettu kiitettävästi, mutta vielä on kirittävää viime
vuoden tuloksiin ja jotta Suomen suurimman piirin titteli säilyy Pirkanmaalla.
Tampereella on lähes 30 uutta jäsentä ja
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 31.3.2015

lisäksi jäsenhankinta on sujunut mukavasti mm. Pirkkalassa, Lavajärvellä, Parkanossa ja Lempäälässä. Tämänkin vuoden parhaat jäsenhankkijat palkitaan
yhdistys- ja henkilötasolla!

2010 2011 2012 2013 2014 Maksaneet Uusia
2015
335

326

313

303

286

230

3

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

177

164

163

150

150

124

0

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

86

82

84

80

79

65

0

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

220

221

216

217

210

170

2

9

10

9

9

8

5

0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

344

338

352

349

359

291

5

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

142

140

143

144

137

124

4

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

63

61

61

61

57

47

0

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

128

130

127

128

131

110

1

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

98

95

98

94

88

72

0

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

167

169

167

159

150

121

1

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT- RESERVILÄISET RY

115

114

113

111

117

96

0

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

163

176

190

204

216

158

4

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

123

120

119

118

107

90

6

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

52

60

61

63

73

49

0

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

65

64

62

62

62

47

0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

109

130

128

124

122

107

2

4

4

4

4

4

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

Raimo Pesonen
Kustantaja: Like 3/2015

Jussi Mäkitalo

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

KURUN RESERVILÄISET RY

Nato
hampaankolossa

1231 1256 1243 1258 1203

3

0

963

26

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

97

95

98

94

92

72

1

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

155

166

166

169

167

142

0

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

70

70

70

68

71

53

0

VIIALAN RESERVILÄISET RY

50

46

43

42

38

25

0
2

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

75

73

76

78

81

65

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

172

182

189

190

201

140

1

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

122

123

124

123

115

91

0

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

4372 4415 4419 4402 4324

3460

58

Hyvä vai paha
Nato, kas siinäpä ikuinen
kysymys? Lähestyvät eduskuntavaalit,
Ukrainan kriisi sekä Venäjän ja lännen uusi vastakkainasettelu ovat lisänneet Natokeskustelun kierroksia. Suomalaisten
suhtautuminen Natoon ei ole kuitenkaan suuremmin muuttunut sitten

1990-luvun lopun, jolloin jäsenyyttä
kannatti kyselyissä hieman yli 30 prosenttia suomalaisista. Nykyään kannattajia on noin neljännes ja vastustajia
60 prosenttia. Jäsenyyden kannattajien
vaikutusvaltaisuus ja aktiivisuus pitävät keskustelun laineet korkealla asetelmien sitkeästä muuttumattomuudesta
huolimatta. Raaputtamalla keskustelun ja Natosta luotujen kuvien pintaa
päädytään tutkimaan Suomea ja suomalaisuutta.

Vanhan
Venäjän paluu
Timo Vihavainen
Kustantaja: Otava 2014

Onko Suomella varaa olla
ymmärtämättä
Venäjää? Ukrainan
kriisi
on paljastanut,
miten mustasukkaisesti Putinin Venäjä varjelee vaikutuspiiriään. Elämme käännekohtaa,
jonka jälkeen Venäjä ei ole enää entisensä. Mutta onko uusi Venäjä vanha
tuttu: laajentuva, arvaamaton ja vaaral-

linen? Mitkä ovat Venäläiset arvot, millainen vanha Venäjä, joka tekee nyt paluutaan? Suorasanainen Venäjä-tutkija
ravistelee suomalaisia huomaamaan,
että nyt jos koskaan meidän on tarkasteltava Venäjää realistisesti. Timo Vihavainen (s. 1947) on Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori.
Hän on julkaissut muun muassa teokset Kansakunta rähmällään (1991),
Opas venäläisyyteen (2006), Länsimaiden tuho (2009

TULEVIA TAPAHTUMIA
kevät ja kesä 2015

GPS-TEEMAPÄIVÄ

VIESTIMIESTEN TAPAHTUMIA

3.5. GPS-teemapäivä, klo 9.00-17.00 Tampere.
8.-9.5. Kevätyön Koukkaus, Nokia.
16.5. maastossa liikkumisen perusteet, Pirkkala
(www.mpk.ﬁ).
16.-17.5. Hagellus (jotos), Osattu Orivesi.
16.-17.5. maanpuolustusnaisten Virpijotos, Oulu.
23-24.5. Maastossa liikkuminen ja erätaidot, KantaHäme. (www.mpk.ﬁ)
5.-6.6. Suviyön jotos.
6.-7.6. Kesäyön marssi, Turku. (www.mpk.ﬁ)
13-14.6. Erätaidot, Taipalsaari. (www.mpk.ﬁ)
2.-7.8. FIRE, Finnish Red Cross experience, Evo.
8.-9.8. Viestimiespäivät, Räyskälä.
8.-16.8. Ulkoilun turvallisuuskurssi, Enontekiö.
14.-16.8. Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE A) kesäkurssi, Etelä-Pohjanmaa. (www.mpk.ﬁ)
14.-16.8. Pioneeri- ja suojelujotos, Säkylä.
29.8. Reserviläispäivä, Pirkkala.
Lisätietoja Vapepan koulutustapahtumista:
www.vapepatampere.ﬁ

Päivän järjestävät
TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta
ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen
paikallistoimikunta.

23.5. Radiomuseon rompetori, Petäjävesi.
Lisätietoja http://www.radiomuseo.ﬁ
25.5. Viestimieskilpailu, Sillanpää-majalla Kangasalla.
6.6. PRT20, perinneradiotapahtuma.Lisätietoja
www.putkiradiomuseo.ﬁ/PRT/uncategorized/prt20/
13.6. radiorompepäivä Kouvolassa, klo 10-15.
8.-9.8. Viestimiespäivät, Räyskälä.
8.8. Radiomuseon rompetori, Petäjävesi.
29.8. Reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.ﬁ) (viestirasti)
4.-6.9. Kokonaisturvallisuus-messut, Pirkkahalli.
11.-13.9. viestikurssi (JOHLA ja MATI), Niinisalo.
(www.mpk.ﬁ)
14.-16.10. Sotatieteiden päivät, Santahamina.
syksy HF-kaukoliikenneharjoitus, (www.mpk.ﬁ) Pirkanmaalla ei virallista kurssia, mutta osallistu naapuripiirien kursseille.
20.-21.11. Viestiliikenneharjoitus. (www.mpk.ﬁ)
6.12. PRT21, perinneradiotapahtuma.

VUODEN ISOJA JOTOKSIA:

3.5.2015

Tarkoitus: opetella ja harjoitella käsi-GPS:n peruskäyttöä, mm. asetukset, koordinaattimuunnokset, paikannus, kohteen merkkaus, kulku kohteelle. Aamupäivällä
kerrotaan satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS) perusteista, tekniikasta, käyttömahdollisuuksista, rajoitteista
ja tulevaisuudesta (käsi-GPS-laitteiden kannalta).
Myös MML:n avoimen datan käyttömahdollisuuksista
vinkataan, sekä muutamia hyödyllisiä
www-sivuja vilkaistaan.
Autonavigaattoreihin taikka ilmailu- ja veneilylaitteisiin ei tällä kertaa puututa.
Aamupäivä teoria on sisätiloissa, ruokailutauon jälkeen
on käytännön ”rastirata” ulkona (ei säävarausta).
Aika: klo 10-17 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja
omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).
Paikka: Tampereella, paikka on vielä vahvistumatta,
kysy Tensulta tai katso www-sivuilta.
Esitietovaatimukset: ei ole.
Ilmoittautumiset: ei tarvitse ilmoittautua.
Hinta: ei osallistumismaksua.
Lisätietoja: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

18.-20.9. RESUL:n syysjotos.
Vanhin jo 1970-luvun alkuvuosina retkeilyseminaarin nimellä aloittanut valtakunnanjotos.
Nykyisin kaksi sarjaa; tavallinen ja kilpa.
Rastit ovat sotilaallispainotteisia ja partion suosituskoko on 4 henkilöä.
18.-20.9. PAHKIS sissijotos.
Harmillisesti TAAS kerran samana viikonloppuna
kuin syysjotos. Pitää valita kumpaan menee, PAHKIS ei ole huono vaihtoehto.
Kaksi osastoa jakautuu partioihin joita ohjataan radioilla tiettyinä aikoina auki oleville rasteille, vältellen maali/vastaosastoa.

Tampereella ja vähän muuallakin:

PAIKALLISIA JOTOKSIA 2015:
8.-9.5. Kevätyön Koukkaus, äitienpäivän viikonlopun
pe-la on leppoisa avaus jotoskauteen jo 1980-luvun
lopulta lähtien, tänä vuonna Nokialla (paikkakunta
vaihtuu vuosittain). 2-3 henkilön partiot.
16.-17.5. Hagellus on yhtä mittavan historian omaava jotos, jonka tukikohta on Osatun maja Kaanaan
itäpuolella eli juuri Oriveden puolella. Ajankohta on
useimmiten kaatuneitten muistopäivän la-su. 2-3 henkilön partiot.

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

5.-6.6. Suviyön jotos on SE jotos, vanhin piirien alueen jotos, alkanut 1980-luvun alkuvuosina. Lakkiaisten
ja juhannuksen välissä pe-la oleva piirien alueen huomattavin jotos. 3-4 henkilön partiot.
26.9. opiskelijaressujen (TaKoRU) partiotaitokilpailu. Yhden vuorokauden eli aamusta iltaan keikka
MPK:n kurssina, ei yöpymistä. Tehtävät ovat sotilaallispainotteisia Pirkkalan ja Hervannan välimaastoissa.
Alueen muitakin nuoria kutsutaan mukaan tuonne. 2
henkilön partiot.

