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Pääkirjoitus
Uusia tuulia Reserviläisliiton toiminnassa
Viime viikot ovat osoittaneet vahvasti,
että maanpuolustusasiat kiinnostavat
ihmisiä ja turvallisuudestamme ollaan
huolissaan. Epävakaat tilanteet maailmalla puhuttavat. Uskon, että osaltaan
tästäkin johtuen Reserviläisliittoon on
liittynyt viime vuonna ennätysmäärä
uusia jäseniä. Jäsenkasvu näkyy myös
meillä Pirkanmaan piirissä. Ensimmäisen kerran liiton historiassa kokonaisjäsenmäärä on ylittänyt 37 000 henkilöjäsentä. Pirkanmaalla toimiviin
yhdistyksiin on saatu myös nuorempaa
jäsenkuntaa, sillä uusien jäsenten joukossa on myös 30–40 vuotiaita, tämä
on erityisen hyvä asia.
Myös liiton Facebook -sivuston seuraajien määrä on kasvanut lähes räjähdysmäisesti. Nykyään noin 13 100
henkilöä seuraa liiton ajankohtaisia
päivityksiä. Paikallisesti olemme myös
saaneet medianäkyvyyttä. Reserviläisliiton mediatiedotteen innoittamana
Suomen toiseksi suurin, seitsemänä
päivänä viikossa ilmestyvä Aamulehti uutisoi tammikuussa puolen sivun
palstatilalla kertoakseen toiminnastam-

me. Toivottavasti juttu toi myös uusia
jäseniä toimintaamme.
Reserviläisliitossa työstetään odotettua ja toivottua hallitusmuotouudistusta. Sen lopullisesta käyttöönotosta
päätetään Seinäjoella 16. huhtikuuta 2016 liiton kevätkokouksessa. Nykymuodossaan liiton hallitus on kallis
ja sen päätöksenteko on kankeaa. Liiton hallitus esittääkin kevätkokoukselle
hallitusmuotoa, jossa siirryttäisiin kerran kolmessa vuodessa pidettävään liittokokoukseen, vuosittaista päätösvaltaa
käyttävään liittovaltuustoon sekä nykyistä pienempään hallitukseen. Reserviupseeriliitto käyttää pitkälti samanlaista valtuustomallia.
Valtuustomallissa liiton kokous valitsisi puheenjohtajan, päättäisi strategiasta ja muodostaisi liittovaltuuston.
Kaikkien kausi olisi kolmivuotinen.
Piirien edustajista muodostettava, noin
50-henkinen valtuusto käsittelisi vuosittain kevätkokouksessaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä syyskokouksessaan toimintasuunnitelma ja
budjetin. Valtuusto muodostaisi myös

Talvisodan päättymisen muistopäivän

KIRKKOILTA

liittohallituksen, jonka vahvuus olisi 1
+ 8. Piirien vaikutusmahdollisuudet liitossa kasvaisivat tämän valtuustomalli
myötä. Meillä Pirkanmaalla on tämän
valtuustomallin suhteen hyvä tilanne,
koska Suomen suurimpana piirinä saisimme noin 4600 jäsenellä 5 paikkaa
valtuustosta. Lisäksi piirillämme olisi
myös mahdollisuus naispaikkaan.
Aktiivinen naisten työryhmä
Toimin Reserviläisliiton naisten työryhmän puheenjohtajana. Tämä kolme
kertaa vuodessa kokoontuva, kahdeksan jäseninen työryhmä on hyvin aktiivinen. Työryhmä suunnittelee muun
muassa naisten toimintaa. Tämän vuoden toukokuussa liiton naisjäsenillä
onkin mahdollisuus tutustua Imatralla
toimivan meri- ja rajavartiokoulun toimintaan. Vierailuviikonlopusta tulee
lisätietoja heti kun vierailun ohjelmarunko valmistuu. Naisten työryhmä on
myös mukana kehittämässä liiton toimintoja. Esimerkiksi viime vuonna ideoimme uuden rungon yhdistysjohdon
koulutukselle. Tämä uusi yhdistysjohdon koulutusohjelma otetaan piireissä

Piispa Matti Repo
Rovasti Esa Eerola
Ilmavoimien Soittokunnan vaskikvintetti
Mieskuoro Kelot
Kamarikuoro Eternitas
Seppeleenlasku klo 11:00 Kalevankankaan
hautausmaan sankariristillä
Järjestävät:
Tampereen evankelisluterilainen
seurakuntayhtymä ja
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry.

JP 27 Pirkanmaan osasto
ja
Vapaussodan Tampereen
Seudun Perinneyhdistys

Metsänhoitaja Heikki Lehtonen:

JÄÄKÄRIRITARIT
Esitelmätilaisuus
Tampereen Suomalaisella Klubilla
tiistai 22.3.2016 klo 18.00
Kahvi ja jääkäriritarikakku 10 €
Ilmoittautuminen
timo.tulosmaa@outlook.com
040-7440565
TERVETULOA

Terhi Hakola
2. varapuheenjohtaja
Reserviläisliitto ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

sunnuntaina 13.3.2016 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

käyttöön tänä vuonna. Koulutuksia järjestetään nyt myös laajemmalla alueella.
Pirkanmaa kuuluu tässä koulutuksessa
Länsi-Suomen alueeseen, joten koulutuspäivän aikana pääset tapaamaan
myös naapuripiirin jäseniä. Tämä Länsi-Suomen yhdistysjohdon koulutuspäivä järjestetään Tampereen kylpylässä Lapinniemessä 5. maaliskuuta 2016.
Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen
koulutuspäivään. Päivän aikana kuulet
ajankohtaiset asiat, niin yhdistys-, piirikuin liittotasoltakin.
Toivotan kaikille mukavaa kevään
odotusta!

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

KARTAT JA KOORDINAATIT -TEEMAPÄIVÄ
lauantaina 27.2.2016
TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista 1:25000 koordinaatistoissa
(MGRS ja UTM34), eli koordinaattien lukemista ja kirjoittamista peruskartan
”punaisella ruudukolla”. Aiheena ovat siis nykyiset vihreäkantiset EUREF-FIN
peruskartat. Myös viranomaismuotoista maantieteellistä koordinaatistoa
käsitellään (WGS84).
GPS-juttuja varten on oma teemapäivänsä (20.3.2016).
Tällä kertaa aika kuluu sisätiloissa teorian sekä harjoittelun
puitteissa, käytännön maasto-osuutta ei ole.
AIKA: klo 10.00-16.00 (kahvitaukoja sekä omatoiminen
ruokailutauko on päivän aikana).
PAIKKA: Tampere.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ei osallistumismaksua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ.
JÄRJESTÄJINÄ: MPK, TaKoRU,
Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta ja
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta
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Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Ajankohtaista
ja järjestöasiaa

Maanpuolustustahto elää
vahvana ankeina aikoina

Tällä hetkellä kirjoitusaiheiden valinta on helppoa tai vaikeaa riippuen
tulokulmasta. Pakolaistulva, Venäjän
vaikeasti ennustettava politiikka, Suomen sotilaallinen yhteistyö Ruotsin,
NATO:n ja USA:n kanssa sekä Suomen sisäisen turvallisuuden hallinta
täyttävät pääkirjoitukset.
Sisäisen turvallisuuden problematiikkaan toi erinomaisen näkökulman
professori Heikki Hiilamon puheenvuorokirjoitus Helsingin Sanomissa
14.2., jossa hän käsitteli kantasuomalaisten lähtökohtia muukalaisvihamielisyyteen. Suomeen on muodostunut
kahden taloudellisen taantuman seurauksena kasvava joukko kantasuomalaisia, joiden aiemmin vakaalta näyttänyt tulevaisuus on järkkynyt ja joista
osa syrjäytyi jo 1990-luvun lamassa.
Esimerkiksi tällä vuosituhannella on
lakkautettu lähes kymmenen paperitehdasta. Yhtälailla ICT-teollisuutta on siirtynyt Suomesta ulkomaille,
mikä on koskettanut useita paikkakuntia.
Nämä rakennemuutokset ja maahanmuutto ovat luoneet yhtälön, joka
on tuonut Suomeen kärjistyneen ristiriidan. Globalisaation aiheuttamat
muutokset projisoidaan helpommin
maahanmuuttajiin kuin kantasuomalaiseen väestöön.
Olemme tulleet suuren yhteiskuntapoliittisen haasteen eteen, jossa on
pidettävä syrjäytymisvaarassa olevat
kansalaiset mukana yhteiskunnassa
ja samaan aikaan kotoutettava maahanmuuttajat. Tässäkin on vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä roolinsa.
Asymmetria ja harmaat tilanteet leimaavat aikaamme, joka täytyy ottaa
huomioon omassa toiminnassamme.
Kolmas sektori voi edistää yhteiskuntarauhaa viranomaisia paremmin, koska sillä on välitön kontakti ihmisiin.
Järjestöasiaa. On ollut suuri luottamus ja kunnia toimia Pirkanmaan
reserviupseeripiirin puheenjohtajana
sekä tulla valituksi tehtävään neljän-

nen kerran. Puheenjohtajan jäsenyys
liittohallituksessa on avannut myös
valtakunnallisen ikkunan. Puheenjohtajuudet ovat kestäneet tyypillisesti kolme vuotta ja joskus enemmän, ei
juurikaan yli viittä vuotta. Neljäs vuosi mahtuu siten kohtuulliseen vaihteluun ja se saa käytännön perustelunsa
siitä, että molemmat piirin varapuheenjohtajat kuuluvat liittovaltuustoon, jonka kolmivuotinen toimikausi
päättyy 2016.
Ammattisotilaiden urakierrossa samoin kuin siviilimaailmassa tehtävien
vaihtuvuus, rotaatio, on osa ammatillista edistymistä. Yhtälailla maanpuolustusjärjestöjen keskeisissä tehtävissä
tulisi vastuiden vaihtua kohtuullisen
ajan sisällä. Vanhan viisauden mukaan
korvaamattomat ihmiset löytyvät hautausmaalta. En siis ole käytettävissä piirin puheenjohtajaksi vuodelle
2017. Jätän myös tämän pääkirjoituspalstan yhä useammin muiden käyttöön.
Suomen Reserviupseeriliiton joka
kolmas vuosi pidettävä liittokokous
järjestetään lauantaina 19. marraskuuta Lappeenrannassa. Tällöin valitaan
liiton puheenjohtaja vuosille 2017 2019. Nykyinen puheenjohtaja kapteeni res. Mikko Halkilahti on luvannut olla käytettävissä myös seuraavalle
kolmivuotiskaudelle. Mikko on ollut
erinomainen puheenjohtaja, mutta
järjestödemokratian nimissä toivon,
että saisimme useampia ehdokkaita.
Vaalikeskustelut terävöittävät pohdintaa siitä, mihin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tulisi suunnata. Itse
olen käytettävissä liittovaltuustoon
seuraavalle kolmivuotiskaudelle, johon piirillämme on kolme paikkaa.
Vuoden 2019 lopussa päättyy asevelvollisuusikäni enkä sen jälkeen pidä
perusteltuna toimintaa piirin ja liiton
johtotehtävissä.
Hyvää ja turvallista alkanutta
vuotta.

Moijasen Juha tarjoaa 60v kakkukahvit
30.3. piirien kevätkokouksessa Sammon keskuslukiolla
sekä reserviläistoimistolla 1.4. klo 14.00-17.00.
Toimistolle arkikamppeissa.
Kokoukseen kutsun mukainen varustus.
IlmoiƩele tulostasi 20.3. mennessä
juha.moijanen@pp.inet.fi puh. 0500 625246

JUHA 60

VUOTTA

Tervetuloa
Juha

Pirkan Viesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas
tykkääjä palkitaan!
Pirkan Viesti 1

Sirkka Ojala
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

2016

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) marraskuulla 2015
teettämän haastattelututkimuksen mukaan turvattomuuden tunne kansalaisten keskuudessa on lisääntynyt viime
vuoden aikana. Nyt kaksi kolmasosaa
kokee tulevaisuuden turvattomampana, kuin vuosi sitten, jolloin näin ajatteli haastatelluista vain hieman yli puolet. Tutkimuksen mukaan eniten huolta
tällä hetkellä aiheuttavat työllisyystilanne Suomessa, kansainvälinen terrorismi
ja Euroopan talouden näkymät. Lisäksi
huoli on lisääntynyt maahanmuuttajien määrän kasvusta Suomessa.
Tutkimuksesta selviää, että luottamus Suomen puolustuspolitiikan hoitoon on kasvanut ja henkilökohtainen
maanpuolustustahto on pysynyt korkealla tasolla. Enemmistö kansalaisista,
87 prosenttia, on itse valmis osallistumaan kykyjensä mukaan maanpuolustuksen eri tehtäviin, jos Suomeen hyökättäisiin – miehistä 91 prosenttia ja
naisista 83 prosenttia.
Elämme nyt murroksen aikaa ja ajat
ovat monelle ankeat. Nyt tehtävät päätökset ovat kauaskantoisia ja vaativatkin
ministereiltämme ja kansanedustajiltamme mielenmalttia ja syvällistä pohdintaa. Maamme tilanne ei kuitenkaan
vielä ole mitään siihen verrattuna, mitä
sotavuosina ja heti sotien jälkeen elänyt sukupolvi joutui kokemaan. Silloin
selvittiin suomalaisella sisulla ja vahvalla yhteishengellä. Voimaa antoi myös
rakkaus omaa isänmaata kohtaan. Perinnöksi saimmekin vauraan, puhtaan
ja turvallisen kotimaan – annetaan se
sellaisena perinnöksi myös jälkipolville.

ehtoisista Saksassa koottuun Ausbildungstruppe Lockstedtiin, johon
perustettiin haupitsijaos 17.3.1916.
Rintamalle lähdön yhteydessä toukokuussa 1916 joukko sai nimen Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27, johon haupitsijaos kuului
tykistöyksikkönä. Tänä päivänä maavoimiemme iskukykyisimpään joukkoon kuluva Jääkäritykistörykmentti
edustaa tulivoimaa, liikkuvuutta ja
nopeutta.
Rykmentin sijoituspaikka on vuosien saatossa vaihdellut, mutta sen suomalaiset juuret ovat syvällä Hämeessä.
Vuoden suurinta jääkäritapahtumaa
juhlitaankin Hämeenlinnassa, Linnan kasarmin kentällä 18. maaliskuuta. Osana tapatumaa nähdään toimintanäytös, jossa mukana ovat myös
Niinisalon Ratsastajien suomenhevoset sekä Kankaanpään Seudun Tykistökillan ylläpitämä hevosvetoinen
perinnevaljakko. Lisäksi Museo Militariassa avautuu juhlapäivänä Jääkäritykistö 100 vuotta -valokuvanäyttely.
Näyttelyn kuvien kautta katsoja pääsee kurkistamaan Jääkäritykistön värikkääseen historiaan.

Vuoden suurin jääkäritapahtuma Hämeenlinnassa
Jääkäritykistörykmentin
perinteet
pohjautuvat suomalaisista vapaa-

Mukavaa kevättalvea kaikille!

Lottaseminaari Tampereella
19. maaliskuuta kannattaa kengän kannat suunnata kohti Tampereen yliopistoa, jossa järjestetään
Lotta Svärd -järjestön perustamisen
95-vuotisjuhlaseminaari. Maksuton
ja kaikille avoin seminaari tarjoaa
runsaasti mielenkiintoista kuunneltavaa ja pohdittavaa.

RESERVILÄISLIITTO TARJOAA KOULUTUSTA
YHDISTYSTEN UUSILLE HALLITUKSEN JÄSENILLE
JA MUILLE LUOTTAMUSHENKILÖILLE
Onko Sinut valittu yhdistyksesi johtokuntaan tai hallitukseen?
Tarvittavia tietoja ja kontakteja tehtävän hoitamiseen saat
Tampereella 5.maaliskuuta järjestettävässä koulutustilaisuudessa.
Koulutustilaisuudet ovat tarkoitettuja
piireissä toimivien yhdistysten uusille luottamushenkilöille. Tavoitteena on
kehittää uusien luottamushenkilöiden
valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen ja
lisätä yhteistyötä eri piirien välillä. Koulutuksissa keskitytään erityisesti tiedottamiseen yhdistys-, piiri- ja liittotasolla.
Tämän lisäksi käydään läpi mm. liiton
strategiaa ja jäsenmääräkehitystä sekä
niitä palveluita, joihin liiton jäsenyhdistykset ja piirit ovat oikeutettuja.
Aika: La 5.3.2016 klo 9.30–16.00
Paikka: Holiday Club Tampereen
kylpylä, Lapinniemenranta 12, Tampere

Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta sisältäen ruokailut ja koulutusmateriaalin. Osallistujille maksetaan myös
matkakorvaukset liiton matkustussäännön mukaisesti.
Reserviläisliitto vastaa tilaisuuden järjestelyistä yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.
Ilmoittaudu heti
liiton kotisivujen kautta osoitteessa
www.reservilaisliitto.ﬁ/toimintakalenteri.
Reserviläisliitto ry
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Suomen lippu saapui kirkkoon Kangasalan reserviupseerien tuomana. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala.

Tammisunnuntain
kirkkojuhla Tuomiokirkossa
Tammisunnuntain kirkkojuhlassa 24.
tammikuuta oli monipuolinen musiikkipainotteinen ohjelma. Musiikkia esittivät Ilmavoimien soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat sekä kirkon omat
taitajat urkuri Riikka Viljakainen ja
kanttori Tuomas Laatu. Lähes 300-päisen juhlayleisön osallistuvaa ohjelmaa
olivat isänmaalliset virret. Juhlapuheen
piti rovasti Esa Eerola.
Tammisunnuntain muistojuhlaa on
Tampereella vietetty jo vuodesta 1956
alkaen eli 60 vuoden ajan, mutta juhlan
aihe pohjaa vielä kauemmaksi historiaan.
Tammikuun 28. päivänä 1918 vastikään
itsenäistyneen Suomen hallituksen joukot alkoivat riisua aseista kenraali Mannerheimin johdolla maassa olevia vieraan
vallan sotajoukkoja. Vapaussodan tuloksena maamme nuori itsenäisyys varmistui.
Juhlan kolehti kannettiin Tarton Suomen-poikien huoltotyön hyväksi. Jatkosodassamme Suomen puolesta taistelleita vapaaehtoisia ja edesmenneiden leskiä
elää Tarton alueella vielä parisenkymmentä.

Juhlapuheessaan rovasti Esa Eerola
sanoi Suomen kansanhistorian suurten
hetkien olleen niitä, jolloin on jouduttu kulkemaan neuvottomana neuvoa
etsien, pienenä suuremman apuun turvaten, pimeästä toivon merkkejä tähyten. On tunnettu ja tunnustettu: Il-

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen
puheenjohtaja Markku Rauhalahti lausui tilaisuuden
tervetulosanat.

man Sinua Jumala emme selviä. Eerola
sanoi, että vapaussodan aikaan vastassa olivat nuoren kansakunnan tuskaisimmat vaiheet. Historiamme pimeimmät hetket olivat sitä todellisuutta, jossa
katkeruuden ja vihan kylvö ei näyttänyt tuntevan mitään rajaa totesi Eerola.

Rovasti Esa Eerola piti juhlapuheen.

Eerola nosti puheessaan esiin tiennäyttäjäksi historiamme vaikeiden aikojen
presidentin Juho Kusti Paasikiven,
joka päivittäin luki Raamattua. ”Kansakunta, joka ei nöyrästi kunnioita esi-isien
ja -äitien elämäntyötä, kansakunta, joka
ei omasta historiastaan etsi Jumalan johdatuksen ja varjelun merkkejä, on kansakunta, joka on altis historian tuulille
ja tuiskuille ja katoaa helposti historian
hämärään.” Näin totesi Paasikivi sotien
vuosina.
Markku Rauhalahti

Poikakuoro Pirkanpojat lauloi jälleen upeasti Finlandia hymnin. Kuoroa johti Jouni Rissanen.

Ilmavoimien soittokunta esitti juhlassa muun muassa Narvan marssin. Soittokuntaa johti musiikkimajuri Tomi Väisänen.
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Juhlajumalanpalveluksen jälkeen ja kirkkoväen läsnäollessa Wapaussodassa kaatuneitten tyrvääläisten weljeshauta -paadelle muistoseppeleen laski VIP Sastamalan puheenjohtaja, evl Matti Soini. Airueina olivat hallituksen jäsenet Pirkko Esko ja Ulla Yli-Hongisto.
Suomen lippua kantoi Pekka Maaranen ja yhdistyksen lippua evl Markku Esko.

VIP Sastamalan tammisunnuntai

Kansanedustaja Pertti Hakanen avasi päivänpolitiikkaa rajahistorian kautta.
Suomen ja Ruotsin yhteistyö maanpuolustuksellisesti ajatellen mahdollisesti tiivistyy.
Nato-korttia ei vielä käännetä, vaikka eri
selvityksiä asian tiimoilta tehtäisiinkin.

Rauhaa, hyvät ystävät, rauhaa
Näihin otsikon sanoihin Sastamalan
seurakunnan kirkkoherra Ari Paavilainen
päätti paikallisen Tammisunnuntain
muistojuhlan tammikuun viimeisenä
päivänä. Juhlaväki oli sangen yksimielinen siitä, että jos kansalaissotamme
lopputulos olisi ollut toinen, emme
eläisi tätä rauhan aikaa ja kukaan ei
juhlisi mitään itsenäisessä Suomessa.
Tammisunnuntain muistojuhlan järjesti Vapaussotien ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys Sastamala ry. Tervetulopuheessaan yhdistyksen puheenjohtaja
evl Matti Soini kertoi ennakkouutisena, että VIP Sastamala aikoo lahjoittaa
kaikille Sastamalan tuleville ylioppilaille
Isänmaan parhaaksi -kirjan, niin kauan
kuin jäljellä olevaa painosta vielä riittää,
ja jotta historia ei unohtuisi. Yhdistyksen vuonna 2004 kustantama kirja kertoo suojeluskunta- ja lottatyöstä Sastamalan seudulla vuosina 1917–1944.
Toimivuoden alueellisesti tärkein
merkkipaalu oli rapistumaan päässeen
Suodenniemen
sankarimuistomerkin
kunnostus yhteistyössä Sastamalan ammatillisen kivialan koulutuksen linjan
kanssa.
Historiapainotteisen, mutta nyky-yhteiskuntaan peilaavan juhlapuheen piti
sastamalalainen kansanedustaja Pertti
Hakanen.
Kiikan torvisoittokunta loihti seurakuntasaliin jämäkät tahdit johtajanaan
Risto Yli-Perttula.
Jaakko Lampimäki

Kiikan torvisoittokunta on saanut uutta
puhtia puhalluksiinsa, kun sen johtajaksi
löytyi musiikkimies nimeltä Risto Yli-Perttula. Piskuinen soittokunta on oiva apu
paikallisiin isänmaallisiin tialisuuksiin, kun
puolustusvoimien soittokunnat ovat kortilla.

Pirkan Viesti 1

2016

Tammisunnuntai-juhla sai seurakuntasalin lähes täyteen vieraita. Tervetulopuhettaan pitää VIP Sastamalan pj, evl Matti Soini.
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Mouhijärven
veteraanikirja
Mouhijärven Veteraanikirja alkaa
olla painovalmis. Lähes 500-sivuinen järkäle tipahtaa painokoneesta huhtikuun alkupuolella ja se julkaistaan 27.4.2016. Kirjan sisällöstä
noin puolet on mouhijärviläispainotteista Isänmaan historiaa sävytettynä lottien ja veteraanien haastatteluilla ja kertomuksilla. Kirjailija
Esko Lammi on totuttuun tapaansa koonnut tiiviin mutta helppolukuisen paketin, jonka soisi kuluvan
käytössä kaikissa mouhijärviläiskodeissa. Kirjan toinen puolikas käsittää matrikkeliosion lähes 1200
veteraanista ja rintamalotasta sekä
henkilöluetteloita lotista ja sotilaspojista.
Ennakkomyynnissä kirjan hinta
on 30 euroa ja sitä voi tilata allekirjoittaneelta.
Matti Soini
mattitj.soini@gmail.com

Pirkanmaalla
vuoden 2016
alussa vielä 259
sotainvalidia
Sotainvalidien Veljesliiton jäsenmäärät on saatu piireistä ja 31.12.2015
Pirkka-Hämeen piirin alueella oli
sotainvalideja elossa vielä 259. Puoliso- ja leskijäsenten määrä alueella
oli suurempi, heitä oli vuoden alussa 895.
Kaikkiaan Veljesliitossa oli vuoden
2016 alussa jäsenenä 3 170 sotainvalidia. Koko liiton tasolla sotainvalidien vuosittainen poistuma pieneni
viime vuoden 20,2 %:sta 19,4 %:iin.
Puoliso- ja leskijäsenten yhteenlaskettu määrä liitossa oli 9 500.
Liitto sekä aktiivinen kenttä ovat
sitoutuneet jatkamaan sotainvalidien
hyvää hoivaa.

Tampereen Raatihuone tarjosi upeat puitteet Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n 50-vuotisjuhlaan.

PMT ry 50 vuotta –
Stenholmista kunniapuheenjohtaja
Tampereen kaupungin apulaispormestari Pekka Salmi toivotti Pirkanmaan
maanpuolustusväen yhteistyökumppaneineen juhlimaan Raatihuoneelle Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry:n 50-vuotista rajapyykkiä. Parituntinen tapahtuma piti sisällään olennaisen:
juhlapuheet, palkitsemiset ja buffet-ruokailun Ilmavoimien soittokunnan tahdittamana.
PMT ry kutsui kunniapuheenjohtajakseen yhdistystä pitkään ja hyvin johtaneen Eero Stenholmin. Tästä tunnustuksena Stenholmille luovutettiin
juhlassa PMT ry:n kunniakilpi eli Pirkka-kilpi.
Yhdistyksen standaareja myönnettiin
kolme: Tampereen kaupungille noutajana apulaispormestari Pekka Salmi;
Panssariprikaatille noutajana komentaja
eversti Pekka Järvi ja Ilmavoimien soittokunnalle noutajana soittokunnan varapäällikkö, apulaiskapellimestari, kapteeni Raimo Ovaska.
Jaakko Lampimäki

PMT ry:n puheenjohtaja Hannu Jokinen (vas.) ja oltermanni Veli-Matti Kohtamäki jakoivat
huomionosoitukset: Tuen kunniakilven ja kunniapuheenjohtajuuden tunnustuksen saanut
Eero Stenholm kiittää jaetuista huomionosoituksista. Tuen standaarien kanssa rivissä
seisovat Pekka Salmi, Pekka Järvi ja Raimo Ovaska.
PMT ry:n puheenjohtaja Hannu Jokinen kertasi lyhyessä historiikissä yhdistyksen
vaiheita ja toimijoita. Taustalla yhteistyökumppaneita ja väkeä juhlivasta yhdistyksestä,
oikealla paikan isäntä, apulaispormestari Pekka Salmi.
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Puheenjohtaja ja päätoimittaja

Kuva: Hannu Vettenranta.

Sirkka Ojala lähikuvassa
Pirkan Viestin päätoimittaja Sirkka Ojala tunnetaan
vapaaehtoisen maanpuolustustyön piireissä laajalti niin
Pirkanmaalla kuin Hämeessäkin. Kaikenlaisissa maanpuolustustapahtumissa kameran kanssa liikkuva Sirkka
on ollut tuttu näky jo vuosien ajan. Tällä kertaa tämä
kirjoitus ja kuva eivät ole Sirkan vaan Sirkasta.
Kodin perintönä isänmaallisuus
Sirkan isä oli sotaveteraani, kuten myös hänen tätinsä,
joka toimi lottana Salpalinjalla. Heidän muistonsa ovat
tärkeitä ja rakkaita Sirkalle.
- Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on tuntunut oikein luontevalta tavalta palvella omalta osaltani isänmaata isän ja tädin viitoittamalla tiellä, Sirkka ajattelee.
Sirkka on toiminut vapaaehtoisen maanpuolustustyön
parissa jo puolet elämästään. Nykyinen ansiotyökin liittyy maanpuolustukseen, kun hän aloitti muutamia vuosia sitten museosihteerinä Tykistömuseossa Hämeenlinnassa. Nykyään työnantajana on Museo Militaria, jossa
ovat esillä kolme maavoimien aselajia tykistö, pioneeri
ja viesti.
Vapaaehtoinen maanpuolustus
- Reserviläistoiminta löytyi, kun Liisa Peltonen, Ikaalisten reservinaliupseerien naisista houkutteli minut mukaan joskus 1990-luvun alussa, Sirkka kertoo.
- Pian löysin itseni muun muassa sihteerin tehtävissä
Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestön Pirkanmaan
piirissä ja Pirkanmaan reserviläispiirin Henkisen maanpuolustuksen toimikunnassa, hän muistelee. Kun Reserviläisliiton sääntömuutos toteutui vuonna 1995, niin osa
Ikaalisten reservinaliupseerien naisista jäi kokonaan pois
toiminnasta ja osa liittyi Ikaalisten reserviläisiin. Lopulta naisten yhdistys lakkautettiin ja siirryin itse Ikaalisten
Reserviläiset ry:n jäseneksi ja toimin yhdistyksen sihteerinä. Olen ollut myös Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan piirin tiedottajana, Sirkka kertoo.
Päätoimittajuus
Kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, valokuvaamisesta ja kirjoittamisesta oli hyvä yhdistelmä Sirkalle
ottaa vastaan Pirkan Viestin päätoimittajan työ vuonna
2010. Nyt vuosien kokemuksen äänellä Sirkka rohkaisee
yhdistysten jäseniä valokuvaamaan tapahtumia ja kerto-

maan, miksi kuva otettiin ja mitä tapahtui. Verkko on
tätä päivää ja siellä Pirkan Viestikin viestii.
- Lähettäkää yhdistyksistä materiaalia julkaistavaksi
niin paperilla kuin verkossakin, päätoimittaja toivoo.
Sirkka ei luotsaa ainoastaan Pirkan Viestiä, sillä Tykkimiehet ry:n julkaisema, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
Tulikomentoja -lehti on myös Sirkan päätoimittama.
Puheenjohtajuus
Tämän vuoden alussa Sirkka aloitti uuden luottamustehtävänsä Tampereen Seudun Reserviläisnaisten puheenjohtajana.
- Liityin joitakin vuosia sitten Tampereen Seudun Reserviläisnaisiin, kun huomasin, että tässä yhdistyksessä
on toimintaa ja tapahtumia, Sirkka kertoo. Yhdistyksen
uudella puheenjohtajalla on paljon kokemusta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä ja isoa innostusta ryhtyä
luotsaamaan aktiivista Reserviläisliiton naisyhdistystä,
joka liiton malliyhdistykseksikin on palkittu aikoinaan.
Valokuvaus on
työ ja harrastus
Sirkan valokuvausharrastus alkoi liki 20 vuotta sitten,
kun hän sai hankittua ensimmäisen hyvän kameransa.
Siitä lähtien Sirkka ja kamera ovat reissanneet yhdessä.
Kuvia on paljon, eikä edes Sirkka itse taida tietää, kuinka paljon kuvia on tallessa. Myöhemmin kuviin tulivat
tekstit.
- Alussa oli vaikea yhdistää tekstit kuviin, Sirkka muistelee. Mutta siinäkin asiassa harjoitus tekee mestarin. Sirkan kuvituksista olemme saaneet jo pitkään nauttia tässäkin lehdessä.
Museo Militarian
aselajitontut
Muutamia vuosia sitten Sirkka löysi veikeän tontun marketin hyllyltä ja osti sen itselleen. Hän ryhtyi
kuvaamaan tonttua ja siitä syntyi hauska joulukalenterihahmo. Tontun nimeksi tuli Vilho. Myöhemmin tarinaan tuli mukaan tykistötonttu Vilhon morsian Linnea.
Vuosi myöhemmin mukaan liittyivät viestitonttu Seppo
ja pioneeritonttu Jaakko. Nyt museon työpöydällä odottelee myös ilmatorjuntatonttu Pekka kotimatkaa Tuusulan Ilmatorjuntamuseolle. Vilhon, morsion sekä heidän

LoƩa Svärd-järjestön perustamisen

95-vuoƟsjuhlaseminaari
Tampereen yliopiston juhlasalissa
lauantaina 19.3.2016
Lotta Svärd-järjestö perustettiin 22.3.1921. Se oli vapaaehtoinen puoluepoliittisesti sitoutumaton naisten maanpuolustusjärjestö, jonka tarkoituksena oli vahvistaa itsenäisyyden ja maanpuolustuksen aatetta ja avustaa
suojeluskuntia suojaamaan kotia, uskontoa ja isänmaata.
Klo 9.00–10.00 kahvitarjoilu
Klo 10.00–15.00 Juhlaseminaari
Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Kari Takanen
Puolustusvoimat tänään ja huomenna
Eduskunnan II varapuhemies,
terveystieteiden tohtori Paula Risikko
Suomalainen nainen yhteiskunnallisena vaikuttajana
Maaherra, ﬁlosoﬁan tohtori Eino Siuruainen
Suomen selviytyminen Moskovan rauhan 19.9.1944 jälkeen
Kasvatustieteiden tohtori, reservin vänrikki Kaisa-Maria Peltokorpi
On elettävä kun koska tahansa voi kuolla. Lottien selviytyminen sodassa
1939-1945.
Musiikista vastaa Ilmavoimien soittokunta
Juontajana toimittaja Olli Ihamäki

ystäviensä elämästä museolla voi lukea lisää Sirkan tonttublogista: http://museomilitaria.blogspot.fi/
Perhe ja elämä lehtityön
ja museon ulkopuolella
Niin Sirkka kuin puolisonsa Raimo Ojala tunnetaan
hyvin vapaaehtoisen maanpuolustustyön ahkerina puurtajina ylitse piirien rajojen.
– Kotona meillä on Raimon kanssa oikein sujuva työnjako, Sirkka kertoo aktiivisten maanpuolustusihmisten arkipäivästä, kun perheen poikakin jo elelee omaa
elämäänsä. Jos ylimääräistä aikaa on, niin neulominen,
kaikenlaiset käsityöt ja askartelut sekä tonttutarinat vievät Sirkan mennessään. Käsillä tekeminen ja tarinoiden
punominen ovat hauskaa harrastusta Sirkalle kaikkien
muiden harrastusten ohella. Kesällä matka suuntautuu
usein Hatanpään arboretumiin.
- Siellä juomme Raimon kanssa päiväkahvit ja tallennamme puiston kukkaloistoa muistikorteille, Sirkka
kertoo.
Tiina Kokkola

SRAͳTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SRA harjoitusvuorot kaudella 2016
Torstaisin klo 16-20 Satakunnan Lennoston liikkuvan-maalin ja 300 m
ampumaradoilla. Ampumaohjelma ja ajankohtaista Ɵetoa harjoitusvuoroista päivitetään toimikunnan neƫsivuille www.pirkanviesƟ.fi tarpeen
mukaan.

SRA Piirinmestaruuskilpailu / SM-karsintakilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien SRA Piirinmestaruuskilpailu, mikä on myös
Pirkanmaan joukkueiden karsintakilpailu vuoden 2016 SRA SM-kilpailuun, järjestetään MaƟnsuon Ampumakeskuksessa Sastamalassa lauantaina 7.5.2016. Kilpailukutsu ilmoiƩautumisohjeineen julkaistaan SRAtoimikunnan neƫsivuilla osoiƩeesta www.pirkanviesƟ.fi maaliskuun
aikana.

Pirkanmaan Reservipiirien SRA-ampujakurssi

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Lounas klo 11.30–13.00

Pirkanmaan Reservipiirien SRA-toimikunta järjestää Pirkanmaan Reservipiirien jäsenille suunnatun Sovelletun Reserviläisammunnan ampujakurssin. Teorialuento ja teoriakoe järjestetään sunnuntaina 17.4.2016
Tampereella ja ampumaharjoitukset lauantaina 23.4. AmpumatesƟt järjestetään myöhemmin soviƩavina torstai-iltoina viikkoharjoituksien yhteydessä kesän aikana. Kurssille osallistujilla on oltava hyvä perusampumataito pistoolilla, ja joko oma tai kurssikaverin lainaama SRA-sääntöjen
mukainen pistooli, -kotelo ja kolme lipasta.

Tervetuloa!

LisäƟetoa kurssista SRA-toimikunnan neƫsivuilla www.pirkanviesƟ.fi

Suomen Lottaperinneliitto ry

Tumma puku ja kunniamerkit

Pirkan Viesti 1

2016

IlmoiƩautumiset 10.4. mennessä: pirkanmaasra@gmail.com
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Kannen valokuva:
Perinneratsuosasto toi väriä Kangasalan
katukuvaan tapaninpäivänä 2015.

Kuva: Sirkka Ojala
Painos
7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Hannu Jokinen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio
Ulkoasu
Maisan paja
Paino
Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com
Verkkosivustolle tuleva aineisto
sirkka.ojala@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2016:

N:o

Aineisto

Ilmestyy

2
3
4
5

12.4.
10.6.
12.9.
1.12.

6.5.
8.7.
7.10.
22.12.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö Tommi Härkönen luovutti vaihtotilaisuudessa standaarin Ilkka Tillille.

Pirkanmaan KOTUn päällikön vaihtotilaisuus
MPK:n Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön (KOTU) päällikön vaihtotilaisuudessa Ilkka Tilli luovutti päällikkyyden Matti Eskolalle, joka samalla
toimii myös Hämeen maanpuolustuspiirin päällikkönä. Paikalle oli kutsuttu KOTUn toimijoita sekä aluetoimiston henkilöstö. Puheessaan Ilkka Tilli
loi katsauksen menneeseen viiteen vuoteen, jonka ajan hän toimi päällikkönä.
Toimikauden alkuvaiheessa huomion
kohteena oli prosessien kehittäminen.
Jatkossa mukaan tuli maakuntakomp-

panian peruskurssijärjestelmän käynnistäminen. Työmäärällisesti suurin ponnistus koko KOTUlle oli vuonna 2013
järjestetyt valtakunnalliset tapahtumat,
Kesäyön marssi sekä NASTA-harjoitus.
Vuotta 2014 Ilkka Tilli kuvasi laadun
vuodeksi. Silloin alkoivat systemaattisesti koko MPKssa toteutettavat auditoinnit. Auditoinnit osoittivat prosessien toimivuuden sekä toivat esiin sekä
kouluttajien että kurssien osallistujien
tyytyväisyyden kurssitoteutuksiin. Vuosi
2015 oli ennätyksellisen kouluttamisen

vuosi. Keskustoimiston asettamat tulostavoitteet ylittyivät 20 %.
Matti Eskola toi puheessaan esiin että
kurssitarjonta jatkuu monipuolisena
Pirkanmaalla. Laadunvalvontaa korostetaan entisestään ja esimerkiksi kurssienjohtajien tekemä itsearviointi otetaan
käyttöön laajasti. Puheensa lopuksi Matti Eskola totesi että jatkossakin KOTUssa töitä tehdään ammattitaidolla mutta
rennosti.
Raimo Ojala

MPK:n Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikön kevään 2016 kursseja
11.-13.3. KENTTÄLÄÄKINTÄ 1
• kurssilla opetellaan taistelijaparin taisteluensiavun perusteita
11.3. PUOLUSTUSVOIMIEN
B-AJOLUPAKURSSI
• illan aikana kurssilaiset saavat perustietoa
puolustusvoimien ajoluvasta. He saavat Bajolupakirjan, jonka jälkeen voivat ajaa
puolustusvoimien henkilö- ja pakettiautoja
20.3 GPS TEEMAPÄIVÄ
• kurssin aikana opetellaan ja harjoitellaan
käsi GPS:n peruskäyttöä
1.-3.4. VIESTIKURSSI JOHLA/MATI
• kurssilla opetetaan kenttäviestivälineiden
käyttöä
8.-10.4. LÄHITAISTELUKURSSI
• kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekäsittelyn ja ammunnan perusteet
8.-10.4. MAASTOTAIDOT
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille
opetetaan maasto- ja erätaitoja
8.-10.4. NUORTEN TURVAKURSSI
• kurssin kohderyhmänä ovat nuoret, joille
koulutetaan arjen turvallisuuteen liittyviä
asioita

9.4. KARTAT, KOORDINAATIT JA
SUUNNISTUS
• kurssilla opetetaan kartanlukemisen ja
suunnistuksen perusteita
16.-17.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 1
• kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia esimiehinä ja ihmisten
johtajina
22.-23.4 KENTTÄAMMUNTA RK7
• kurssin aikana koulutetaan nopeiden kertaja kaksoislaukausten ampuminen makuuasennosta sekä lippaan vaihdot
23.4 HYGIENIAPASSIKOULUTUS
• kurssin aikana suoritetaan hygieniapassitutkinto
13.-15.5. KEVÄT-PIRKKALA,
KUUSI ERI KURSSIA
• Tilannekeskus: opetellaan tilannetietoisuuden ylläpitoa
• Huollon kurssi: opetellaan kurssien varustamista ja muonittamista
• Kohteensuojaus: perehdytään kohteensuojaamisen perusteisiin
• Sissikurssi: kurssilla harjoitellaan sissitoimintaa

• Turvallisesti vesillä kurssi: opetellaan pelastamista ja ensiapua vesistöolosuhteissa
• Reserviläisjohtaja 1 osa 2: kurssi on avoin
kaikille omien esimies- ja johtamistaitojen
kehittämisestä kiinnostuneille
27.-29.5. ERITYISRYHMIEN
TURVAKURSSI
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien
toimintaan.
28.-29.5. MAASTOSSA LIIKKUMISEN
PERUSTEET
• kurssilla opetellaan selviytymään maastoolosuhteissa
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
MPK:n koulutustarjonta-sivuilta
www.mpk.fi/Pirkanmaa
Tervetuloa mukaan!
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
pirkanmaa@mpk.fi, www.mpk.fi

Lähde mukaan, minäkin lähdin!

den panostuksesta pirkanmaalaisen vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
ja toivottaa Ilkalle ja Eila -vaimolle reippaita ja virikkeellisiä eläkepäiviä!

Valot sammuivat ja syttyivät
Vuodenvaihteen molemmin puolin oli
aluetoimiston ja MPK:n käytävillä vilskettä, kun henkilöstöä vaihtui ja työhuoneet saivat uusia käyttäjiä. Oma
neljän vuoden jaksoni aluetoimiston
päällikkönä päättyi ja seuraajakseni saapui everstiluutnantti Tommi Härkönen Hämeenlinnasta. Pajarin Poikien ja
Maakuntakomppanioiden perinnepäivän juhlallisuuksien yhteydessä vietettiin
myös omia läksiäisiäni. Pirkanmaalainen
maanpuolustusväki oli runsain joukoin
mukana juhlimassa Tolvajärven taistelujen muistopäivää. Haluan vielä lämpimästi kiittää Teitä kaikkia saamistani
huomionosoituksista ja tervehdyksistä
– aluetoimiston päällikkyys oli syntype-

räiselle tamperelaiselle hienoa ja antoisaa
aikaa!
Sammutettuani vuoden päättyessä
työhuoneeni valot kävelin Virastotalon käytävää kymmenkunta metriä länteen ja sytytin valot uuteen toimistooni
MPK:n tiloihin. Työ Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkönä alkoi
tammikuun alusta. Ilkka Tillin jättäessä Pirkanmaan KOTU -päällikkyyden
1.2.2016 alkaen sain vastuulleni myös
hänen tehtävän. Ilkka jätti perinnökseni ennätyksellisen vuoden 2015, kun
Pirkanmaan koulutusvuorokaudet nousivat yli 4000 vuorokauteen. Ilkka Tilli
palkittiin MPK:n vuoden 2015 toimihenkilönä – arvostettu huomionosoitus
ansaitsee vielä onnittelumme. Haluan
kiittää Ilkkaa ansiokkaasta viiden vuo-

Vuosi 2016 – monipuolinen
kurssitarjonta käytössäsi
Päättynyt vuosi 2015 oli maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
menestyksekäs. Yksi onnistumisemme mittari ovat koulutusluvut, joiden mukaan
koko valtakunnassa koulutusvuorokausia oli 88 200. Koulutuskysynnän kasvulle voidaan arvioida olevan useita tekijöitä – yleinen turvallisuustilanne,
reserviläiskirjeen vaikutukset, toiminnan tunnettavuuden lisääntyminen sekä
osallistujien tyytyväisyys koulutustapahtumiin. ”Tyytyväinen asiakas on paras
mainos” – pätee tässäkin.
Meillä Pirkanmaalla MPK:n kurssitarjonta on käynnistyneenäkin vuonna
laaja ja monipuolinen. Vuosisuunnitelmamme sisältää 85 erilaista kurssia, jotka ovat jakautuneet tasaisesti sotilaallisia
valmiuksia palveleviin sekä varautumisja turvallisuuskursseihin. Kevään kurssit löydät tämän Pirkan Viestin sivuilta
ja tarkemmat kuvaukset mpk.fi -sivuilta. Lähde mukaan toimintaan kurssilaiseksi, kouluttajaksi tai kurssinjohtajaksi
– olen vakuuttunut, että kaikille löytyy
mielenkiintoista toimintaa.
Pirkanmaan KOTU:n koulutuspäällikköinä jatkavat Harri Nummela ja
Kari Salmela. Harri ottaa vastuulleen

VARTU koulutuksen, johon tulemme
lisäämään muun muassa suojelu- ja pelastusalan koulutusta. Naisille ja nuorille
suunnattuja kursseja on myös aiempaa
enemmän. Kokoonnuimme Pirkanmaan reserviupseeri- ja reserviläispiirin
edustajien kanssa ja totesimme, että yhteistyön lisäämiselle on myös MPK:n ja
yhdistysten välillä olemassa hyvät edellytykset. Erityisesti tavoittelen toiminnan aktivoitumista pohjois-Pirkanmaan
kunnissa, joissa MPK:n näkyvyys on ollut toistaiseksi vähäistä.
Vapaaehtoiset kouluttajat ja toimijat
ovat MPK:n toiminnan perusta. Jo aluetoimiston päällikkönä sain todeta, että
meillä Pirkanmaalla on mukana ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Vapaaehtoisessa harrastustoiminnassa kaiken perusta on toiminnan mielekkyys
– meidän on tarjottava rentouttavaa
vastapainoa arjen työlle. Hyvin suunnitellut kurssikokonaisuudet ja reipas,
hyvähenkinen koulutus mahdollistavat
tämän. Ryhdyn hyvin motivoituneena jatkamaan yhdessä Teidän kanssanne Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön
menestyksekästä tarinaa.
Alkaneeseen vuoteen 2016 on mukavaa
hypätä vauhtiin mukaan – tervetuloa!
Matti Eskola
Hämeen piiripäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Karavaani kulkee…
Vuosi 2015 oli Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle menestyksekäs. Eräs onnistumisen mittari
ovat koulutusluvut, joiden mukaan vuonna 2015
koulutusvuorokausia oli 88 200, koulutettavia
henkilöitä 49 400 ja erilaisia kursseja lähes 1 900.
Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen tavoitteet
ylittyivät reilusti ja vapaaehtoisissa harjoituksissa
kävi yli 30 000 reserviläistä. Koulutusvuorokausien
määrä kasvoi edellisestä vuodesta lähes 10 %. Tavoitteeksi oli asetettu 74 000 koulutusvuorokautta, joka ylittyi lähes 20 %. Eniten kasvoivat puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus (14,9
%) sekä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
(22,4 %). Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen
osallistujamäärä laski 9,1 %.
MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen
antoi edellä esitellystä tuloksesta erityistä kiitosta
sitoutuneille kouluttajille ja kurssinjohtajille, joiden antautuminen tärkeään maanpuolustustyöhön
on ollut ratkaisevassa roolissa.
Ilmapuolustuspiirin läntisellä koulutusalueella
toteutettiin tehtävää Ilmavoimien koulutuskumppanina vuosisuunnitelman mukaisesti. Harjoitus-
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ten lisäksi eri toimialoille suunnattu kouluttajakoulutus tuotti alueelle 11 uutta sitoutunutta kouluttajaa,
jotka nyt lähtevät etenemään pienin askelein, ja kehittymään edelleen kouluttajina Ilmapuolustuspiirin
kursseilla ja kouluttajatehtävissä. Erityisesti kokeneempien kurssinjohtajien ja kouluttajien uusille suuntaama
mentorointi ja kannustus on ollut verratonta huomata.
Kouluttajana kehittyminen vaatii kouluttajalta jatkuvaa omaehtoista osaamisen kehittämistä itseään säästämättä MPK:n tarjoamilla kursseilla. Koko kurssitarjotin
on käytössä, eikä ole puolustushaarasidonnaista. Ei pidä
kuitenkaan unohtaa sitä, että myös kaikenlainen muu
työ, opiskelu tai harrastus saattaa kehittää henkilöä kouluttajatehtävässä – elämänkokemus on voimavara!
Uusia toimijoita yhteiskumppaneina
IPP:n Läntisen koulutusalueen pääkumppanilla,
Satakunnan lennostossa, ja siellä kanssamme tiivistä yhteistyötä tekevässä henkilöstössä on tapahtunut
muutoksia eläköitymisten ja urakierron seurauksena.
Toiminnassa ei kuitenkaan tapahtunut notkahdusta,
vaan yhteistyö on lähtenyt käyntiin kitkattomasti vuoden alusta alkaen.
Vuoden harjoitusten ja kurssien suunnittelu toteutettiin tammikuun lopussa ja vuoden koulutustapahtumat suunniteltiin hyvälle tasolle. Lennoston ja sen henkilöstön tuki sekä asenne vapaaehtoisille kouluttajille
on erinomaista. Ilahduttavaa on se, että Ilmapuolus-

tuspiirin koulutus koskettaa suurta joukkoa lennoston henkilöstöä, ja että se koetaan tärkeänä palkatun
henkilöstön keskuudessa. Tämä seikka tekee yhteistyöstä entistä palkitsevampaa.
Hyvässä Ilmapiirissä kevättä kohti!
Paku
Ari Pakarinen
koulutuspäällikkö
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
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Etelä-Satakunnan Puhelimen kahvio täyttyi tiedojanoisista reservin aktiiveista, kun Sastamalan Reserviupseerit ja Vammalan Reserviläiset olivat koolla yhteisessä syksyn vuosikokoushetkessä.

Kyberasiaa vaikka tikusta
Kapteeni Juha-Matti Salmenpohja
Panssariprikaatista luennoi Sastamalan resrervijärjestöjen vuosikokouksien
alkuun kyberuhkista ja valtion kyberturvallisuusstrategiasta. Salmenpohja
opiskelee alaa Jyväskylän yliopistossa ja
tieto lisää niin sanotusti tuskaa.
Sana kyber tulee yllättäen amerikoista, jossa matemaatikko Norbert Wiener otti kybernetiikka-sanan käyttöön
jo 1940-luvulla kuvaamaan tietokoneita käyttäviä ohjausjärjestelmiä. 70
vuotta myöhemmin eletään jo täyttä
kyberaikaa internetin syövereissä. Verkon käyttäjiä lasketaan olevan noin 2
mrd ja matkapuhelimien käyttäjiä yli
tuplasti enemmän. Aivan lähitulevaisuudessa nähdään rajoja rikkovat laitteet, jotka kommunikoivat verkossa jo
aivan keskenään yli triljoonan älyesineen voimin.
USB-tikku on iso riski
Pieni muistitikku voi olla maailmanlaajuinen murhe. USB-tikulla onnistuttiin
horjuttamaan Iranin ydinvoimalan turvallisuutta vuonna 2010 ja norjalaisen

pankin työasemat piiputtivat tikkusaasteesta pitkään vuonna 2013. NörttiSnowden kaappasi tikulla arkaluonoista tietoa maailmanuutiseksi ja on nyt
itänaapurimme suojeluksessa.
Ei siis ole aivan sama, kenen tikun
koneeseesi tai oman työpisteen koneeseen annat panna. Lievemmästä päästä
ajatellen haittaohjelma saattaa kaapata koneesi vain hyökkääjän käyttöön,
salakuunnella sen kautta tai muokata
tiedostoja tai vaikka jakaa salaisimmat
kansiosi netissä avoimesti.
Isommassa mittakaavassa tietokonetta voidaan käyttää terrorismin aseena
vakoiluun, rikollisuuteen ja vandalismiin, aktivismista ja parveilusta puhumattakaan.
Hoida homma
Jotta vältytään ikäviltä höyhennyksiltä
ja tervassauittamisilta, koneen kanssa
on syytä tehdä muutama diili:
- hoida päivitykset
- toteuta tiedostoista toimiva varmuuskopiointi (2x) ulkoisille kovalevyille
- varo kaikkia USB-tikkuja

Nettikäyttäytyminen on luku sinänsä:
- älä avaa epäilyttäviä sähköposteja saati
niiden liitetiedostoja
- ole terveesti epäluuloinen kaikkeen
netissä
- moni tosi upea asia on useimmin silkkaa petosta
- kaikki nettiin pantu pysyy siellä maailman tappiin
- älä pidä netissä yhteyttä tuntemattomiin
- hoida raha-asiat vain tutun pankin
kanssa
- ja lopuksi muista, että parhaatkin salaukset ovat murrettavissa
Nurmi jatkaa
puheenjohtajana
Sastamalan Reserviupseerit nuorensi
hallitusta hieman. Puheenjohtajana ja
varapuheenjohtajana jatkavat tutut nimet maj Aapo Nurmi ja kapt Jari Rankinen. Sihteerinä häärii ltn Markku
Kinnanen ja taloutta hoitaa ltn LariPekka Erkkilä. Urheilu- ja jotosupseeriksi valittiin vänr Sami Sandelin.
Tiedotusta rustaa kapt Jaakko Lampi-

mäki ja ammunnoista vastaa ltn Ville
Inna, perinnettä ja protokollaa hoitaa
ltn Jaakko Antola.
Yhdistyksen monipuoliseen toimintaan osallistumisesta jaettavan kiertopalkinnon, Harrastajan maljan, hallitus päätti antaa vuodeksi haltuun Sami
Sandelinille. Parhaan ampujan kunniakilven voitti yhdistyksen ammunnoissa Jaakko Lampimäki. Vuoden urheilijan pysti jätettiin kisailtavaksi ensi
toimivuoteen.
Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tulevan toimintasuunnitelman liitetietoineen. Yhdistys julisti
75-vuotista toimintaansa itsenäisyyspäivän aaton iltajuhlassa Hämeenkyrön
Koskilinnassa.
Vuosikokouksen puhetta johti ylil
Pertti Forsberg.
Ylikoskesta
kunniapuheenjohtaja
Samassa paikassa syyskokoustaneet
Vammalan Reserviläiset päättivät kutsua entisen puheenjohtajansa ja todella pikäaikaisen aktiivitoimijansa Mauri

Mauri Ylikoski kutsuttiin Vammalan
Reserviläiset ry:n uudeksi kunniapuheenjohtajaksi.
Tauno K. Mäkelä palkittiin Pirkanmaan Reserviläispiirin kultaisella ansiomitalilla.
Kapteeni Juha-Matti Salmenpohja tietää
mihin panee USB-tikun kiinni. Suojakotelossa siitä ei ole isoa harmia kenellekään.
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Vammalan Reserviläisten puheenjohtaja Jukka Niiranen (vas.) pokkasi Pirkanmaan Reserviläispiirin pronssisen ansiomitalin, hopeisena mitalin saivat vieressä seisovat Mika
Saarela ja Terho Seurala.

Kolmesta tukevasta riu'usta tehƟin kodan tukirunko, lisäpuita väleihin ja pressuja ympärille. Katon savuaukon suuruudella voi säädellä lämpöƟlaa ja samalla savurajan korkeuƩa
(nyt ei savu haitannut).

Tulentekopäivä Kurun suunnalla
Maastokauden avaus järjestettiin loppiaisen aikaan sopivassa -27 asteen
pakkassäässä. Paikalle saapui puolen
tusinaa maastohenkistä kurssilaista.
Keikan idea oli mennä metsään, siten ettei otettu lainkaan majoitteita
tai keittimiä mukaan. Liika lumi ei
ainakaan ollut haittana (5-10 cm).
Toki tulia pidettiin yllä ja vettä keiteltiin ”maastosta löytyneissä” pel-

tipurkeissa. Majoite valmistettiin
taaskin ”maastosta löytyneistä” pressuista ja kankaista. Nukkujien alle
saatiin tärkeä eriste 15–20 cm paksusta havukerroksesta, nyt kun oli
maanomistajan lupa rällästää metsässä vanhojen eräperinteiden mukaisesti.
Tero Ahtee

Kutsu

SRU:n puheenjohtaja, majuri Aapo Nurmi (vas.) onnittelee Harrastajan maljan uutta haltijaa vänrikki Sami Sandelinia aktiivisesta osallistumisesta vuoden toimintoihin. Sandelin
valittiin uutena jäsenenä myös yhdistyksen hallitukseen.

Ylikosken yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Ylikoski oli tästä kunnianosoituksesta syystä otettu ja ällikällä
lyöty, sillä tämä tuli kunniakirjoineen
niin sanotusti ”kukkapuskista”!
Myös muita toimijoita reserviläisten
parissa huomioitiin: Pirkanmaan Reserviläispiirin kultaisen ansiomitalin
sai Tauno K. Mäkelä. Piirin hopeisen
ansiomitalin saivat Terho Seurala ja
Mika Saarela ja piirin pronssisen ansiomitalin Jukka Niiranen.
Keitaalla ulkotulien
tuiketta ja mitalisadetta
Sastamalan Reserviupseerit ry palkitsi
75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuosien varrella pitkään talkootyötä tehneet
jäsenensä talkooansiomitaleilla Rudolfin Keitaalla pidetyssä Joulutulet-tapahtumassa. Yhdistyshän on kantanut
kortensa kekoon 2000-luvun alkupuolelta saakka toimintaeuroja saadakseen
mm. Vanhan kirjallisuuden päivien
pystytys- ja purkutalkoisiin sekä kysei-
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sen kirjamessualueen silmälläpitoon ja
opastukseen yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön
hopeisen ansiomitalin saivat:
Jaakko Antola, Pertti Forsberg, Ville Inna, Pekka Kiuru, Pekka Koski,
Jaakko Lampimäki, Aapo Nurmi,
Jari Rankinen, Pertti Sariluoto, Risto
Tuori ja Pertti Yli-Houhala.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön
pronssisen ansiomitalin saivat:
Lari-Pekka Erkkilä, Toivo Erkkilä, Juhani Haapanen, Raimo Halme,
Lauri Hämeen-Anttila, Matti Hämeen-Anttila, Sakari Härmä, Lauri
Inna, Markku Kinnanen, Juho Lampimäki, Simo Lehtomäki, Mikko
Mustanoja ja Pellervo Tuori.
Yhdistyksen maasto-, sissi- ja jotoskouluttajana pitkään toiminut ylil
Matti Hämeen-Anttila pokkasi samalla
myös Jalkaväen Säätiön ansioristin.
Jaakko Lampimäki

Tule seuraamaan vuoden 2016 suurinta
jääkäritapahtumaa Hämeenlinnaan!
Vuoden varmasƟ näyƩävin jääkäritapahtuma järjestetään
perjantaina 18.3.2016 Hämeenlinnassa Linnan kasarmilla.
Jääkäritykistörykmenƫ vieƩää tänä vuonna perinnepäiväänsä
todella näyƩäväsƟ Jääkäritykistön 100-vuoƟsjuhlan merkeissä.

Juhlapäivän avoin ohjelma
klo 10.00 Katselmus ja toimintanäytös, Linnan kasarmin piha
klo 11.30 Ohimarssi TampereenƟellä
klo 12.00-17.00 Vapaa sisäänpääsy Museo Militariaan, jossa
mahdollisuus tutustua museon laajan perusnäyƩelyn lisäksi aamulla avaƩuun valokuvanäyƩelyyn Jääkäritykistö 100 vuoƩa.
Toimintanäytöksessä esiintyvät myös Niinisalon Ratsastajien
suomenhevoset sekä Kankaanpään Seudun Tykistökillan ylläpitämä hevosvetoinen perinnevaljakko.

Tervetuloa juhlimaan yhdessä
Jääkäritykistörykmentin kanssa!

Jääkäritykistö 100 vuotta
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Kutsuvieraspöydässä Äetsän Reserviläisten kunniapuheenjohtaja Kaarlo Koukku (vas.) naurattaa muuta pöytäseuruetta: Tiina ja Aapo Nurmi, kenraali ja rouva Sipi,
Jari ja Minna Rankinen ja Jorma Suonio (edessä oik.).

75-vuotias SRU on
nuorekas ja ketterä
Sotien keskellä perustettu upseeriyhdistys jäi ajan melskeissä henkiin ja voi
hyvin. Matkan aikana yhdistyksen nimi
on vaihtunut kolme kertaa, sillä on ollut
20 eri puheenjohtajaa ja 18 eri sihteeriä;
paljon toimintaa, iloja ja suruja – täyttä elämää! Sastamalan Reserviupseerit
juhlisti vuosirajapyykkiä Hämeenkyrön
Koskilinnasssa itsenäisyyspäivän aaton
iltajuhlassa. Juhlan tervetulopuheessaan
puheenjohtaja, majuri Aapo Nurmi vertasi yhdistyksen perustajan majuri Hannes Raikkalan aikaa nykyiseen toiminnan suhteen ja totesi, että perustoiminta
on säilynyt, aika ja tavat vain ovat muuttuneet.

toksia ja muutaman RESUL:n valtakunnallisen ison tapahtuman. Vanhan
kirjallisuuden päivien talkoista on tullut
paikallinen yhdessätekemisen perinne.
MPK:n alueellisessa koulutustoiminnassa yhdistys on ollut mukana alusta
saakka ja se tukee myös vuosittain omien jäsentensä kouluttautumista asiaan
varatun määrärahan puitteissa.
Vaikka maailma on nyt epävakaa, yhdistyksen tulevaisuus on valoisa, kun
nuoret upseerit ottavat vastuuta hyviksi
havaituista toiminnoista entistä enemmän.

Aapo Nurmi (vas.), RUL am; Lari-Pekka Erkkilä, RULham; Markku Kinnanen, RUL ham
ja Ville Inna PirRUP kam.

Paikallisuus yhdistää
SRU on tänä päivänä vahva alueensa reservin upseeriston yhdysside vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Yhdistys
on monipuolisesti mukana paikallisissa perinnetapahtumissa ja piiri- ja liittotason toiminnoissa ja järjestää lisäksi
omia, jäsenistölle kohdennettuja erityistilaisuuksia. Siksi yhdistys on onnistunut pitämään kotipaikkakunnalta kotoisin olevat reservin upseerit kohtuullisen
hyvin rivissään. Jäsenmäärä viime vuosikymmeninä on keikkunut tasaisesti sadan molemmin puolin ja juhlapäivänä
jäseniä oli kaikkiaan 99 henkilöä. Jäsenistä kolmannes osallistuu vuosittain
suhteellisen aktiivisesti yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
Ammuntaa, jotoksia,
koulutusta ja talkoita
Koko ajan työtä on tehty maastossa ja
ampumaradoilla. Sotilaskiväärin huippuampujamme Erkki Melartin voitti
aikoinaan liki 40 RUL:n mestaruutta.
Jotosjoukkueemme ovat vuodesta 1985
alkaen kolkutelleet valtakunnallisten jotostapahtumien kärkisijoja niin syksyllä
kuin talvellakin. Yhdistys on järjestänyt
paljon piiritason kilpailuja, pienoisjo-

Juhlivia SRU:n aktiiveja ja puolisoita: Jenni ja Lauri Inna (vas.), Ville Inna, Markku Kinnanen, Maiju ja Jari Kuusela sekä Samuli Talvia
(edessä oik.).
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SRU:n pj majuri Aapo Nurmi toivotti juhlan vieraat tervetulleiksi Koskilinnaan.

Suomen vanhin RUL:n
yhdistys 90 vuotta
Kanta-Helsingin Reserviupseerit juhlisti 90:n vuoden taivaltaan näyttävästi RUL:n liittovaltuustokokouksen jälkeen Katajanokan Kasinolla 28. marraskuuta. Juhlivan yhdistyksen puheenjohtaja Pirkka
Jalasjoki (pikkukuva) oli syystäkin tyytyväinen silmätessään täyttä Kenraalisalia. Juhlakutsua oli noudatettu niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin
ja olipa paikalle saapunut väkeä myös Virosta. Juhlamaljojen ääressä RUL:n puheenjohtaja Mikko
Halkilahti (2. vas.), toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallio, Kallion selän takana näkyvät liittovaltuuston
varapuheenjohtajan Markus Lassheikin kasvot ja
vasemmalla pöytäseurueen kanssa jutustelee salolainen liittovaltuustoedustaja Tapio Turunen.

Jaakko Lampimäki

Juhlapuheessaan kenraalimajuri Kalervo Sipi konkretisoi
asioita: ”Elämme Euroopassa itsenäisenä valtiona rauhan
aikaa, mutta tänä päivänä tykit puhuvat sodan kieltä vain
tunnin lentomatkan päässä Helsingistä!”

Vuoden toiminta hanskassa
SRU lähtee rakentamaan jotos- ja ammuntapohjaista
kalenteria perhe- ja perinnetilaisuuksia unohtamatta
yhteistyössä muiden alueen maanpuolustusyhdistysten kanssa. Myös RUL:n lanseeraama Toimintapäivä
on ollut agendassa jo useana vuonna. Lisäksi yhdistys
tavoittelee tulevaisuudessa erityisen Vänrikkipäivän
järjestämistä alueen nuorille upseereille. Jäsenmäärän nostaminen selkeästi yli sadan on mahdollinen
tavoite.
Tunnustusta tehdystä työstä
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali ripustettiin Aapo Nurmen rintaan. Hopeisen RUL:n
ansiomitalin saivat Lari-Pekka Erkkilä ja Markku Kinnanen. Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultaisen ansiomitalin sai Ville Inna.
SRU luovutti standaarinsa Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry:lle, joka juhli samassa paikassa ja samaan
aikaan 60-vuotista toimintaansa.
Tilaisuuden juhlapuheen piti kenraalimajuri Kalervo
Sipi peilaten Suomen Puolustusvoimain uudistuksia ja
lähihistorian tapahtumia tämän päivän maailmanpolitiikkaan.
Jaakko Lampimäki
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Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta järjestää

Kartat, koordinaatit ja suunnistus
-teemapäivä 9.4.2016

JOTOSKOULUTUS-TEEMAILTA eli INFO

MPK ja Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta järjestävät:

29.3.2016 klo 18.00-21.00
TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä jotoksille,
selventää mikä tai mitä jotos oikein on, sekä antaa
kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille.
Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee reittinsä,
yöt nukutaan, kaikki varusteet, muona ja majoite
kannetaan partion mukana. Jotos on käytännössä
kuin partiotaitokilpailu. Partion koko on 2-5 henkilöä.

KARTAT, KOORDINAATIT JA SUUNNISTUS
lauantaina 9.4.2016

KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat varusteet,
valinnaiset lisävarusteet, jotoksille sopiva vaatetus,
kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet. Tyypillisiä
jotosreittejä ja reittivalintoja valoisalla ja pimeällä. Mahdollisia ja tavanomaisia jotostehtäviä.
Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.

TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista
teoriassa ja käytännössä 1:25000 ja 1:50000
koordinaatistoissa (MGRS ja UTM34), eli koordinaattien
lukemista ja kirjoittamista peruskartan ja maastokartan
"punaisella ruudukolla". Aiheena ovat siis
nykyiset EUREF-FIN kartat. Myös viranomaismuotoista
(ddd mm.mmm) maantieteellistä koordinaatistoa käsitellään (WGS84).
Käytännön harjoittelussa lähimaastoissa on
paikantamista etäisyyden arviointia, suunnalla
kulkua ja kompassin käyttöä.

PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto,
Väinölänkatu 2, Tampere.

AIKA: klo 9.00-18.00 (kahvitaukoja sekä
ruokailutauko on päivän aikana).

AIKA: kello 18.00-21.00

PAIKKA: SATLSTO, Pirkkala.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.ﬁ

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.

HINTA: 22,00 euroa.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ
tai
kurssin johtaja Topi Jaakonaho,
topijaakonaho@gmail.com
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Suomen lippu saapui Koskilinnan juhlaan Hämeenkyrön Reservinaliupseerien tuomana. Kuva: Sirkka Ojala.

Hämeenkyrön
Reservinaliupseerit ry 60 -vuotta
Hämeenkyrön Koskilinnassa kokoontui
kourallinen alikersantteja perustamaan
Hämeenkyrön Reservin Aliupseerikerhoa. Ajankohta oli joulukuun ensimmäinen päivä 1955 eli yli 60 vuotta sitten.
Mallia otettiin Parkanon kerhosta,
joka oli perustettu jo kymmenen vuotta aiemmin. Hämeenkyrön kerho liittyi
myös juuri perustettuun Reservin Aliupseerien Liittoon. Liitossa oli tuolloin
28 jäsenkerhoa. Voidaan todeta, että Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry on yksi
Suomen vanhimpia vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä yhdistyksiä.
Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
kulmakivi on vahva maanpuolustustahto
ja yhteishenki. Nämä ovat näkyneet yhdistyksen toiminnassa kaiken aikaa. Alusta alkaen myös urheilu on ollut keskeisellä
sijalla. On kilpailtu viestisuunnistuksessa, ammunnoissa ja ampumahiihdossa,
on pelattu jääkiekkoa ja järjestetty Cooperin testejä.
Ammunta keskeinen
toimintamuoto
Yhdistyksellä on oma ampumarata, Honkala. Honkala on entinen suojeluskuntatalo Laitilan kylässä korkealla mäellä honkain keskellä. Suojeluskunnan toimiessa
ampumarata oli jo silloin 1930-luvulla
vilkkaassa käytössä. Alkuaikoina ampumarata-alue vuokrattiin Metsähallitukselta. Monien kireiden neuvottelujen ja
kokousten päätteeksi vuonna 2008 Metsähallitus päätti luopua maa-alueesta.
Kauppakirjan Metsähallituksen kanssa
allekirjoittivat Hämeenkyrön Reserviupseerit ja -aliupseerit. Ampumarataa on
vuosien myötä kunnostettu talkootyönä
nykyajan vaatimuksia vastaavaksi.
Ampumaharrastukseen on tulossa parannus, kun yhdistys saa ilma-aseradan
Koskilinnan juhlassa palkitut vasemmalta Jarno Valkama, piirin hopeinen
ansiomitali, Juhani Ahola kutsuƫin
yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi,
Jorma Heikkinen, yhdistyksen huomionosoitus, Harri Mokkila, yhdistyksen
huomionosoitus, Ari Lehtonen, piirin
kultainen ansiomitali soljen kera, Jussi
Saari, piirin hopeinen ansiomitali, Sirkka Jokinen, piirin pronssinen ansiomitali ja Juha Luukkanen, yhdistyksen huomionosoitus. Kuva: Raimo Ojala.

Hämeenkyrön kirkolle. Sisätila mahdollistaa ympärivuotisen harjoittelun ilmaaseilla.

Naiset mukana
toiminnassa

Monipuolista toimintaa
Osallistumiset kunniavartioihin sankarihaudalla ja itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin ovat kuuluneet aina yhdistyksen
jäsenten velvollisuuksiin.
Fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitämisen tueksi sisältyy yhdistysten toimintaan leirejä ja jotoksia. Jokavuotiset Isälapsileirit ovat nousseet huippusuosituiksi
kuten myös Kevätyön koukkaukset.
Reserviläisurheiluliiton
perinteinen
syysjotos järjestettiin 15–17 päivänä
syyskuuta
2006
Hämeenkyrössä.
Lähes 150 vapaaehtoista toimijaa vei
tapahtuman onnistuneesti läpi. Satojen
tuntien talkootyö ei mennyt hukkaan,
sillä lähes kolmen päivän vaellus oli mieluisa kokemus niin osallistujille kuin järjestäjillekin. Suurtapahtuma onnistui yli
odotusten.
Yhdistyksemme on ollut mukana monissa tapahtumissa järjestysmiehinä ja
esimerkiksi Myllykolun kesäteatterin
katsomorakennustyö-hankkeessa vapaaehtoisina talkoohenkilöinä.

Liiton sääntöjen mukaan naiset eivät
voineet aivan yhdistyksen alusta asti
kuulua varsinaisina jäseninä toimintaan,
joten yhdistykseen perustettiin naistoimikunta.
Vuonna 1995 tehdyllä päätöksellä liiton sääntöjä muutettiin ja liiton nimi
muutettiin Reserviläisliitoksi. Hämeenkyrön Reservinaliupseerit muuttivat
sääntöjä, mutta eivät nimeä. Muutoksen
jälkeen Hämeenkyrön Reservinaliupseerien jäsenyys on nyt mahdollista kaikille
Suomen kansalaisille sotilasarvosta
riippumatta. Naisjärjestö lopetettiin
ja naiset siirtyivät miesten rinnalle
samanarvoisiksi jäseniksi.
Sääntömuutos osoittautui onnistuneeksi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli
sääntömuutoksen aikaan 150 ja jäsenmäärä alkoi vuosittain nousta. Nykyään
maksavia jäseniä on noin 290.
Yhdistys jatkaa eteenpäin Hämeenkyröläisen Nobel-kirjailija Frans Emil Sillanpään marssilaulun sanoin ”Sama kaiku on askelten”.
Katariina Pylsy

Katariina Pylsy kertoi Hämeenkyrön reservinaliupseerien 60 vuotisesta historiasta.
Kuvat: Sirkka Ojala.

Juhlan tervehdyssanat Hämeenkyrön Reservinaliupseerien puolesta lausui yhdistyksen puheenjohtaja Jarno Valkama.
Kuva: Sirkka Ojala.
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA
MAALIS-ELOKUU 2016
MAALISKUU
1.3.-30.4.
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, vesa.valkama @ pp.inet.fi ja 050 551 4265.
1.3.
Senioreiden esitelmätilaisuus (avec) pidetään Technopoliksen Enqvist-kokoustilassa tiistaina
01.03.2016 klo 12.00. Esitelmän pitäjä on insmaj Jukka Merikoski, ja aiheena on: ”Sotatekniset yllätykset, sinkoase ja sen toiminta sekä psv:n uraaninuoliammus”. Tilaisuuden jälkeen on omakustanteinen lounas Technopoliksen ravintolassa. Ilmoittautumiset viimeistään 29.02.2016 Heikki Pekkariselle, s-posti heikki.pekkarinen @ pp.inet.fi tai GSM 0400833822.

Rintamanaisten toiminta on päättynyt ja yhdistyksen perinneasioista vastaa Sastamalan
Rauhanturvaajat ry. Yhdistyksen edustaja, vääpeli Markku Lindroos laskee seppelettä
Mirja Torran arkulle rouva Paula Hoikan kanssa (kuvassa). Sastamalan Reserviupseerit
ry:n kukkatervehdyksen arkulle toivat Aapo Nurmi ja Jaakko Lampimäki.

Sastamalan Rintamanaisten pitkäaikainen
puheenjohtaja Mirja Torra on poissa
Iisan talon topakka, suoraselkäinen ja
-puheinen emäntä, isänmaanystävä ja
-puolustaja Mirja Torra kuoli 93 vuoden ikäisenä Sastamalassa.
Hän oli aikakautensa paikallinen vaikuttava persoona: työteliäs, rehti ja avulias. Loppuun saakka hän seurasi aikaa ja

huolehti myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa ja asiaa.
Mirja Torraa jäivät kaipaamaan
omaisten lisäksi laaja ystävien ja
naapureiden joukko.
Jaakko Lampimäki

5.-6.3
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen Talvijotos, 5.-6.3. Pohjois-Karjala, Liperi. ResUL ja MPK ( 2
VEH). Lisätiedot Stefan Plomp s-posti: stefan.plomp @ gmail.com ja 050-468 5653.
16.03. Tampereen Reserviupseerit ry:n kevätkokous keskiviikkona 16.3. klo 18.00 Siivikkalan
majalla osoitteessa Vasamantie 238. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä osoitteesta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan kirkon luota klo 17.15 ja takaisin.
Ilmoittaudu yhteiskuljetuksiin tiistaihin 15.3. mennessä sähköpostilla:
tamru @ tampereenreserviupseerit.fi tai 040 556 0380.
17.3.
I-jotosrastitehtävä-koulutusilta, OSA 1, 17.3. klo 17.00-20.00, osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n
reservitoimistojen isossa nh:ssa. Lisätietoja Jaakko Uusitalo, s-posti:
jaakuusi @ gmail.com tai puh 040 822 9429.
29.3.
Seniorien esitelmätilaisuus (avec) pidetään tiistaina, maaliskuun 29 päivänä 2016 Technopoliksen
Enqvist-kokoustilassa alkaen klo 12.00. Esitelmän pitää Timo Mitrunen aiheesta Mannerheimin
terveys. Tilaisuuden kesto on n. 1 tunti. Esitelmän jälkeen on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen samassa kerroksessa olevassa ravintolassa. Ilmoittautumiset viimeistään 22.03.2015 mennessä Pauli Määttäselle, sähköposti: pauli.maattanen @ hotmail.com tai puh.0400 499156.

HUHTIKUU
14.4.
II-jotosrastitehtävä-koulutusilta, OSA 2, 14.4. klo 17.00-20.00, osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n
reservitoimistojen isossa nh:ssa. Lisätietoja Jaakko Uusitalo, s-posti: jaakuusi @ gmail.com tai
puh 040 822 9429.
23.4.
Maasto/JOTOS-koulutuspäivä käytännön harjoituksena, OSA 3, lauantaina 23.4. klo 10.00-18.00
Siivikkalan maja ja rantasauna. Lisätietoja Jaakko Uusitalo, s-posti: jaakuusi @ gmail.com tai
puh 040 822 9429.
28.4.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus torstaina 28.04. klo 16.30 alkaen ampumarata ja
Siivikkalan maja ja rantasauna. Uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen.

TOUKOKUU
7.5.
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina
07.05.2016 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 koulutus- tilaisuuteen 01.05.2016 mennessä sähköpostilla: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi tai 040 556 0380.
15.5.
TampereenTampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 15.5.2016 Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja
Teiskon hautausmailla. Lisätiedot Seppo Koivumäki, s-posti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi tai
puh 040 556 0380.

KESÄKUU

Tapaninratsastus toi perinneratsukot
jälleen Kangasalan keskustaan
Toisena joulupäivänä komea Hämeen Eskadroonan perinneratsuosasto
näyttäytyi taas Kangasalan katukuvassa.
Suojeluskunnan perinteitä ylläpitävä
Tapaninratsastus -tapahtuma järjestettiin vuoden 2014 tapahtumaa pienimuotoisempana, mutta se keräsi silti
innokkaita katsojia melkoisen joukon.
Ratsukot tekivät kunniakäynnin Kangasalan kirkkoa vastapäätä olevalle Suojeluskunnan muistokivelle, jonka paikalla
on aikanaan sijainnut Kangasalan Suojeluskuntatalo. Vuosina 1917–1944 talossa toimivat Kangasalan Suojeluskunta- ja
Lotta Svärd -järjestöt. Puheen suojeluskuntakivellä piti majuri res Jari Lindell.
Puheessaan Lindell totesi muun muassa,

Pirkan Viesti 1
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että Tapaninratsastus -tapahtumalla halutaan kunnioittaa suojeluskuntien itsenäisyytemme aamunkoitossa aloittamaa
vapaaehtoista maanpuolustustyötä, sekä
kiittää niitä miehiä ja naisia, jotka työllään ja uhrauksillaan turvasivat rakkaan
isänmaamme vapauden.
Muistokiveltä ratsuosaston matka jatkui entisille Suojeluskuntatalleille yliluutnantti res Janne Kurkisen johdolla. Talleilla suoritettiin myös juhlallinen
palkitseminen kun Kurkinen kiinnitti
Jaakko Marttilan rintapieleen Ratsumieskillan ansiomitalin.
Sirkka Ojala

4.6.
Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuhlan päivän kunniakäynti ja seppeleen
lasku 4.6.2016 klo 12.00 Kalevankankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhla- toimikunnan järjestämä
muistotilaisuus klo 18.00 Mannerheimin patsaalla Leinolassa, Lisätiedot Seppo Koivumäki, s-posti:
tamru @ tampereenreserviupseerit.fi tai puh 040 556 0380.

HEINÄKUU Toimisto lomalla
22.-24.7.
Valtakunnallinen Pioneeri & Suojelu -Jotos 2016, Koria (saa 2 VEH). Hyvin monipuolisia sekä
reserviläis- että kansalaistaitoja sisältävä jotos. Partioiden koko on 3-5 henkilöä. (Huom: Ilmoittautumiset järjestäjälle jo 30.5. mennessä !). Ilmoittautumiset & Lisätietoja
tamru @ tampereenreserviupseerit.fi

ELOKUU
5.-7.8.
Valtakunnallinen ResUL:n ’Syysjotos 2016’, Kainuun Prikaatissa (saa 2-3
VEH). Vuoden 2016 TÄRKEIN ISO JOTOS; Lähde mukaan! Partioiden koko 3-5
henkilöä. Kaksi sarjaa: Kilpa-sarja ja Retki-sarja. Kokoamme tähän tapahtumaan
myös ns. yhteispartioita koko Pirkanmaan alueelta; ilmoittaudu niihin rohkeasti
mukaan, jos et saa koottua itse omaa partiota. Osallistua voivat kaikki yli 15-vuotiaat; sotilasarvosta tai yhdistyksestä riippumatta! Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
tamru @ tampereenreserviupseerit.ﬁ Osallistujille on varattu maksuton linja-autokuljetus: Tampere-Kajaani-Tampere.

Tampereen
Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 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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Isis puhutti Nokialla –
Suonio jatkaa upseeripiirin
nokkamiehenä
Aluetoimiston yhteysupseerin, kapteeni
Anssi Kaunosen Isis-esitelmä Nokian
lukion auditoriossa ei jättänyt ketään
kylmäksi, vaikka kylmiltään ja vieraasta
materiaalista hän joutui esitelmän pitämään. Isis-järjestön häikäilemätön sotatoiminta, nousu ja odotettavissa oleva
tuho puhuttavat vielä pitkään. Kiitokseksi vaivannäöstään Kaunonen sai kotiinkannettavakseen ja luettavakseen
kelpo kerpon piirihistoriikkejä reservipiirien puheenjohtajilta.
Upseeripiirin syyskokous 11. marraskuuta meni itsessään läpi joutuisasti,
kunhan ensin saatiin oikeassa järjestyksessä paikallisen yhdistyksen puheenjohtaja, luutnantti Erkki Asmala nuijimaan asioita nippuun opettajapöydän
taakse ja luutnantti Hannu Ylistalo
Kangasalta kirjaamaan tehdyt päätökset.
Piirin puheenjohtajana jatkaa majuri
Jorma Suonio Tampereelta, joka näin
ollen ja virkansa puolesta sukkuloi liittohallituskokoukset myös jatkossa.
1. varapuheenjohtajana jatkaa kapteni Jaakko Lampimäki Sastamalasta

ja 2. varapuheenjohtajana yliluutnantti Mikko Ritakallio Kangasalta. Molemmat varapuheenjohtajat ovat piirin
mandaatilla RUL:n liittovaltuutettuja
vuoden 2016 liittokokoukseen saakka.
Kolmas piirin liittovaltuustoedustaja
on kapteeni Hannu Jokinen Nokialta.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma ei
antanut aihetta isommalle keskustelulle, yksimielisiä oltiin myös tulevasta
varainkäytöstä. Piirien eri toimikuntien omat suunnitelmat täydentävät nyt
päätettyä toimintasuunnitelmaa.
Piirihallituksen jäsenistö saadaan kokonaisuudessaan selville vasta joulukuun puoliväliin mennessä, kun yhdistykset ovat pitäneet omat syys- tai
vuosikokouksensa ja päättäneet piirihallitusedustajansa. Paikalle syyskokoukseen oli saapunut parikymmentä valtakirjaedustajaa ympäri Pirkanmaata.
Muistoksi piirikokousvierailusta Nokian yhdistys sai haltuunsa taattua
maanpuolustushenkistä kirjallisuutta
omistuskirjoituksin.
Jaakko Lampimäki

Piirin puheenjohtaja majuri Jorma Siuonio kiittää kirjallisesti Nokian yhdistystä piirikokouksen järjestelyistä. Taustalla asioita kirjaa piirin sihteeri, luutnantti Hannu Ylistalo.
Sastamalan piirikokousedustaja majuri Aapo Nurmi (oik.) myhäilee protokollaa olemattomaan partaansa.
Yhteysupseeri, kapteeni Anssi Kaunonen Pirkanmaan aluetoimistosta kertoi piirikokousväelle Isis-järjestön tarinan.
Luutnantti Erkki Asmala toimi perinteen mukaisesti järjestävän yhdistyksen puheenjohtajana myös upseeripiirin syyskokouksen puheenjohtajana. Toimintasuunnitelman käsittely ja sen asiakeskustelun nopea tulos kirvoittivat helpotuksen hymynkareen kokouksen puheenjohtajan huulille.
Majuri Jorma Suonio iloitsi aidosti tultuaan valituksi myös neljänneksi kaudeksi piirin
puheenjohtajaksi. Ei ollut tosin muita ehdokkaitakaan.

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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kokouskutsut

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY
KEVÄTKOKOUS
16.3.2016 klo18.00
Siivikkalan maja
Vasamantie 238
Palkitsemiset
Kokousesitelmä, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
edustaja, PVLOGL
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat ja
yhdistyksen sääntöjen tarkistaminen
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen
Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä osoitteesta
Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan kirkon luota
klo 17.15 ja takaisin. Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen
tiistaihin 15.3. mennessä sähköpostilla:
tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi tai 040 556 0380.

TERVETULOA

Hallitus

Kokouskutsu
MAANPUOLUSTUSJUHLA ja
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON
PIRKANMAAN PIIRI RY:N
KEVÄTKOKOUKSET
Keskiviikkona 30.3.2016 klo 17–20.30
Sammon keskuslukio
Uimalankatu 5, Tampere
Maanpuolustusjuhlan ohjelma:
Ilmavoimien Soittokunta
Avaussanat
PSPR
Eversti Pertti Posti
”Panssariprikaati 2015”
Huomionosoitukset
Päätössanat
Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00
Maanpuolustusjuhla klo 18.00–19.20
Piirien kevätkokoukset klo 19.30–20.30
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät kevätkokousasiat.

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY
KEVÄTKOKOUS
Järjestetään tiistaina 26.4.2016 alkaen klo 18.00
PAIKKA: Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22. G
Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00–18.00
Kapteeni Anssi Kaunosen esitelmä:
AJANKOHTAISTA LÄHI-IDÄN TILANTEESTA
Esitelmä on avoinna myös yleisölle
__________________
Tampereen Reserviläiset ry:n sääntömuutoksen käsittely
ja sääntömääräiset kevätkokousasiat
Huomionosoitukset
Tervetuloa
Tampere 13.1.2016
Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta
Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä
piha-alueelle, josta G-portaaseen.
TKL:n linjat 11, 21, 32, ja 33. Poistumispaikka sairaalan pysäkki.
Linjojen 1 ja 26 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä
VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Tervetuloa!
MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N
KEVÄTKOKOUS

Piirihallitukset
Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

22.3.2016 klo 18.30
Irjalan makasiinilla, Irjalankuja 4, Tampere.

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu ja esitelmä.

Kevätkokoukset torstai 17.03.2016 klo 18.00

TERVETULOA

Härkikuja 6, Hämeenkyrö

Hallitus

Esillä vuosikokousasiat.

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N
JA IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET

TERVETULOA!

Hallitukset

pidetään IKATA:n Harmonikkamuseon tiloissa
keskiviikkona 23.03.2016 klo 18.00.
Kahvitarjoilu!

VUOSIKOKOUS

Sunnuntaina
24.4.2016 klo 15.00
Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Kokouksissa käsitellään sääntöjen
kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Hallitukset

Tervetuloa!

www.pirkanviesti.fi

Hallitus

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

2016

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
tiistaina 15.3.2016 klo 18.00
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon tiloissa,
Väinölänkatu 2, Tampere

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi
määräämät asiat.

Pirkan Viesti 1

Kahvit ja esitelmä

Ennen kokousta kuulemme Yliopiston Apteekin proviisori
Rami Kivistön kertovan itsehoitolääkkeiden yhteisvaikutuksista ja valikoidusti vitamiineista.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n johtokunta
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Komentaja Matti Eskolaa tervehtimässä vasemmalta Tampereen Reserviupseerien puheenjohtaja Mikko Hörkkö, Petteri Mattila, Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n puheenjohtaja Hannu Jokinen, Reservipiirien toiminnanjohtaja Päivi Huotari, Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Moijanen ja Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Jorma Suonio. Mukana pirkanmaalaisiin tutustumassa oli myös aluetoimiston uusi päällikkö everstiluutnantti Tommi Härkönen. (Kuvassa Matti Eskolan puolison vieressä).

Komentaja Matti Eskola
siirtyi reserviin
Pirkanmaan aluetoimiston päällikköä,
komentaja Matti Eskolaa muistettiin
12. joulukuuta monin tavoin. Matti tapasi yhteistyökumppaneitaan iloisissa tunnelmissa Kalevan lukiolla ennen arvokasta Tolvajärven taistelujen
muistojuhlaa. Matin viimeinen työpäivä aluetoimistolla oli itsenäisyyspäivänä. MPK:n piiripäällikön tehtävät Matti
vastaanotti vuoden 2016 alussa ja helmikuulla alkoi myös pesti MPK:n Pirkan-

maan koulutus- ja tukiyksikön (KOTU)
päällikkönä everstiluutnantti Ilkka Tillin jalanjälkiä seuraten. Pirkanmaan
aluetoimiston ohjaksissa on heinäkuun
loppuun asti everstiluutnantti Tommi
Härkönen. 1. elokuuta aluetoimiston
ottaa johtoonsa pioneeriaselajia edustava
everstiluutnantti Marko Alamäki.
Sirkka Ojala

Lisää kuvia löydät www.pirkanviesti.ﬁ -sivustolta
Rintamalotta Eira Laalahti tervehtimässä Mattia.

Hämeenkyrön tervehdyksen toivat Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Elina Paukkunen ja Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerhon
puheenjohtaja Ari Paukkunen.

Tervehdysvuorossa MNL Pirkanmaan
Piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen sekä
Hämeenlinnan Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Satu Rajala.

Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta luovutti Matille perinteisen lahjansa
adressin johon on koottu kuvia Matin neljän
vuoden taipaleelta Pirkanmaalla. Adressia
luovuttamassa olivat toimikunnan jäsenistä
puheenjohtaja, eversti Leo Ukkonen, (etualalla) Mariitta Hurme ja Sirkka Ojala. Kuva:
Raimo Ojala.

Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi luovutti Matille hienon panssarivaunun pienoismallin.
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Prikaatissa edellytetään hyökkäyshenkistä rohkeutta, aivan kuten Pajari edellytti joukoiltaan sotien aikana. Johtamiskoulutuksessa taas edellytetään tahtoa esimerkkiä
ja edestä johtamista aivan kuten Pajarikin. Kolmanneksi prikaatissa on tärkeää, että sotilaista huolehditaan. Järven mukaan kenraali Pajari tunnettiin kovana sotilaana,
mutta myös siitä, että hän huolehti sotilaistaan ja tunnettua olikin pajarilaisten joukkojen hyvä henki. Pajari
tunnettiin hyökkäyshenkisenä upseerina, jolla oli taktista
silmää. Myös prikaatissa noudatetaan taktisia periaatteita
joita ovat yllätys, nopeus, joustavuus ja voiman kohdistaminen sinne mistä parhaiten voitto saavutetaan.
Komentaja Järvi toi myös puheessaan esiin, että tärkein kaikessa on maanpuolustustahto. Järvi kertoi, että
maanpuolustustahto näkyy edelleen vahvana myös nuorten keskuudessa. Kun varusmiespalveluksensa päättäviltä
nuorilta kysytään onko kannattava puolustaa maata jos
meitä joku uhkaa, on vastausprosentiksi saatu 4,2 asteikon ollessa 1-5.
Järven mukaan Tolvajärven muistojuhla on ansainnut
paikkansa, sillä se muistuttaa meitä 70 vuotta sitten käydystä yhdestä raskaimmasta taistelusta, jolla saavutettiin
talvisodan ensimmäinen voitto. Tästä uskomattomasta voitosta talvisodan ihme sai myös uutta pontta. Tätä
voittoa voidaankin pitää tahdon taktiikan ja johtamisen
mestarillisena suorituksena totesi Järvi.
Juhlaesitelmänä kuultiin sotahistorian asiantuntija
Tuomo Juntusen kertomus kenraali Pajarin joukkojen
taistelujen tieltä. Upean lisänsä juhlaan toi myös Kalevan
lukion oppilaiden koskettava esitys ”Talvisodan henki”.
Sirkka Ojala
Pajarin Poikien puheenjohtaja Antti Numminen ja juhlassa lipuilla palkitut Helena Turpeinen ja Tuomo Juntunen.

Tolvajärven voitto oli tahdon, taktiikan
ja johtamisen mestarillinen suoritus
Kalevan lukion liikuntasali täyttyi jälleen 12. joulukuuta Tolvajärven taistelujen muistojuhlan kutsuvieraista.
Juhlan järjestelyistä vastasivat perinteiseen tapaan Pajarin Poikien perinneyhdistys ja Pirkanmaan aluetoimisto. Samalla vietettiin myös Pirkanmaan ja Tampereen
maakuntakomppanioiden perinnepäivää. Ennen juhlaa
maakuntakomppanioiden jäsenet suorittivatkin juhlavan
kunniakäynnin kenraalimajuri Aaro Pajarin muistomerkille Kalevankankaan hautausmaalla.
Juhlan tervehdyssanat lausui Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Antti Numminen. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö komentaja Matti Eskola
toi omassa palkitsemispuheenvuorossaan esiin, että vuoden 2015 aikana aluetoimistossa käynnistettiin järjestyksessään neljäs maakuntakomppanioiden rekrytointiin

tähtäävä peruskurssi. Eskolan mukaan peruskurssit on
otettu hyvin vastaan ja niillä saavutettuihin tuloksiin ollaan erityisen tyytyväisiä. Vuonna 2015 kaksikymmentä
seitsemän kurssilaista suoritti peruskurssit hyväksytysti ja
he siirtyvät taistelijoiksi Pirkanmaan ja Tampereen maakuntakomppanioiden riveihin. Juhlassa jaettiin ansioituneille taistelijoille ja yhteistyökumppaneille palkitsemisia.
Myös MAAKK:n taistelijoille jaettava arvokas kiertopalkinto ”Pajarin Nyrkki” siirtyi jälleen taistelijalta toiselle.
Juhlapuheessaan Panssariprikaatin komentaja, eversti
Pekka Järvi käsitteli lähinnä kahta asiaa, kertoen Panssariprikaatista sekä siitä miten prikaatissa koulutetaan
joukkoja Pajarin hengessä. Järvi sanoi että komentajana
hän asettaa reserviläisille, henkilökunnalle ja varusmiehille kolme vaatimusta, joista ensimmäinen on asenne.
Lukiolaiset lottina ”Talvisodan henki” esityksessä.

Eversti Pekka Järven mukaan myös nuorilla on vahva maanpuolustustahto.

Pirkan Viesti 1
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Sotahistorian asiantuntija Tuomo Juntunen
kertoi elävästi 15.12.1939 käydystä Ristisalmen ratkaisutaistelusta Metsänvartijalla. Taistelu oli Juntusen mukaan Tolvajärveäkin pahempi, sillä kaatuneina menetettiin 127 miestä.

Juhlan musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta. Juhla alkoi Jääkärimarssilla. Juhlassa
kuultiin myös Pirkanmaan aluetoimiston kunniamarssi Asemies.
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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
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Ruovesi

Virrat

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Vastaukset sivulla 24

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

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Sahalahti

Ylöjärvi

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Leijona heijastin

Kotiin tai

Tiedätkö?

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

lahjaksi

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

5€

Lisää tuotteita:

1. Missä maavoimiemme joukko-osastossa kokeillaan uutta palveluksen jaksottelua, jossa palveluksessa ollaan
kymmenen päivää ja sen jälkeen lomalla neljä päivää?
2. Kuka aloitti tämän vuoden alussa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) puheenjohtajana?

pirkanviesti.fi
Leijonavyö
Nyt uusi erä
kultasoljella!

3. Kuinka monta miinalauttaa on merivoimillamme?
4. Kuka valittiin tammikuussa vuoden 2015 sotilasurheilijaksi?
5. Kuinka monta varusmiestä saa vuosittain rekan kuljettamiseen vaadittavan CE-ajokorttikoulutuksen (sadan
tarkkuudella)?
6. Kuinka monta metriä keskimäärin juoksivat viime vuonna palvelukseen astuneet varusmiehet 12 minuutin
juoksutestissä?
7. Millä paikkakunnalla sijaitsee Pioneerikoulu?

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

2 kpl

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

Teräspikarit
nahkakotelossa

25€

Eko-olkalaukku

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

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

Adressit
esssit

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

8€

5€

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

20€

Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

/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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

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

Äitien tekemää
ruokaa

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

www.are.fi
Pirkan Viesti 1

2016

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

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

Kiitämme
tukijoitamme!

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala
• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt

Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)

www.lukkoluket.ﬁ

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

Pirkanmaa

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!
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

www.hyxal.ﬁ

Kiitämme
tukijoitamme!

Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta järjestää

HAVULAAVU TEEMAPÄIVÄ
lauantaina 26.3.2016
pääsiäisen aikaan
AIKA: kello 10.00 alkaen
PAIKKA: Teiskon takametsä, aika
lähellä Tampereen maantieteellistä
keskustaa.
SISÄLTÖ: tehdään havulaavu,
tai jos on paljon porukkaa niin
useampiakin.
Viime kerralla neljän henkilön
havulaavun tekoon kului
8 tekijältä 3 tuntia,
kun materiaalit olivat lähellä.
HINTA: maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
viimeistään 18.3.
Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

Valtavan tietomäärän hallitseva Kaarlo Koukku esitelmöi sotilaskiväärin kehityksestä Sastamalan Reserviupseerien ammuntapainotteisessa toimintapäivässä syksyllä 2015. Kuvat: Jaakko Lampimäki

Toimintapäivä koukutti

Lukkolaitteen kehitys näkyi sotilaskiväärin eri malliversioissa.

Pirkan Viesti 1

2016

Sastamalan Reserviupseerien ampumapainotteinen toimintapäivä Kiikan ampumaradalla oli oivallinen.
Asiantuntijaluennoitsija
Kaarlo
Koukku esitelmöi ja piti kalustoesittelyn sotiemme perusaseesta jalkaväenkivääristä. Versioita oli alkaen mallista
/91 aina viimeisimpään /39 malliin asti
eli esillä oli kaikkiaan kahdeksan eri kehitysversiota tästä monelle nykyupseerille jo hieman tuntemattomammasta
aseesta.
Tutuksi tuli ”alkuperäinen” Jalkaväenkivääri /91 ”Mosin-Nagant”, joka oli
käytössä Suomessa jo autonomian aikana sekä siitä kehitetyt erilaiset niin jalkaväen kuin suojeluskunnankin käyttöön
tehdyt mallit sekä ratsuväkeä varten tehdyt lyhyemmät mallit. Esillä oli muun

muassa jalkaväenkiväärit M/27 eli ”Pystykorva” ja M/39 eli ”Ukko-Pekka” sekä
Suojeluskuntajärjestön omat mallit kuten M/28-30.
Mielenkiintoisen esitelmän sekä aseisiin tutustumisen jälkeen pääsimme
ampumaan lähes käyttämättömällä, kehitysversiota ja mallia /39 edustaneella
aseella.
Samalla ammuttiin myös muilla kiväärikaliiperisilla yhdistyksen aseilla ja
9 mm pistoolilla. Päivä vierähti kuin
huomaamatta ehtoopuolelle. Mukana
oli alun toistakymmentä SRU:n jäsentä. Vuoden 2016 toimintapäivä vietettäneen samoissa merkeissä, mutta hieman
eri näkökulmasta.
Markku Kinnanen

KÖYSILASKEUTUMISKOULUTUS
17.4.2016 klo 9.00-16.00
TARKOITUS: köysilaskeutumisen
perusteiden opettelu ja harjoittelu;
solmut, tekniikat, turvallisuus.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto,
Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: Klo 9.00-12.00 teoriaa
sisätiloissa. Klo 12-13 omatoiminen
ruokailu- ja siirtymistauko. Klo 13-16 käytännön harjoittelua ulkorinteessä
(säävaraus).
Mitähän nuo ovat: laskeutumiskahdeksikko, sulkurengas, istuinköysi.
SUOSITELTAVA VARUSTUS: omia
varusteita ei tarvita. Vaatetusvinkkejä
ilmoitetaan ilmoittautuneille.
Jokainen osallistuu laskeutumisiin
omalla vastuullaan.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
HINTA: ei osallistumismaksua maanpuolustusjärjestöjen jäseniltä.
LISÄTIETOJA, ja ILMOITTAUTUMISET
viimeistään 10.4.:
Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ
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Kilpailukutsu 2016
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
PERINNEASE
Sastamala, Matinsuon rata la 2.4.2016 klo 9.00.
Resul sääntöjen mukaan.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).

•
•
•
•

Perinnekivääri 150m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300m)
Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls.
Perinnepistooli koulu 25m 30 ls
Perinnepistooli kuvio ("kaksintaistelu") 25m 15+15 ls.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288
tai sähköpostilla misal@jippii.ﬁ. Ilmoittautumiset yhdistyksittäin
24.3.2016 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sastamala, Matinsuon rata su 3.4.2016 klo 12.00.
Resul sääntöjen mukaan.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).

• Perinnekivääri 100m 15lks makuu+15lks pysty
• Perinnekivääri kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py
• Perinnepistooli 50m 30lks.
Sovellettujen sääntöjen mukaan.

• Perinnepistooli ”lyhyt” koulu 25m. Ennen v 45, mahduttava
tarkastus laatikkoon (alle 18cm).
• Perinnekiikarikivääri 150m 10lks kaiken maailman sotilasmallit,
ennen v45 kertatuli tai itselataava kertatuli. Jalka sotilaskelpoi-

nen. Kiikari suurennus ammuttaessa max 7, teknisesti max 9x.
Ei elektroniikkaa, valaistua ristikkoa, valopistettä. Ei parallaksi
säätöä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288
tai sähköpostilla misal@jippii.ﬁ. Ilmoittautumiset yhdistyksittäin
24.3.2016 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
HUOM!
Muistakaa ilmoittautua annettuihin määräaikoihin mennessä!
Osallistumismaksu on henkilökohtaisessa 13 euroa per laji ja
joukkueet 15 euroa per joukkue. Kisapaikalla ilmoittautuessa peritään lisämaksua +5 eur per laji, joista ei kirjoiteta kuittia.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL/Reserviläisliiton
sekä RESUL:n mestaruuskilpailuihin.

GPS-TEEMAPÄIVÄ 20.3.2016

Joulutulet Kangasalla
Kuvat: Timo Keskinen
Kangasalan joulutulille kerääntyi parisen
sataa vierasta kuulemaan joulun sanaa ja
nauttimaan mukavasta seurasta tulien äärellä.
Kangasalan seurakunnan tarjoamaa makkaraa ja glögiä olivat jakamassa Marja-Leena
Antila vas. Pia Keskinen, Ville Keskinen, Jan
Forss ja Väinö Hiltunen.
Kangasalan joulutulilla hartauden pitänyt
kenttäpiispa Pekka Särkiö saapui ratsusaattueessa Liuksialan kartanon kappelille.

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.
Voit osallistua vaikkei sinulla omaa GPS-laitetta olisikaan.
Autonavigaattoreita taikka ilmailu- ja veneilylaitteita ei ehditä
käsitellä lainkaan.
Aamupäivän (10.00-12.00) teoria on sisätiloissa,
ruokailutauon (12-13) jälkeen on käytännön "rastirata" ulkona
(ei säävarausta).
AIKA: klo 10.00-17.00 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja
omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).
JÄRJESTÄJINÄ: MPK, TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
Tampereen paikallistoimikunta.
PAIKKA: Tampereella.

VUODEN 2016 PAIKALLISIA JOTOKSIA

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

6.-7.5.2016 KEVÄTYÖN KOUKKAUS
Äitienpäivän viikonlopun pe-la. Leppoisa avaus jotoskauteen jo 1980-luvun lopulta lähtien,
tänä vuonna Hämeenkyrössä (paikkakunta vaihtuu vuosittain). 2-3 henkilön partiot.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.

19.-20.8. SUVIYÖN JOTOS
Tämä on vanhin piirien alueen jotos, alkanut 1980-luvun alkuvuosina. YLEENSÄ lakkiaisten ja juhannuksen välissä pe-la oleva piirien alueen huomattavin jotos. 3-4 henkilön partiot. NYT ELOKUUSSA!

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

24.9. OPISKELIJARESSUJEN (TAKORU) PARTIOTAITOKILPAILU
Yhden vuorokauden eli aamusta iltaan keikka MPK:n kurssina, ei yöpymistä. Tehtävät ovat sotilaallispainotteisia. Nuoria kutsutaan mukaan tuonne. 2 henkilön partiot.

VUODEN ISOJA JOTOKSIA
5-7.8. RESUL:N SYYSJOTOS
Vanhin jo 1970-luvun alkuvuosina retkeilyseminaarin nimellä aloittanut valtakunnanjotos. Rastit ovat
sotilaallispainotteisia ja partion suosituskoko 4 henkilöä. NYT ELOKUUSSA!
9-11.9. PAHKIS SISSIJOTOS
Jotosten aatelia, PAHKIS ei ole huono vaihtoehto. Kaksi osastoa jakautuu partioihin joita ohjataan radioilla tiettyinä aikoina auki oleville rasteille, vältellen maali/vastaosastoa. MPK:n kurssi.

Vastaukset

3.- 4.9. HAGELLUS
Yhtä mittavan historian omaava jotos, jonka tukikohta on Osatun maja Kaanaan itäpuolella eli juuri Oriveden puolella. Ajankohta on USEIMMITEN kaatuneitten muistopäivän la-su, nyt ajankohta
on siirtynyt poikkeuksellisesti syyskuulle. 2-3 henkilön partiot.

HINTA: ei osallistumismaksua.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 20)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jääkäriprikaatissa
Tapio Peltomäki
Kolme
Kersantti Ari Mannio
Noin 1000

2423 metriä
Lappeenrannassa

