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Kohti eduskuntavaaleja
Reserviläisliiton
liittokokousviikonloppua vietettiin 16.-18.11.2018 Hämeenlinnan Aulangolla juhlistaen samalla Etelä-Hämeen Reserviläispiirin
60-vuotista taivalta. Samassa yhteydessä julkaistiin myös ensi kevään eduskuntavaaleja silmällä pitäen uusi vaaliohjelma, jossa on tärkeitä tavoitteita
vuosien 2019-2023 hallitusohjelmaan.
Tärkeimmäksi tavoitteeksi on kirjattu koko Suomen puolustaminen. Koko
Suomen puolustamiseksi vaaditaan nykyisten 280 000 hengen sodanajanjoukkojen pitämistä vähintään ennallaan. Jos
realisteja olemme, niin tuollakaan vahvuudella ei todennäköisesti enää esimerkiksi pohjoisinta Suomea puolustettaisi
täysimittaisessa hyökkäyksessä.
Sodanajan vahvuutta voitaisiin nostaa esimerkiksi ns. aktiivireserviläisten
avulla, joiden perustamista liitto vaatii
selvitettävän. Aktiivireservi muodostettaisiin sijoittamattomista reserviläisis-

tä ja aseistettaisiin tavanomaisin jalkaväkiasein. Osaamista ylläpidettäisiin
Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusten sekä omatoimisen osaamisen kehittämisen avulla. Toki
vaaditaan myös, että jokainen sodanajan tehtävään sijoitettu reserviläinen
kutsutaan vähintään kertaalleen kertaamaan sijoitusaikanaan. Tämä vaatisi
lähes 30 000 reserviläisen kutsumisen
kertausharjoituksiin vuosittain.
Miesten yleinen asevelvollisuus on
myös ehdottomasti säilytettävä, mutta
sen rinnalle vaaditaan kutsuntojen
laajentamista
koskemaan
myös
naispuolista väestöä. Liittomme tavoittelee naisten maanpuolustustietämyksen
ja -tahdon kasvattamista sekä naisten
asepalveluksen suosion kasvattamista.
Samalla varmasti myös voitaisiin ohjata
syrjäytymisvaarassa olevia naisia yhteiskunnan tukitoimintojen pariin, kuten

nuoria miehiä jo ohjataankin kutsunnoista. Samalla olisi syytä selvittää asepalveluksen rinnalle toteutettavan kansalaispalveluksen mahdollisuuksia. Se
voisi korvata nykymuotoisen siviilipalveluksen ja olla sisällöltään enemmän
poikkeusolojen ja häiriötilanteiden suorituskykyämme kasvattava. On tärkeää,
että me muistamme ensi kevään vaaleissa äänestää maanpuolustusmyönteisiä
ehdokkaita.
Itsenäisyyspäivänä reserviläistoiminta
oli jälleen näyttävästi esillä muun muassa
Tampereella, jossa marssittiin perinteisesti Talvisodan henki -muistomerkiltä
Kalevankankaan sankarihautausmaalle
ja edelleen ohimarssiin Kalevaan. Maanpuolustusväen itsenäisyyspäivän marssiperinne täytti jo kunnioitettavat 65
vuotta. Väkeä oli hienosti liikkeelle, sekä
yleisönä, että itse marssiosastossa. Myös
piirimme lippu hulmusi komeasti muiden mukana lippulinnassa.

Kohta jouluaaton koittaessa läpi Pirkanmaan näemme taas ryhdikkäät reserviläisten kunniavartiot sankarihaudoillamme. Olen itsekin rauhoittumassa
joulun viettoon kello 21-22 vartiovuorossa Kalevankankaan Sankariristillä.
Rentouttavaa ja rauhaisaa joulunaikaa sekä menestystä vuoteen 2019
toivottaen
Jarno Lahtinen
2. varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

”Jokainen suomalainen on maanpuolustaja”
Viime viikkoina on julkisuudessa ollut esillä MTS:n (Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta) julkaisema mielipidetutkimus, jonka mukaan
suomalaisten maanpuolustustahto on
laskenut ja se on alhaisin kolmeenkymmeneen vuoteen. Tulos on huomionarvoinen, sillä kuluvana vuonna naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen oli
ennätysmäärä hakijoita ja Euroopassa
sekä sen lähialueilla on ollut useita voimankäytön selkkauksia. Pirkanmaan
aluetoimiston päällikön, everstiluutnantti Marko Alamäen puhetta lainatakseni, uskottavan maanpuolustuksen
keskeisiä tekijöitä ovat ”tools, skills and
will” (työkalut, osaaminen ja tahto).
Parhaillakaan työkaluilla ja korkealla
osaamisella ei saada edes keskinkertaista tulosta aikaiseksi, jos tahto puuttuu.
Tässä on haastetta reserviläisjärjestöil-

le niin uusien jäsenten hankkimiseksi
kuin vetävän toiminnan toteuttamiseksi, mutta erityisesti tietoisuuden parantamiseksi. Vaikka puolustusvoimat on
pitänyt asekaluston tehdyin hankinnoin hyvällä tasolla ja niin varusmiesten kuin reserviläisten koulutusta on
kehitetty nykytilanteen vaatimukset
huomioiden, on meidän suomalaisten
panostettava tahtoon.
Kädessäsi oleva Pirkan Viesti -lehti on
saanut Vuoden viestintäteko -palkinnon. Tämä on hieno huomionosoitus
piiriemme tekemästä tiedotustyöstä yhdistyksille ja jäsenillemme. Erityiskiitos
tästä kuuluu aina niin uutteralle päätoimittajallemme Sirkalle. Tämä perinteisen painotuotteen lisäksi Pirkan Viestiin
kuuluvat sähköiset viestinnän muodot
internet sivuin ja sähköpostilla jaettavin
uutiskirjein, unohtamatta sosiaalisen

TAMMISUNNUNTAIN KIRKKOJUHLA
Sunnuntaina 27.1.2019 klo 18.00
TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA
Juhlapuhe rovasti Sauli Keskinen ja liturgi seurakuntapastori Jussi Houttu.
Musiikkia Ilmavoimien soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat,
urkuri Osmo Honkanen, kanttori Tuomas Laatu
Kolehti Tarton Suomen-poikien ja Pirkanmaan sotaveteraanien leskien huoltotyöhön.

Kansalaisjärjestöjen lippulinna
Tammisunnuntaita vietetään Vapaussodan alkamisen muistoksi.

Tervetuloa!
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry

median kanavia Facebook ja Instagram -sivuja. Mikäli et vielä ole kaikkiin
näihin tutustunut, niin joulun välipäivinä kannattaa investoida pieni hetki ajastasi ja olet paremmin perillä siitä mitä
piireissämme tapahtuu.
Suomen 101. itsenäisyyspäivää on vietetty monilla paikkakunnilla perinteisin
menoin ja juhlallisuuksin. Tänä vuonna
Pirkanmaalla sai ylennyksen 340 reserviläistä. Onnittelut kaikille ylennetyille
ja huomionosoituksen saaneille. Vuoden
kuluttua saamme tänne Pirkanmaalle
jälleen valtakunnallista huomiota, kun
Puolustusvoimien valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati järjestetään Tampereella.
Vuoden viimeiset päivät ovat pian käsillä ja on aika rauhoittua joulun viettoon. Joulunpyhien aikaan onkin hyvä
hetki vetää hieman henkeä, jotta jak-

samme taas tarttua uusin voimin uuden toimintakauden haasteisiin. Haluan
kiittää kaikkia yhdistyksiä, jäseniä ja yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta.
Rauhallista joulunaikaa kaikille!
Mikko Hörkkö
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

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

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI
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Pirkan Viestin
tiedotuskonsepti
kehittyy
”Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet vaipuvat unholaan.” Näin kuuluvat tuttuakin tutumman joululaulun
sanat ja tottahan tuo on, jo reilun viikon kuluttua on tämäkin toimintavuosi painumassa muistojemme joukkoon.
Lehti on kirjoittajiensa näköinen. Tämän ovat todenneet kirjoituksissaan jo
lehden edelliset päätoimittajat. Pirkan
Viestin tarkoitushan on kertoa Pirkanmaan alueella toimivien reserviläisyhdistysten ja maanpuolustusperinnettä
ylläpitävien yhdistysten toiminnasta ja
tukea toimintaa parhaansa mukaan.
Tähän lehteen materiaalia olikin aivan ylitsepursuavasti ja lehden kärsivällinen taittaja Maisakin jo totesi,
kun materiaalia aina vaan tipahteli lisää vielä itsenäisyyspäivänkin jälkeen,
että ”Voi hyvät hyssykät ja henkselit päälle!”. Harmikseni jouduinkin jättämään
monta hyvää juttua odottelemaan vuoden 2019 ensimmäisen lehden ilmestymistä. Lieneekö syynä materiaalitulvaan myös se, että tänä vuonna lehti
ilmestyi ensimmäisen kerran vain neljä
kertaa paperimuotoisena. Kaikki eivät
varmaan myöskään ole vielä sisäistäneet, että kuukausittain sähköpostilaatikkoon kolahtavat uutiskirjeet ns. korvaavat yhden paperilehden. Pyydänkin
jälleen yhdistyksiä kertomaan myös uusille jäsenilleen Pirkan Viestin uutiskirjeistä ja niiden tilauslinkistä pirkanviesti.fi -sivustolla.
Tässä lehdessä esittäytyy ensimmäisen kerran omalla aukeamallaan myös
TaKoRU eli Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry. Neuvottelut
Ressu-lehden siirtämisestä osaksi Pirkan Viestiä alkoivat jo puolisen vuotta sitten. Yhdistyksen Ressu-niminen
julkaisu ehti ilmestyä peräti 41 vuosi-

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Hämeenkyrössä tutustuttiin laseraseisiin
kertaa, mutta muun muassa postimaksujen ja muiden kulujen jatkuva kohoaminen sai yhdistyksen miettimään
uusia keinoja tiedotukselleen. Keskiaukeamalla oleva palsta on nyt siis osa
yhteistyösopimusta piirilehtemme ja
TaKoRU:n välillä. Mikäli tämä kokeilu
koetaan onnistuneeksi, jatkuu yhteistyö myös vuonna 2019. Nyt meillä onkin siis oiva mahdollisuus tutustua aktiivisen yhdistyksen toimintaan.
Syyskuussa saimme hyviä uutisia
pääkaupungista, sillä Pirkan Viestin
tiedotuskonseptille myönnettiin Vuoden viestintäteko -palkinto. Tämä oli
itselleni iloinen uutinen. Hienoa, että
tiedotuksemme on huomattu. Kiitos
palkitsijoille ja lehteen vuosien saatossa
materiaalia toimittaneille sekä Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry:n tukirenkaaseen kuuluville yrityksille.
Nauttikaa kynttilöiden loisteesta, kulkusten kilinästä, kuusen ja hyasinttien
tuoksusta ja hemmotelkaa vatsaanne joulupöydän antimilla.

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten jäsenillassa tutustuttiin laseraseisiin paikallisten reserviläisten opastuksella omassa toimintatilassamme.
Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut kuluvana vuonna yli 20 prosenttia aktiivi-

sen toiminnan ansiosta. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat muun muassa retket,
jotokset, erilaiset koulutukset, jäsenillat,
maanpuolustushenkiset juhlat ja maastoretket.
Elina Paukkunen

Hämeenkyrön Reservinaliupseerit järjestivät jo perinteeksi muodostuneen, kaikille avoimen polkukävelytapahtuman 20. lokakuuta. Matkaan lähdettiin Hämeenkyrön lentokentältä, josta jatkettiin kohti Ulvaan laavua.
Laavulla noin 12 kilometrin matkan puolivälissä paistettiin nuotiomakkarat ja vaihdettiin kuulumisia. Reitti
saatiin taivalta mukavassa loppusyksyn säässä ja myös muutama uusi reserviläinenkin saatiin innostumaan
toiminnasta. Kuva: Harri Mokkila.

Lämmin Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta. Hyvää joulunaikaa ja
Onnellisia hetkiä alkavalle uudelle
vuodelle!

Osaatko purkaa, huoltaa ja kasata pistoolisi? Kuva: Mika Salovaara.

Glock-huoltokurssi Matinsuolla

Maila Virtanen, Kaarina Kataja, Kristina Alho, Johanna Ahlgrén-Holappa, Päivi Pajunen ja Tiina Laalahti.
Kuva: Aulis Virtanen.

Messukylässä osallistuttiin
Joulupuu-keräykseen
Messukylän Reservin Upseerien Naiset ry:n hyväntekeväisyyskohde oli tänä
vuonna Joulupuu-keräys. Kädentaidot
messuilla auki olleeseen lahjakeräykseen toimitettiin Joulupuu-keräyksessä
toivotun mukaisesti itse tehtyjä lahjoja.
Messukyläläiset askartelivat puheenjohtajansa Maila Virtasen johdolla peh-

Pirkan Viesti 4
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moleluja jaettavaksi vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Pehmolelut
suunnitteli 10-vuotias Miina ja erivärisistä kankaista talkoiltiin kaikkiaan 9 pehmolelua. Lelut luovutettiin
Suomen Kädentaidot -messuilla Joulupuu-keräyspisteeseen Tampereen
Messukeskuksessa 16.11.2018.

Matinsuon Ampumakeskuksen paviljongilla opittiin sorminäppäryyttä marraskuun ensimmäisenä lauantaina. Siellä
pidetyn Glock-huoltokurssin järjestivät
yhteistyössä Vammalan Reserviläiset ja
Vammalan Seudun Ampujien kiväärija reserviläisjaosto. Kouluttajana oli Ari
Hietikko apumiehinään Henri Heiskanen ja Mika Salovaara.
Kurssilaisia oli paikalla varsin paljon,
joten porukka jaettiin kahteen ryhmään.
Näin jokaisella oli mahdollisuus oppia
yksilöllisesti opastettuna pistoolin purku,
kasaaminen, tarkastus ja huolto mahdollisimman hyvin. Myös laukaisun virityksiä päästiin kokeilemaan.
Miehiseen kurssilaisjoukkoon mahtui
yksi nainen, ja osallistujat olivat lähinnä Pirkanmaalta. Toki yksi autokunnallinen oli lähtenyt koulunpenkille Etelä-

Hämeestä. Kurssilaisista osalla oli jo oma
pistooli, osa kerää vielä kahden vuoden
ampumamerkintöjä aseenostolupaa varten.
Yhtä kaikki tietoa oli jaossa jokaiselle tuhdin annoksin. Parin tunnin aikana
purettiin osallistujien omat sekä yhdistyksen Glock-pistoolit niin pieniin paloihin
kuin kotona vain on mahdollista. Moni
jo oman aseen omistavakin tuli nyt puhdistaneeksi aseestaan ensi kertaa muutakin kuin piipun ja luisti-osan.
Kurssilaisten mielihyvä uusien niksien
oppimisesta näkyi ajoittaisina hymynpoikaisina kasvoilla. Tästedes uskallusta
jousien ja iskupiikin irrottamiseen löytyy
ja aseen toimintakunnon tarkastaminen
puhdistuksen jälkeen sujuu kuin vettä
vaan.
Eeva-Liisa Isosaari
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Asiantuntijalta
Rajavartiolaitos turvanamme
- Lukitsitko ikkunat ja ovet kotoa lähtiessäsi, ja oliko sinulla siten oikeus jättää ulos kylmään värjöttelemään kaikki
kodittomat, kysyi everstiluutnantti Matti Pitkäniitty puheenvuoronsa aluksi
Vapriikin auditoriossa Tampereella lokakuun loppupuolella pidetyssä ihmisten
kansainvälistä liikkuvuutta käsitelleessä
seminaarissa.
Pitkäniitty avasi seminaarissa rajavalvonnan näkökulmaa muuttoliikeongelmiin. - Milloin ja missä tilanteessa voimme sulkea valtion ovet, ja ketkä
päästämme sisään, hän jatkoi kysymysten esittämistä kuuntelijakunnalle. - Jotkut sanovat, että kaikki pitää päästää sisään ja jotkut sanovat, ettei ketään saa
päästää sisään. Toimiva vastaus lienee
jossain siinä välissä.
Suomi kuuluu niihin 26 valtioon, jotka muodostavat Euroopassa Schengenalueen. Schengen-maan kansalaiset voivat liikkua alueen maasta toiseen eikä
rajatarkastuksia ole.
- Schengen-alueelle saapuu vuosittain
laillisesti rajanylityspaikkojen kautta
noin sata miljoonaa ulkomaalaista matkustajaa. Siis sellaisia matkustajia, jotka
eivät ole minkään EU-maan kansalaisia.
Kuvatkaamme heidän määräänsä sadan
euron setelillä, totesi Pitkäniitty näyttäen kädessään olevaa rahasummaa.
Tähän verrattuna laittomasti maa- ja
merirajan kautta saapuvien määrä vastaa
20 senttiä. Vaikka julkisuudessa huomio
kiinnittyy laittomiin rajanylittäjiin niin
rajavalvonnan päähuomio kohdistuu rajanylityspaikoille.
- Esimerkiksi viime vuonna ensimmäisen oleskeluluvan saaneiden osuus olisi
sataan euroon verrattuna 3,20 euroa. Samalla voidaan pohtia myös rajavalvonnan roolia maahantulon hallinnassa. Sen
tehtävänä on saada ihmiset hallitusti viranomaistoiminnan piiriin. Täydellinen

maahantulon estäminen on lähes mahdotonta, sillä kokemus on opettanut,
että vaikka rakennetaan 10 metriä korkeita aitoja, tekevät laittomasti maahan
pyrkivät 11 metrin pituiset tikapuut, jatkoi Pitkäniitty.
EU:n näkökulmasta on keskeistä löytää ratkaisu, jolla mahdollistetaan laillinen liikkuminen matkailijoille ja
työväestölle. - Samalla on kuitenkin
löydettävä myös ratkaisu siihen, miten
Schengen-alueelta saadaan pois sellaiset
ihmiset, joilla ei ole oikeutta olla täällä.
Asia vaatii poliittista ja akateemista keskustelua sekä pohdintaa.
Kasvavien matkustajamäärien tarkastaminen edellyttää myös uuden tekniikan käyttöönottoa. Lähivuosina rajanylityspaikoilla siirrytään ulkomaalaisten
kohdalla käyttämään kasvokuviin ja
sormenjälkiin perustuvaa automaattista
tunnistamista.
Uusien teknisten mahdollisuuksien
myötä herää kysymyksiä. Esimerkiksi Kiinassa kasvojentunnistusteknologia
on edennyt nopein harppauksin, ja sitä
käytetään muun muassa rikollisten tunnistamisessa. - Myös meidän on tehtävä
arvovalintoja uuden tekniikan käytössä,
Pitkäniitty pohti.
Seminaarin päätyttyä everstiluutnantti
Matti Pitkäniitty ehti vielä valottaa Rajavartiolaitoksen toimintaa Euroopassa.
Hänen mukaansa Välimeri on Rajavartiolaitoksen kansainvälisen toiminnan
painopistealue, sillä sen alueelle kohdistuu voimakas muuttoliike. Suomalaisten
matkustajien ja yritysten näkökulmasta
on tärkeää, että vapaa liikkuvuus toimii
Schengen-alueella.
- Se edellyttää tehokasta ulkorajavalvontaa, jonka avulla kykenemme tunnistamaan ja rekisteröimään ulkomaalaiset
tulijat. Tämä auttaa myös turvapaikkaa
hakevien lupaprosessia, joka joidenkin

Pirkan Viestin viestintäkonseptille
Vuoden viestintäteko –palkinto
Syyskuun 12. päivä saimme iloisia uutisia Pirkanmaan
reservipiireihin, kun tiedotuskonseptimme Pirkan Viesti
palkittiin Helsingissä Vuoden viestintäteko -palkinnolla.
Palkinto luovutettiin reservipiirien toiminnanjohtajien
neuvottelupäivien yhteydessä.
Edellisen kerran Pirkan Viesti on palkittu vuoden piirilehtenä vuonna 2009. Reserviläisjärjestöjen jakama vuosittainen
vuoden piirilehti -palkinto muutettiin vuonna 2017 Vuoden
viestintäteoksi. Näin palkinto huomioi laajemmin nykyaikaisen viestinnän lukuisat kanavat ja muodot.
Lämmin Kiitos palkinnon luovuttajille sekä kaikille teille,
jotka olette vapaaehtoispohjalta tekemässä Pirkan Viestin
viestintää – yhteistyössä on voimaa. Viestintämme ei olisi
tässä laajuudessa mahdollista ilman lehden kustantajan Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n laajaa yritysjäsenten joukkoa. Kiitos kaikille PMT ry:n neuvottelukuntaan
kuuluville yrityksille taloudellisesta tuestanne. Tuen ansiosta
mm. piirilehtemme on ilmainen jäsenetu.
Pirkanmaa sai nimensä komeaan Vapauden vartiossa -kiertopalkintoon nyt neljännen kerran. Patsas on ihailtavana vuoden
ajan Pirkanmaan Reservipiirien toimistolla Tampereella.
Kuva: Raimo Ojala.

Everstiluutnantti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitokselta osallistui Tampereella
pidettyyn ihmisten kansainvälistä liikkuvuutta käsitelleen seminaarin paneelikeskusteluun.

kohdalla päättyy palauttamiseen pois
EU:n alueelta.
Suomi on ollut yhteisvastuullisesti valvomassa Euroopan ulkorajoja vaikeilla
rajaosuuksilla. Näin painetta ja vastuuta
on saatu jaettua eri maiden kesken.
- Ensimmäinen ja tärkein tehtävämme
on huolehtia Suomen rajoista. Kansainvälisyys on kuitenkin osa toimintaamme. Ulkovartioalus Merikarhu palasi
lokakuun puolessa välissä valvontatehtävistä Kreikan ja Turkin vastaiselta rajalta ja meiltä on ollut myös valvontakone
komennuksella Italiassa keskisellä Välimerenreitillä.
”Miten tavallinen kansalainen ja reserviläinen voi tukea Rajavartiolaitosta”

-kysymykseen Pitkäniitty vastasi kiittäen ja kannustaen. - Kaikki voivat edistää
yhteistä hyvää ja yhteiskunnan toimivuutta esimerkiksi ilmoittamalla viranomaisille epäillystä laittomasta toiminnasta. Näin voimme reagoida ongelmiin
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Suomi on kansainvälisillä mittareilla
mitattuna turvallinen maa. - Kollegat
ympäri maailmaa ovat meille kateellisia
kansalaisten ja viranomaisten välisen yhteistyön sujumisesta. Saksalainen kollegani totesi leikkisästi, että suomalaiset
hirvetkin ilmoittavat rajamiehille havaitessaan jotain epäilyttävää.
Eeva-Liisa Isosaari

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan reservipiirien
ilma-aseiden mestaruuskilpailut
2019
Loppiaisena 6.1.2019 I erä klo 10.00 , II erä klo 11.30
ja tarvittaessa III erä n.klo 13.00
Huom! Koelaukaukset 15 min ennen erien alkua
eli 9.45 ja 11.15
Nokian Portin ilma-aseradalla
Pirkkalaistie 3 Nokia
Lajit: ilmapistooli 40 ls ja ilmakivääri 40 ls
Sarjat: H ja D, H ja D50 , H60 -70 ja 75
Joukkueet: Yhdistyksittäin , ei sarjajakoa
Ilmoittautuminen viimeistään 29.12.2018 mennessä
pekkaniemela@saunalahti.ﬁ p.040-5220 760 Pekka Niemelä
Osallistumismaksut: 15 € , joukkueet 15 €
HUOM! Maksut suoritettava kilpailupaikalla.
Kilpailu on katsastuskilpailu ResUL :n mestaruuskilpailuihin
Tervetuloa kilpailemaan Nokialle
Pirkanmaan Reservipiirit ja
Nokian Seudun Ampujat
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Hengellinen palsta

Joulurauhaa – keskellä sotaa
Joulu lähestyy jälleen, ja jälleen odotan
sitä hartaan ilon vallassa. En varmaankaan ole ainoa. Toisilla ovat mielessä vielä tekemättömät jouluvalmistelut. Toisilla jo itse juhla. Toivottavasti odotus
voi päättyä jouluna iloiseen rauhaan ja
läheisten seuraan.
Yhtä lailla joulua odotetaan kristityissä kylissä Irakissa tai Syyriassa tai ItäUkrainassa, missä talot on pommitettu ja ihmiset paenneet taistelujen tieltä.
Siellä odotetaan sodan pimentämän taivaan alla kerran koittavaa rauhan aamua
profeetta Jesajan ennustuksen mukaan:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee
suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus…
Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on
annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan... Suuri on hänen valtansa, ja
rauha on loputon hänen valtakunnassaan.” (Jes 9)
Maailmassa on yhtä aikaa monenlaisia
todellisuuksia, mutta joululla on tuotavanaan niihin kaikkiin toisen maailman
valoa ja toivoa sekä sisimmän rauhaa. Siten joulu ruokkii meissä olevaa armon
nälkää.
Mitä sanottavaa tutulla Luukkaan jouluevankeliumilla on meille tänä jouluna?
Oma maailmamme on muuttunut turvattomammaksi paikaksi elää Euroopan
kiristyneen turvallisuustilanteen vuoksi.
Silti olemme itse turvassa verrattuna niihin miljooniin, jotka ovat ilman työtä,
asuntoa tai kotimaata.

Jeesus syntyi matkalla tilapäissuojaan, kaukana kotoa. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta, joka tulee toivoksi
keskelle huolta ja hätää. Paimenet siellä
jossakin vartiopaikallaan saivat ensimmäisinä keskellä yötä kuulla ilouutisen.
Kuinka paljon tänä päivänä on niitä ihmisiä, jotka kokevat olevansa ulkopuolisia, jotka eivät mielestään osaa uskoa
oikein, jotka käyvät harvoin kirkossa ja
jotka kokevat itsensä riittämättömiksi
Jumalan edessä?
Kaikille kuuluu yhtä lailla sanat: ”Teille on tänään syntynyt Vapahtaja”. Heille silloin ja meille tänään on syntynyt
Vapahtaja. Kuulin 95-vuotiaan sotaveteraanin kertovan oman joulumuistonsa heidän ollessaan ”siellä jossakin”.
Sotilaspappi meni jouluyönä etulinjaan
tapaamaan vartiomiehiä. Myrskylyhty
valaisi juoksuhaudassa pienen suojan.
Pappi puhui lyhyesti joulusta ja viittasi
vartiomiehiin, jotka valvoivat muiden
puolesta. Valoraketti kaarsi valovanan
taivaalle kuin joulutähti.
Tälläkin hetkellä suuri murros koskettaa elämän turvallisia puitteita. Emme
ymmärrä vielä sen kaikkia vaikutuksia.
Ensimmäisen joulun tapahtumat liittyivät ihmiskohtaloihin mullistusten
keskellä. Marian synnyttämisen aika tuli
”heidän siellä ollessaan” kaukana kotoa, ilman turvaa. Heidän siellä ollessaan Maria kapaloi Jeesus-lapsen ja pani
hänet seimeen. Myös paimenet olivat
omilla vartiopaikoillaan. Heidän siel-

lä ollessaan he saivat tiedon Vapahtajan
syntymästä.
Jumala tietää, missä kuljemme ja millaisten asioiden kanssa kamppailemme.
Hän antaa lohdutuksensa ja apunsa,
missä olemmekin. Jumala on siellä meidän kanssamme ja antaa taistelujen kes-

kellä sisimmän rauhan.
Toivotan kaikille Pirkan Viestin lukijoille läheisineen Jumalan siunausta ja rauhallista joulua.
Pekka Särkiö
kenttäpiispa

2.

1.

Lasse Miettinen Reserviläispiirin valokuvauskilpailun voittajaksi
Pirkanmaan Reserviläispiirin kesän valokuvakilpailuun ”Reserviläinen Suomen suvessa” osallistui kaikkiaan 13 valokuvaa kahdeksalta
kuvaajalta. Tuomaristossa kuvia arvioivat Pirkanmaan reservipiirien tiedotustoimikunnan varapuheenjohtaja, Eeva-Liisa Isosaari,
Tampereen Reserviläisten hallituksen jäsen, Jarna Vahlsten ja Pirkanmaan Reserviläispiirin sihteeri/tiedottaja Raimo Ojala. Voittajat palkitaan Varustelekan lahjakorteilla siten, että ensimmäinen saa
100 euron, toinen 50 euron ja kolmas 20 euron lahjakortin.
Lämpimät onnittelut Lasselle, Minnalle ja Johannalle ja
Kiitos kaikille kisaan osallistuneille!
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KOLME PARASTA KILPAILUKUVAA ARVIOINEEN
1. Melon voimalaitoksen padolla Nokialla. Upea kuva tyynen veden
peilauksesta ja tulevasta jotoksesta. Oranssi kypärä kiva väriläiskä.
Kuvaaja Lasse Miettinen
2. Lepohetki Bengtskärin majakalla. Kekseliäs kuvakulma. Reserviläisoloa kesäisellä kalliolla aaltojen loiskeessa. Kuvaaja Minna
Jokela
3. Liikuntaa Helvetinjärven maastossa Ruovedellä.
Töminää perisuomalaisessa maastossa. Mukavaa jatkuvuutta polun
myötä ja veikeää suoruutta ylöspäin niin pakkauksissa kuin puissakin.
Kuvaaja Johanna Peltomäki

3.
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Kannen valokuva: Tamperelaisen
maanpuolustusväen itsenäisyyspäivän
marssilla on jo 65 vuoden kunniakkaat
perinteet.
Kuva: Raimo Ojala

Sata vuotta hyvää elämää

Painos 7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari, varapj
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen, sihteeri
Esko Raskila
Mikko Ritakallio
Matti Salonen
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
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2019:

N:o
1
2
3
4

Aineisto Ilmestyy
6.2.
15.4.
3.9
27.11.

Kyröskosken koulun oppilaat ja henkilökunta järjestivät Armakselle mukavan yllätyksen. Kuva: Seppo Lahtinen / Aavakuva Ky.

1.3.
10.5.
26.9.
20.12.

Lokakuun 2. päivä Armas Kustaa Koivisto, kunniakansalainen ja yhdistyksemme Hämeenkyrön Reservinaliupseerit
ry:n kunniajäsen täytti kunnioitettavat
100 vuotta. Se on paljon vuosia. Kyröskoskella yksin asuva Armas on tyytyväinen oloonsa. Positiivinen elämänasenne
lienee yksi pitkän iän salaisuus. ”Minä
olen hyvässä kunnossa, mulla on niin
hyvä elämä”, sanoo Armas.
Sata vuotta sitten Helsingissä päivänvalon nähnyt Armas syntyi olosuhteissa,
jotka eivät olleet aivan helppoja, mutta hän kuitenkin selvisi elämään. Ensin
ruotsinkieliseen lastenkotiin, josta siirtyi
6 -vuotiaana kasvattilapseksi Kauhavalle
maalaistaloon ja kovaan työntekoon. Armas on elänyt vaiherikkaan, kolme sotaakin sisältävän, kovankin elämän. Hän on
elättänyt itsensä ja myöhemmin perheensä muun muassa metsä- ja kaivostöillä
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Armas
jäi Oy Kyro Ab:n kuorimolta ennenaikaiselle eläkkeelle hoitaakseen kotona sairasta vaimoaan. Armas jäi leskeksi 75-vuotiaana. Sota aika kesti hänellä täydet viisi
vuotta. Armas on talvi-, jatko- ja Lapin
sodan veteraani. Talvisodassa Armas palveli JR 23:n 5., 2. ja 3. komppaniassa
eteläpohjanmaalaisten porukassa, omilla monoillaan ja siviilivaatteilla sekä oma
reppu selässään. Rykmentin komentajana
toimi koko talvisodan ajan jääkärieverstiluutnatti Matti Laurila, maakuntansa
maanpuolustustahdon symbolihahmo.
III. armeijakunnan tehtävä oli puolustaa
Vuoksen tuntumassa olevaa pääpuolustuslinjaa, Mannerheim -linjaa Laatokasta Äyräpäähän ulottuvalla lohkolla. JR
23:n sotatie, jossa Armaskin taisteli, oli
siten jokseenkin sama kuin Suomen armeijan sotatie. Jatkosodan aikana Koiviston joukko-osasto oli PsJP, jonka mukana
hän siirtyi Karhumäkeen ja edelleen TaliIhantalan ratkaisutaisteluihin. Sitten tuli
vielä komennus Lapin sotaan ajamaan
saksalaiset pois Suomesta.
Armas Kustaa on erittäin hyväkuntoinen, virkeä sotaveteraani. Tyttärestä ja hänen perheestään löytyy tarvittaessa apua.
Sotaveteraanitoimintaan Armas osallistuu aktiivisesti muun muassa sotaveteraanien edustajana vuosittaisissa kutsuntatilaisuuksissa. Armas pitää fyysistä ja
henkistä kuntoa yllä päivittäisillä kävelylenkeillä, jotka suuntautuvat Kyröskosken koululle, jossa hän saa koululaisten
kanssa ruokailla ja samalla koululaisten
kanssa seurustelu pitää mielen virkeänä.

Kylätoimintakeskus Heiskalla Hämeenkyrön Sotaveteraanit ry:n sihteeri Juhani Ahola
kiinnitti Armaksen takin rintapieleen Suomen Sotaveteraaniliiton myöntämän Sotaveteraanien ansioristin. Ristiä oli Juhanin kanssa luovuttamassa yhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Valkama.

”

Jos mulla joskus on
tullut suru puseroon,
niin mä olen heittänyt
sen puseron pois.
– Armaksen motto

Armas sanoo, että koululaiset kunnioittavat häntä, ovat kohteliaita ja kilpailevat
siitä kuka saa avata hänelle ovia. Miltei tähän saakka Armas on käynyt myös kuntosalilla. Lisäksi seurakunnan tilaisuudet
ovat hänelle mieleisiä.
Kymmenen kuukautta itsenäistä Suomea nuoremmalle Armas Koivistolle on
Suomen tasavallan presidentti myöntänyt
SVR M-1 mitalin, Suomen Sotaveteraaniliitto on myöntänyt hänelle Sotaveteraanien Ansioristin, hänet on kutsuttu
Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry:n
kunniajäseneksi ja hän on kunniakansalainen, jonka presidentti kutsui tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle viime vuonna. Juhlaan hän

osallistui yhdessä tyttärensä Raili Äijälän
kanssa 1900:n muun vieraan keralla.
100-vuotisjuhliaan Armas vietti koko
viikon. Juhlaviikko alkoi perinteisen veteraanikerhon yhteyteen järjestetyllä tilaisuudella, jatkuen Kyröskosken koululla,
jossa koulun oppilaat ja henkilökunta yllättivät Armaksen järjestämällä koko piha-alueelle kunniakujan ja laulaen onnittelulaulun siniristilipun liehuessa salossa.
Lisäksi kylätoimintakeskus Heiskalla järjestettiin lämminhenkinen kutsutilaisuus,
johon Armakselle toivat onnittelunsa
muun muassa Reserviläisliitto, Pirkanmaan Reserviläispiiri sekä yhdistykset.
Juhani Ahola
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Everstiluutnantti Marko Alamäen mukaan yhtenä osoituksena pirkanmaalaisten vahvasta maanpuolustustahdosta on pirkanmaalaisten naisten ennätyksellinen
hakeutuminen naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen vuosina 2017-2018.

Pirkanmaalla monen
sotilasarvo yleni itsenäisyyspäivänä
Pirkanmaan aluetoimistolla vietettiin 5.
joulukuuta itsenäisyyspäivänä ylennettävien onnittelutilaisuutta. Tänä vuonna
Pirkanmaalla ylennettyjen reserviläisten
määrä oli suuri. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko
Alamäki kertoi tämän johtuvan muun
muassa lisääntyneestä kertausharjoitusten määrästä, kierrosta sodan ajan joukoissa sekä reserviläisten aktiivisuudesta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa. Pirkanmaalla ylennettiinkin
6. joulukuuta kaikkiaan 340 reserviläistä, joista reservin upseereja oli 96 ja reserviläisiä 244.
Everstiluutnantti Alamäki toi puheessaan esiin juuri julkaistun Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan
MTS:n vuosittaisen maanpuolustustahdon tutkimuksen tuloksen, jossa tuli yllättäen esiin, että suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut selvästi.
Alamäen mukaan tahdon heikkeneminen tulee ottaa vakavasti. Syyt siihen on
tutkittava ja tuloksista on tehtävä johtopäätökset ja sen jälkeen mietittävä miten tahtoa jälleen lujitetaan. Alamäen
mukaan on muistettava, että tool, skills
and will muodostavat kolminaisuuden,
jonka varaan maamme puolustus nojautuu ja tärkein näistä on tahto. Jos tahto puuttuu ei hienoilla sotavarusteilla ja
sotilaan taidoilla ole juurikaan käyttöä,
totesi Alamäki. Se että nuorten 20-25
-vuotiaiden maanpuolustustahto on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna

kaikkein eniten, on Alamäen mukaan
erittäin harmillista, koska puolustusvoimat on tehnyt viime vuosina paljon
varusmiespalveluksen kehittämiseksi.
Muun muassa palvelusaikoja on säädetty
opintojen aloittamisajankohtia myötääviksi, peruskoulutuskautta on sopeutettu varusmiespalveluksen alun helpottamiseksi ja simulaattoreiden määrää
on lisätty koulutuksen tehokkuuden ja
mielekkyyden lisäämiseksi. Menossa on
myös koulutus 2020 -projekti, joka entisestään modernisoi varusmieskoulutusta
kokonaisuudessaan, totesi Alamäki.
Alamäen mukaan naisten kutsunnat
sekä kansalaispalvelus ovat kelpo ideoita, mutta ne vaativat vielä merkittävää
jatkotutkimusta. Lisäksi niiden suunnitteluun ja toteutukseen olisi käytettävä muitakin viranomaistahoja ja organisaatioita kuin puolustusvoimia. Toinen
vaihtoehto olisi antaa puolustusvoimille
merkittävästi suuremmat talous- ja henkilöstöresurssit, mutta tällainen järjestely ei nykytilanteessa vaikuta realistiselta
vaihtoehdolta, koska puolustusvoimiin
kohdistuu jälleen säästöpaineita monelta
eri toiminnan taholta. Alamäen mukaan
on varmistettava, että yleinen asevelvollisuus tuottaa jatkossakin suuren kenttäarmeijamme tarvitsemat joukot.
Reserviläisen puheenvuoron tilaisuudessa käytti kapteeniksi ylennetty Minna Nyström. Hän kertoi, ettei lähes 24
vuotta sitten kutsunnoissa olisi uskonut, että ensimmäisten naisten joukossa

Maavoimien 1/96 saapumiserässä intin
suorittaneena ja johtajakoulutuksen saaneena olisi tässä tilanteessa, ylennettävänä kapteeniksi. Nyströmin toi esiin, että
vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisella on ollut iso merkitys hänen elämässään. Hän sanoi saaneensa intistä rohkeutta ja vahvuutta tehdä asioita, esiintyä
isojenkin ihmisryhmien edessä, olla välittämättä pienistä mokista ja ennen kaikkea oman saapumiseränsä tupakavereista
hän on saanut upean perheen loppuelämäkseen. Myös kertausharjoituksissa ja
nykyisessä sodanajan tehtävässään hän
on tutustunut loistaviin omien alojensa huippuosaajiin ja saanut heistä upean
kaverijoukon ja verkoston myös työelämään. Tehtävässään hän on päässyt myös
tutustumaan kotikuntaansa syvemmin.
Nyströmin mukaan puolustusvoimilta
saamastaan koulutuksesta hänellä on ollut työelämässä ainoastaan hyötyä.
Nyström myös totesi, ettei usko
maanpuolustustahdon hävinneen nuorisolta. Kolmen nuoren äitinä hän on
huomannut, että selkkaukset ja sodat
rajojemme ulkopuolella ovat herättäneet kiinnostuksen ottaa asioista selvää
ja tietää omasta historiastamme. Hänen
mukaansa Suomi ja sen itsenäisyys ovat
nuorille yhtä tärkeitä asioita kuin meille
muillekin.
Pirkanmaan alueella ylennettyjen tiedot löydät pirkanviesti.fi -sivustolta.
Sirkka Ojala

Järjestökoulutus
Kolmenkulmassa
Marraskuisena iltana kokoontui 20 piirimme maanpuolustusnaista järjestökoulutukseen ABC Kolmenkulmaan. Illan aikana käytiin läpi Maanpuolustusnaisten Liiton organisaatiota, koulutusjärjestelmää,
piirin toimintaa sekä tutustuttiin yhteistyötahoihimme. Liitossa on otettu käyttöön uusi koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa jäsenien koulutusmerkin suorittamisen. Jäsenemme osallistuvat ahkerasti
muun muassa MPK:n koulutuksiin.
Elina Paukkunen
MPK:n toiminnasta oli kertomassa MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola.
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Kapteeni res Minna Nystöm totesi: ”intissä
tulee myös vastoinkäymisiä kaikille sukupuolesta riippumatta, sitä kutsutaan elämäksi.” Nyströmiä vastoinkäymiset kasvattivat ihmisenä ja lisäsivät varmuutta toimia
itsenäisesti ja itsevarmasti.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri
Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi, www.mpk.fi

MPK:n kevään 2019
kursseja Pirkanmaalla
2.ͳ3.2. MPK:N JOHTAJAͳ JA
KOULUTTAJAKURSSIT
• Kurssinjohtajakurssi: antaa valmiudet toimia MPK:n kursseilla kurssinjohtajana
• Kouluttajakurssi: antaa oikeuden toimia
MPK:n kursseilla kouluttajana
• Huoltopäällikkö ja vääpelikurssi: antaa
valmiudet toimia kurssien vääpelinä

Vuoden kouluttaja on palomestari,
joka kuuntelee kasariheviä

16.ͳ17.3. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille
opetetaan maasto- ja erätaitoja

MPK:n Tampereen koulutuspaikan vuosijuhlaa vietettiin Satakunnan lennostossa 1. joulukuuta. Tilaisuudessa vuoden 2018
kouluttajan palkinnon pokkasi Hämeen Jääkäripataljoonan aliupseerikoulun sotilaspoliisilinjalta ensimmäiset oppinsa kouluttamiseen saanut Jarkko Savilepo. Tamperelainen 46-vuotias Savilepo on ollut mukana MPK:n toiminnassa jo vuodesta
2012 lähtien. Aktiivisena kouluttajana ja kurssinjohtajana Jarkko on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Jarkko toteaa, että hänen
ns. lempilapsiaan ovat lähitaistelukoulutus, joka koostuu kolmiosaisesta kokonaisuudesta sekä ampumakoulutus. Jarkko toimii
myös puolustusvoimien perusammuntojen johtajana ja hän on
poliisihallituksen hyväksymä voimankäytön kouluttaja. Jarkko
sanoo kouluttavansa muita mielellään, mutta haluaa myös kohentaa omaa osaamistaan kouluttautumalla.
Ammatiltaan Savilepo on palomestari ja hän työskentelee nykyisin Satakunnan pelastuslaitoksella. Pelastajakurssilta
Jarkko valmistui jo 90-luvun loppupuolella. Työvuosia onkin
kertynyt jo parikymmentä, niistä hän on työskennellyt KantaHämeen puolella yli neljätoista. Nykyinen Savilevon koulutus
on insinööri palopäällystö (AMK).
Jarkko on toiminut kouluttajana ensisijaisesti Pirkkalassa ja
Parolassa, mutta tarvittaessa auton nokka on kääntynyt kotikulmilta Hervannasta myös Santahaminaan, Säkylään ja Tuusulan Taistelukoululle, silloin kun Jarkon osaamista on kaivattu. Sotilasarvoltaan Jarkko on ylikersantti ja hän on myös
Pohjois-Tampereen Reserviläiset ry:n jäsen. Maanpuolustustyö onkin aina ollut erityisen lähellä Jarkon sydäntä.
Jarkko kertoo maanpuolustuksen lisäksi harrastuksiinsa kuuluvan ammunnan ja monipuolisen kuntoilun. Hän pitää hyvästä ruoasta, matkailusta, suomalaisesta luonnosta ja kasarihevistä sekä Haloo Helsingistä.
Sirkka Ojala

6.4. KARTAT, KOORDINAATIT JA
SUUNNISTUS
• kurssilla perehdytään suunnistuksen perusteisiin

Reserviläisen kuntokurssit

2.ͳ3.2. TALVITAIDOT
• kurssilla opetellaan toimintaa maastossa
kylmänä vuodenaikana
8.ͳ10.2. EPÄSUORAN TULENKÄYTÖN
KURSSI
• kurssilla koulutetaan epäsuoran tulenkäytön perusteita
15.3. PUOLUSTUSVOIMIEN
BͳAJOLUPAKURSSI
• illan aikana kurssilaiset saavat perustietoa puolustusvoimien ajoluvasta. He
saavat B-ajolupakirjan, jonka jälkeen
voivat ajaa puolustusvoimien henkilö- ja
pakettiautoja
15.ͳ17.3. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 1
• kurssilla opetellaan taistelijaparin taisteluensiavun perusteita
15.ͳ17.3. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekäsittelyn ja ammunnan perusteet

6.ͳ7.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 1
• kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia esimiehinä ja ihmisten johtajina
27.ͳ28.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 2
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1
kurssille. Kurssi on avoin kaikille omien
esimies- ja johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.
24.ͳ26.5. LÄHITAISTELUN PERUSͳ
KURSSI
• kurssilla perehdytään lähitaistelun perusteisiin
24.ͳ26.5. ERITYISRYHMIEN TURVAͳ
KURSSI
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien
toimintaan.
TERVETULOA MUKAAN!

LisäƟetoa ja ilmoiƩautumiset MPK:n
koulutuskalenteritarjonta -sivuilta
www.mpk.fi/Häme

Lähijaksot:

25.5.2019 Reserviläisen kuntokurssi 1
31.8.2019 Reserviläisen kuntokurssi 2
Kurssinjohtajina toimivat
Jarna Vahlsten ja Toni Malinen
Kurssin hinta 25€

Sijainti:

Satakunnan Lennosto

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa ja luoda edellytykset kurssilaisten fyysisenkunnon ja hyvinvoinnin kehittämiseen heidän omat lähtökohdat
huomioon ottaen. Kurssilla jokainen kurssilainen
asettaa itselleen tavoitteita omien lähtökohtiensa
pohjalta. Jokainen kurssilainen kohdataan yksilönä ja tavoitteet asetetaan kurssilaisen kanssa
yhdessä.

Sisältö:

Kurssi kestää toukokuusta syyskuuhun ja kurssiin sisältyy kaksi lähijaksoa johon sisältyy aihetta
koskevia luentoja sekä liikuntademoja.
Kevään lähijaksolla kurssilaisille annetaan tietoa
ja työkaluja kuntonsa kehitystyötä varten luennoin ja demo tunnein. Ensimmäisellä lähijaksolla pidetään lähtötason kartoittavat kuntotestit ja
asetetaan yksilölliset tavoitteet.

Jarkko Savilepo sai nimensä kolmantena koulutuspaikan komeaan kiertopalkintoon. Aiemmin palkintoon ovat nimensä
saaneet huollon sydän Matti Riipinen 2016 ja koulutuspaikan
lääkintävirtuoosi Kimmo Topi 2017.

Lähijaksojen välissä kurssilaiset toteuttavat
oman kuntonsa kehitystyötä käyttäen apuna
heille jaettua materiaalia ja sovelluksia (esim.
marsmars). Kurssi pitää yhteyttä toisiinsa sosiaalisessa mediassa, jossa kurssilaiset ja kurssin
kouluttajat vastaavat kysymyksiin ja kannustavat
toisiaan.
Toisella lähijaksolla syksyllä toistetaan samat
kuntotestit kuin keväällä. Myös yksilölliset testit
uusitaan. Kurssilaiselle annetaan palaute kehityksestä henkilökohtaisesti. Toisella kurssilla
annetaan myös tietoa terveellisten elämäntapojen ylläpitoon ja ohjataan MPK tuleviin liikuntakoulutuksiin.

Kohderyhmä:

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille jotka
haluavat tukea ja lisätietoa oman kuntonsa kehittämiseen ja ylläpitoon.

TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta
järjestävät:

KARTAT JA KOORDINAATIT
-TEEMAPÄIVÄ
9.3.2019 klo 10-17
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 ja vastaavat harjoitusaluekartat.
Myös viranomaismuotoista maantieteellistä
koordinaatistoa käsitellään (WGS84).
Aamupäivän aika kuluu sisätiloissa teorian
sekä karttaharjoittelun puitteissa, iltapäivällä
saattaa olla käytännön osuus lähimaastossa.
AIKA: klo 10.00-17.00
(kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).
PAIKKA: Tampereella,
katso tarkemmin www.takoru.fi.
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Laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuskoulutuksesta
Ensiaskeleena
valmiuspäällikköpilotointi
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen on kiinteä osa puolustuksemme kehittämistä. Vapaaehtoistoiminta
ylläpitää kaiken toimintamme perustana olevaa maanpuolustustahtoa sekä tukee puolustusvoimien toimintaa. Sillä
on erityisen tärkeä asema paikallisjoukkojen koulutuksessa sekä kansalaisten
turvallisuustaitojen edistämisessä. Puolustusministeriön johdolla valmisteltiin
syksyllä 2017 mietintö, jonka tavoitteena on lisätä panostusta vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys on 100%:sti
mietinnössä asetettujen tavoitteiden takana. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kuitenkin esitettyjen resurssien
hyväksymistä eduskunnassa.
Resursseja kohdennettaisiin esityksen
mukaan lisää nykyiseen puolustusvoimien MPK:lta tilaamaan sotilaalliseen
koulutukseen. Puolustusvoimat johtaisi kaiken sotilaallisen ase-, ampuma- ja
taistelukoulutuksen, johon MPK nimeäsi kouluttajat sitoutuneista toimijoistaan. Reserviläisille koulutus olisi ilmaista sisältäen muun muassa päivärahat
ja matkakorvaukset. Puolustusvoimien
aseita ja ampumatarvikkeita ei enää käytettäsi sotilaallisia valmiuksia palvelevassa MPK:n 2-korin koulutuksessa, vaan
se painottuisi johtamis-, aselaji- ja huoltokoulutukseen. Tämä linjaus otettiin
yllättäen käyttöön jo elokuussa. Se aihe-

utti kurssien uudelleenjärjestelyitä, sillä
puolustusvoimissa ei oltu varauduttu tähän riittävin resurssein.
Mietinnön pohjalta Puolustusministeriö laati hallituksen esityksen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.
Lakiesitys on tarkoitus käsitellä eduskunnassa vielä tämän vaalikauden aikana. Esityksellä pyritään saattamaan voimaan selvitysryhmän keväällä jättämän
mietinnön edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Tavoitteena on käynnistää
uusimuotoinen toiminta vuoden 2020
alusta. Uusi järjestely toisi 42 uutta virkaa puolustusvoimille ja 23 valtion rahoittamaa tehtävää Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle.
Rinnan lainsäädännön kanssa on tämän vuoden ollut käynnissä valmiuspäällikköpilotointi Helsingissä ja
Lahdessa. MPK on nimennyt valmiuspäälliköt, jotka ovat toimineet tehtävänantonsa mukaisesti aluetoimistojen
yhteydessä paikallisjoukkojen henkilöstöä rekrytoiden ja koulutussuunnitelmia
päivittäen. Kokonaisuudessaan pilotoinnilla on tarkoitus varmistaa MPK:n henkilöstöstä muodostettavan valmiuspäällikköjärjestelmän toimivuus sekä luoda
edellytykset valtakunnalliselle käyttöönotolle.
Maanpuoluskoulutusyhdistys 25 vuotta
Maanpuolustuskoulutusyhdistys täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Juhlavuo-

den teemana on ”MPK arjessa mukana”. Tampereen koulutuspaikalla teema
on näkynyt muun muassa lisääntyneenä
arjen turvallisuuskoulutuksena. Uutena
kohderyhmänä Lottaperinneliiton edustajille järjestettiin kurssi, jossa käsiteltiin
kodin turvallisuutta, kyberturvallisuutta
sekä katuturvallisuutta.
MPK saavuttaa myös tänä vuonna jäsenjärjestöjensä asettamat tulostavoitteet. Kursseillemme osallistuu yli 50 000
henkilöä, joista naisia on noin 10 000.
Edellä mainitun sotilaallisen koulutuksen tehostamisen lisäksi myös varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen panostetaan. Vuonna 2019 lanseerataan
kaikkien piirien alueilla uusimuotoiset
kotiseutuharjoitukset, joissa keskiössä
ovat yhteistoiminnassa kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa toimeenpantavat varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen kurssit. Hämeen piirin
kymmenkunta kurssia käsittävä kotiseutuharjoitus toimeenpannaan Lahdessa
syyskuussa 2019.
Vuosi 2019 tulee näyttäytymään
myös monilla liikunnallisilla tapahtumilla. Reserviläisurheiluliiton kanssa
on ideoitu ”Lisää liikettä” -kampanja.
Se sisältää muun muassa reserviläisten
kuntokursseja, varusmiespalvelukseen
lähtevien Kunnossa inttiin -kursseja sekä monenlaisia marssi- ja jotostapahtumia. MPK on mukana kesäkuussa Kangasalalla järjestettävän Jukolan
viestin järjestelyissä. Hämeen piiri johtaa elokuussa Kesäyön marssin Jyväsky-

lässä, vuonna 2020 marssi järjestetään
Tampereella.
Ase- ja ampumakoulutuksen ensi vuoden resurssit eivät ole vielä tätä kirjoitettaessa varmistuneet. MPK:n suunnitelmissa on hankkia myös omia MPK
kivääreitä nykyisten pistoolien lisäksi ja
näin mahdollistaa lisääntyvä ampumakoulutus. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, miten uusi laki vapaaehtoisesta
maanpuolustuskoulutuksesta eduskunnassa etenee.
Matti Eskola
piiripäällikkö
Hämeen maanpuolustuspiiri

MPK:n rautaisella ansiomitalilla 14.12. palkitut
Tiedottaja Juha Happonen
Tiedottaja Sirkka Ojala
Kouluttaja Taisto Törmä
Satakunnan lennostosta Mika Maksimoff
Onnea palkituille!

MPK:n Tampereen koulutuspaikan lähes 60 aktiivitoimijaa kokoontui 1.12. Satakunnan lennostoon kuulemaan piiripäällikkö Matti Eskolan infoa kuluneesta vuodesta ja suunnittelemaan myös tulevaa toimintavuotta. Ennen koulutuspaikan vuosijuhlaa kokoonnuttiin perinteiseen ryhmäkuvaan. Kuva: Raimo Ojala.
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Puheen isänmaalle piti apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Puheensa
lopuksi Heinämäki esitti kiitokset veteraaneille, jotka ovat rakentaneet tämän menestystarinan ja luoneet edellytykset sen
jatkumiselle. Meillä on valtavan iso syy
kiittää itsenäisyytemme puolesta henkensä antaneita sankarivainajia, totesi Heinämäki. Kuva: Sirkka Ojala.

Itsenäisyyspäivän marssin
perinne jatkuu Tampereella

Tampereella marssittiin itsenäisyyspäivänä jo 65 kerran. Kaarlo Olavi Tanner
teki 26. lokakuuta 1953 esityksen itsenäisyyspäivän marssista Tampereen Reserviupseerikerhon hallitukselle. Kerho
kokoontui 6. joulukuuta 1953 Ratinanlinnan pihalla ja marssi kello 12.00 pidettyyn muistotilaisuuteen Kalevankankaan sankarihaudalle. Itsenäisyyspäivän
marssista tulikin nopeasti maanpuolustusjärjestöjen yhteinen esiintyminen.
Tänäkin vuonna itsenäisyyspäivänä kokoonnuttiin Emil Aaltosen puis-

toon Tammelantorin itäpuolelle. Ennen
marssia kunnioitettiin talvisodan sankareita lipputervehdyksellä ja laskemalla
havuseppele Talvisodan henki -muistomerkille. Lopuksi laulettiin kaksi ensimmäistä säkeistöä Sillanpään marssilaulusta. Kohti Kalevankangasta marssittiin
halki kaupungin rumpujen päristessä.
Marssiosastoja johtivat Tampereen Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Jyrki
Keto-Tokoi ja Vesa Valkama.
Kalevankankaan hautausmaan pääportilla lipuista muodostettiin lippu-

linna, joka siirtyi sankarihautausmaalle
perinteiseen itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuteen. Tilaisuudessa suoritettiin kunniakäynti ja seppeleenlasku sankariristille. Havuseppeleen laskivat Tampereen
varuskunnan päällikkö, eversti Petteri
Seppälä, Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan
puheenjohtaja Jorma Suonio. Tilaisuudessa esiintyivät Tampereen Työväenyhdistyksen Soittokunta ja Yhtyneet mieskuorot.

Puheen isänmaalle piti Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-Kaisa
Heinämäki. Puheessaan hän käsitteli
itsenäisyytemme aikaa. Heinämäki nosti esiin erityisesti kansalaisyhteiskunnan
merkityksen kansakunnan eheytymisessä sisällissodan jälkeen. Suomen nousu
ja eheytyminen on ainutlaatuinen tarina
koko maailman historiassa. Kunnallinen
itsehallinto tarkoittaa kaikkien osallistumista yhteiseen päätöksentekoon. Se on
pohja, jolle yhteinen ymmärrys ja tahto
on rakentunut, totesi apulaispormestari. Heinämäen mukaan nuorempienkin
sukupolvien on ymmärrettävä, minkälaisista olosuhteista tämän päivän hyvinvointi ja kilpailukyky on rakentunut.
Puheessaan hän toi esiin, että sodan
käyneelle sukupolvelle oli kunniakysymys, ettei kaveria jätetty tiukankaan paikan edessä, ja jatkoi että samaa yhteenkuuluvuuden henkeä toivon näkeväni
nykypäivänäkin. Tämä maa elää osaamisesta ja itsenäisyydestä. Olemme tilastojen valossa maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa
ja inhimillisen hyvinvoinnin vertailusta. Näistä emme saa tinkiä missään vaiheessa. Tilaisuuden päätteeksi lähetettiin
Narvan marssin saattelemana liikkeelle
seppelpartiot ja valmistauduttiin ohimarssiin, joka päättyi Kalevan kirkolle
juhlajumalanpalvelukseen.
Sirkka Ojala

Itsenäisyyspäivä
Pirkanmaalla
Itsenäisyyspäivää vietettiin juhlallisesti ympäri Pirkanmaata. Paikkakuntien reserviläiset
olivat mukana muun
muassa kunniavartiotehtävissä.
Juupajoen reserviläisten kunniavartiossa itsenäisyyspäivänä olivat Kalevi Kivistö ja Janne Inkinen. Seppeleitä olivat laskemassa Kunnanjohtaja Jyri Lammela ja Markku Pärssinen. Kuva: Jukka Jokinen.

Hämeenkyrön sankarihautausmaan
sankaripatsaalla kunniavartiossa itsenäisyyspäivänä olivat Jarno Valkama ja
Juha Luukkanen. Kuva: Kaija Valkama.

Lippulinna siirtyy itsenäisyyspäivänä Viljakkalan kirkosta Sankarihautausmaalle. Etualalla Suomen lippua kantaa majuri Pentti Mattila. Kuva:
Matti Korpi-Hallila.

Tyrvään kirkon sankarihaudoilla itsenäisyyspäivän kunniavartiossa Vammalan
Reserviläisten Valtteri Vieras ja Joni Huovinen. Taustalla sastamalalaisten maanpuolustusjärjestöjen ja partiolippukuntien lippulinna. Kuva: Eeva-Liisa Isosaari.

Vilppulan sankarihaudalla Vilppulan Mieskuoro
esitti Finlandian. Kunniavartiossa olivat Mäntän
Seudun Reserviupseerikerhon jäsenet.
Kuva: Juha Happonen.
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Kirja Pälkäneen lotista

Sunnuntain ohjelma alkoi seppeleenlaskulla ja kenttähartaudella Summan patsaalla Itsenäisyyden puistossa Hämeenlinnassa. Mukana lippulinnassa oli myös Pirkanmaan Reserviläispiirin lippu. Lippua kantoi Jarna Vahlsten Tampereen Reserviläisistä. Kuva: Juha
Räsänen.

Reserviläisliiton liittokokoustapahtuma Hämeenlinnassa
Reserviläisliiton jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänä vuonna Hämeenlinnaan Reserviläisliiton liittokokoustapahtumaan. Tapahtuma oli yhteinen
Maanpuolustusnaisten Liiton kanssa. Samana viikonloppuna vietettiin Etelä-Hämeen Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlia.
Reserviläisliiton ylintä päätösvaltaa käyttävässä liittokokouksessa käsiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä ensi vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Liiton puheenjohtajaksi valittiin edelleen ja kaudelle 2019–2020
toimitusjohtaja, KTT Ilpo Pohjola Joensuusta. Liittohallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi edelleen Jussi
Mäkitalo Virroilta, Pirkanmaan toisena
edustajana jatkaa Jussi Viljanen Orivedeltä. Sääntömääräisten kokousasioiden
lisäksi kokousväkeä puhutti jäsenrekisterissä ilmenneet ongelmat. Reserviläisliiton talouden 2019 perustana on 14,5
euron suuruinen liittomaksu, joka sisältyy jokaisen liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenen vuosittaisen jäsenmaksuun.
Lisäksi maksuun sisältyvät oman yhdistyksen ja piirin määrittämät (Pirkanmaan
Reserviläispiiri 2,5 euroa) maksuosuudet
sekä Reserviläinen-lehden 8,5 euron suu-

ruinen jäsentilausmaksu. Tilausmaksua ei
laskuteta nuorisojäseniltä eikä niiltä jäseniltä, joiden kotitalouteen jo muuten tulee Reserviläinen-lehti.
Yhdistysten on mahdollista edellisten
vuosian tapaan saada liitosta tukea erilaisten projektien, erityisen toiminnan tai
hankintojen rahoittamiseen. Yhdistysten
projektitukeen on liiton talousarviossa
varattu 30 000 euroa. Pirkanmaalta kokousedustajia laskettiin olleen paikalla
14.
Reserviläisliitto julkaisi tapahtuman
yhteydessä vaaliohjelman 2019, jossa vaaditaan itsenäisen, uskottavan ja koko valtakunnan kattavan puolustuksen ylläpitämistä myös tulevaisuudessa. Liitto katsoo
myös, että yhteiskunnan yleiseen varautumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Hallitusohjelmaan 2019-2023 on
kirjattava peruslinjaukset puolustuksemme sekä varautumisemme ylläpitämiseksi
ja kehittämiseksi.
Kokoustapahtuman osana järjestettiin
RES-klubin kokous, jossa muun muassa
valittiin klubin uudeksi puheenjohtajaksi
Raimo Ojala Tampereelta.

Pälkäneläisten maanpuolustusnaisten
kolmikko Hanna-Liisa Anttia, Kirsti
Uotila ja Ulla Sirén ovat tehneet kirjan "Pälkäneen lotta". Kirja pohjautuu
pääosin lottien haastatteluihin, jotka
Hanna-Liisa Anttila aloitti jo 1980-luvulla. Sittemmin mukaan tuli Kirsti
Uotila ja kun kirjahanke käynnistettiin, kolmanneksi tuli Ulla Sirén, toimitustyön ammattilainen.
Seppo Satamo teki 1997 historiikin
Pälkäneen suojeluskunnasta ja Lotta
Svärdin paikallisosastosta. Nyt ilmestyneessä kirjassa lottien omat kertomukset vievät historian ihmisen tasolle, aina tunteisiin ja tuntemuksiin
asti. Mikä innosti nuorta naista mukaan pyyteettömään ja vaativaan ihmisten auttamistyöhön? Mikä antoi
voimaa kestää vaikeuksia ja rohkeutta
toimia vaarallisissakin tehtävissä? Miten koettiin lottajärjestön tiukat säännöt? Miten lottavuodet vaikuttivat
elämään?
Lotta Svärd -yhdistys perustettiin
Pälkäneelle Nuijan talolla eli suojeluskuntatalolla 16. marraskuuta 1919,
vuoden päästä sata vuotta sitten. Suurimmillaan yhdistys oli sotavuonna
1942, jolloin jäseniä oli 330. Lottatyttöjä oli 66. Jatkosodan aikaan rintamalla palveli 37 pälkäneläistä lottaa.
Kirjan tekijät toteavat, että "aineiston perusteella pälkäneläinen lotta oli
ahkera, rohkea, jopa seikkailunhaluinen, itsenäisesti omia päätöksiään tekevä ja niissä pysyvä, palvelualtis mutta ei
yltiöisänmaallinen". Tämän luonnehdinnan voi hyvin laajentaa koskemaan
kaikkia lottia. Lotat olivat yksi tärkeä

lenkki yhteiskuntamme vaikeina aikoina, jolloin varmistettiin maamme itsenäisyys.
Pälkäneen lotta -kirja on ostettavissa Nuijan talolta sen aukioloaikoina
ja Aito Säästöpankista sekä tekijöiltä:
Hanna-Liisa Anttila (0400 448 643) ja
Kirsti Uotila (040 525 7270).
Markku Rauhalahti

Raimo Ojala

Kuva: Merja Vaittinen.

Maanpuolustusnaiset
Vapaalla Pälkäneellä -tapahtumassa

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ovat kautta aikojen olleet aktiivisesti mukana
myös liiton kokouksissa. Matkassa mukana tänä vuonna takarivistä vasemmalta alkaen Lotta Nissi, Tuire Miller, Tiina Kokkola, yhdistyksen puheenjohtaja Ritva Nurmilo.
Edessä Maria Kivinen, Anne-Leena Rapo, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi
Hakola ja Hannele Heino. Kuva: Tommi Kokkola.

Pirkan Viesti 4

2018

Pälkäneen vastavalmistuneen liikuntahallin avajaisia vietettiin syyskuussa vapaa-ajan messujen merkeissä. Pälkäneen
Maanpuolustusnaiset olivat myös mukana esittelemässä toimintaansa omalla osastollaan, joka oli rakennettu korostamaan lähinnä arjen turvallisuutta
sekä lottaperinteen säilyttämistä. Osastolla saattoi mitata käsivoimansa puristusvoimamittarilla. Käsien puristusvoima on tärkeä tekijä arjen turvallisuuden
kannalta. Mittaajia riitti jonoksi asti
5-vuotiaasta 87-vuotiaaseen: miehiä,

lapsia ja eniten vanhempia naisia. Myös
toiseen kokeeseen jonotettiin: Kahteen
pieneen pussiin oli kerätty erilaisia esineitä. Niistä piti käsituntumalla poimia
viisi tärkeää välinettä tilanteeseen, jossa
sähköntulo on katkennut. Tyylikkääksi kiitetylle osastolle pysähtyi runsaasti messuvieraita. He saivat vastaukset
kysymyksiinsä myös maanpuolustusnaisten toimintaan liittyen sekä kotiin
vietäviksi Topakka-lehden ja kauniin,
sinisen MNL:n tiedotteen.
Kirsti Uotila
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RESSU

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti

Vuosijuhlassa palkitut vasemmalta: Miikka
Hurmalainen, Eero Kaaja, Jussi Alanen, Pyry
Laine, Antti Nousiainen, Teemu Nuorteva
(TaKoRU:n pj.), Pekka Sillanpää (ORUP:n pj.).
Palkitsemistilaisuudesta oli joutunut jäämään
pois Juha Löﬂund, Jarno Pöhö ja Jarkko Suominen.
Kuva: Veli Prehti.

TaKoRU 50 vuotta
Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry
(TaKoRU) täyƫ opiskelijayhdistykselle kunnioiteƩavat 50 vuoƩa rekisteröityneenä yhdistyksenä. Arvokkaat juhlat pideƫin lauantaina
20. lokakuuta 2018 Tampereen teknillisen yliopiston kampuksen alueella kahdessa eri paikassa. Juhlallisuudet alkoivat cocktailƟlaisuudella kello 16 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Tilaisuudessa nostelƟin maljoja kutsuvieraiden
kanssa ja tuoƟin virallisia tervehdyksiä yhdis-

tykselle. CocktailƟlaisuuden jälkeen siirryƫin
jalkamarssia kampuksen sisällä yliopiston ravintola Newtoniin, joka oli onnistuƩu naamioimaan todella tyylikkääksi juhlaƟlaksi iltaa varten. Pääjuhla alkoi ravintolassa kello 17.30 arvokkaalla Suomen lipun sisään saapumisella.
LippuvarƟo saaƩoi Suomenlipun kunniapaikalle TaKoRU:n ja ORUP:n (Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry) lippujen tervehƟessä soƟlaallisten
komentojen säestyksellä.

Pauli Järvinen asettaa Suomen lipun telineeseen. Yhdistyksen ja piirin lippua pitelevät Pyry Laine
ja Eero Kaaja. Kuva: Aleksti Sten.

Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry – TaKoRU
• TaKoRU on vuonna 1968 perusteƩu Suomen Reserviupseeriliiton alainen reserviläisyhdistys, joka kuuluu valtakunnalliseen yliopistokaupunkeihin keskiƩyneeseen Opiskelijain Reserviupseeripiiriin (ORUP)
• Yhdistyksessä on maksaneita jäseniä 522 ja se on jäsenmäärältään piirin kymmenestä
yhdistyksestä toiseksi suurin
• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakouluopiskelija soƟlasarvosta riippumaƩa. KannaƩavaksi jäseneksi korotetulla jäsenmaksulla voi liiƩyä opiskelijastatuksesta riippumaƩa
• Yhdistyksen Ressu-niminen julkaisu ehƟ ilmestyä 41 vuosikertaa omana lehtenään.
Tämä palsta on osa yhteistyösopimusta Pirkan ViesƟn ja yhdistyksen välillä
Facebookista löytyy jäsenille tarkoiteƩu suljeƩu Ɵedotus- ja keskusteluryhmä.
LisäƟetoa, mm. kisatulokset koƟsivulta www.takoru.fi
paatoimiƩaja@takoru.fi, 040 749 0666

Pääjuhlaan kuului kolmen ruokalajin illallinen kurkunkostukkeineen ja perinteisine puheineen. Yhdistyksen puheenjohtaja Teemu
Nuorteva piƟ tervetuliaispuheen juhlan alkupuolella ja myöhemmin juhlapuheen piƟ MPK
Hämeen piiripäällikkö Maƫ Eskola. Puheissa
tuli esille TaKoRU:n toimivat akƟviteeƟt, kuten
yhdistyksen oma MPK:n tukema parƟotaitokilpailu, toiminta SRA-puolella ja menestyminen
RESUL:n valtakunnallisilla jotoksilla. Jäsenistös-

tä pideƫin myös pari lyhyƩä vapaan sanan lennokasta puheenvuoroa.
Illallisen loppupuolella palkiƫin akƟivisia
toimijoita vuosien varrelta. Nämä ovat varsin
arvosteƩuja muistamisia, koska opiskelijayhdistykset tyypillisesƟ jakavat melko kitsaasƟ
huomionosoituksia toimijoilleen. TaKoRU jakoi
viimeksi useamman ansiomitalin vuonna 2008
edellisissä vuosijuhlissa. Palkitsemisten jälkeen
oli vielä vapaata, muƩa maanpuolustushenkisesƟ väriƩynyƩä seurustelua.
Pääjuhlan jälkeen väsymäƩömille taistelijoille ja heidän seuralaisilleen oli vielä tarjolla
kello 22 jatkot Mörrimöykyllä. Tänne lähƟkin
jälleen jalkamarssilla suurin osa vierailijoista.
Loppuilta jatkui kuohuviinitarjoilun merkeissä
ja sen ohessa saunoƫin juhlan hiet pois sekä
kylveƫin paljussa. Saunalla myös heijasteƫin
seinälle kuvia erilaisista TaKoRU:n tapahtumista villiltä 70-luvulta alkaen.
ANTTI LAALAHTI

TaKoRU:n entisiä ja nykyisiä aktiivitoimijoita ottamassa alkulämpöä Mörrimöykyn lauteilla cocktailtilaisuudessa. Keskellä vasemmalta pj. Teemu Nuorteva ja vpj. Aleksi Sten. Kuva: Tero Ahtee.

TaKoRU:n Partiotaitokilpailu
TaKoRU:n kammoksuƩu ParƟotaitokilpailu kisaƫin taas syksyiseen tapaan 29. syyskuuta. Se
keräsi kaikkiaan 13 parƟota lähialueilta miƩelemään soƟlastaidoista ja hajoamaan Hervannan ja Pirkkalan lennoston väliseen maastoon
ja vuodenajan pimeyteen. Kisassa parƟot kuljeteƫin porrastetusƟ Hervannasta lennostoon,
josta rasteja suoriƩaen edeƫin kohƟ maalia
Hervannassa. Maalissa odoƫ sauna ja kylmää
oluƩa. Kisa oli MPK:n kurssi ja siitä sai yhden
korvaavan kertausharjoitusvuorokauden.
Kilpailu koostui lennoston apinaradasta,

kolmesta ammunnasta ja Puolustusvoimien kalustoa hyödyntävistä soƟlaallisista rasteista.
Kisa osoiƩautui tänä vuonna tavallista vaikeammaksi, muƩa lopulta kaikki selvisivät ehjinä
maaliin. Kolme parasta parƟota olivat järjestyksessä seuraavat: Väkevä raja, Team Gona ja Kumiankka. Kisan läpivienƟ onnistui ilman rasteille
yleensä muodostuvaa jonoa. Ensi vuonna parƟotaitokilpailu on taas samoihin aikoihin enƟstäkin hurjempana ja edelleen kaikille avoimena.
TEEMU NUORTEVA
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RESSU
Kesävaellus Liesjärvellä
TaKoRU:n lähes jokakesäiseksi perinteeksi on
muodostunut yön yli kestävä vaellus lähiseutujen retkeilyreiteillä. Koska Birgitan polku,
HelveƟnjärvi, Seitseminen ja Evo on kierretty jo aiempina vuosina, valikoitui tämän kesän
kohteeksi Liesjärven kansallispuisto Tammelan
kunnassa, lähellä Forssaa. Yksi vaelluksen tarkoituksista on aina ollut suoriƩaa Reserviläisurheiluliiton sähköisen kuntokorƟn tesƟsuoritus ”Jotos tai vaellus 25 kilometriä”, muƩa reiƟn pituus on tyypillisesƟ valiƩu tähän nähden
reilusƟ yläkanƫin, noin 30-50 kilometriin.
Tällä kertaa vaellus osui kalenterissa kesäkuun puoliväliin. Reissuun lähdeƫin perjantai-iltana viiden miehen voimin, jotka saaƟin
sopivasƟ mahduteƩua rinkkoineen yhteen
farmariautoon. Reilun tunnin mooƩorimarssin jälkeen pääsƟin polun päälle. HeƟ alkumatkasta kohtasimme puiston mielenkiintoisimman luontokohteen, kun yliƟmme järven
Kyynäränharjua pitkin. Tämä matala harju on
vain kapea maakannas, joka eroƩaa toisistaan
kaksi järveä, Kyynärän ja Liesjärven. Kannas
on leveimmilläänkin vain joitakin kymmeniä
metrejä ja kapeimmillaan muutaman metrin
levyinen. Kannas on noin kilometrin pituinen.
Koko perjantai-illan aikana emme nähneet
puistossa muita kulkijoita, muƩa kun majoituimme KaksveƟsen kodan maastoon, oli siel-

lä puolisen tusinaa muutakin retkeilijää. Tähän varmaan vaikuƫ se, eƩä metsäpalovaroituksen vuoksi kota oli puiston ainoa paikka,
jossa tulenteko oli salliƩua. Olimme kuitenkin
matkassa omien majoiƩeiden kanssa, joten
tästä ei tullut mitään ongelmaa.
Lauantaina matkaa jatkeƫin pyrkien välttämään jo kertaalleen tallaƩuja polkuja. Koska
puisto on pienehkö, vaaƟ tämä hieman mielikuvitusta. Yksi osa ratkaisua oli, eƩä suoriƟmme omatoimisen vesistönylityksen kohdasta,
jossa Liesjärvi oli leveydeltään vain noin 100
metriä. Tähän oli toki varauduƩu, joten matkassa oli jätesäkit, joihin sulloƩuna rinkat ja
vaaƩeet uiteƫin yli. Ihan kuivana eivät kaikki
rinkat selvinneet ylityksestä, muƩa kastuminen ei ollut niin pahaa, eƩä se olisi lämpimänä kesäpäivänä suuremmin haitannut.
Kaikkinensa reissu oli taas onnistunut.
Suurin riesa olivat hyƩyset, joita puistossa
oli enemmän kuin ainakaan itse olen koskaan
nähnyt Lappia etelämpänä. Niidenkin kanssa kuitenkin pärjäsi niin kauan kuin pysyi liikkeessä tai pysähtyessään valeli itsensä karkotteella. VaellusperinneƩä varmasƟ jatketaan
taas tulevana kesänä, jälleen jossain uudessa
paikassa.
PAULI JÄRVINEN

Antti Kemppi (TaKoRU) vauhdissa SRA-rastilla. Kuva: Emil Fihlman (ARU).

SRA-kilpailu TaKoRU vs. ARU
Helsingin veljeskerho Akateeminen Maanpuolustusyhdistys - ARU ry:n ja TaKoRU:n välinen
SRA-kilpailu käyƟin 10. marraskuuta Padasjoen koulutuskeskuksen ampumaradoilla. Tämä
oli jo kolmas mestaruuskilpailu, joista kaksi
edellistä oli TaKoRU voiƩanut.
Kilpailun voittaa se yhdistys, jonka yleiskilpailun kolme parasta ampujaa saavuttavat
parhaat yhteispisteet. Tänä vuonna jo lähtöasetelmassa etu oli TaKoRU:lla, sillä Arulaisia
oli kilpailun 18 osallistujasta vain 5. Kilpailussa oli yhteensä viisi rastia, kaksi pistoolilla ja
kolme kiväärillä. Rento kilpailu soveltui erityisen hyvin aloittelijoille, joita mukana oli
paljon. Tarjottu lainakalusto oli tarpeen.
Onnistunut kilpailu ja sen rasƟt saivat kiitosta. Eräällä kiväärirasƟlla oli oteƩu vaikutteita Varustelekan järjestämästä Finnish Brutality -ammuntakilpailusta. LuultavasƟ jokainen kisaaja löysikin kielensä vyön alta rasƟn
suoriteƩuaan. RasƟn alussa edeƫin rasƟku-

vauksesta löytyneen ”joukkueen johtajan käskyn” mukaan syöksyen eteenpäin! RasƟn lopussa taas sai itsestään puristaa loput mehut
vähän pidemmällä spurƟlla. RasƟn nimi oli
osuvasƟ Padasjoki Brutality. Kisaajien asenteesta kertoo se, eƩä juuri tämä rankin rasƟ
vaikuƫ olevan kaikkein pidetyin.
Tänäkin vuonna kerhojen välisen mestaruuden voitti TaKoRU! Avoimen luokan ja
kokonaiskilpailun voitti Eero Kaaja (TaKoRU). Olli Ritakallio (TaKoRU) voitti vakioluokan. Helsinkiläiset laittoivat vähäisestä lukumäärästään huolimatta hyvin kampoihin,
sillä kuudesta parhaasta ampujasta kolme
oli kummastakin kerhosta. Jos kiinnostuit
kisasta, lähde sinäkin ensi kerralla mukaan!
Jos SRA-kurssia ei vielä ole käytynä, kurssille
mars! TaKoRU:n jäsenistölle lainakalusto kyllä tarvittaessa järjestyy.
EERO KAAJA

Kaksoisvoitto Panssarijotoksella
Kuvassa oikealla piirin aiempi puheenjohtaja ja TaKoRU:n puuhamies Antti Laalahti onnittelee piirin
vetäytyvää puheenjohtajaa ja myös TaKoRU:n jäsentä Pekka Sillanpäätä. Muhkea lahjamurkula
kainalossa on tarkoitettu piirin kiertopalkinnoksi. Kuva: Sami Pulkkinen.

Opiskelijoiden piiri juhli Vaasassa
Viisikymppisten juhlien sarja jatkui Vaasassa
17. marraskuuta, kun Opiskelijain Reserviupseeripiiri ja Vaasan Opiskelevat Reserviupseerit yhdisƟvät voimansa. Piirin 40-vuoƟsjuhlathan olivat 10 vuoƩa siƩen Tampereella. Nyt
kaƩojärjestön juhliin aateveljiä ja maanlaajuisia toimijoita tapaamaan lähƟ kymmenkunta
takorulaista.
Juhlan hinta oli tehty opiskelijaystävälliseksi (50 €), ja suurin osa osallistujista voiƟinkin reserviläismiƩapuulla laskea junioreiksi.
Juhlapäivän ohjelma oli läpileikkaus menneisyyden perintöä ja akateemista oppia. Lauantai alkoi juhlajumalanpalveluksella Vaasan kir-
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kossa, jonka jälkeen suoriteƫin seppeleenlasku jääkäripatsaalle. Sivistyksennälkäiset saivat
opastetun kierroksen Sotaveteraanimuseolla ja
Vaasan vanhalla kasarmialueella.
Vielä ennen pääjuhlaa ehdiƫin lausua tervehdykset cocktailƟlaisuudessa sekä naulata ja
siunata tuore VORU:n lippu. Juhlapuheen piƟ
Pohjanmaan aluetoimistossa syyskuussa aloittanut eversƟluutnanƫ Mauri Etelämäki. Juhlakansaa oli paikalla 80 henkilöä. Seuraavia piirin
juhlia kaavailƟin jo viiden vuoden päähän Helsinkiin.
PEKKA SILLANPÄÄ

RESUL:n syysjotos kilpailƟin pirteän syyskuisessa säässä Parolannummen maastoissa 14.16. syyskuuta kolmen TaKoRU:n parƟon voimalla. Kilpailun teema ”Panssarijotos” sopi mainiosƟ TaKoRU 2:lle, sillä matkassa oli
kaksi vaununjohtajaa Parolasta: Anƫ Kemppi ja Mikko Kemppi. Lisäksi Teemu Nuorteva ja Eetu Honkanen täydensivät varsin kokematonta kokoonpanoa. Vaikka parƟollamme
ei ollut kovin montaa jotosta takana, oli Teemu saanut seuraansa kolme moƟvoitunuƩa
kisaajaa.
Kilpailu alkoi perjantaina suunnistehtävällä, jossa piƟ kerätä mahdollisimman monta
rasƟa. KoƟkenƩäetu Parolan harjoitusmaastoista ja suunnistustausta siiviƫvät parƟomme mukaviin asetelmiin toiselle päivälle ja välituloksissa kahden pisteen päähän TaKoRU
1:n kokeneesta kärkiparƟosta.
Lauantaina oli ampumista ja laajasƟ soƟlastaitoja miƩaavia tehtäviä. Vaikka päivä tehtävineen sujui hyvin, kohtasi parƟomme myös
vastoinkäymisiä. Teemun jalka oli alkanut kiukutella perjantain suunnistustehtävän aikana
ja lopulta hän joutui keskeyƩämään kilpailun.

Vaikeuksista huolimaƩa pysyi parƟomme
henki hyvänä ja jatkoimme päivän kunnialla
loppuun. Vielä ennen lepoa oli allekirjoiƩaneella jokajotoksisen puulusikan askartelun
aika.
Sunnuntaina taival alkoi jo painaa muƩa
henki jatkui hyvänä soƟlaallisten tehtävien
parissa. RasƟen aiheita olivat mm. ensiapu,
singot, harjoituskäsikranaaƟn heiƩo ja puun
panostaminen suluteƩa varten. Kisa loppui
rankkaan pikataipaleeseen.
Nuoruuden innostuksemme ei aivan riittänyt kukistamaan hallitsevia mestareita eli
Erkka Rinteen, Anƫ Laalahden ja Mika Kiviluoman TaKoRU 1:tä. MuƩa toinen sija oli silƟ
kelpo suoritus. Kunniamaininta myös maaliin
päässeelle TaKoRU 3:lle.
Tiedoksi jo ennakkoon lukijoille, eƩä TaKoRU vastaa 2020 talvijotoksen järjestämisestä.
Näin ollen myös muilla parƟoilla on erinomainen mahdollisuus tavoitella kirkkaimpia mitaleja, kun kärkikisaajat ovat kiinni järjestelyissä.
ANTTI KEMPPI
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Sastamalan Maanpuolustusnaiset jakoivat runsaalla kädellä ansiomitaleita vuosien varrella ansiokkaasti toimineille jäsenilleen.
Liiton hopeisen ansiomitalin sai Marja Koukku (oik.). Liiton pronssisen ansiomitalin saivat Raija Topi (vas.),
Johanna Pitkäkoski, Arja Prihti, Terhi Pakula, Sirkka Niemi, Päivi Kuutti-Uusitalo, Kirsti Kulju, Anja Järvinen, Kirsti Huju
ja Marja Rauhala; kuvasta puuttuvat myös mitalin saaneet Virpi Kapanen ja Katja Arve-Salonen. Kuvat: Jaakko Lampimäki.

Isänmaa on ilon asia
Maanpuolustusjuhla Sastamalassa
Sastamalan Maanpuolustusjuhlan juhlavuus alkoi jo Sylvään koulun eteisaulassa, kun Vammalan Reserviläisten
puheenjohtaja Matti Heikkilä ja Sastamalan Reserviupseerien puheenjohtaja
Aapo Nurmi kättelivät kaikki juhlaan

Vammalan Reserviläisten kolme Ässää Ollipekka Seppälä,
Mika Salovaara ja Mika Saarela
palkittiin Maanpuolustusmitaleilla ahkeruudesta SRA-kurssien
parissa.
Pursimies Markku Lindroos
palkittiin juhlassa Sastamalan Reserviupseerien toimesta
Suomen Reserviupseeriliiton hopeisella ansiomitalilla pitkäaikaisesta ja hedelmällisestä Vanhan
kirjallisuuden päivien talkooyhteistyöstä. Kunniakirjaa lukee
SRU:n puheenjohtaja majuri
Aapo Nurmi.
Panssariprikaatin VMTK-orkesteri esitteli maanpuolustusjuhlassa totuttua kevyempää
kappalerepertuaaria ja sai yleisön suupielet hymyyn.

tulijat. Toista sataa maanpuolustuksesta
kiinnostunutta ohjattiin samantien Sastamalan Maanpuolustusnaisten kauniiksi laittamaan ruokasaliin. Oli juhlakahvien aika.
Itse Maanpuolustusjuhlassa tervehdys-

sanat lausui tapahtuman järjestelyistä ja
juhlan juonnoista vastannut VamRes:in
Pekka Salonen. Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla YliHongisto totesi tervehdyspuheessaan,
että vain kansa, joka on valmis puolus-

Pekka Salonen juonsi Sastamalan maanpuolustusjuhlan ryhdikkäästi.
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Markku Kinnanen Sastamalan
Reserviupseerien puheenjohtajaksi

Kirjailija, valtiotieteen tohtori, eversti evp
Pekka Visuri piti maanpuolustusjuhlan juhlapuheen, jonka hän oli nimennyt aiheeltaan Suomen itsenäistymisen 30-vuotiseksi sodaksi (1918-1948).

tamaan itseään, säilyy kansana kansojen
joukossa.
- Jokainen on vastuussa omista teoistaan ja toimistaan, jotka vahvistavat tai
heikentävät itsenäisyyttämme. Rauhaa
tulee kunnioittaa. Se on saatu työn ja
uhrauksien kautta, jatkoi Yli-Hongisto.
- Emme unohda historiaa, josta ovat
merkkinä laajat sankarihaudat. Sotaveteraanien työn ansiosta meillä on demokratia ja korkea elintaso. Pitäkäämme
huolta itsenäisyydestä ja kotiseudustamme. Iloitkaamme Suomesta, päätti YliHongisto puheensa.
Maanpuolustusjuhlan pääpuhujana
oli yleisesikuntaeversti evp. ja valtiotieteen tohtori Pekka Visuri. Hän käsitteli
Suomen historian ajanjaksoa 1918-1948
nimittäen sen 30-vuotiseksi sodaksi.
Visuri kävi läpi suurvaltapoliittiset
juonenkuviot akselilla Venäjä - Saksa - Liittoutuneet. Suomen kohtalona
oli olla pyörteissä mukana toisen maailmansodan aikana onnistuen kuitenkin
säilyttämään itsenäisyytensä, tosin raskain sotakorvauksin ja alueluovutuksin.
- Adolf Hitlerin tavoitteena oli liittää
Suomi osavaltiona Suur-Saksaan. Josif
Stalin puolestaan totesi neuvotteluissa
J.K. Paasikiven kanssa, että maantieteelle emme te ettekä te voi mitään. Estämme mahdolliset Suomen kautta Neuvostoliittoon kohdistuvat hyökkäykset jo
etukäteen, sanoi Stalin ja tuli luoneeksi
peruskiven niin sanotulle Paasikiven linjalle, summasi Visuri.
Juhlan päätössanat lausui Sylvään koulun rehtori Jari Andersson. Hän korosti
yhtenäisyyden tärkeyttä. - Tuetaan apua
tarvitsevia, tuetaan toinen toisiamme.
Pysytään yhtenäisenä kansakuntana.
Sastamalalainen Veli-Pekka Bäckman
esitti juhlassa kaksi säveltämäänsä laulua
Vänrikki Stoolin tarinoista ja isänmaallista sekä vähän tanssahtelevaakin musiikkia esitti Panssariprikaatin VMTKorkesteri.
Juhlan järjestelyistä vastasivat Sastamalan kaupunki, Sastamalan Maanpuolustusnaiset ry, Sastamalan Reserviupseerit ry ja Vammalan Reserviläiset ry.
Maanpuolustusjuhlan lopuksi kiitettiin
yhdistysten toiminnassa ahkerasti mukana olleita ansiomerkein ja Maanpuolustusmitalein. Juhla päättyi yhteiseen
Maamme -lauluun VMTK-orkesterin
säestyksellä.
Eeva-Liisa Isosaari
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Yliluutnantti Markku Kinnanen valittiin odotetusti majuri Aapo Nurmen jälkeen johtamaan Sastamalan
Reserviupseerit -yhdistystä, vuosikokous
oli
valinnassaan
yksimielinen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin pitkään
taloudenhoitajana toiminut luuntantti
Lari-Pekka Erkkilä. Muita hallituksen
jäseniä ovat luutnantti Ville Inna, majuri Aapo Nurmi, vänrikki Olli-Pekka
Palomäki, luutnantti Sami Sandelin ja
kapteeni Veikko Skurnik.
Yhdistyksen tilinpäätös ja toiminta kertomuksineen hyväksyttiin nuijankopautuksella.
Tulevasta toiminnasta keskusteltiin
tovi. Pääpaino on ammunnassa ja valtakunnallisissa jotostapahtumissa, mutta
Vanhan kirjallisuuden päivät -tapahtuma
tarjoaa taas kaikille jäsenille jokakesäisen
mahdollisuuden osallistua yhteiseen tekemiseen talkoilemalla itselle sopivana aikana. Myös retkiä ja tutustumistilaisuuksia
järjestetään lähikohteisiin. Yhteistyötä ja
perinteitä vaalitaan paikallisten ja piirin
yhdistysten kanssa.
Keskustelua herätti myös parin vuoden
päässä siintävä yhdistyksen 80-vuotisjuhlavuosi ja sen valmistelutoimikunnan tuleva kokoonpano.
Sastamalan Reserviupseerien Harrastajan maljan sai vuodeksi haltuunsa ltn
Pertti Sariluoto. Hän on saanut pystiin
nimensä vuosien saatossa ties jo monennetta kertaa osallistumalla yhdistyksen

Sastamalan Reserviupseerien puheenjohtajana 4 vuotta toiminut majuri Aapo Nurmi luovutti vastuullisen tehtävän Marskin patsaan uudelle puheenjohtajalle yliluutnantti Markku Kinnaselle. Kinnanen on
toiminut hallituksessa jo pitkään ja tuntee myös upseeripiirin kuviot piirin 2. varapuheenjotajapestin
kautta. Kinnanen on myös Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varajäsen Pirkanmaan piiristä.

järjestettyyn toimintaan jatkuvasti ja monipuolisesti!
Parhaan ampujan kunniakilpi matkasi
ltn Sami Sandelinin kaappiin. Sandelin
on oivallinen ampuja kaikilla aseilla. Hän
saa ampumaupseerimme hämmästymään
tulostaululla kerta toisensa jälkeen ja jopa
Norinkolla ammuttaessa!
Sotaveteraani Veikko Koskelon lahjoittaman komean kiertopalkintopystin

parhaalle urheilijalle sai vuodeksi haltuunsa vänr Olli-Pekka Palomäki. O-P
on ottanut reippaalla tavalla koppia jotostelusta ja nuoriso-/urheilu-upseerina hän
tutustuttaa yhdistyksemme jäseniä myös
oudompien urheilulajien saloihin.
Vuosikokouksen puhetta johti kapteeni
Jaakko Lampimäki.
Jaakko Lampimäki

Parhaan ampujan kunniakilpi kuuluu ltn Sami Sandelinin kaapin päälle. Sitten Harrastajan malja ja ltn Pertti Sariluoto ovat erottamattomat. Näin voisi
Erkki Melartinin kulta-aikojen Samilta on lupa odottaa tulevaisuudessa jopa
luonnehtia, kun pysti palaa säännöllisen säännöllisesti Pertin hyppysiin
RUL:n ampumamestaruuksien tuomista jälleen Sastamalaan. Puheenjohtaja aina vuosikokouksessa, kiertopalkintoa luovuttaa pj Aapo Nurmi.
Aapo Nurmella on hymy herkässä Samia kehuessaan.
Maanpuolustusjuhla Sastamala

1.11.2018 jaetut mitalit
Maanpuolustusnaisten liiton hopeinen
ansiomitali: pj Marja Koukku
Maanpuolustusnaisten liiton pronssinen ansiomitali:
Katja Arve-Salonen
Kirsti Huju
Anja Järvinen
Virpi Kapanen
Kirsti Kulju
Päivi Kuutti-Uusitalo
Sirkka Niemi
Terhi Pakula
Johanna Pitkäkoski
Arja Prihti
Marja Rauhala
Raija Topi
Suomen Reserviupseeriliiton
hopeinen ansiomitali
Markku Lindroos
Vammalan Reserviläiset:
Maanpuolustusmitali
Mika Saarela
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA JOULUKUU 2018 – KEVÄTTALVI 2019
JOULUKUU
24.12.2018
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla.
.

KEVÄTTALVI 2019
Lapin hiihtovaellus: Lähde mukavan rennossa seurassa TamRun maasto-osaston järjestämälle Lapin hiihtovaellukselle. Päiväretket hiihdellään periaatteella ”kaveria ei jätetä”. Matkan ajankohta maalis-huhtikuu
2019. Lisätiedot Martti Kaunisto, puh 044 293 6235 tai sähköposti kaunistomartti (at) gmail.com.

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY TOIVOTTAA
KAIKILLE JÄSENILLEEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEEN!

RAUHAISAA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, sähköposti: tamru@tampereenreserviupseerit.fi,
kotisivut: https://www.rul.fi/tampere/, Facebook: Tampereen Reserviupseerit ry
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Kirjanjulkistamisjuhla keräsi runsaan yleisön Ylöjärven kaupungintalon Ylöjärvi-saliin. Maanpuolustusväkeä tuli paikalle kauempaakin.
Tilaisuuden päätyttyä nautittiin Ylöjärven Maanpuolustusnaisten tarjoamat kahvit ja hankittiin myös kotiin viemisiksi uunituore kirjailijan
omistuskirjoituksella varustettu kirja.

Palveluksia isänmaalle –
sotahistoriaa kenttäpostikirjeiden kertomana
Ylöjärven kaupungintalossa järjestettiin
17. syyskuuta arvokas tilaisuus, kun FT
Lauri Hietanimen Ylöjärven historiaan
merkittävästi liittyvä kirja julkistettiin.
Julkistamisjuhlan järjestelyistä vastasivat kirjailijan lisäksi Ylöjärven Reserviupseerit, Ylöjärven Reservinaliupseerit sekä Ylöjärven Maanpuolustusnaiset.
Juhlan juontajana toimi Ylöjärven Reserviupseerien puheenjohtaja Jari Vuolle. Tilaisuuteen toi tervehdyksen Ylöjärven kaupunki ja juhlapuhujaksi oli saatu
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi. Tilaisuudessa kuultiin myös Heikki Mikkolan pojan, ylituomari Kimmo Mikkola
kertovan mielenkiintoisia asioita omasta
isästään ja rintamakomentajan vastuusta. Juhlan isänmaallisesta musiikista vastasivat oopperalaulaja Heikki Orma ja
Viljakkalan mieskuoro. Juhlan virallinen
osuus päättyikin Veteraanin iltahuudon
säveliin.
Kassissa
200 kenttäpostikirjettä
Auno Kuirin ja Heikki Mikkolan Palve-

luksia isänmaalle -kirjan keskiössä on
kaksi ylöjärveläistä sotasankaria panssaripataljoonan komentaja Heikki Mikkola ja Mannerheim-ristin ritari numero
128 Auno Kuiri. Kirjan lähdeaineistona
ovat 200 kenttäpostikirjettä, jotka lähetettiin viime sotiemme aikana Ylöjärven
Mikkolan kartanoon. Kovin moni ylöjärveläinenkään ei siis ennen kirjan ilmestymistä tiennyt, miten merkittävä
talo Soppeenmäessä sijaitseva, nykyisin
kaupungin päiväkotina toimiva Mikkolan kartano on ollut Suomen historian
kannalta.
Kirja sai alkunsa, kun Hietaniemen
ensimmäinen, Ilomantsista Ilomantsiin
Jääkäripataljoona 1:stä (JP1) kertova
kirja ilmestyi vuonna 2016. Sotahistorianharrastaja Hietaniemeä jäi kuitenkin askarruttamaan yksi kirjassa esiintyvä pataljoonan upseeri Heikki Mikkola.
Niin hän päätyi kylään Mikkolan tyttären luo ja kahvihetken päätteeksi hänellä
olikin kädessään kassillinen kenttäpostikirjeitä, jotka Heikki ja hänen sisarensa
Ailin mies - Mannerheimin ristin rita-

Tilaisuudessa juhlapuheen pitänyt kenraalimajuri evp Kalervo Sipi kävi mielenkiintoista
keskustelua FT Lauri Hietaniemen kanssa kirjan sisällöstä virallisen tilaisuuden päätyttyä.

rin jääkärieverstiluutnantti Auno Kuiri
olivat kirjoittaneet talvi- ja jatkosodan
aikana. 240-sivuinen kirja kertookin
yksityiskohtaisesti ja mukaansa tempaavasti Mikkolan ja Kuirin elämän tarinan. Kirjoittaja on käyttänyt kenttäpostikirjeiden lisäksi kirjoitustyönsä tukena
sotahistoriallisia aineistoja, sekä suvuilta
saatuja tietoja.
Hietaniemi piti tärkeänä, että kirjassa tulee myös esiin miksi näistä aktiiviupseereista tuli niin menestyneitä. Hietaniemen mukaan molemmat upseerit
olivat rohkeita huippukouluttajia ja he
tulivat myös hyvin toimeen miestensä
kanssa. He nostattivat miehistönsä mielialaa ja kouluttivat heitä säännöllisesti.
Auno Kuiri ja Heikki Mikkola taistelivat jatkosodassa myös Tali-Ihantalassa.
Tali-Ihantalan ihme kesällä 1944 onkin
varmasti tämäntyyppisten upseerien ja
heidän hyvin kouluttamiensa rohkeiden
miesten ansiota.
Kirjasta tekee mielenkiintoisen myös
se, että siihen on dokumentoitu lukuisa
määrä kirjan lähteenä olleita kenttäpostikirjeitä aivan sanasta sanaan. Kirjeet
kirjan tarinan lomassa eivät pelkästään
kerro kirjoittajiensa tuntoja ja tapahtumia, vaan ne aivan kuin puhuvat asiat
lukijalleen. Niitä lukiessa tulee hyvin
todentuntuinen mielikuva sodan tapahtumista, vaikka kirjeissä ei sensuurin
vuoksi voitu mainita esimerkiksi tapahtumapaikkoja. Kenttäpostikirjeistä käy
myös ilmi, että Heikki Mikkola ei halunnut huolestuttaa kotiväkeään. Hän
kirjoittikin usein voivansa hyvin – silloinkin kun oli vakavasti haavoittunut.
Auno Kuiri sen sijaan kirjoitti paljon yksityiskohtaisempaakin tietoa kirjeisiinsä.
Kenttäpostia
Auno ja Heikki tapasivat Summassa.
Tästä Auno informoi Heikin isää Akselia kortillaan:
”Täällä näin 23.12.1939
Hyvää joulua! Näin Heikin. Hän kävi
luonani ja voi hyvin. Iivanat eivät ole

FT Lauri Hietaniemi on 65-vuotias reservin kapteeni, jonka harrastuksena
läpi elämän on ollut sotahistoria.
Eläkkeelle jäätyään hän siirtyikin innostuneesta sotahistorian lukijasta sen
kirjoittajaksi.
Kirjaa voi tilata suoraan Lauri Hietaniemeltä sähköpostilla:
laurihietaniemi35@gmail.com.
Kirjan hinta on 30 euroa + postituskulut. Lisäksi kirjan voi ostaa myös
Booky.ﬁ -verkkokirjakaupasta.
Hietaniemen kirjailijavierailuista eri
paikkakunnilla saat tietoa FB -sivulta
Palveluksia Isänmaalle.

pariin päivään tulleet kiväärin ulottuville. Vaikka ovatkin tuossa nenän edessä.
Pommitus jatkuu. Antaa Iivanan haaskata ammuksiaan. Jouluohjelma on selvä”.
Terveiset Auno
Kenttäpostia
Heikki Mikkolan kirje kotiväelleen
3.2.1940 ennen haavoittumistaisteluaan Nietjärvellä.
”Hyvät kotiväet
Kiitokset monista paketeista. Saappaita
kintaita, villapötkiä ym. on tullut satamalla. Vielä yksi pyyntö: älkää enää lähettäkö mitään vaatetavaraa en pysty
näitäkään kunnolla mukanani kuljettamaan. Jos jotakin haluatte lähettää,
olis kahvi ja kalapurkit ja sellaiset, kun
joskus tekee mieli herkutella. Muuten
menee hyvin, Iivanat ovat saaneet mitä
ovat pyytäneetkin ja ovat kai nyt tyytyväisiä, kun rippeet painelee kohti omia
laitumiaan. Olen aika lähellä Anttia,
vaikka en ole vielä ehtinyt hakea käsiini. Niin sitä viskotaan. Kyllä tästä hyvä
tulee, ruoka ja patruunat tuntuvat riittävän ja lisää noudetaan joka yö Iivanoitten kuormista. Kyllä ovat tyhmiä. Voikaa hyvin. Pulliselta paljon terveisinä.”
Heikki
Sirkka Ojala
Lähde: Auno Kuirin ja Heikki Mikkolan
palveluksia isänmaalle -kirja.
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Kokouksessa jaettiin myös useita huomioimisia.
Sauli Latvalaa muistettiin Pirkanmaan Reserviläispiirin
kultaisella ansiomitalilla soljen kera ja Pia Laaksolle luovutettiin Pirkanmaan Reserviläispiirin hopeinen ansiomitali. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti
Marko Alamäelle luovutettiin Suomen Reserviupseeriliiton
hopeinen ansiomitali. Marja Koukulle luovutettiin Maanpuolustusnaisten Liiton standaari. Piirien ja Pirkanmaan
Maanpuolustuksen tuki PMT:n yhteisenä muistamisena
Sirkka ja Raimo Ojala yllätettiin lähettämällä heidät ensi
kesänä lomailemaan Bengtskärin majakalle. Kuva: Jarno
Lahtinen.

Piirien syyskokoukset lämminhenkisissä
tunnelmissa Ikaalisissa
Piirien syyskokoukset järjestettiin 15. marraskuuta
Ikaalisten Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen tiloissa.
Ikaalisten Maanpuolustusnaisten jäsenet olivat kattaneet runsaan kahvipöydän ja kokouksia odotellessa oli-

kin mukava vaihtaa kuulumisia kahvikupposen ääressä.
Ennen syyskokouksia järjestetyssä yhteisessä tilaisuudessa kuultiin kaksi mielenkiintoista infopakettia.
Kapteeni Petteri Kovalainen kertoi puolustusvoimi-

en ja Pirkanmaan aluetoimiston ajankohtaisista asioista
ja MPK:n Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola valotti MPK:n tulevaisuuden näkymistä. Kovalainen antoi
infoa myös siitä, että valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati saadaan jälleen Tampereelle vuonna 2019.
Eskola toi omassa osuudessaan esiin kaksi tapahtumaa,
Jukolan viestin Kangasalla 2019 ja MPK:n Kesäyön
Marssin Tampereella 2020.
Syyskokoukset sujuivat sukkelasti ja hyvässä hengessä. Kaikki kolme nykyistä piirien puheenjohtajaa jatkavat työsarallaan myös vuonna 2019. Paikalliset yhdistykset olivat hoitaneet kokousjärjestelyt mallikkaasti ja
kokouspaikalla vallitsikin varsin lämminhenkinen tunnelma. Monet totesivat, että yhteiset kokoustapahtumat ovat hyvin tärkeitä, sillä ne ovat myös mukava ja
monesti lähes ainoa mahdollisuus tavata maanpuolustushenkisiä toimijoita ympäri maakuntaa.
Sirkka Ojala

Reserviupseeripiirin
nuorisotoimikunta

Kristian Osara rentoutuu kesken kiipeilyn ja taustalta tarkkailee Juha Heiskanen. Kuva Antti Laalahti.

Nokian Reserviupseerien 1.varapuheenjohtaja Jussi Järvinen uhoaa vielä puolessa välissä rataa. Kuva: Sanna
Sarvijärvi.

Nuorisotoimikunta tutustui Flow Parkiin
Ensimmäinen Nuorisotoimikunnan tapahtuma, joka
tänä vuonna saatiin järjestettyä, oli vierailu Flow Parkissa kesäisenä elokuun 31. päivän iltana. Flow Parkissa
osallistujat kulkevat erilaisia köysiratoja, jotka on rakennettu yläilmoihin puiden väliin. Toimikunta sponsoroi
rajusti jokaisen piirin nuoren upseerin osallistumismaksua ja suurimmaksi vaivaksi jäi lähinnä paikalle
löytäminen. Vaikka allekirjoittanutkin karttaa korkeita paikkoja viimeiseen asti, niin tänne oli pakko lähteä
itseään henkisesti pahoinpitelemään, kun nyt halvalla
sai. Tapahtumaan oli ilmoittautunut kymmenen henkeä, joista muutama oli jo hieman yli-ikäisiä taistelijoita. Paikalle kuitenkin uskaltautui lopulta vain yhdeksän
rohkeinta. Tällä kertaa Nokian Reserviupseerit oli koi-
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toksessa erityisen hyvin edustettuina verrattuna muihin
yhdistyksiin. Ilta alkoi turvallisuuskoulutuksella, jonka
jälkeen päästiin temppuilemaan apinaradoille. Osa oli
kuin kotonaan näissä entisaikojen kidutuslaitteissa ja
toisille ne tuottivat hieman enemmän haasteita. Pelkkää
vaijeriliukua sisältänyt rata jäi mieleen mukavimpana
kokemuksena. Oli kiehtovaa viilettää parkkipaikkojen
ylitse useiden metrien korkeudessa vauhdilla ja katsella maisemia. Lopulta kaikki upseerit saatiin palaamaan
hengissä takaisin maan kamaralle. Näistä kokemuksista
viisastuneena päätettiinkin jatkaa iltaa kansan parissa ravitsemusliikkeessä ja suunnitella porukalla seuraavia toimikunnan tapahtumia.
Antti Laalahti

Tänä vuonna Pirkanmaan Reserviupseeripiiri kasasi liiton toivoman Nuorisotoimikunnan osaksi
piirin toimielimiä. Toimikunnan alkuun paneminen oli hieman haastavaa ja pitkä operaatio, mutta lopulta siihen saatiin kohtuullisen kattava osanotto eri yhdistyksistä. Toimikunnan tehtävänä on
järjestää erityisesti nuoremmille suunnattua toimintaa ja ottaa huomioon nuorten upseerien näkökulma yhdistysten toiminnassa. Kohderyhmää
tuetaan rahallisesti eri tapahtumissa ja osallistumisissa, jotta kynnys osallistua saadaan mahdollisimman alas. Osallistumismaksujen ei pitäisi olla
jatkossa esteenä kiinnostaville tapahtumille. Toimikunta pyrkii myös olemaan helposti lähestyttävä ja se ottaa vastaan palautetta toiminnasta, joka
erityisesti kiinnostaa nuoria upseereita. Eli jos sinulla on ajatuksia, niin ota rohkeasti yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan. Yhteystiedot löytyvät
pirkanviesti.fi -nettisivuilta. Mikäli yhdistykselläsi
ei ole vielä edustajaa tässä toimikunnassa ja sellainen kuitenkin yhdistyksestä löytyisi, niin ota yhteyttä!
Toimikunnan kokoonpano 2018
Antti Laalahti, Messukylän Reserviupseerit ry,
puheenjohtaja
Susanna Takamaa, Tampereen Reserviupseerit ry,
sihteeri
Tami Koivuniemi, Tampereen Reserviupseerit ry
Juuso Naskali, Lempäälän Reserviupseerikerho ry
Santeri Taskinen, Pirkkalan Reserviupseerikerho ry
Lauri Saarinen, Kangasalan Reserviupseerikerho ry
Natasha Hjelm, Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry
Otso Karhu, Ylöjärven Reserviupseerit ry
Sanna Sarvijärvi, Nokian Reserviupseerit ry
Olli-Pekka Palomäki, Sastamalan Reserviupseerit ry
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Tampereen Reserviläiset ry omistaa mittavan Sillanpää-kerhomajan Kangasalla Matalajärven rannalla. Majaan kuuluu mm. rantasauna ja avara tykkipiha virkistysmahdollisuuksineen. TRES tarjoaa nyt myös kaikille
Pirkanmaan Reserviläispiirin jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille mahdollisuutta vuokrata Sillanpää-majaa.

Tampereen Reserviläisillä
onnistunut majailta Sillanpäässä
Tampereen Reserviläiset pitivät 5. lokakuuta
majaillan jäsenistölleen omistamallaan Sillanpää-majalla Matalajärven rannalla. Ilta keräsi
kokoon kaikkiaan kolmatta kymmentä jäsentä aivan tuoreista jo vuosikymmeniä jäseninä
olleisiin konkareihin. Ennen illanviettoa majaisäntä Kari Ylinen oli organisoinut useamman puun kaadon, jotta polttopuuta riittää jatkossakin ja majan ympäristö pysyy siistinä.
Illan aikana ammuttiin useampi napakymppi ekoaseilla ja nautittiin muun muassa grillimakkaraa iltapalaksi, unohtamatta palanpainiketta. Rantasaunan leppoisat löylyt ja viileät
Matalajärven aallot rentouttivat illanvieton

lomassa. Saunan löylyjä kehuttiin erinomaisiksi. Innokkaimmat jatkoivat vielä majalta
Tampereen yöhön.
Tampereen Reserviläiset ry vuokraa majaansa
jäsenistölleen 60 €/vrk ja ulkopuolisille 120 €/
vrk. TRES tarjoaa nyt myös kaikille Pirkanmaan Reserviläispiirin jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille mahdollisuutta vuokrata Sillanpää-majaa 90 €/vrk. Tämä tarjous on voimassa
vuoden 2019 ajan. Tiedustelut ja varaukset osoitteesta toimisto@tampereenreservilaiset.fi tai
p. 044 512 4477 sekä lisätietoa www.tres.fi.
Jarno Lahtinen

Jäsenet pääsivät kokeilemaan lokakuun majaillassa myös ekoaseammuntaa.
Lisää Pirkanmaan maanpuolustustapahtumia ja uutisia löydät lähes
kuukausittain ilmestyvästä Pirkan Viestin uutiskirjeestä.
Voit liittyä Pirkan Viestin uutiskirjeen jakelulistalle pirkanviesti.ﬁsivuston etusivun tilauslinkistä.

SRA-innostus jatkuu
Sovellettu Reserviläisammunta on lajina voimakkaassa kasvussa ja se näkyy
myös kursseille osallistujien määrässä.
Vammalan Reserviläiset ry järjesti marraskuun alussa kuluvan vuoden neljännen SRA-kurssinsa Matinsuon Ampumakeskuksessa Sastamalassa. Osallistujia
VamRes:in kursseilla on ollut yli sata.
Paviljongin luokka täyttyi innokkailla osallistujilla, jotka olivat tulleet paitsi
Pirkanmaalta ja Satakunnasta myös Helsingistä ja Uudeltamaalta. Pitkämatkalaisin tuli Kuopiosta. Päivän aikana oli totuttuun tapaan luento-osuus, teoriakoe ja
ampuma- eli käytännönkokeen suoritus.
Kurssin luennoitsijana oli Ollipekka
Seppälä, joka toimi myös Mika Salovaaran kanssa käytännönkokeiden tuomarina. Käytössä oli kaksi rataa, joten
mahdollisimman moni ehti suorittaa
ampumakokeen päivännäöllä.
- Tällä kurssikerralla oli osallistujilla

mahdollisuus suorittaa SRA-teoria- ja
käytännönkoe saman päivän aikana, sillä joukossa oli paljon practical- ja IDPA
-lajien harrastajia. He ovat taitotasoltaan
jo ammattilaisia ja kurssin läpäisi kokonaisuudessaan usea osallistuja, kertoi
Mika Salovaara kurssipäivän jälkeen.
Pirkanmaalla on SRA-kurssin pitänyt
tänä vuonna myös TRES, joten vuoden
aikana on yhteensä viidellä kurssilla saanut SRA -koulutuksen iso joukko reserviläisiä. - Missä urheiluammunnan lajissa tahansa vuoden aikana koulutetun ja
lajin pariin tulleiden 120 uuden harrastajan määrä on valtava. Kurssitus vaatii
myös runsaasti meidän vetäjien aikaa,
sillä käytännönkokeiden vastaanottamisessa menee noin puolituntia per henkilö
tai koe; osalla useamman kerran. Vapaaajan ongelmia ei siis ole ollut. Maanpuolustustaitojen ja harrastuksen eteenpäin
vieminen kuitenkin motivoi SRA -kou-

SRA kasvattaa suosiotaan liikunnallisuuden ja ampuma-asentojen haasteellisuuden vanavedessä. Kuva marraskuisen SRA-kurssin teorialuennolta. Kuva: Mika Salovaara.

luttajia talkoissa, totesi Salovaara.
Näillä näkymin Matinsuolla pidetään ensi vuoden maaliskuun tienoilla
SRA-kurssi ja SRA-tuomarikurssi. Asi-

asta kiinnostuneiden kannattaa seurailla
VamRes:in nettisivuja osoitteessa
www.vamres.net
Eeva-Liisa Isosaari
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Kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen koskettavat kaikkia
Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta järjesti Tampereella
lokakuun loppupuolella Kyberturvallisuusillan. Tampereen yhteiskoulun lukion auditoriossa pidetyn tilaisuuden luennoitsijoina olivat Matti Turunen ja
Raimo Ojala.
Tietoturvapuolella työskentelevä Matti Turunen peräänkuulutti kybermaailman käytössääntöjen opettelun tärkeyttä. - Pyöräilykypärät, suojatiet ja
palovaroittimet ovat meille tuttuja varovälineitä. Yhtälailla internet-verkkoa
käyttäessä tulee jokaisen pitää huolta
omasta tietosuojastaan.
Ydinvoimalan ohjausjärjestelmä, elintarvikkeiden kuljetus-, logistiikka- ja
liikenteen ohjausjärjestelmät sekä henkilö- ja sotetiedot kuuluvat kybertoimintaympäristöön, joiden turvallisuudesta huolehtii Suomessa usea taho.
- Suomen NSA eli National Security
Authority, Ulkoministeriö, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Puolustusministeriö, Pääesikunta ja Suojelupoliisi tekevät jatkuvasti töitä, jotta tiedot
pysyvät siellä missä niiden pitääkin pysyä. Julkishallinnon puolella asiasta vastaavat esimerkiksi Väestörekisterikeskus,
puolustusvoimien Kryptolaboratorio ja
Keskusrikospoliisin Kyberrikostorjuntakeskus, listasi Turunen.
Yrityksien on tehtävä kyberhäiriöilmoitus ennalta toimialoittain erikseen
nimetyille viranomaisille. - Yrityksiä autetaan takaisin jaloilleen kyberpoikkeaman osuessa niiden kohdalle. On tärkeätä turvata liiketoiminnan jatkuminen ja

nostaa turvallisuuskulttuurin uudelle tasolle.
Digitaalisessa maailmassa ovat kaikki
riippuvaisia kaikista. - Suomessa operaattoreilla on hyvä yhteistyömalli, ja
siksi maassamme on maailman puhtaimmat verkot, Turunen kiitteli.
Kyberrikollisuudesta ovat kaikki kuulleet. Yrityksiä kiristetään kiristyshaittaohjelmilla, jotka estävät tietokantoihin
pääsyn tai tuhoavat ne, ellei vaadittua
summaa makseta. Yrityksiä laskutetaan
oikeannäköisillä laskuilla, joissa maksumääräys on ulkomaille.- Näitä tapahtuu
Suomessa viikoittain, kertoi Turunen ja
jatkoi esimerkkilistaansa.
- Maksuvälinepetokset ja sosiaaliset
huijaukset ovat hyvin yleisiä. Rakkauskirjehuijaukset sisältävät aina lohduttoman
tarinan akuutista rahantarpeesta. Identiteettivarkauksissa tilataan postimyynnistä
laskulla tavaraa eri osoitteeseen.
Tilausansaan on moni mennyt esimerkiksi tori.fi:ssä. - Olematonta tavaraa
myydään, ja rahansiirron jälkeen ei kuulu maksettua tavaraa eikä myyjän osoite
pekka@gmail.com enää vastaakaan.
Turunen kehotti käyttämään maalaisjärkeä netissä liikkumiseen, sillä nettipahuus on rantautunut myös Suomeen.
Viestien huono suomenkieli, kummalliset
varoitukset tunkeutumisyrityksistä korjauslinkkeineen ja lähettäjän oikeinkirjoitusvirheitä kuhisevat linkit pitäisi pärisyttää hälytyskelloja jokaisen mielessä.
- Pidä perusasiat kunnossa. Pidä päivitykset ajantasalla, vältä saman salasanan käyttöä, käytä pitkiä salasanoja ja

Tampereen yhteiskoulun lukion auditorio täyttyi mukavasti eri ikäisistä osallistujista.
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Matti Turunen toi esiin, että myös omien salasanojen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää
huomiota. Kuvat: Sirkka Ojala.

varmuuskopioi tiedostosi. Kyberturvallisuus on kestävyyslaji, muistutti Turunen.
Raimo Ojala käsitteli luennossaan informaatiovaikuttamista, joka on suoraviivaisesti ajateltuna taistelua ihmisten
mielistä. Suomessa on totuttu moniarvoiseen viestintään, jonka takaa jo perustuslain 12. pykälä sananvapausmäärityksillään. - Se ei kuitenkaan tarkoita,
että kuka tahansa voi levittää netissä
mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta, tähdensi Ojala luentonsa aluksi.
Kautta aikain on vakoojia ja agentteja
saatu rekrytoitua tunnistamalla heidän
tyytymättömyytensä yritystä tai valtiota
kohtaan. - Yhteiskunnallisiin ilmiöihin
tyytymättömät ihmiset ovat otollinen
kohde valeuutisille ja niiden vaikutuksen kautta on edistetty yhteiskunnan
kahtiajakoa entisestään. Valeuutisilla on
ruokittu tyytymättömyyden juurisyytä
ja näin on vääristetty tai tuhottu kansallinen tarina.
Suomessa luotetaan poliisiin, puo-

lustusvoimiin ja muihin yhteiskunnan
kannalta tärkeisiin instituutioihin. Valeuutisilla halutaan vaikuttaa yleiseen
mielipiteeseen luomalla epäluottamusta ja hämmennystä.
- Asiat näyttävät aidoilta, mutta sanoma on muutettu toiseksi pienin muutoksin. Tällainen pitkäaikainen vaikuttaminen on tyypillistä valtioiden
toimintaa poliittisten ja taloudellisten
etujen tavoittelussa, kertoi Ojala korostaen tarinan olevan totuutta tärkeämpi.
Useat toistot tekevät valheesta totta.
Vaikuttamisen keinot vaihtuvat kohderyhmän mukaan. Kuvamanipulaatiossa kuvasta rajataan osa pois ja niin
kuvan viesti muuttuu täysin. Keksityt
some-henkilöllisyydet ohjaavat nettikeskustelua haluttuun suuntaan. Mittasuhteiden vääristely, valheisiin perustuvat uutissivustot sekä valeuutisten
kierrättäminen ovat myös oivallisia vaikutustapoja.
- Kun uutinen tai tarina toistuu netissä usein, kun viestin yhteydessä on
huomiota herättävä kuvituskuva, kun
juttu pyrkii herättämään tunteita tai
siinä on vahvaa tarinallisuutta, on usein
kyse piilovaikuttamisesta, Ojala jatkoi.
Lähteiden ollessa oudot ja metatietojen johtavan eri maahan kuin tekstissä
annetaan ymmärtää, kannattaa uutisen
tai viestin todenperäisyyttä epäillä. Samaa kuvaa voidaan käyttää vuosien kuluessa useammassakin jutussa, ja alkuperäinen kuva voi löytyä aivan muusta,
viattomasta yhteydestä.
Samastakin tapahtumasta voi kertoa
erilailla. Vaihtoehtoisen totuuden paikkansapitävyyden voi tarkistaa miettimällä, kuulinko asian asiantuntijalta,
ymmärsinkö asian oikein ja uskonko
asian olevan näin.
- Kannattaa muistaa, että oikea uutinen antaa uutta tietoa ajankohtaisista
asioista. Valeuutisella on tietty tarkoitus, ja taustalla on aina raha tai poliittinen tavoite. Mitä uskoa, ja mikä on
propagandaa. Erottelu ei ole helppoa
nyt eikä tulevaisuudessa, sillä videomanipulaatiot ovat tulossa osaksi nettiarkea, totesi Ojala luentonsa lopuksi.
Eeva-Liisa Isosaari
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Tampere

Mouhijärvi

Orivesi

Mäntän seutu

Pälkäne

Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

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

Virrat

Ruovesi

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste
Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi/hein
puh. 03 375 0147
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Suomen Kukkatarvike Oy
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

Sahalahti
Ojan Taksit

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Vastaukset sivulla 24

Ylöjärvi

Kotiin tai

Tiedätkö?

lahjaksi
Lisää tuotteita:

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

pirkanviesti.fi
rkanviesti.fi

1. Kuinka monta valtiota osallistui merivoimiemme
johtamaan Northern Coasts 18 -harjoitukseen
loka- ja marraskuun vaihteessa?
2. Kuinka monta vuotta Suomen Rauhanturvaajaliitto
täytti tänä vuonna?

Eko-olkalaukku
Valmistettu nykyaikaisesti kierrätys- KESTO KI
K
I
S
O
materiaalista.
SU
Laukkuun mahtuu
A44 kokoinen
n n ka
kansio!
Laukun
L
La
auk
ukun vasemmassa
vvasemm
e m
alakulmassa
harmaalla
h
harm
rmaalla
aalla paine
aa
painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

5€

2 kpl

3. Kuka aloitti Rajavartiolaitoksen päällikkönä
syyskuun alussa?

Leijonavyö

4. Missä maassa valmistetaan merivoimiemme
Laivue 2020 -hankkeen korvetit?

rä
si e la!
u
u
Nyt asoljel
kult

25€

7. Mihin puolustusvoimiemme hallintoyksikköön kuuluu
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus?

19€

Pikareissa
P
ikk
kultainen leijonalogo.
4 pikaria)
((kotelossa
ko

Ikku
Ikkunalla.
kun
Ruostumatonta
Ruos
Ru
tterästä,
eräs
lleijonalogo
ij
kaiverrettuna.

20€

Adressit
esssit
Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

Ostt m l a PMT:n
Ostamalla
O
PMT:
PM
T jäse
jjäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

6. Minkä maavoimiemme joukko-osaston lehti on
Kilpi?

Tee
Teräspikarit
nnahkakotelossa
a
Pyöreä
P
yöö
taskumatti

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

5. Kuinka monta ilmavoimiemme Hornet-hävittäjää
osallistui lokakuussa pidettyyn kansainväliseen Red
Flag Alaska -harjoitukseen?

5€

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry

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

www.pirkanviesti.fi

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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A 33200 Tampere
www.arkkitehtihuone.fi

www.katsa.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

R.M. HEINO
Haaveista totta

KMVTurvapalvelut Oy
027-43688-

-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

Tesomankatu 4, 33310 Tampere
ma-la 8–21, su 10–21

Kiitämme
tukijoitamme!

SITOUDUMME
TULEVAISUUTEEN

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

Kiitämme
tukijoitamme!
Pirkan Viesti 4

2018

www.are.fi
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Tampere, Finland
Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

Tammelan Talotekniikka Oy
– talotekniikkaa Tammelasta –
www.tamtate.com

Kiitämme
tukijoitamme!

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

Kiitämme
tukijoitamme!

SAL-product Oy

Kiitämme tuestanne!
Tate

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö
Tilintarkastustusyhteisö

Kiitämme
tukijoitamme!

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kiitämme
tukijoitamme!
• 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

Kiitämme
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!
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!
Kiitämme
tukijoitamme!

155 K 83-97 kenttätykki, jonka putki on kuparinpoistokäsittelyssä
MILFOAM-laitteistolla.

Vierailulla Räjähdekeskuksessa
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
tuen PMT:n Neuvottelukunnan
tämänkertainen tutustumiskohde oli Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen alaisuudessa toimiva Räjähdekeskus Niinisalon
toimipiste.
Toimipisteen johtaja majuri Tommi Luomajärvi kertoi
avustajiensa kanssa erittäin mielenkiintoisella tavalla Räjähdekeskuksen historiaa ja esitteli

Pirkan Viesti 4

nykyistä toimintaa. Esitysten
jälkeen saimme tutustua tiukkojen turvamääräysten mukaiseen
testaustoimintaan, tällä kertaa
virtuaalisesti. Näytösluonteisesti saimme myös tuta, miltä kuulostaa ja näyttää, kun merkittävä
määrä oikeaa ruutia palaa yhtenä
soihtuna. Erityisen mielenkiintoisia olivat suurnopeusvideokamerakuvat tykinlaukaisusta kameralla, joka pystyy ottamaan

2018

www.tuulilasimyynƟ.fi

100 000 kuvaa sekunnissa ja
paljon muuta. Koetoiminta vakuutti kuulijansa ja jälleen kerran saimme todeta, että Puolustusvoimien toiminta tältäkin
osin on huipputasolla.
Faktaa Räjähdekeskuksen toiminnasta
Räjähdekeskuksen vastuulla
ovat Puolustusvoimien räjähteiden tuotanto, kunnossapito ja
käytöstä poistaminen. Se vastaa
myös käytöstä poistettujen ja
hylättyjen räjähteiden hävittämisestä sekä koetoiminnasta.
Tuotannossa keskitytään raskaiden
ampumatarvikkeiden
valmistukseen, kunnossapidossa materiaalin elinkaaren jatkamiseen ja käytöstä poistossa
hylätyn materiaalin jatkokäsittelyyn ja turvalliseen hävittämiseen. Räjähdekeskus testaa kaikki Suomessa valmistettavat ja
ulkomailta ostetut aseet ja asejärjestelmät ennen niiden käyttöönottoa tai varastointia sekä
ampuu koe-erät ampumatarviketoimituksista.
Lisäksi se testaa myös sotavarusteeksi aiemmin hyväksymättömiä taisteluvälineitä. Räjähdekeskuksen asiakkaita ovat
Puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen esikunnat ja joukko-osastot sekä eräät kotimaiset
teollisuusyritykset. Räjähdekeskuksella on toimintaa Ähtärissä,
Haapajärvellä, Keuruulla ja Niinisalossa. Henkilöstöä Räjähdekeskuksessa on noin 150.
Esko Raskila

Reserviläispiirin jäsenkilpailu huipentuu
Tilanne 10.12. kertoo sen, että piirin jäsenmäärä ylittänee viime
vuoden tuloksen. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2019! Lopullinen
tulos julkaistaan vuoden ensimmäisessä lehdessä.
Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 2019!
Jussi Mäkitalo
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 10.12.2018

2017

2018

Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

269

256

14

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

144

151

12

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

77

73

3

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

219

16

KURUN RESERVILÄISET RY

7

8

0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

360

353

9

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

146

147

8

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

54

52

1

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

127

123

7

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

82

75

3

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

169

167

7

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY

118

121

8

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

178

161

0

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

158

172

21

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

67

66

9

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

51

52

5

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

107

106

6

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

1234

1234

136

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

105

103

13

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

197

209

41

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

70

64

1

VIIALAN RESERVILÄISET RY

31

29

2

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

101

111

12

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

197

190

7

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

107

105

3

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

4366

4347

344
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Ryhmäkuva otettiin kilpailun päätteeksi modernissa Virta-kampuksen aulatilassa. Ensimmäisessä rivissä Lahden yhteiskoulun lukion joukkue ja toisessa rivissä heidän takanaan Tampereen normaalikoulun lukion joukkue. Eturivissä keskeltä oikeaan reunaan kilpailun ylituomari, Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, toimikunnan
puheenjohtaja, eversti evp Leo Ukkonen, Lempäälän lukion rehtori Erkki Hytönen, MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola sekä kilpailun toimitsijoina toimineet toimikunnan jäsenet varapuheenjohtaja Timo Koivula, Inkeri Haarla-Kettunen
ja Hannele Heino.

TURPO 2018 -tietokilpailun
voitto haettiin matkan takaa
monet joukkueista olivat perehtyneet todella huolella
ennalta lähetettyihin lukuvinkkeihin.
Kilpailukysymyksissä oli tänä vuonna nostettu esiin
myös sotilaskotityö, juhliihan Sotilaskotiliitto tänä
vuonna 100 -vuotista toimintaansa. Hivenen päänvaivaa aiheutti muun muassa puolustusvoimien kalustokysymys, jossa piti tunnistaa kenttätykistömme uusinta kalustoa oleva 155 mm raskas panssarihaupitsi
K9 Thunder, lennokki drone Banshee ja (miehistön)
kuljetusalus Uisko 600. Perinteisesti kysymysten joukossa oli myös historiaan liittyviä aihealueita, muun
muassa vuoden 1918 tapahtumat olivat hyvin esillä.
Tiukka kamppailu kärkisijoista
Kilpailun kaksi ensimmäistä sijaa menivät ensimmäisen
kerran Pirkanmaan ulkopuolelle. Tasainen kamppailu
käytiinkin kilpailun ensimmäisestä sijasta Elisenvaaran
lukion ja Lahden yhteiskoulun lukion kesken. Lopulta
Elisenvaaran joukkue vei voiton keräten 21 pistettä ja
lahtelaiset sijoittuivat kakkosiksi 19.5 pisteellä. Kolmanneksi sijoittui 19 pisteellä Tampereen normaalikoulun lukio, joka kukisti vasta kahden lisäkysymyksen jälkeen samaan pistemäärään yltäneen Tampereen
klassillisen lukion.
Kurssipalautteessaan nuoret pitivät kysymyksiä selkeinä ja riittävän haastavina ja myös kysymysten rakenne oli kilpailijoista onnistunut. Myös etukäteismateriaali ja info saivat kiitosta ja palautteessa useampikin
totesi, että kilpailussa oli kivaa. Myös hyvä ruoka sai

TULENTEKOPÄIVÄ 5.1.2019
Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää liki loppiaista Tulenteko-teemapäivän, jossa myös puuhaillaan erilaisia majoitteita. Mahdollisesti
katsellaan perinteisiä lumikenkiäkin, jos kiinnostusta on.

Puukon lisäksi omat eväät mukaan; jos saat tulen syttymään niin voit vaikka
keittää vettä tai paistaa makkaraa nuotiolla. Pitsataksit eivät toimita särvintä
näin syrjäseuduille.

Pääasiana kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja, sekä tietenkin
tulentekoa pelkällä puukolla ja tulitikuilla.

Ei säävarausta, olipa sitten vesisade tai -25 pakkanen.

Aloitetaan lauantaina kello 10.00, ja touhutaan ainakin päivän valoisa aika
perusleirityyppisesti.
Ohessa tulee testailtua ainakin erilaisia sahoja ja kirveitä.
Paikalle voi saapua jo perjantaina, ja voi lähteä vasta sunnuntaina, eli on
mahdollista viettää kaksikin yötä maastossa testaten omia varusteitaan ja
majoitteitaan. Suomen luonnossahan pärjää aina, jos vain saa tulet tehtyä
(loppu on mukavuuskysymys).

HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen. Piirien Maastotoimikunta hoitaa
pienet materiaalikulut.
rkempi kokoontumispaikka:
Kysy tarkempi
htee, tensu@iki.fi
Tero Ahtee,

Ykköseksi kilpailussa sijoittuneessa Pöytyän Elisenvaaran
lukion joukkueessa kisasivat Joona Aaltonen, Ella Hiltunen ja Valtteri Vuori.

taas kiittävän maininnan. Palkinnot olivat osallistujien
mukaan mahtavia. Mietintää tulee aiheuttamaan esitetty toive kilpailun alkamisen siirtämisestä aamupäivään.
MPK:n palautteiden keskiarvo oli tänä vuonna 4,02 asteikolla 1-5.
Sirkka Ojala

Vastaukset

Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta järjesti marraskuun puolivälissä
jo kahdennentoista kerran Pirkanmaan lukiolaisille
suunnatun TURPO 2018 -tietokilpailun.
Tällä kertaa kilpailun isäntäkouluna toimi Lempäälän lukion uusi ja moderni Virta-kampus koulun
rehtori Erkki Hytösen isännöidessä tapahtumaa. Oppilaitos myös tarjosi kilpailun osanottajille sekä toimitsijoille maittavan lounaan ennen kilpailua ja väliajalla kahvikupposet kastettavien kera.
Kilpailun osallistujamäärä on vakiintunut viime
vuosina 17 lukion paikkeille ja niin oli tänäkin vuonna. Pirkanmaalaisten lukiolaisten lisäksi kutsuttuina
vierailijoina olivat tällä kertaa Pöytyän Elisenvaaran
lukion ja Lahden yhteiskoulun lukion joukkueet.
Kilpailu järjestettiin jälleen MPK:n Tampereen
koulutuspaikan kurssina. Paikalla pisteitä laskemassa
olikin jo tuttuun tapaan MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola. Kilpailun ylituomarina toimi Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja Jorma
Suonio. Kilpailun suojelija Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki ehti
myös piipahtaa kilpailijoita tervehtimässä päivän kutsuntakiireistään huolimatta. Kilpailun palkintopöytä
sai myös runsaan lisäyksen, kun Markon mukanaan
tuomat Pirkanmaan aluetoimiston kassit saatiin tyhjennettyä.
Tämän vuoden kilpailussa oli erityisen mukava tunnelma ja kilpailun alkaessa selvästi huomasi, miten

Toimikunta kiittää kaikkia mukana olleita lukijoita hyvästä yhteistyöstä ja isäntäkoulua hienosta kilpailutilasta ja hyvistä järjestelyistä sekä
tarjoiluista. Erityiskiitokset menevät kaikille palkintoja kilpailuun lahjoittaneille sekä Pirkanmaan aluetoimistolle ja MPK:n Tampereen koulutuspaikalle.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 20)
1. 13
2. 50 vuotta
3. Kenraaliluutnantti Ilkka Laitinen
4. Suomessa
5. 6
6. Karjalan prikaatin
7. Maanpuolustuskorkeakouluun

