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KIITOS
Se oli siinä. Kuusi vuotta Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtajana on pikkuhiljaa ns. taputeltu. Uusi
puheenjohtaja valittiin Hämeenkyrön syyskokouksessa 15. marraskuuta.
Äänestyksen jälkeen Jussi Mäkitalo
Virroilta valittiin ensimmäiselle kaksivuotiskaudelleen. Olen vakuuttunut
siitä, että piirin asiat ovat osaavissa käsissä. Jussilla on pitkäaikainen kokemus
niin piirin kuin liitonkin hallituksista.
On ensiarvoisen tärkeää, että sihteerimme Raimo Ojala ja toiminnanjohtajamme Päivi Huotari jatkavat Jussin
aloittaessa omaa puheenjohtajauraansa.
Raimo ja Päivi ovat tietämyksellään ja
kokemuksellaan korvaamaton apu uudelle puheenjohtajalle. Voin rehellisesti sanoa, että ilman Raimon ja Päivin
apua olisin ollut ns. purjeessa eteeni tulleitten tehtävien kanssa. Oli myös hienoa työskennellä yhtenäisen ja samalla
asialla olevan hallituksen kanssa. Asioiden hoito ja päätösten teko sujuivat
kitkattomasti. Kaikissa piirin asioissa
oli helppoa tukeutua varapuheenjohtajiini Jussi Mäkitaloon ja Jarno Valkamaan. Monissa asioissa oli myös suuri
apu siitä, että Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola oli mukana piirihallituksessa. Näin saimme
ensikäden tietoa liiton asioista sekä
aktiivisen toimijan tapahtumiemme
järjestelyihin. Kiitokset ansaitsevat
myös hienosti toimivat niin piirin omat
kuin piirien yhteisetkin toimikunnat.
Erityisen kiitoksen ansaitsevat myös
lehtemme Pirkan Viestin päätoimittaja Sirkka Ojala, joka hoitaa myös pir-

kanviesti.fi sivujen päivityksiä sekä Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki, joka
muun muassa kustantaa em. lehden tekemisen.
Myös 60-vuotisjuhlavuotemme on
päättymässä. Raatihuoneen vastaanotto oli viimeinen tämän juhlavuoden
tapahtumista. Meitä oli noin 150 henkeä Tampereen kaupungin kutsumana
nauttimassa kaupungin vieraanvaraisuudesta. Juhla onnistui hienosti, kiitos siitä kaikille järjestelyissä mukana
olleille ja tietysti myös Tampereen kaupungille.
Myös Suomi 100 juhlavuosi on lopuillaan, huipentumana 6.12 eripuolilla
Suomea pidettävät juhlallisuudet. Kävin
Itsenäisyyspäivän juhlassa Tampereella
Kalevankankaan hautausmaalla, en ole
koskaan nähnyt niin paljon väkeä tässä
tilaisuudessa. Oli hieno nähdä, kuinka
ihmiset noteerasivat juhlavuoden kunniavartion ja entistäkin juhlavamman tilaisuuden. Olemme vuoden aikana juhlistaneet 100-vuotiasta Suomea myös
kaikilla piirimme 60-vuotisjuhlavuoden
tilaisuuksilla.
Piirin puheenjohtajuuteen sisältynyt liiton hallituspaikka toi mukanaan
useita jäsenyyksiä toimikunnissa ja yhdistyksissä. Kaikki nämä yhdessä avarsivat käsitystäni siitä kuinka laajaa ja
ammattimaista Reserviläisliiton toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa
todellisuudessa onkaan. Kaikista liitolta pyydetyistä kannanotoista huomasi,
kuinka arvostettu toimija liitto on vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä.
Tämä arvostus peilautuu myös tänne

piiritasolle ja sitä mukaa myös paikallisyhdistyksiin.
Jos olisin vielä voinut toimia liiton
hallituksessa, olisin ehkä tavoitellut piirin puheenjohtajan paikkaa vielä yhdeksi kaudeksi. Mutta kuusi vuotta hallituksessa lienee sellainen sopiva rupeama.
Toivotaan kuitenkin, että liittokin poistaa tuon 60-vuotispykälän hallituksensa
jäseniltä. Mielestäni aika on ajanut näiden ikärajojen ohi, sillä meillä 60-vuotiailla alkaa olla aikaa sekä kokemusta,
ja näkemystä osallistua yhdistysten hallitustyöskentelyyn. Enkä usko, että kukaan meistä varttuneista kuitenkaan
hautaan asti hallituksessa istuu. Kyllä
aina on löytynyt tilaa, jos joku nuorempi on ilmoittanut halukkuutensa hallitukseen.
Uskon, että aikani kuluu myös piirihallituksen ulkopuolella. Jatkan kiltani
Pirkanmaan osaston hallituksessa sekä
piirin ja Tampereen Reserviläiset ry:n
ampumatoimikunnissa. Ehkäpä vielä
herättelen henkiin aktiivisen ampumaharrastuksenkin ja pienimuotoisen kilpailemisen. Aika näyttää. Tyttären 8 ja
5-vuotiaat pojat keksivät varmasti ajankulua, jos luppoaikaa ilmaantuu.
Näihin kuuteen vuoteen mahtuu
niin hienoja, mutta myös surullisia
hetkiä. Viimeisimmän surun hetken
koimme, kun vasta vuoden Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana toiminut Ari Paukkunen
menehtyi Karjalaan tekemällään sotahistorian matkalla. Saatoimme Arin
haudan lepoon suuren ystäväjoukon
saattelemana 24. marraskuuta. Mutta

niin kuin sanonta kuuluu ”marssi jatkuu” eli tästäkin on päästävä eteenpäin.
Tätä kirjoittaessani ovat joulu ja uusivuosi vielä vajaan kuukauden päässä.
Ylennettävien juhla 5. joulukuuta sekä
samana iltana yhdistykseni Tampereen
Reserviläisten mitalienjakotilaisuus lienevät viimeiset ns. viralliset tehtävät piirimme puheenjohtajana.
Kaikkea hyvää Mäkitalon Jussille puheenjohtajana sekä hyviä päätöksiä uudelle hallitukselle. Toivotaan, että puheenjohtajakauteni
loppuvaiheissa
alkanut piirin jäsenmäärän kasvu jatkuu
jatkossakin. Raimolle ja Päiville voimia
jatkaa hienoa työtään piirimme hyväksi.
Vuosi 2018 on Puolustusvoimien
100-vuotisjuhlavuosi, joka varmasti näkyy myös piirimme toiminnassa.
Hyvää tulevaa vuotta 2018 kaikille
piirimme yhdistyksille ja toimikunnille sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme.
Juha Moijanen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Kohti vuoden vaihdetta
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on pikkuhiljaa kääntymässä lopuilleen. Juhlavuosi huipentui 6. joulukuuta ympäri Suomea järjestettyihin näyttäviin
juhliin, kunnianosoituksiin ja seremonioihin. Erityistä huomiota osakseen saivat kunniavartiot sankarihaudoilla. Monin paikoin myös jokaisen
kaatuneen muistoksi oli laskettu havuseppele, sekä asetettu kunniavartioon saman ikäinen henkilö kuin mitä
sankarivainaja oli ollut kaatuessaan.
Tämä antoi kasvot niille ikäluokille, joita kohtasi suurin menetys viime
sodissamme. 749 henkilön SUOMI
100 -kunniavartiosta johtuen kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä keräsi tänä vuonna
tuhansittain yleisöä. Pientä haastetta
oli saada varuskunta sekä maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöjen lippu-

linna mahtumaan näille osoitetuille
paikoille. Tapahtuma toteutettiinkin
tiiviissä tunnelmassa ja siitä jäi monille lämpimiä muistoja.
Pirkanmaalla on kuluvana vuonna
kouluttauduttu aktiivisesti niin MPK:n
kursseilla kuin myös joidenkin kohdalla puolustusvoimien käskemissä kertausharjoituksissa. Aktiivisuus ja asialle
omistautuminen on hyvällä tasolla. Tämän johdosta juhlavuoden itsenäisyyspäivänä myös Pirkanmaan reserviläisille tuli runsaasti ylennyksiä. Tasavallan
presidentti ylensi 89 pirkanmaalaista
reservin upseeria ja aluetoimiston päällikkö 218 pirkanmaalaista reservin aliupseeria. Onnittelut kaikille ylennetyille.
Tämän Pirkan Viesti-lehden kolahtaessa postilaatikkoon on aika hiljentyä
joulun viettoon. Edessä ovat jouluaa-

ton kunniavartiot monella paikkakunnalla sekä muut joulun ajan perinteet.
Mennyttä vuotta on myös hyvä tarkastella kaikkien niiden tapahtumien osalta mitä yhdistykset ovat järjestäneet ja
mihin ovat osallistuneet. Samalla on aiheellista kysyä itseltämme, olemmeko
onnistuneet ja missä voimme parantaa?
Onko toimintamme ollut sellaista mikä
palvelee jäsenkuntaa ja jota jäsenemme haluavat? Mikäli syystä tai toisesta
muutokseen on tarvetta, niin toiveet
huomioidaan toteutettaessa tulevan
vuoden aktiviteetteja.
Juhlallisuudet jatkuvat. Tulevana
vuonna Suomen puolustusvoimat viettää satavuotisjuhlavuottaan. Lippujuhlapäivän paraati pidetään Seinäjoella.
Uskon, että juhlavuosi tulee näkymään
myös Pirkanmaalla erilaisin tapahtumin ja tilaisuuksin.

Rauhallista joulua ja hyvää alkavaa
vuotta 2018!
Mikko Hörkkö
1. varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
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Uusi mies, vanha tukkamalli
Niille, jotka lukevat Pirkan Viestiä tarkemmin, on nimeni varmaan tuttu Reserviläispiirin
jäsenhankintakilpailun
taulukon myötä, jota olen toimitellut
useita vuosia. Monien kanssa on tavattu piirien kokouksissa ja muissa tapahtumissa vuosien varrella. Suurimman osan
tulevankin piirihallituksen jäsenistä tunnen jo ainakin jossain määrin.
Olen Jussi Mäkitalo, 56-vuotias virtolainen reservin ylivääpeli. Liityin Virtain reserviläisiin jo vuonna 1982 ja olen
toiminut yhdistyksen hallituksessa, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.
Vuonna 2004 aloitin piirihallituksessa ja
vuonna 2008 piirin varapuheenjohtajana. Reserviläisliiton hallituksessa olen ollut vuodesta 2010 lähtien. Kriisinhallintatehtävissä palvelin neljään eri otteeseen
vuosien 1991-2000 välisenä aikana.
Aloitan Pirkanmaan reserviläispiirin puheenjohtajana luottaen siihen,
että yhdessä tätä tehdään. Yksin tässä tehtävässä ei pärjää, mutta kun mu-

kana ovat osaavat toiminnanjohtaja ja
sihteeri, kyvykkäät varapuheenjohtajat
ja toimikunnat, aktiivinen piirihallitus
ja Suomen suurimman reserviläispiirin
yhdistykset ja jäsenistö, liiton tuki sekä
Pirkanmaan reserviupseeripiiri, Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan
Piiri, Maanpuolustuksen Tuki, MPK ja
muut vapaaehtoisorganisaatiot sekä Pirkanmaan Aluetoimisto, niin eväät ovat
hyvät. Tekeviä käsiä on siis paljon. Itse
tulen tekemään parhaani, jotta yhdessä
onnistumme.
Tehtäväsarkaa on myös runsaasti.
Iso alue ja pitkät välimatkat asettavat
omat haasteensa, mutta olen usein todennut, että autot tykkäävät kun niillä
ajetaan! Jäsenistömme ikähaarukka on
parikymppisistä yhdeksänkymppisiin.
Haastetta mielekkäiden toimintamuotojen tarjoamiseen on rutkasti ja siinä niitä
käsiä tarvitaan. Piirimme alueella järjestetään tulevana toimintavuonna useita varsin erilaisia tapahtumia, joista osa

on valtakunnallisia. Uusi hieno aluevaltaus on Reserviläisurheiluliiton pilkkimestaruuskisa, joka pidetään Pirkkalassa
10.3.2018.
Puheenjohtajana pyrin parantamaan
yhteydenpitoa yhdistyksiin ja jäsenistöön. Keinoina puheenjohtajiston yhdistysvierailut sekä sähköinen uutiskirje.
Kahdensuuntainen, avoin ja nopea tiedonvälitys on ensiarvoisen tärkeää. Palkitsemisen periaatetta ei myöskään saa
unohtaa. Liian usein jää palkitsematta
se useita vuosia yhdistyksessä toiminut
aktiivijäsen, joka ehtii sitten muuttaa
muualle ja huomioiminen jää tekemättä, vaikka kriteerit olisivat täyttyneet
jo vuosia sitten. Kannustan yhdistyksiä huomioimaan aktiiveja toimijoitaan
ajoissa.
Piirin jäsenmäärä on noususuunnassa
– uusia jäseniä on liittynyt tänä vuonna
jo yli 400. Pyritään yhdessä siihen, että
jatkossakin pysymme Suomen suurimpana piirinä niin toiminnallisesti, talou-

miettii tarinat ja minä annan kuvaustukea. Katsotaan mitä saamme aikaan.
Pirkan Viestin verkkosivusto www.pirkanviesti.fi on parhaillaan muutostöiden
alla ja ensi vuoden alusta sivuston etusivu tulee muuttumaan vähän modernimpaan suuntaan. Sivustolle tulee myös
painike jota kautta voi liittyä uutiskirjejakeluun. Toivonkin sitä käytettävän
jatkossa ahkerasti. Ensi vuonna yritämme saada lehteen myös enemmän asiantuntijakirjoituksia, henkilöesittelyjä sekä
aktiivitoiminnasta kertovia tarinoita.
Uusi vuosi siis näyttää miten onnistumme. Jos haluat tulla mukaan tekemään
tätä omaa piirilehteämme ota rohkeasti
yhteyttä, avustajia kaivataan!
Tämän lehden keskiaukeamalla kiteytyy monen ihmisen syksyn uurastus ja
yhden henkilön pitkäaikainen unelma –
vaikuttavasta ja silmäkulmat kyynelein

Pirkan Viesti 5

Jussi Mäkitalo
varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

kastelleesta, Kalevankankaan itsenäisyyspäivän Suomi 100 -kunniavartiosta kertova kuvakooste ja tarina. Unelmista voi tehdä totta, mutta joskus ne
myös särkyvät. Suomi 100 -kunniavartioon osallistuneet henkilöt antoivat kasvot niille sankarivainajille, jotka antoivat
henkensä isänmaamme itsenäisyyden
puolesta viime sodissamme. Sankarihautausmaiden kivien alle kätkeytyykin
monta nuorta keskenjäänyttä elämää ja
ihmiskohtaloa. Suomi 100 -juhlavuonna muun muassa eri mediat ovat nostaneet esiin useita tarinoitamiehistä ja naisista, joille isänmaan etu oli omaa etua
tärkeämpi.
Tässä lehdessä on myös muistokirjoitus, joka koskettaa ja riipaisee syvältä
kaikkia meitä maanpuolustuskentän toimijoita, jotka tunsivat aina toimeen tarttuvan ja toista ihmistä ensin ajattelevan

Ari Paukkusen. Kirjoituksen lopussa
todetaankin: miksi parhaat lähtevät
liian aikaisin?
Tämä syksy on opettanut itselleni
ainakin yhden asian: elämässä on vain
yksi tärkeä hetki – Se on tässä ja nyt!
Toivotan kaikille rauhallista joulun
aikaa ja monia onnellisia muistoja
tulevalle vuodelle!

Hyvä
maanpuolustustyön
ystävä

Ansioristi
aktiivisille
toimijoille
Puolustusministeri Jussi Niinistö on myöntänyt itsenäisyyspäivän
päivämäärällä neljä Reserviläisliiton Ansioristiä
soljen kera ja 27 Ansioristiä. Ansioristin saivat
myös
pirkanmaalaiset
Pertti Luoma Pirkkalasta, Veijo Niemi Lempäälästä ja Mauri Ylikoski,
Sastamalasta. Lämpimät
Onnittelut Ansioristillä
palkituille!

Omasta puolestani toivon kaikille
jäsenille ja lukijoille rauhallista joulua ja menestystä vuonna 2018.

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Elämäsi tärkein hetki on tässä ja nyt
Kädessäsi on vuoden viimeinen Pirkan Viesti-lehti. Tämän tutun ja usein
myös odotetun piirilehtemme ilmestymiseen tulee joitakin muutoksia
ensi vuonna. Kuitenkin tämä vuoden
viimeinen lehti säilyy jatkossakin
omalla paikallaan ja kolahtaa tutusti
jouluviikolla postilaatikkoon. Lehden
kustantaja Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry julkaisee ensi
vuonna neljä printtilehteä nykyisen
viiden sijasta. Heinäkuulla ilmestyneen ns. kesälehden poistuminen korvataan jatkossa tekemällä useita toiminnasta kertovia uutiskirjeitä. Myös
blogikirjoituksia on tulossa ja lisäksi
olen viritellyt museoesineistä kertovaa
kirjoitussarjaa Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon museomestari Kari Nykäsen kanssa. Työnjakokin
on jo selvillä, Kari valitsee esineet ja

dellisesti kuin jäsenmäärällisestikin.
Kiitän nyt tehtävänsä jättävää Juha
Moijasta, sekä hänen edeltäjiään Esko
Raskilaa ja Matti Salosta esimerkillisistä puheenjohtajavuosista. Ja kuten Hämeenkyrössä kokouksessa sanoinkin,
niin tiedän missä te asutte – lähituki on
yhtä lähellä, kuin ex-puheenjohtajakin!

Reserviläisliiton ansioristi luovutettiin Helsingissä 5.12.2017 Veijo Niemelle
ja Pertti Luomalle. Kuva: Eeva Tulisalo, Reserviläisliitto.

2017

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
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI
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Hengellinen palsta

Joulun alla kyselen työssä tapaamiltani lapsilta, ovatko
he jo muistaneet kirjoittaa joulupukille. Lapset vastaavat
kertomalla mitä kaikkea ovat jo pyytäneet pukilta. Moni
lahjatoive on sellainen, etten edes tiedä mitä se tarkoittaa.
Joskus tuntuu siltä, että joillekin lapsille joulu on yhtä
kuin lahjat. Joulu loppuu siihen, kun lahjakääreet on
avattu. Olen nähnyt lapsia, jotka joulu toisensa jälkeen
hukutetaan lahjamereen. Lahjoja on niin paljon, ettei
lapsi jaksa kiinnostua niistä kaikista, saati arvostaa lahjojaan – seuraavana päivänä joku lahjalelu voi löytyä lastenhuoneen nurkasta jo rikottuna.
Miksi lapsille pitää ostaa niin paljon lahjoja? Kuvittelevatko vanhemmat, että se on rakkautta? Vai halutaanko
antaa lapselle kaikki mistä itse jäi paitsi ja ajatellaan, että
sitten lapsi on onnellinen?
Uskon, että jokainen lapsi kaipaa ennen kaikkea vanhempien, isovanhempien, kummien ja muiden läheisten aikuisen läsnäoloa. Moni aikuinen on sanonut, että
muistaa omasta lapsuudestaan ihanimpina asioina tavallisen yhdessäolon ja arkiset puuhat perheen ja muiden
läheisten kanssa. Harvalla parasta lapsuutta ovat shoppailureissut, huvimaailmat ja tavarataivaat. Tämän päivän lapsilla ei ole pulaa tavaroista, vaan aikuisten ihmisten ajasta.
Sota-ajan lapsilla, jotka tänä päivänä ovat isovanhempien iässä, oli jouluna tavarapula. Jouluaattona oli suurta, jos oli mahdollista syödä vähän tavallista hienompi
jouluateria. Omena on herkullinen jälkiruoka ja lapsi
riemastui, jos pukki oli tuonut lahjaksi edes kirjoituspaperia tai villasukat. Joulukuuseen saatettiin laittaa yksi
kynttilä palamaan, sillä kynttilöitäkin säännösteltiin.

Perheenisät olivat suurimmaksi osaksi rintamalla. He
saattoivat kuulla jouluevankeliumin sotilaspapin lukemana metsäkorsun hämärässä, kuin Marian ja Joosefin
tallissa. Samalla ajatukset siirtyivät kotiväkeen. Pieni Jeesuslapsi muistutti ehkä oman kodin kehdossa keinuvaa
vauvaa ja kaikkea sitä, mikä oli suomalaiselle miehelle
pyhää ja puhdasta. Miehet muistivat myös äidit, isät, sisarukset, morsiamet ja vaimot. Rakkaus läikähti rinnassa
ja antoi voimia taistella vähillä yöunilla, nälkäisinä, kylmissään ja pelon keskellä kodin, uskonnon ja isänmaan
puolesta.
Jouluaattoiltana monien kotien lasten pienet kädet taipuivat ristiin ja rukoukseen. Jos Jumala lähettäisi enkelit isää suojaamaan. Isät taas kuin miehiset enkelit suojasivat hengellään tätä maata ja äidit taistelivat kodeissa
arjesta selvitäkseen. Sota-aikana jokaisen lapsen suurin
lahjatoive oli, että isä tulisi kotiin. Tärkeää eivät olleet
tavarat, vaan rakkaat ihmiset.
Tänä jouluna meillä on etuoikeus viettää pyhää juhlaamme 100-vuotiaassa Suomessa perheemme ja läheistemme kanssa. Sota ei erota meitä. Olemme turvassa ja
saamme myös vapaasti juhlia kristillistä Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen syntymää. Meillä on ruokaa, tavaraa ja vaatetta. Miten paljon saamme kiittää sota-ajan ihmisiä, että he jaksoivat – nyt me saamme olla yltäkylläisyyden keskellä!
Meillä on kaikkea ja paljon sellaista, mistä sota-ajan
jouluna vain haaveiltiin. Meillä on kaikkea, paitsi ei
kaikkea – aika on ”kortilla”. Yhdessäolo toisten kanssa
on ”kallista” ja sitä moni lapsi ja aikuinen kaipaa. Annetaan jokainen tänä jouluna toisillemme lahja, joka

Piirien syyskokoukset
nuijittiin Hämeenkyrössä
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin ja Pirkanmaan Reserviläispiirin sekä Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin toimijat kokoontuivat marraskuun 15.
päivän iltana Ammatti-instituutti Iisakin tiloihin piirien syyskokousten tiimoilta. Syyskokousten isäntinä
toimivat Hämeenkyrön reservijärjestöt sekä Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry. Ennen piirien
kokouksia ehdittiin hetki parantaa maailmaa kahvikupposten äärellä.
Yhteisen tilaisuuden avasi Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerit ry:n vs. puheenjohtaja Jukka Osara. Ennen kokousesitelmää hiljennyttiin hetkeksi kunnioittamaan marraskuun alussa yllättäen ajasta iäisyyteen
siirtynyttä Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtajaa ja monille tuttua ja monitahoista maanpuolustustoimijaa majuri res. Ari Paukkusta.
Mielenkiintoisen kokousesitelmän piti kapteeni Petteri Kovalainen Pirkanmaan aluetoimistosta. Hän käsitteli esitelmässään puolustusvoimien yhtä tärkeää tehtävää muiden viranomaisten tukemista muun muassa
virka-aputehtävien ja pelastustoiminnan osalta.
Pirkanmaan Reserviläispiirin syyskokouksessa piirin kunniajäseneksi kutsuttiin piirin entinen puheenjohtaja Esko Raskila. Piirin uudesta puheenjohtajasta järjestettiin äänestys koska kannatusta
puheenjohtajaksi sai kaksi ehdokasta. Äänestyksen
jälkeen piirin puheenjohtajaksi valittiin Jussi Mäkitalo Virroilta.
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kokouksessa piirin
puheenjohtajaksi valittiin piirin nykyinen varapuheenjohtaja Mikko Hörkkö Tampereelta.
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin piirin nykyinen sihteeri Elina Paukkunen Hämeenkyröstä. Piirin nykyinen
puheenjohtaja Marja Hirvonen jatkaa piirin varapuheenjohtajana.
Sirkka Ojala

Pirkanmaan Reserviläispiirin kova viisikko. Vasemmalta: piirin kunniajäsen
Esko Raskila, piirin uusi
puheenjohtaja vuoden 2018
alusta Jussi Mäkitalo, Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola, piirin uusi
liittohallitusedustaja vuoden
2018 alusta Jussi Viljanen ja
piirin nykyinen puheenjohtaja Juha Moijanen, joka on
luotsannut piiriä mallikkaasti
kuluneet kuusi vuotta.
Piirien puheenjohtajat Mikko, Juha ja Marja luovuttivat
yhteisenä kiitoksena kokousesitelmän pitäneelle Petteri
Kovalaiselle lukemista pimeisiin talvi-iltoihin. Marja antamasta kuksasta voi juoda
kahvia kirjoja lukiessaan.

Kuva: Sirkka Ojala.

Meillä on kaikkea mutta ei kaikkea

on ilmainen ja samaan aikaan äärimmäisen arvokas:
läsnäolomme. Voisimme myös miettiä, onko lähipiirissämme tai naapurustossamme yksinäisiä, joille joulunpyhinä lahjoittaisimme aikaamme. Miten moni ikäihminen ja nuorempikin on jouluna yksin. Suomi 100
-juhlavuoden teeman mukaisesti ollaan Yhdessä, eikä
vain jouluna vaan joka päivä!
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja armorikasta Uutta Vuotta 2018 toivottaen,
Anu Mätäsniemi
diakoniapastori
Hämeenkyrön seurakunta
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in memoriam
Arvot näkyivät teoissa

M

arraskuun ensimmäisenä sunnuntaina murheellinen ja täysin odottamaton suruviesti kantautui myös meidän maanpuolustustoimijoiden korviin. Maanpuolustuskenttämme
monitahoinen ja tärkeä toimija, Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, rakennusmestari, reservin majuri Ari Matti Olavi Paukkunen oli menehtynyt 4.11.2017 Uuden-Laatokan kaupungissa, Venäjän
Karjalassa pelastaessaan koiranpentua kanaalista.
Ari syntyi isänsä puolelta karjalaiseen poliisiperheeseen perheen neljäntenä - toiseksi nuorimpana lapsena
vuonna 1960. Ammattikoulun rakennuslinjan käytyään Arista tehtiin varusmiespalvelun aikana pioneerivänrikki. Varusmiespalvelun jälkeen hän opiskeli rakennusmestariksi ja rakensi nuorikkonsa Elinan kanssa
kodin syntymätilalleen. Pian perheeseen syntyivät lapset Joonas ja Anni. Kodista muodostui kokoontumispaikka suvulle, ystäville ja aikanaan myös lasten kaveripiirille.

Arilla oli elämässään kolme hänelle erityisen merkityksellistä tukijalkaa – arvoa, jotka seisoivat lujalla perheen muodostamalla perustalla. Maanpuolustustyö, rakentaminen ja aikuisiällä arvoon noussut karjalaisuus.
Kaiken tekemisen periaatteena oli: minkä työn ottaa,
sen myös hoitaa. Sisäinen palo vei kaikessa eteenpäin,
jokainen uusi haaste merkitsi myös hyvää valmistautumista ja uuden opettelemista.
Maanpuolustus-, sotaveteraani- ja reserviläistyö oli
laajaa, tuloksellista ja arvostettua. Suomessa tehdyn
työn lisäksi tähän työhön yhdistyi rajan takainen avustustyö, jonka merkeissä Ari kävi ystäviensä kanssa useita kertoja Venäjän Karjalassa kohentamassa Suomen
valtiolle työskennelleiden asuinoloja.
Ansioistaan Ari ylennettiin majuriksi 49-vuotiaana,
hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki lukuisien muiden ansiomerkkien lisäksi ja hänet valittiin Pirkanmaan Reserviupseeripiirin vuoden
2011 upseeriksi. Kuollessaan Ari toimi useissa maan-

Upseeri- ja aliupseeriveljet kantoivat Arin viimeiselle matkalleen Hämeenkyrön kirkossa 24. marraskuuta järjestetyssä
koskettavassa hautajaistilaisuudessa. Vasemmalla: Petri Borg, Pasi Koivunen sekä Juhani Saarela ja oikealla: Hannu
Jokinen, Arto Teittinen ja Hannu Komppa. Arin kunniamerkkityynyä kantoi Erkki Koskinen. Kuva: Raimo Ojala.

puolustus-, veteraani- ja reserviläisyhdistyksissä ja oli
Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry:n ja Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n puheenjohtaja.
Tuhannet pirkanmaalaiset asuvat Arin vastuulla rakennetuissa kodeissa. Lisäksi Ari vastasi useiden koulujen ja muiden julkisten tilojen rakentamisesta Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:n luottomestarina.
Hänet tunnettiin reiluna mestarina, jota varauksetta arvostivat sekä työntekijät että työnantaja.
Pienempien ja isompien ryhmien matkat Venäjän
Karjalaan alkoivat sukujuurensa löytäneen ja niistä ylpeän Arin järjestäminä aluksi tutustumalla oman suvun ja muiden matkalaisten omiin synnyinpaikkoihin.
Vuosien mittaan reitit pitenivät ja sisältö laajeni sotahistorian osalta merkittäviin taistelupaikkoihin ja Karjalan kulttuurikohteisiin. Jokakesäisistä matkoista tuli
käsite, ”Arin matkat”, tieto reittejä ja sota- sekä paikallishistoriaa osaavasta matkanjohtajasta levisi ja bussit alkoivat täyttyä heti ensimmäisten viestien jälkeen.
Ari ja Elina ovat kantaneet pitkään järjestelyvastuun
Hämeenkyröläisestä itsenäisyyspäivän aaton maanpuolustushenkisestä iltajuhlasta, Linnan juhlista, Kyröskosken Koskilinnassa. Arin toimesta tapahtuma laajeni viime vuosien aikana alueelliseksi tilaisuudeksi, joka
kokosi satoja pirkanmaalaisia juhlistamaan maamme
itsenäisyyttä kyröläiseen tapaan, arvokkaasti mutta ei
ryppyotsaisesti.
Arin 43. matka itärajan taa jäi viimeiseksi. Työ Suomen itsenäisyyden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa, Karjalan matkat, Linnan juhlat ja kaikki muu Arille
tärkeä työ jatkuvat.
Perhe ja suku, reserviläiset, maanpuolustus- ja veteraanityön kumppanit, Pirkan Viesti -lehden tiedotustoimikunta sekä laaja ystäväjoukko jäävät kaipaamaan
Aria. Miksi parhaat lähtevät liian aikaisin?
Raimo Mäensivu
Arin nuoruudenystävä
ja upseeriveli

Pekka Santalahti
Arin lanko

Kynttilät palamaan
sankarivainajille
Lempäälän Reserviupseerikerho viettää
tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden merkeissä kerho kävi kunniakäynnillä talvisodan alkamisen muistopäivänä
30.11.2017 Lempäälän sankarihautausmaalla sytyttämässä kynttilän jokaiselle hautakummulle.
Pasi Alho
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Kannen valokuva:
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjesti itsenäisyyspäivänä näyttävän kunniakäynnin myös Tampereen Talvisodan henki
-muistomerkillä. Seppeleen laski Seppo
Koivumäki.

Kuva: Raimo Ojala
Painos
7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Juha Moijanen
Esko Raskila
Hannu Riikonen vpj.
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,
03 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2018:

N:o
1
2
3
4

Aineisto Ilmestyy
5.2.
16.4.
4.9.
28.11.

2.3.
11.5.
28.9.
20.12.

Ravintola Valtikkaan Hippostalolle saapui noin 170 ylennettävää. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki esitti tervehdyksen ylennettäville.
Taustalla tilaisuuteen kutsuttuja sidosryhmien edustajia.
Kuvat: Sirkka Ojala

Ylennyksiä ropisi itsenäisyyspäivänä
Pirkanmaan reserviläisille
Tasavallan presidentti ylensi itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta kaikkiaan 89 Pirkanmaan alueen reservinupseeria. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö ylensi
218 Pirkanmaan reservin aliupseeria ja
miehistöön kuuluvaa. Majuri ja sotilasmestariylennyksiäkin tuli useita.
Pirkanmaan alueen ylennettävien onnittelutilaisuuteen 5. joulukuuta Pirkanmaan aluetoimistolle saapui ylennyskirjaansa noutamaan liki 170 ylennettävää.
Lisäksi tilasuuteen oli kutsuttu sidosryhmien edustajia muun muassa reservijäisjärjestöistä.
Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki käsitteli puheessaan paikallispuolustuksen nykytilaa ja

sen kehittämistavoitteita. Alamäki kertoi, että Paikallispataljoonan suorituskykyä testattiin ja harjoitettiin laajasti
marraskuun alussa järjestetyssä Pirkka
17 -valmiusharjoituksessa. Harjoitus
osoitti, että paikallispuolustusjärjestelyt ja viranomaisten välinen yhteistyö
ovat Pirkanmaalla erinomaisella tasolla.
Puheessaan hän myös kiitti yhteistyötahoja, kuten paikallisia reserviläisyhdistyksiä niiden monipuolisesta työstä
maanpuolustuksen hyväksi.
Reserviläisten puheenvuoron käytti
Sauli Brander Kangasalta. Hän käsitteli puheessaan reserviläisyyttä. Brander jakoi puheensa kolmeen pääkohtaan: tehtävä ja tarkoitus, osaaminen ja

motivaatio. Hän toi esiin, että Suomen
reserviläisarmeijan arvostus on korkealla. Myös ulkomailla arvostetaan armeijamme toimintakykyä, taitoa käyttää
kalustoa sekä hyvää osaamista. Kaiken
perustana on maamme korkea maanpuolustustahto, totesi kapteeniksi ylennyt Brander.
Tilaisuuden päätteeksi nautittiin maittavat kakkukahvit ja keskusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista asioista sekä myös
tulevan itsenäisyyspäivän tapahtumista.
Sirkka Ojala ja Raimo Ojala
Tiedot Pirkanmaalla 6.12. ylennetyistä löydät
www.pirkanviesti.fi -sivustolta.

Reservin Upseerien Naisten
Perinneliitto ry:n toiminta päättyy
Reservin Upseerien Naisten Perinneliiton toiminnan purkamispäätös on
käsitelty kahdessa kokouksessa. Ensin sääntömääräisessä syyskokouksessa 10.10. sekä sen jälkeen ylimääräisessä liittokokouksessa 31.10. Liiton
toiminta päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Liiton puheenjohtaja Kristina Alho
toteaa, että liiton purkamiseen ei liity
mitään dramatiikkaa, vaan olemme saaneet vuonna 1998 tekemämme lupauksen mukaisesti arkistoinnin valmiiksi

tutkijoiden käyttöön Kansallisarkistoon.
Arkisto on myös digitoitu!
Alho sanoo, että perustaessamme
RUNP liiton, halusimme osoittaa kunnioitusta menneiden polvien naisten
vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle alkaen vuodesta 1945. Teetimme asiasta myös tutkimuksen, joka valmistui vuonna 2003 ja josta painettiin
kirja ”Rohkeus ja uskollisuus”. Koimme, että asia oli suorastaan kiireellinen, koska kaikki vielä jäljellä oleva,
kokemuspohjainen, vaiettu maanpuo-

www.runp.fi
lustuksellinen tieto oli siirtymässä tavoittamattomiin. Haluamme näin jättää itse eletyn, puolueettoman tiedon
perinnöksi jälkipolville!
Lämpimät, reilusti isänmaalliset kiitoksemme vuosien hyvästä yhteistyöstä,
toivotamme myötäistä tuulta vastaisuudessakin Teille kaikille!
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Tutustumassa Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan
SUOMI 100 -juhlavuoden kunniaksi
Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunnan jäsenet päättivät
vuoden tauon jälkeen järjestää perinteisen teema- ja kirkkoillan. Paikaksi valikoitui Tampere hyvän sijainnin vuoksi ja vierailukohteeksi valittiin vähän
erilainen kohde, johon arveltiin, etteivät kovin monet jäsenistöstä olisi vielä
tutustuneet. Tampereen ortodoksinen
seurakunta ottikin toimikunnan varapuheenjohtaja Timo Koivulan esittämän vierailupyynnön ilolla vastaan.
Vierailumme isäntänä ja oppaanamme
seurakunnan puolesta toimi pastori, Isä
Heikki Honkamäki.
Lokakuun lopulla toteutetun vierailun aluksi pääsimme seuraamaan aivan
meitä varten järjestettyä ortodoksien Vigiliaa, johon myös kirkon kuoro osallistui, sillä jumalanpalvelukset perustuvat säestyksettömälle, moniääniselle
laululle. Palveluksen jälkeen Isä Heikki
kertoi meille tarkemmin Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen
kirkon historiasta, ortodoksien historiasta Suomessa sekä kirkon esineistöstä ja
jumalanpalveluksista. Kirkossa ei muun
muassa ole istuimia, joten jumalanpalvelusten aikana seurakuntalaiset yleensä
seisovat tai voivat tarvittaessa istua irrallisilla tuoleilla tai kirkon lattialla.
Kirkkokieli muuttui lähes suomenkieliseksi jo 50 -luvulla, kunnes 90-luvulla väkeä alkoi taas muuttaa idästä. Tällä
hetkellä vain noin 22 % seurakuntalaisista on muun kuin suomenkielisiä. Kirkon
seinillä on pääsääntöisesti ikoneita, jotka
esittävät Jeesusta, Neitsyt Mariaa ja pyhiä
ihmisiä lisäksi seinillä on maalattua ornamenttinauhaa. Isä Heikki korosti sitä,
että ortodoksit eivät palvo ikoneissa esiintyviä henkilöitä vaan ainoastaan Jumalaa.
Tampereen kirkossa on 7 kultaista kupoli, jotka kuvaavat kynttilän liekkiä, joka
taas symboloi rukousta.
Kirkko lumosi meidät vierailija kauneudellaan. Koristelustaan huolimatta se ei ole liian pramea, kun sitä vertaa
vaikka Euroopassa oleviin moniin kruusattuihin katolisiin kirkkoihin ja katedraaleihin. Tampereen ortodoksikirkon

Teemaillan osallistujat kuuntelevat Isä Heikin hienoa opastusta lumoutuneina kirkon kauneudesta.

rakennustyöt aloitettiin jo vuonna 1895
ja kirkko vihittiin käyttöön ns. uutispimennossa 5.11.1899.
Tänäkin päivänä kirkko on yksi Tampereen kauneimpia ja arvokkaimpia
käyntikohteita. Vuosisadan kuluessa
kirkko on nähnyt kaupungin kehittymisen ja myös murheellisemmat aja.
Vapaussodan aikana kirkkoa häpäistiin
ja turmeltiin sisältä ja ulkoa ja ikoneita
pidettiin maalitauluina ja myös esineistöä ryöstettiin. Isä Heikki näyttikin kirkossa olevan ikonin, jossa on vielä tänäkin päivänä luodinreikä muistuttamassa
vuodesta 1918. Osa ikoneista on alkuperäisiä, mutta niitä on tuotu myös Hämeenlinnasta lakkautetusta sotilaita palvelleesta kirkosta.
Kirkkoon tutustumisen jälkeen pää-

simme kirkon vieressä olevaan seurakuntasaliin kahvittelemaan ja kuuntelemaan illan teemaesitelmää. Seurakunta
oli todella panostanut vierailuumme.
Kaunis sinivalkoiseksi katettu kahvipöytä notkui herkullisista voileipäkakuista
ja monista makeista kastettavista. Meitä toimikuntalaisia suoraan sanoen vähän hävetti, että emme olleet saaneet
aktiivisesta tiedottamisesta huolimatta
suurempaa ryhmää mukaamme – ainoastaan muutaman piiriemme jäsenen.
Onneksi seurakuntalaiset paikkasivat
pientä ryhmäämme omalla osallistumisellaan tilaisuuteemme.
Illan teemaesitelmän pitäjäksi olimme
saaneet Satakunnan lennoston pappina toimivan, sotilaspastori Juhana Saaren. Hän kertoi meille sotilaspapiston

työstä. Juhanan esitys perustui suurelta
osin vuonna 2017 ilmestyneeseen sotilaspapiston oppaaseen, joka antaa raamit
muun muassa sille mitä sotilaspapistolta
omassa työssään odotetaan.
Ortodoksikirkko kultaisine kupoleineen on pysynyt paikoillaan 118 vuotta
sitä ympäröivän yhteiskunnan muutoksista ja kaupunkirakentamisesta huolimatta. Kirkko on ehdottomasti suositeltava tutustumiskohde niin kauneutensa
kuin myös hengellisen antinsa vuoksi.
Toimikunta kiittää lämpimästi Isä Heikkiä ja seurakuntaa hienosta illasta ja sotilaspastori Juhana Saarta, joka omista työkiireistään huolimatta ehti pitää
meille mielenkiintoisen esitelmän.

TAMMISUNNUNTAIN KIRKKOJUHLA
Sunnuntaina 28.1.2018 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA
Juhlasaarna piispa emeritus Juhani Pihkala
Musiikkia mm. Ilmavoimien soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat
Kansalaisjärjestöjen lippulinna
Tammisunnuntaita vietetään Vapaussodan alkamisen muistoksi.
Tervetuloa!
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry

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

Pirkan Viesti myös Facebookissa ja
Instagramissa!
Pirkan Viesti 5

2017

Isä Heikki kertoo ryhmälle rakkaasta pyhäköstä ja seurakunnastaan.
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Lekotekniikka: Lentokonetekniikan kouluttajat ympäröivät Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö Kari Janhusen (3. oik.eturivissä),
Pirkkalan koulutuspaikan aluepäällikkö Marku Siukon (2. oik.eturivissä) ja Matti Soinin (1.oik.eturivissä) varmistaessa sivustan.

Matti Soinille MPK:n kultainen ansiomitali
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
MPK:n Ilmapuolustuspiirin Pirkkalan koulutuspaikan vuosijuhlaa vietettiin lauantaina 25.11.2017 Satakunnan
lennostossa jouluisissa tunnelmissa. Tilaisuudessa kerrattiin menneen vuoden
tapahtumia sekä jaettiin palkintoja ja
muita muistamisia.
Matti Soini everstiluutnantti
(evp) palkittiin MPK:n kultaisella
ansiomitalilla
Matti Soini toimi Ilmapuolustuspiirin
alue- ja koulutuspäällikkönä läntisellä
koulutusalueella (nyk. Pirkkalan koulutuspaikka) vuodesta 2007 aina vuoden
2015 loppuun asti. Kaikessa toiminnassaan Soini osoitti erinomaista aktiivisuutta ja sai aikaan koulutusmäärien ja
-laadun merkittävää kasvun. Hänen ansiotaan on se, että Satakunnan lennoston

ja koko Ilmavoimienkin MPK:lta tilaama
koulutus on laadukasta ja tehokasta, jatkuvasti kehittyvää. Ilmavoimien reservin
kyky on huomattavasti parempi Soinin
innostuneen ponnistelun ansiosta.
- Tuntuu siltä, että johtamani organisaation työ palkittiin minun kauttani,
Matti totesi liikuttuneena.
Matti Soini toimii edelleen aktiivisesti
Ilmapuolustuspiirin johtoryhmän asiantuntijajäsenenä, mentorina. Hänen kokemuksensa on mittaamattoman arvokasta piirin jatkuvassa kehittämisessä.
MPK:n rautainen
ansiomitali kolmelle
Lentokonetekniikan kouluttaja ylikersantti Suvi Ahtola, huollon ja vääpelikurssin kouluttaja ylikersantti (res)
Noora Kangastupa ja viestialan kouluttaja ylikersantti (res) Jukka Siiri-

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan reservipiirien
ilma-asemestaruuskilpailut 2018
LOPPIAISENA 6.1.2018
I erä klo 9.30, II erä klo 11 ja tarvittaessa III erä n. klo 12.00
Huom! Koelaukaukset 15min ennen erien alkua
P-HA :n ilma-aserata Peltokatu 6 D II kerros
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 29.12.2017 mennessä
Juha Moijanen: juha.moijanen@pp.inet.ﬁ, p. 0500 625246
OSALLISTUMISMAKSUT: 15 €, joukkueet 15 € Laskutetaan yhdistyksittäin
Kilpailu on katsastuskilpailu ResUL :n mestaruuskilpailuihin
Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle

lä ovat MPK:n rautaisen ansiomitalin
uusia haltijoita. Heitä kaikkia yhdistää
oman erikoisalansa rautainen osaaminen ja ammattitaito sekä innostava ja
osaava ote kouluttajan tehtävään. Heidän työn jälki on erittäin laadukasta.

Päällekkäisyyksistä johtuen, rautaiset
ansiomitalit matkaavat saajilleen myöhemmin.
Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!
Kaisa Nikkilä

MPK:n kevään 2018
kursseja Pirkanmaalla
26.ͳ28.1. ARCTIC CLS KURSSI
• Kurssilla opetellaan taistelupelastajatoimintaa haastavissa talviolosuhteissa

10.ͳ11.3. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• Kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille
opetetaan maasto- ja erätaitoja

3.ͳ4.2. TALVITAIDOT
• Kurssilla opetellaan toimintaa maastossa
kylmänä vuodenaikana

7.ͳ8.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 1
• Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia toimia esimiehinä ja ihmisten johtajina

3.ͳ4.2. MPK:N JOHTAJAͳ JA KOULUTͳ
TAJAKURSSIT
• Kurssinjohtajakurssi: antaa valmiudet toimia MPK:n kursseilla kurssinjohtajana
• Kouluttajakurssi: antaa oikeuden toimia
MPK:n kursseilla kouluttajana
• Huoltopäällikkö ja vääpelikurssi: antaa valmiudet toimia kurssien vääpelinä
3.ͳ4.2. EPÄSUORAN TULENKÄYTÖN
KURSSI
• Kurssilla koulutetaan epäsuoran tulenkäytön perusteita
9.3. PUOLUSTUSVOIMIEN BͳAJOLUͳ
PAKURSSI
• Illan aikana kurssilaiset saavat perustietoa
puolustusvoimien ajoluvasta. He saavat
B-ajolupakirjan, jonka jälkeen voivat ajaa
puolustusvoimien henkilö- ja pakettiautoja

21.ͳ22.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 2
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1
kurssille. Kurssi on avoin kaikille omien
esimies- ja johtamistaitojen kehittämisestä
kiinnostuneille.
18.ͳ20.5. KEVÄTͳPIRKKALA, ERI KURSͳ
SEJA
• Tilannekeskus: opetellaan tilannetietoisuuden ylläpitoa
• Kohteensuojaus: perehdytään kohteensuojaamisen perusteisiin
• Hajautettu taistelu: kurssilla harjoitellaan
sissitoimintaa
25.ͳ27.5. ERITYISRYHMIEN TURVAͳ
KURSSI
• Kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien
toimintaan.

9.ͳ11.3. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 1
• Kurssilla opetellaan taistelijaparin taisteluensiavun perusteita

• 9.6. ERITYISRYHMIEN VESISTÖKURSSI.

9.ͳ11.3. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• Kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekäsittelyn ja ammunnan perusteet

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

Pirkanmaan Reservipiirit ja Tampereen Reserviläiset ry
Tervetuloa mukaan!
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Tampereen koulutuspaikka

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri
Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi, www.mpk.fi

Suomi 100 – juhlavuosi kokosi yhteen
maanpuolustusjärjestöt
Maanpuolustuskoulutusyhdistys käynnisti kuluneen vuoden uudessa organisaatiossa. Suurin muutos oli koulutus- ja
tukiyksiköiden lakkauttaminen. Hämeen maanpuolustuspiirissä toiminta
on kuitenkin jatkunut jokaisella paikkakunnalla koulutuspaikkojen johdolla.
Olemme vastanneet koulutuskysyntään
uudella joustavammalla henkilöstörakenteella.
MPK:n strategian edellyttämä maakunnallinen läsnäolo toteutettiin perustamalla Tampereen, Hattulan, Lahden ja
Tikkakosken koulutuspaikat. Koulutuspaikat vastaavat koulutuksen toteuttamisesta omissa maakunnissaan. Koulutuspaikkojen tehtävien ja tarpeen mukaan
on rekrytoitu käytössä olevien resurssien
mukainen määrä suoritepalkkaisia
koulutuspäälliköitä. Tampereen koulutuspaikalla ovat kuluneena vuonna
toimineet koulutuspäällikköinä Harri
Nummela, Kari Salmela, Jyri Jamalainen ja Jari Ojala. Jyri ja Jari päättävät
työnsä tähän vuoteen ja uutena koulutuspäällikkönä aloittaa Matti Rouhiainen, toivotamme Matin tervetulleeksi
mukaan joukkoomme!
Vaikka uusi organisaatio oli suuri haaste, niin muutos on ollut myös
mahdollisuus kehittää toimintaa! Tam-

pereen koulutuspaikalla on nyt 158 sitoumuksen tehnyttä kouluttajaa, joille
on kyetty antamaan yhä vastuullisempia ja itsenäisempiä tehtäviä. Saavutamme kolmantena vuotena peräkkäin
ennätystuloksen. Kursseillemme on
osallistunut vuoden aikana noin 2500
henkilöä ja koulutusvuorokausia kertyy
ennätykselliset 4800.
Nuku rauhassa -tapahtumat
onnistuivat
Suomen täyttäessä 100 vuotta myös Suomen maanpuolustusjärjestöt ovat viettäneet juhlavuotta nostamalla näkyväksi
vapaaehtoisjärjestöjen tekemää tärkeää
kokonaisturvallisuustyötä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys on ollut vahvasti mukana juhlavuodessa järjestämällä
kymmenen Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuustapahtumaa ympäri maata
aina Rovaniemeltä Helsinkiin saakka.
Nuku rauhassa -hankkeen ideana oli,
että kun me kaikki huolehdimme yhdessä turvallisuudesta, jokainen Suomessa
asuva saa nukkua yönsä rauhassa. Juhlavuoden hanke sopi hyvin MPK:n rooliin
yhteiskunnassa. MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävät on määritetty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Olemme valtakunnallinen 15

jäsenyhdistyksen yhteistyöjärjestö, jonka
yksi keskeinen tehtävä on järjestää vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa
tiedotusta ja valistusta.
Hämeen piirin tilaisuudet järjestettiin
Lahdessa, Jyväskylässä ja Parolassa, jossa
Nuku rauhassa –tapahtuma oli osa näyttävää Panssaridivisioona 75 vuotta juhlaa. Kävijöitä ne keräsivät tuhansittain ja
palaute oli kauttaaltaan positiivista. Toiminnallisissa tapahtumissa nähtiin mm.
maanpuolustusjärjestöjen
toimintaa,
Puolustusvoimien kalustoa, pelastusalan
viranomaisia ja vapaaehtoisia sekä erilaisia soittokuntia. Parolan juhlan huipensi Raskas Patteristo 1:n juhlallinen asemaanajonäytös ja kalustoesittely, jotka
toteutettiin MPK:n kursseina.
Myös tuleva vuosi 2018 on juhlavuosi. Puolustusvoimat juhlii näyttävästi
100-vuotista taivaltaan järjestämällä valtakunnallisia tapahtumia ympäri maata.
Tampereella juhla järjestetään 6.6.2018,
jossa myös MPK on mukana omalla
osastollaan.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys täyttää puolestaan 25 vuotta. Juhlavuoden
teemana on ” MPK arjessa mukana”.
Juhlavuoden kynnyksellä kysymyksiä on
herättänyt käynnissä oleva Puolustusministeriön selvitystyö MPK:n asemasta ja

roolista sotilaallisten valmiuksien kouluttajana. Selvää kuitenkin on, että ensi
vuosi jatketaan toimintaa nykyisillä perusteilla. Lähtekäämme siis luottavaisina
vuoteen 2018!

Matti Eskola
piiripäällikkö
Hämeen maanpuolustuspiiri

Kuva: Raimo Ojala

Palkitsemiset vuonna 2017
Runsas joukko Tampereen koulutuspaikan aktiivikouluttajia ja toimijoita kokoontui 25.11. Satakunnan lennostoon kurssi-info 3 ja koulutuspaikan vuosijuhlan merkeissä. Ennen vuosijuhlaa kokoonnuttiin
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Drakenin alle ryhmäkuvaan.
Vuosijuhlassa valittiin Vuoden 2017 Tampereen
koulutuspaikan kouluttajaksi lääkintä ja erityisryhmien kouluttaja Kimmo Topi.

MPK:n rautaisella mitalilla palkittiin Ala-Maakala Mariikka, Jokinen Sari, Leimu Minna, Palo-oja
Antti, Roivainen Mika, Salmela Kari ja Suvanto
Jaakko. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!
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TAKORU, PIRKANMAAN
RESERVIPIIRIEN MAASTOTOIMIKUNTA JA VAPAAEHTOISEN
PELASTUSPALVELUN TAMPEREEN
PAIKALLISTOIMIKUNTA
JÄRJESTÄVÄT:

Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden
seppeleenlasku Hämeenkyrössä

KARTAT JA KOORDINAATIT
-TEEMAPÄIVÄ
AIKA:
lauantai 24.2.2018 kello 10.00-17.00
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).
Aaamupäivän 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-sivuilta.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
ILMOITTAUTUMISET:
ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: maksua, eli ilmainen.
(Joskus on tuumailtu, että ehkä 20 tai
50 euron hinta herättäisi enemmän kiinnostusta, mutta me emme viitsi kerätä
nimilistoja ja sählätä rahojen kanssa.
Kouluttajat ovat mukana
talkoohengessä.)
LISÄTIETOJA:
Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ.
MUUTA HUOMIOITAVAA:
GPS-teemapäivä 24.3.2018.
Kartat, koordinaatit ja suunnistus
14.4.2018 (MPK).

TULENTEKOPÄIVÄ 5.1.2018
Avaa maastokausi heti ensimmäisellä
viikolla miltei Tampereen (maantieteellisessä) keskustassa, siis Teiskon takametsissä. Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta järjestää liki loppiaista Tulenteko-teemapäivän, jossa myös
puuhaillaan erilaisia majoitteita. Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja, sekä tietenkin tulentekoa pelkällä
puukolla ja tulitikuilla.

Hämeenkyrön seurakunnan diakoniapastori Anu Mätäsniemi
ohjaa seremoniaa vierellään Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerien puheenjohtaja Ari Paukkunen, Hannu Valkama ja Hämeenkyrön Reservinaliupseerien puheenjohtaja Jarno Valkama.
Taustalla tapahtumaa seuraavat sotaveteraanit Armas Koivisto
ja Tuomo Linnainmaa.

Sumuisena, syyskuun viimeisenä perjantaina
laskettiin seppeleitä ympäri maata Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Hämeenkyrössä järjestettiin juhlallinen
seppeleenlasku sankarihautausmaan muistomerkille kello 11. Paikalla olivat myös hämeenkyröläiset sotaveteraanit Armas Koivisto
ja Tuomo Linnainmaa. Kyröskosken koulun
luokat 4 A ja 4 B lauloivat ja puheen veteraaneille pitivät 5 ja 6 luokan oppilaat. Puheessaan oppilaat kiittivät itsenäisestä isänmaasta
ja tarjosivat apuaan veteraanien päivittäisiin
toimiin. Diakoniapastori Anu Mätäsniemi
huolehti tilaisuuden järjestelyistä Hämeenkyrön seurakunnan puolesta.
Sirkka Ojala

Porin prikaati - suorituskykyä
maanpuolustukseen ja kriisinhallintaan
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen neuvottelukunta ja tukirenkaan jäsenet kävivät tutustumassa prikaatin toimintaan
Säkylässä 10. lokakuuta 2017.
Isäntänä toimi Porin prikaatin komentaja eversti Rami Saari
avustajineen. Vierailun aikana saimme erittäin hyvän ja monipuolisen esittelyn prikaatin toimintaan.

Aloitetaan perjantaina kello 10.00, ja
touhutaan ainakin päivän valoisa aika
perusleirityyppisesti. Ohessa tulee testailtua ainakin erilaisia sahoja ja kirveitä. Paikalle voi saapua jo torstaina, ja
voi lähteä vasta lauantaina, eli on mahdollista viettää kaksikin yötä maastossa
testaten omia varusteitaan ja majoitteitaan. Suomen luonnossahan pärjää
aina, jos vain saa tulet tehtyä. Puukon
lisäksi omat eväät mukaan; jos saat
tulen syttymään, niin voit vaikka keittää
vettä tai paistaa makkaraa nuotiolla.
Pitsataksit eivät toimita särvintä näin
syrjäseuduille.
HINTA:
ei osallistumismaksua, eli ilmainen.
Maastotoimikunta hoitaa pienet
materiaalikulut.

Merkille pantavaa oli erityisesti keskeyttäneiden varusmiesten pieni määrä, koulutuksen nykyaikaisuus ja monipuolisuus.
Nykynuorten tarpeet otetaan huomioon koulutustasosta tinkimättä.
Uudenlaiset koulutus metodit on tuonut motivoituneita ja
osaavia varusmiehiä yhteiskuntamme yhdeksi kivijalaksi. Iltapäivän aikana saimme tutustua ajoneuvokalustoon, panssaritorjuntaohjuksiin, tiedustelulennokkeihin ja aina kiinnostavaan vaatekappiin ja maastokeikan muonitukseen sekä paljon
muuhun. Varusmiehet esittelivät hyvin ammattitaitoisesti
oman koulutusalansa varusteet ja asejärjestelmät.
Esittely päätyi antoisaan päivälliseen varuskunnan ruokalassa, jossa väki muisteli omia varusmiesaikojaan nostalgisin tunnelmin.
Muistoksi ja kiitokseksi PMT puheenjohtaja Esko Raskila
ja Oltermanni Veli-Matti Kohtamäki luovuttivat Pirkanmaan
yhteisstandardin eversti Rami Saarelle.
Esko Raskila

PORIN PRIKAATI LYHYESTI:
Porin prikaati toimii Länsi-Suomen alueella ja antaa varusmieskoulutusta Säkylässä ja Niinisalossa.
Prikaatin arki kulkee kotimaan ja kansainvälisyyden vahvassa
vuorovaikutuksessa. Koulutamme varusmiehistä rautaisia kotimaan puolustajia, sekä vapaaehtoisista reserviläisistä ammattitaitoisia rauhanturvaajia maailman kriisialueille.

Kysy tarkempi kokoontumispaikka:
Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

Ylläpidämme ja kehitämme sotilaallista valmiutta Länsi-Suomessa sekä palvelemme aluetoimistojemme välityksellä asevelvollisuusasioissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan,
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.
Porin prikaatin komentaja on eversti Rami Saari.
Varusmiehet esittelemässä panssaritorjuntaohjuksia ja muuta kalustoa
PMT:n neuvottelukunnalle

Varusmiehiä: yli 4000,
Rauhanturvaajaksi koulutettavia: 1000 /vuosi
Henkilökuntaa: 670
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SUOMI 100
Maanpuolustusjuhla Koskilinnassa
Juhlien tiimellyksessä
haastateltiin kahta
ensimmäistä kertaa
juhlaan osallistuvaa

Tervehdyspuheen luki Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja Tiina Mokkila. Kuvat: Juha Luukkanen.

Maanpuolustusnaisten liiton myöntämät pronssiset mitalit jaettiin Seija Isomuotialle, Leila
Koskiselle, Irja Mastomäelle sekä Vuokko Pajulahdelle (oikealta vasemmalle)

Evl. Tuure Lehtoranta ja Jukka Osara jakavat Timo Ala-Laurilalle Pirkanmaan
reserviupseeripiirin myöntämän RUL:n kunniakilven sekä Hämeenkyrön Seudun
Reserviupseerikerhon jakaman vuoden reserviläinen -kiertopalkinnon. Satakunnan
Lennoston esikuntapäällikkö evl. Lehtoranta piti myös tilaisuuden juhlapuheen.

Perinteinen Linnan Juhlat -maanpuolustusjuhla järjestettiin 2. joulukuuta Hämeenkyrön Koskilinnassa. Juhlan tämän
vuoden erityisteema oli Suomi 100-vuotta itsenäisyys. Järjestäjinä olivat Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset, Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho
ja Hämeenkyrön Reservinaliupseerit.
Tilaisuus oli ohjelmallinen iltajuhla,
jossa nautittiin illallinen ja tanssahdeltiin
elävän musiikin tahdissa, tavattiin samanhenkisiä juhlijoita, jaettiin huomionosoi-

tuksia ja miteltiin Suomi 100 vuotta -juhlajotos.
Elina Paukkusen laatiman tervehdyspuheen luki Hämeenkyrön Seudun
Maanpuolustusnaiset ry:n uusi puheenjohtaja Tiina Mokkila. Juhlapuheen piti
Satakunnan Lennoston esikuntapäällikkö
evl. Tuure Lehtoranta.
Juhlien kunniavieras satavuotias sotaveteraani Armas Koivisto nähtiin vielä
puolenyön aikaan pyörähtelemässä tanssilattialla harjoittelemassa niitä toisia Lin-

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
MAASTOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

TULEVIA JOTOKSIA 2018
17.-19.2.2018
23./24.-25.2.2018
huhtikuu 2018
huhtikuu 2018
11.-12.5. 2018
26.-27. 5. 2018
15.-16.6. 2018
29.-30.8. 2018
7.-9.9. 2018
14.-16.9. 2018

Kaukopartiohiihto, hiihtomarssi
RESUL:n talvijotos, Onttola (www.mpk.fi)
Jotos-teemailta, reserviläistoimisto Tampere
Jotoskoulutuspäivä, Pirkanmaa.
Kevätyön Koukkaus (helatorstain jälkeen)
Hagellus, Orivesi
Suviyön jotos, Kangasala, järj. TRES
Sotilaspartiokilpailu, Vekaranjärvi (www.mpk.fi)
PAHKIS sissisjotos, Vekaranjärvi (www.mpk.fi)
RESUL:n syysjotos, Hätilä

29.-30.9. 2018

TaKoRU:n PT-kisa (www.mpk.fi)

KATSO LISÄÄ: pirkanviesti.fi/maastotoiminta/tulevia-tapahtumia/
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Heikki Sarkonen ja Juha Luukkanen vastaanottivat
Hämeenkyrön Reservinaliupseerien standaarit.

na Juhlia varten. Armas oli saanut kutsun
myös Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän Linnan Juhlaan.
Suomi 100 v rasteille kertyi pitkät jonot, kun iso joukko lähti mittelemään
jotostaitojaan yhtä aikaa. Haastavaksi osoittautuneen jotoksen voitti partio
Hanhikivi 36,5 pisteellä ja toiseksi tuli
samalla pistemäärällä 34 partiot Ikaliinit,
Vilakka 2 ja Rappioupseerit rouva.
Jukka Osara

SRA-Ampujankurssi alkaen
17.3.2018 Pirkanmaa, Sastamala
Vammalan Reserviläiset järjestävät Sastamalan Matinsuolla pidettävän
SRA-kurssin. Kurssi alkaa lauantaina 17.3.2018. Tällöin teoriakurssi sekä sen
päätteeksi teoriakoe. Kurssin hinta on 50 euroa. Maksu sisältää teoriaopetuksen,
teoriakokeen, kahvit, syötävää ja 1 ampumakoekerran sekä printatun koulutusmateriaalin. Teoriakokeen läpäisyn jälkeen on mahdollista osallistua käytännön
harjoituksiin VamRES harjoitusvuorojen ohessa. Omaa asetta omistamattomalle
voidaan järjestää erillisiä ampumaharjoituksia ennen ampumakoetta. Ampumakoekertoja järjestetään useampia.
SRA kortista Resul laskuttaa erikseen oman taksansa mukaisesti.
Kurssille tullessa on esitettävä RESUL jäsenliiton jäsenkortti ja Reserviläisen ampumaturva tai SAL kilpailulisenssi.
Kurssille ilmoittautuminen ja lisätiedot: sra.sastamala(at)gmail.com.
Ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet, jolla maksat ilmoittautumis-/kurssimaksun.
Kurssipaikat täytetään nopeimmat ilmoittautujat saavat paikat -systeemillä.

Isto Virtanen 52 vuotias diplomi-insinööri ja reservin luutnantti Lempäälän
Säijän kylästä kertoo saaneensa kutsun
tapahtumaan Jukka Osaralta, joka levitti kutsua edesmenneen Ari Paukkusen toiveesta. Isto sanoo pitäneensä
kutsua kunniana ja katsoin velvollisuudekseni osallistua, osin senkin takia,
että olemme poikani kanssa olleet muutaman kerran ulkokuntalaisina vieraina
Hämeenkyrön reserviläisten järjestämällä isä-lapsi -leirillä.
Isto sanoo, ettei oikeastaan tiedä mitä
juhlalta odotti, koska ei ollut vastaavissa
koskaan ennen käynyt, vaikka hän onkin
ollut Lempäälän Reserviupseerien jäsen
kymmeniä vuosia. Iston mukaan juhla
oli hienosti Suomihenkinen. Suomi 100
vuotta -teema näkyi riittävästi, jokainen
itsenäinen päivä on kuitenkin tavallaan
juhlimisen arvoinen. Isto ei osallistunut
salonkijotokseen, koska lähti kotiin lämmittämään saunaa vaimolleen jo kahvin
jälkeen.

Reservin yliluutnantti Antti Laalahti Tampereelta osallistui myös juhlaan
ensimmäistä kertaa. Antti kertoi Paukkusen Ari mainostaneen Linnan juhlia
hänelle useana vuonna aina loppuvuodesta. Antti totesi, ettei koskaan aiemmin saanut lähdetyksi juhlaan hänen
mukaansa syynä saattaa olla etäisyys,
sillä yhteiskuljetusta ei aina ole järjestetty. Nyt hän kuitenkin teki viimein tilaa
kalenteriinsa ja pääsi kokemaan Arin
paljon mainostamat Linnanjuhlat. Antin
mukaan päätökseen saattoi tänä vuonna vaikuttaa myös tämä paljon esillä ollut Suomi 100 -henkisyys.
Antin mukaan juhla oli aika lailla sen
näköinen kuin hän oli odottanutkin. Ehkäpä vähän enemmänkin osallistujia olisi mahtunut mukaan, kun paikkoja jäi
vielä vapaiksi osastakin pöydistä, totesi Antti. Suomi 100 teema näkyi ainakin siinä, että puhujan pönttöön oli tehty
komeasti havuista numero ”100”. Juhlapuheissa myös käytiin läpi kyseistä teemaa.
Antti osallistui Salonkijotokseen nelihenkisellä porukalla. Antin mukaan se
oli ihan hauska kilpailu, mutta hän odotti
ehkä enemmän jotain toiminnallisia tehtäviä tai ongelmanratkaisuun liittyviä juttuja, joita pystyy myös kravatti kaulassa
suorittamaan. Nyt kisa oli aika paperitehtäviin painottuva. Rastit olivat kuitenkin mielenkiintoisia ja osa hyvinkin vaikeita. Yleisesti ottaen tuntui, että kisa
meni hyvin, mutta niin varmasti tuntui
monesta muustakin, Antti sanoo.
Laalahti sanoi tavanneensa juhlassa
monia tuttuja ja pitää juhlaa hyvänä loppuvuoden reserviläisten kohtaamispaikkana. Jatkossa voisi miettiä yhteiskyydin järjestämistä Tampereelta, se voisi
jonkin verran lisätä osallistumista.
Antti sanoi jutelleensa juhlassa myös
sveitsiläisten sotilaiden kanssa, jotka ihmettelivät hieman suomalaista rauhallista ja osaltaan masentavalta kuulostavaa
tanssimusiikkia. Kaikki kappaleet kuulemma vielä heistä kuulostivat melkein
samoilta. He olisivat välillä toivoneet vähän nuorekkaampaa ja menevämpää
otetta.

12

Itsenäisyyspäivän vaikuttava
Suomi 100 -kunniavartio sai kyyneleet silmäkumiin

Tampereella Suomi 100 -itsenäisyyspäivän vietto alkoi Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan ja Tampereen
varuskunnan järjestämällä tavallista näyttävämmällä itsenäisyyspäivän juhlalla Kalevankankaan sankarihautausmaalla.
Tänä vuonna seppeleenlasku ja kunniakäynti suoritettiin sankariristille 749
SUOMI 100 -kunniavartijan seistessä tilaisuuden ajan hiiskumattoman hiljaa sankarivainajien hautakivien edessä.
Hautausmaa täyttyi tuhansista ihmisistä,
jotka olivat tulleet seuraamaan vaikuttavaa ja ainutlaatuista tapahtumaa. Tampereen ahkerat Seppeletalkoolaiset olivat
jo aamulla laskeneet yhdessä koululaisten
kanssa kauniin havuseppeleen ja kynttilät
jokaiselle sankarihaudalle. Seppeltalkoiden aikaansaavina organisaattoreina toimivat Jenni Björk ja Tiia Kosonen.
Puheen isänmaalle piti Tampereen
kaupungin pormestari Lauri Lyly. Puheessaan Lyly toi esiin, miten me satavuotiaan Suomen kansalaiset olemme
tutkimuksen mukaan valmiita puolustamaan maatamme. Lylyn mukaan tärkein syy tähän on itsenäisyys. Lylyn
myös pohti puheessaan mitä itsenäisyys
sitten tarkoittaa meille nykypäivän suomalaisille. Hänen mukaansa sitä on alueellinen koskemattomuus, demokratia,
koulutus- ja hyvinvointijärjestelmä sekä
tasa-arvo. Nämä ovatkin Lylyn mukaan
isänaamme tukipilareita. Lyly totesi, että
tämä maa elää itsenäisyydestä ja osaamisesta. Lyly toi puheessaan myös esiin,
miten nykymaailman tilanne hieman
huolestuttaa. Pakolaistilanne, kansainvälinen terrorismi ja ilmastonmuutos
pistävät miettimään mihin maailma on
menossa. Meillä on kuitenkin aina ollut luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.
Usko tulevaisuuteen on voima, jolla kehitymme jatkossakin, sanoi pormestari. Puheensa lopuksi Lyly viittasi Suomi
100 -kunniavartioon ja totesi: ”Sodissa
kaatuneiden muistoa kunnioittaa täällä
kunniavartiosto, joka antaa inhimilliset
kasvot sodissa kaatuneille. Näiden san-

karivainajien tähden meillä on erityinen
syy huolehtia Suomesta ja sen tulevaisuudesta. Kiitos veteraaneille, jotka ovat
rakentaneet maamme menestystarinan
ja luoneet edellytykset sen jatkumiselle”.
Tuomiorovasti Olli Hallikaisen toimittaman rukouksen, seppeleenlaskun
ja seppelepartioiden lähettämisen jälkeen
Suomi 100 -kunniavartiosto poistui sankarihautausmaalta vaikuttavasti Tampereen Työväenyhdistyksen soittokunnan
soittaman Narvan marssin tahdissa.

Kenraalimajurin pitkäaikainen
haave, SUOMI 100 -kunniavartio
toteutui juhlavuonna
Tamperelaisen, kenraalimajuri Kalervo Sipin mielessä oli ollut jo useamman vuoden ajan kaunis ajatus, kunniavartiosta itsenäisyyspäivänä, jossa
jokaisen sankarihaudan edessä seisoo saman ikäinen kunniavartija, kun sankarivainaja on ollut kaatuessaan. SUOMI
100 -juhlavuonna haave viimein toteutui. Syksyn ajan haettiin MPK:n kurssina järjestettyyn kunniavartioon sopivan
ikäisiä henkilöitä muun muassa median,
satojen sähköpostiviestien ja somekanavien kautta. Mukana kunniavartiostossa
oli myös noin 100 naista. Tapahtuman
pääorganisaattorina toimi Tampereen
Suomalainen Klubi. Tukea tapahtumalle antoivat Tampereen MPK:n koulutuspaikka, Satakunnan lennosto ja Pirkanmaan aluetoimisto.
Kunniavartiostoon osallistuneet kokivat tehtävän arvokkaana ja ikimuistoisena kunniatehtävänä. ”Jokainen sankarivainaja ansaitsee oman vartijan, totesi
moni, sen olemme heille velkaa”. Heidän ansiostaan meillä on nyt vapaa ja
itsenäinen isänmaa, oli yhteinen toteamus. Moni sanoi tilaisuuden jälkeen,
että omatkin silmäkulmat kostuivat
viimeistään siinä vaiheessa, kun Juhlakuoro kajautti ilmoille Finlandia-hymnin. Osallistujien joukossa oli niin varusmiespalveluksen suorittaneita kuin

Puheen isänmaalle piti Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly. Puheessaan hän totesi, että halu puolustaa isänmaata on pysynyt Suomen koko historian ajan samana.

armeijaa käymättömiä ja sellaisia jotka
osallistuivat ensi kertaa MPK:n kurssiin
eikä kaikilla ollut kokemusta myöskään
reserviläistoiminnasta. Osa osallistujista oli lähtenyt vartioon oman sisaren,
veljen, aviopuolison tai ystävän kanssa.
Joku myös pääsi vartioimaan oman suvun sankarivainajan viimeistä leposijaa.
Arvokkaiden muistojen lisäksi tapahtumasta jäi jokaiselle kunniavartioon osallistuneelle Tampereen Suomalaisen Klu-

bin antama, omalla nimellä varustettu
kunniakirja sen moni saattaa kehystää
seinälleen muistuttamaan tapahtumasta.
Koska katselijoiden määrä ylitti järjestäjien suurimmatkin odotukset eivät
kaikki paikalla olleet nähneet tai kuulleet juuri mitään, mutta tapahtuman
koskettava ja harras isänmaallinen tunnelma välittyi varmasti jokaiselle.
Sirkka Ojala
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”Oi kallis Suomenmaa
sun koskiesi kuohua ja honkiesi huminaa
suo mun kuunnella kunnes hetki lähtöni lyö.
Ei toista kalliinpaa
voi maailmasta löytää
kuin tämä köyhä kotimaa
jonka kauniiks´ on kasvatellut taattojemme työ.”
san. ja sov. Heikki Klemetti
Tampereen Kalevankankaalla lepäävistä sankarivainajista yli puolet on ollut kuollessaan alle 30-vuotiaita miehiä. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

Matkalla kunniavartiotehtävään Kalevankankaan sankarihautausmaalle kenraalimajuri Kalervo Sipin johdolla.

Nuorin Kalevankankaalla lepäävä sankarivainaja
on 14-vuotias sotilaspoika Martti Olavi Onni Mykrä,
joka putosi hissikuiluun talvisodan viimeisinä päivinä maaliskuussa 1940, kun Tamperetta pommitettiin. Hautaa oli valvomassa kunniavartion ajan
Janne Ristimäki.
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120 eri ikäisestä laulajasta koottu Juhlakuoro esitti tilaisuudessa kappaleet Oi, kallis Suomenmaa ja Finlandia-hymni. Kuoroa johti Simo Hautamäki. Kuoro oli koottu
Pirkan Poikien, Mieskuoro Laulajien ja Mieskuoro Laulajien Seniorikuoro Konkeloiden kokeneista laulajista.
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Tampereella itsenäisyyspäivän marssilla kuultiin
kavioiden kopsetta ja rumpujen pärinää

Kansalaisjärjestöjen komea lippulinna airueineen matkalla kohti Kalevankangasta. Kuvat: Raimo Ojala.

Tampereen kaupungin katukuvassa kuultiin myös kavioiden kopsetta, kun Hämeen Eskadroonan komeat
kolmetoista ratsua rakuunoineen marssivat lippulinnan perässä kohti Kalevankangasta. Rakuunat ratsuineen olivat mukana myös Kalevan puistotien ohimarssilla. Ratsuosastoa johti Janne Kurkinen.

Tampereen
Reserviläiset ry:n
palkitsemistilaisuus
Tampereen Reserviläiset ry palkitsi 5. joulukuuta aktiivisia yhdistyksen jäseniä sekä yhteistyötahoja reservipiirien toimistolla. Palkitsemisia jakamassa olivat
yhdistyksen puheenjohtaja Matti Salonen, yhdistyksen varapuheenjohtajat Veijo Niemi ja Jarno Lahtinen sekä Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja
Juha Moijanen. Tilaisuudessa oli leppoisa ja vapaamuotoinen tunnelma ja kakkukahvien äärellä käytiin
pitkään vilkasta keskustelua ajankohtaisista asioista.
Kuva: Raimo Ojala.

Itsenäisyyspäivä Viljakkalan sankarihautausmaalla.

Kuvat: Matti Korpi-Hallia.
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Kangasalan kirkkomaalla oli väkeä tungokseen saakka. Eräs seniorihenkilö totesikin, että
näin valtavasti väkeä oli viimeksi silloin, kun
sankarihaudan patsas paljastettiin. Kagasalan
sankarihaudassa on 205 sankariristiä. Lähes
kaikilla risteillä oli suunilleen ikäisensä vartija. Niillä, joilla ei ollut, oli Suomen lippu airueieen tai järjestölippu lippuvartijoineen.
Kunniavartioon henkilöiden rekrytointi
tapahtui Kangasalan vuoden upseerin luutnantti Jussi Murasen organisoimana. Jussi
oli tapahtuman avainhenkilö ja onnistui tehtävässään loistavasti.
Tapahtuman järjestelyissä keskeisessä roolissa olivat jälleen Kangasalan reserviupseerit ja Kangasalan reservin aliupseerit ja reserviläiset. Kuulutuksesta vastasi ylil. Ilkka
Pikkola, lippukulkuetta johti kapt Timo
Keskinen ja seppelepartioita läntiselle hautausmaalle vapaussodan sankarivainajan ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkeille sekä Suinulan muistomerkille kapt
Hannu Wirola.
Hannu Wirola

Toimintaa yhdiStykSiSSä

Itsenäisyyspäivä
Kangasalla

SUOMI 100 kunniavartio itsenäisyyspäivänä Kangasalan sankarihautausmaalla. Kuva: Panu Maijala.

Suomi 100 -itsenäisyyspäivän juhlakirkko Hämeenkyrössä
Hämeenkyrön Sotaveteraanit ja reserviläiset olivat jo itsenäisyyspäivän aattoiltana sytyttäneet jokaiselle sankarihaudalle kynttilät.
Kirkossa esiintyivät Kyröskosken
Naiskuoro, KEMU ja Kyröskosken
Mieskuoro. Kanttorina oli Helga Antti
koski. Diakoniapastori Anu Mätäsniemi piti päivän saarnan ja vastasi samalla koko juhlakirkon kokonaisuudesta.
Liturgian hoiti Henna-Riikka Kivistö.
Pastorit Erkki Malmberg ja Mari Metsävainio avustivat.
Messua oli toteuttamassa runsas vapaaehtoisten joukko veteraani- ja reserviläisjärjestöistä sekä partiosta seurakuntakunnan luottamushenkilöihin.
Raamatuntekstin luki Hämeenkyrön
kunnanjohtaja Antero Alenius.
Juhla-aamu alkoi juhlallisella risti- ja
lippukulkueella ja päättyi seppeleenlaskuun sankarihaudalla. Seppelettä olivat
laskemassa sotiemme veteraani Tuomo
Linnainmaa, avustajana Matti Joki-

nen, sekä kunnanvaltuuston pj. Kirsi
Parhankangas ja kirkkovaltuuston pj.
Markku Koskinen. Upseerikokelas
Kristian Osara avusti seppeleen kannattelijana. Ari Lehtonen toimi Lippuupseerina.
Sankarihautausmaalla olivat kunniavartiossa Jarno Valkama ja Jussi Saari
sekä ennen että jälkeen kirkonmenojen.
Jukka Osara

Sotiemme veteraani Tuomo Linnainmaa, avustajana Matti Jokinen, upseerikokelas Kristian Osara. Vasemmalla seurakuntapastori Anu Mätäsniemi. Pikkukuvassa: Kunniavartiossa sankarihautausmaalla olivat Jarno Valkama ja Jussi Saari.

Juupajoen
Reserviläisten
toimintaa
Itsenäisyyspäivänä Juupajoen kaikille
sankarihaudoille laskettiin seppele ja sytytettiin muistokynttilä.
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku Juupajoella.
Juupajoen Reserviläiset ry jakoi huomionosoituksia aktiivisille toimijoilleen. Mitalien saajat oikealta: Pirkanmaan Reserviläispiirin hopeinen ansiomitali kersantti
Eero Nurminen ja piirin kultainen ansiomitali ylivääpeli Matti Kivijärvi. Yhdistyksen
kunniajäseneksi kutsuttiin kersantti Pasi
Niemelä. Mitalien jaossa avusti yhdistyksen sihteeri Anne Salonen. Pirkanmaan
Reserviläispiirin hopeinen ansiomitali
myönnettiin myös kapteeni Timo Järvelle
sekä kersantti Kari Salmiselle. Timo ja Kari
eivät päässeet mitaliaan noutamaan.
Kuvat: Jukka Jokinen.

Pirkan Viesti 5

2017

16

Reserviläispiirin juhlavuosi huipentui
Tampereen kaupungin vastaanottoon
Anna-Kaisa Heinämäki piti onnittelupuheen 60-vuotiaalle reserviläispiirille.

Pirkanmaan Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlavuoteen liittyvien tapahtumien
ketju päättyi Raatihuoneella järjestettyyn Tampereen kaupungin vastaanottoon. Ennen vastaanottoa Reserviläispiirin puheenjohtajisto otti vastaan
yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden
onnitteluja.
Juhlatilaisuutta isännöi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Onnittelupuheessaan hän toi esiin Reserviläispiirinkin tarpeen muuttua ja kehittyä
ajan mukana. Ympäröivän yhteiskunnan
muutokset vaativat vastaamaan toimintaa kohtaaviin haasteisiin. Onnistuminen mitataan jäsenmäärän kasvamisella
ja aktiivisen toiminnan määrällä. Tässä
Reserviläispiiri on onnistunut.
Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha
Moijanen osoitti kiitokset yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistavat

monipuolisen ja vireän toiminnan myös
jatkossakin. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on yhteinen asiamme. Reserviläisliiton tervehdyksen tilaisuuteen
toi puheenjohtaja Ilpo Pohjola. Puheessaan hän kiitti piiriä sen aktiivisesta panoksesta toiminnan kehittämisessä
sekä piirin että valtakunnallisella tasolla. Hän totesi Pirkanmaan olleen jo
pitkään jäsenmäärältään Suomen suurin reserviläispiiri. Piirillä on monipuolista toimintaa ja se on etujoukossa ottamassa käyttöön uusia asioita.
Tilaisuudessa jaettiin huomionosoituksia piirin yhteistyökumppaneille ja
pitkään toiminnassa olleille jäsenille.
Reserviläisliiton kultainen ansiomitali
Jorma Suonio, Reserviläispiirin kultainen ansiomitali soljen kera Raimo
Ojala ja Pekka Salonen. Reserviläispiirin kultainen ansiomitali Terhi Hako-

la, Tapio Heinola, Marja Hirvonen,
Niko Liehu, Sirkka Ojala ja Osmo
Suominen. Palkittujen puolesta vastauspuheen piti ja kiitokset esitti Pek-

ka Salonen. Juhlan monipuolisesta musiikista vastasi Tampere Young Brass
Quintet.
Raimo Ojala

Tampere Young Brass Quintet esitti tapahtumassa muun muassa Jääkärien marssin.

Raatihuoneen tilaisuudessa palkitut vasemmalta: Raimo Ojala, Osmo Suominen, Sirkka Ojala, Niko Liehu, Marja Hirvonen, Tapio Heinola, Terhi Hakola, Jorma Suonio ja Pekka Salonen.
Kuva: Jarno Valkama.
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Harvinainen mitali Sastamalaan
Sastamalalainen sotilasmestari evp Pekka
Salonen on palkittu Pirkanmaan Reserviläispiirin arvoltaan korkeimmalla mitalilla, kultaisella mitalilla soljen kera. Salosen
Tampereen Raatihuoneella Pirkanmaan
Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlassa saaman mitalin järjestysnumero on 14.
- Olen tehnyt maanpuolustustyötä
siitä lähtien, kun astuin varusmiespalvelukseen lokakuussa 1962. Vammalan
seudun Reservialiupseereihin eli nykyiseen Vammalan Reserviläisiin olen kuulunut vuodesta 1970 lähtien, kertoo Salonen.
Hän on ollut aktiivisesti mukana
maanpuolustustyössä niin yhdistyksen
johtokunnassa jäsenenä ja puheenjohtajana sekä Satakunnan ja Pirkanmaan reserviläispiirien piirihallituksessa.
- Maanpuolustustahto näkyy elämässäni sen kaikissa mahdollisissa muodoissa, ei yksinomaan reserviläistoiminnassa.
Olen toiminut Sastamalassa Vapaussotien ja itsenäisyyden perinneyhdistyksen sihteerinä 20 vuotta ja olen mukana
myös Sastamalan sotaveteraanien perinnetyötoimikunnassa.
Salonen kuvaa maanpuolustustyötahtoaan pyyteettömäksi aikaan ja paikkaan
katsomatta. Monesti työ on ollut etusijalla jopa omaan perheeseenkin nähden ei
vuosien, vaan vuosikymmentenkin ajan.
- Palkitseminen ja huomioiminen on

merkki ja tunnustus siitä, että työ yhteisen Isänmaan ja maanpuolustuksen hyväksi on ollut merkittävää. Maanpuolustustyö ei ole tavallinen harrastus muiden
joukossa. Se on sydämestä lähtevää, perintönä saatu velvoite ja elämäntapa, toteaa Salonen.
Eeva-Liisa Isosaari

Pirkanmaan Reserviläispiirin
vuoden 2016 Reserviläinen
on Tero Ahtee Tampereelta
Miten kauan olet ollut mukana reserviläistoiminnassa ja missä yhdistyksessä?

- Liityin hetikohta varusmiespalveluksen jälkeen syksyllä 1982 Tampereen Reservinaliupseereihin. Opiskeluaikana liityin TaKoRU:hin eli
”opiskelijaressuihin”. Tällä hetkellä
olen noiden kummankin yhdistyksen
kunniajäsen. OI3V:n eli Lylyn varikon
radiokerhon puitteissa olen Juupajoen
Reserviläisten jäsen. Sekä lisäksi muutamassa maanpuolustuskillassa.
Millaista toimintaa erityisesti harrastat?

Sastamalalainen Pekka Salonen piti
kiitospuheen kaikkien mitalien saajien
puolesta Tampereen Raatihuoneella
pidetyssä Pirkanmaan Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlassa.

Reserviläispiiriä onnittelemassa Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ja piirin yhdistysten
edustajia sekä PMT ry:n edustus.

- Maastotoiminnasta kaikki alkoi,
kun 1984 oltiin nuorten pienellä porukalla rastimiehinä Suviyön jotoksella. Siihen aikaan tuumailtiin, että
uskallettaisiinko lähteä jollekin jotokselle. Tuolloin ”vanhat kähmyt” järjestivät ystävällisesti harjoittelujotoksia,
ja sitten 1986 oltiin jotostelemassa ensimmäistä kertaa; Suviyön jotos Lempäälässä (yöpakkasta heinäkuussa) ja
syysjotoksella Raumalla (Tasala Wilku). Paljonhan niillä, ja myöhemmilläkin jotoksilla opittiin, aluksi kantapään kautta. Hieman yli 50 jotoksella
olen ehtinyt käydä.
Maastotoimintaan kuuluvat myös
henkiinjääminen ja luonnonmuona,
joita kursseja onkin ollut reservipiirien
alueella vuodesta 1992.
Vapepa-osastoon joku kysyi minua
1980-luvun loppupuolella. Eli kaveria pitäisi muistaa/huomata kysyä mukaan! Nyt olen jo ehtinyt olla noin 122
etsinnässä.
Tuumailin että kun kerran maastossa tykkään liikkua, niin voisin samalla
tehdä jotakin hyödyllistäkin, eli Vapepa-toimintaa. Varmaankin jo parillakymmenellä etsintäkurssilla olen ollut
kouluttajana.
Kartat ja koordinaatit ovat tuttuja,
myöhemmiltä ajoilta GPS. Yleissivistyksen takia kannattaisi käydä erilaisia koulutuksia ja kursseja, esimerkiksi
navigointi ja köysilaskeutuminen. Eli
kaikenlaista uuttakin voi ja kannattaa
kokeilla. Olen ollut lukuisilla MPK:n
kursseilla kouluttajana.

Olet erityisen aktiivinen toimija. Mikä motivoi
vuodesta toiseen jaksamaan?

Koetan jakaa tietoja ja taitoja muillekin (kursseilla ja tapahtumissa), ja samalla opin itsekin paljon, kun kuuntelen ja kyselen muiden toimintatapoja.
Maailma ei ole vielä valmis, mutta
ehkä valmistuu pikkuhiljaa pala kerrallaan.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö
on minusta mielekästä harrastusta yhteiseksi eli Suomen hyväksi, samalla
opetetaan hyödyllisiä asioita kansalaisille, ja onhan vahva reserviläisyys selvä
sotilaallinen merkki muille valtioille,
että tänne ei kannata ängetä heppoisin
perustein.
Piirin jäsenyhdistyksissä on lukuisia jäseniä,
joita maastotoiminta kiinnostaa. Miten helpoiten pääsee mukaan toimintaan?

Keväisin on pidetty jotos-teemailtoja ressutoimistolla. Jotoskauden avaus
on äitienpäivän viikonlopun (pe-la)
Kevätyön Koukkaus, joka on hyvä
ensimmäinen jotos. Jos et saa kerättyä omaa partiota kasaan, niin ilmoittaudu silti mukaan, sillä vanhan tavan
mukaan ”vajaat partiot täydennetään
lähtöpaikalla”. Eli voit ilmoittautua
suoraan piiritason jotosten järjestäjille (Kevätyön Koukkaus, Hagellus,
Suviyön jotos).
Reservipiirien Maastotoimikunnan
jäseniltä voi aina kysellä lisää.
Kynnys ei todellakaan ole korkea.
Ainoa varuste joka pitäisi itse hankkia
on makuupussi. Rinkkojakin saa lainaksi esimerkiksi Reservipiirien maastovarustevarastolta.
Raimo Ojala

TAKORU, PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN MAASTOTOIMIKUNTA JA VAPAAEHTOISEN
PELASTUSPALVELUN TAMPEREEN PAIKALLISTOIMIKUNTA JÄRJESTÄVÄT:

GPS-TEEMAPÄIVÄ LAUANTAINA 24.3.2018 KLO 10.00-17.00
TARKOITUS: opetella ja harjoitella käsi-GPS:n peruskäyttöä, mm. asetukset, koordinaattimuunnokset,
paikannus, kohteen merkkaus, kulku kohteelle. Aamupäivällä kerrotaan satelliittipaikannusjärjestelmän
(GPS) perusteista, tekniikasta, käyttömahdollisuuksista, rajoitteista ja tulevaisuudesta (käsi-GPS-laitteiden kannalta). Myös MML:n avoimen datan käyttömahdollisuuksista vinkataan, sekä muutamia hyödyllisiä www-sivuja vilkaistaan. Niin ja moni uudempi laite lukee myös GLONASS:n signaaleja. Voit osallistua
vaikkei sinulla omaa GPS-laitetta olisikaan. Autonavigaattoreita taikka ilmailu- ja veneilylaitteita ei valitettavasti ehditä käsittelemään lainkaan.
AIKA:
klo 10.00-17 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).
OHJELMA:
klo 10-12 teoriaa sisätiloissa
klo 12-13 omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko
klo 13-16 käytännön "rastirata" ulkona lähialueilla
klo 16-17 yhteenveto ja jälkipeli sisätiloissa.
PAIKKA: Tampereella, katso tarkemmin www-sivuilta.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu(at)iki.fi
Reserviläispiiriä onnittelemassa Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry.
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JR 23:n I pataljoonan eli
Lempäälän pataljoonan lähtö jatkosotaan -näyttely

JR 23:n komentaja everstiluutnantti Mauno I. von Schrowe. SA-kuva

Näyttely toteutettiin Lempäälän vanhalla asemalla Pirkanmaan Taitokeskuksen tiloissa 21.6.-25.8.2017. Lempäälän
sotaveteraanit ja Lempäälän Reserviupseerikerho järjestivät tämän näyttelyn
Suomi 100 vuotta ja Lempäälän
Reserviupseerikerho 70 vuotta puitteissa
kunnianosoituksena sille sukupolvelle,
joka käskyn käydessä lähti rintamalle
kohti tuntematonta tulevaisuutta. Lempäälän Reserviupseerikerhon juhlavuoteen kuului myös 19. elokuuta järjestetty
maanpuolustuspäivä Veljespirtillä Nuku
rauhassa – kampanjan puitteissa sekä
kynttilöiden sytytys sankarivainajille
Lempäälän vanhalla hautausmaalla talvisodan alkamispäivänä 30. marraskuuta.
Lempäälän ja lähikuntien miehet olivat jatkosodassa JR 23 riveissä todella
pahoissa paikoissa suuria tappiota kärsien. Tämän olin kyllä aavistanut tai oikeastaan tiennytkin kuunnellessani 60-luvulla isäni ja muiden sodan kokeneiden
veteraanien välisiä keskusteluja. JR 23
merkitys monen muun joukko-osaston
ohella oli tärkeä Aunuksen kannaksen
taisteluissa jatkosodassa. Tämä käsitys
vahvistui entisestään ollessamme kesällä 2016 laivaristeilyllä Syvärillä. Risteilyohjelmassa oli varattu tunnin esitys
Aunuksen kannaksen taisteluista sotahistorioitsija, eversti Sampo Ahtolle.
Mielenkiinnolla odotin, mitä arvostettu historioitsija olisi valinnut suuresta
aineistosta lyhyeen esitykseensä. Olenhan itsekin jonkin sortin sotahistorian
harrastaja. Ahto kertoi Aunuksen kannaksen taisteluista koko sodan lopputuloksen kannalta ja nosti esille kaksi joukkoa, JR 23 jja Er.P15. Ensin mainittu
hyökkäysvaiheen
osalta ja toiseksi maikkäysvaiheen osal
Luutnantti, metsätieteen
ylioppilas Matti Järvensivun
(20.2.1916-13.7.1944) kunniamerkit tuohiristillä.

nittu peräytymisvaiheen osalta. Tässä on
merkittävää myös se, että Er.P 15 oli keväällä 1944 lakkautetun JR 23 I pataljoonan (ns. Lempäälän pataljoona) jatkaja.
21. kesäkuuta oli kulunut jo 76 vuotta, kun Lempäälän asemalta lähti noin
1000 hengen joukko lempääläisiä ja lähikuntien miehiä jatkosotaan. On kulunut myös tasan 73 vuotta, kun venäläisten suurhyökkäys alkoi Syvärillä ja
sitä oli vastaanottamassa pahimmassa
paikassa Lotinanpellon lohkolla juuri
Er.P15:n eli entisen JR 23:n I pataljoonan miehet. Venäläiset olivat vallanneet
Karjalan kannaksen ja 20. kesäkuuta
1944 oli Viipuri jo menetetty. 19. kesäkuuta oli surullisen kuuluisa Elisenvaaran rautatieaseman pommitus.
JR 23 ohella lempääläisiä palveli jatkosodassa monissa muissakin joukkoosastoissa eri rintamilla, mutta eniten
oli miehiä juuri JR 23 ja sitä seuranneen
Er.P15 riveissä. Jatkosodassa lempääläisiä sankarivainajia oli 141, heistä 87 kaatui Aunuksen kannaksella ja heistä 54 oli
JR 23 ja Er.P15 joukoissa.
Lähdettäessä uskottiin ja toivottiin,
että kotiin palattaisiin muutamassa kuukaudessa viljankorjuuseen mennessä.
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan sodan
kova todellisuus murskasi toiveet. ”Elämän kallista viljaa” korjattiin rintamalla kovissa taisteluissa seuraavien vuosien
aikana. Näin kirjoitti evl Tauno Lahdenperä Poissa on veljet - kirjassa. Lempäälän Reserviupseerikerhon juuret ovat
hyvin pitkälle JR 23 aseveljissä. Mukana
ainakin: Mattias Bergius, Veikko Kesola, Birger Kingelin, Pentti Kiviluoto, Seppo Soini, Sakari Tapola ja Kauko Virolainen.
Jatkosodan alussa pataljoonassa oli
noin 1000 miestä. Jalkaväkirykmenteissä
menteiss oli noin 3600 miestä ja
divisioonissa noin 16000 miestä.
I pataljoonan esikuntakomppania
esikuntako
ja 1. komppania koottiin L
Lempäälässä Suojeluskuntatalolla, 2. komppania
krh-joukkue koottiin
ja kevyt krh-joukk
Vesilahdessa
Narvan
Vesilahde
seurojentalolla,
3.
seuroje
komppania
kootkompp
Viialassa Rasin
tiin V
koululla ja konekivääkoulull
rikomppania koottiin
rikomp
Valkeakoskella Tietolan
Valkeak
koululla. Vesilahtelaiset ja
koululla

JR 23:n + Er.P15:n sotapolku 1941-1944.

viialalaiset marssivat ja valkeakoskelaiset
tulivat autokuljetuksella Lempäälään.
Kiväärikomppaniat perustettiin Lempäälässä ja muutaman päivän valmistelujen jälkeen siirryttiin junakuljetukseen kohti etelää ja itää, ensimmäinen
purkupaikka oli Mäntyharjun Varpasissa. JR 23:n muut junat tulivat myös
Mäntyharjulle, osa pohjoisen eli Jyväskylän kautta. JR 23:n II pataljoonaan
kuului Urjalan, Kylmäkosken ja Koijärven miehiä. III pataljoonaan kuului Someron, Somerniemen, Ypäjän ja Jokioisten miehiä. Mäntyharjulta junamatka
jatkui Joensuun kautta Pyhäselän Hammaslahteen ja sieltä kolmen päivän jalkamarssilla 70 km helteessä Tuupovaaran Luutalahteen. JR 23 ensimmäinen
taistelu oli Korpiselän valtaus.
JR 23 oli osa 5. Divisioonaa. Siihen
kuuluivat jatkosodan hyökkäysvaiheessa
myös jalkaväkirykmentit JR 22 ja JR 44.
5. Divisioonan tykistöä olivat mm. KTR
3, KTR 9, RsPsto 12 ja RsPsto 2.
5. Divisioona kuului Karjalan Armeijaan ja sen hyökkäyksen painopiste oli
Aunuksen kannaksella Korpiselässä. JR
23 oli kärkijoukkona Korpiselän valtauksessa aina Syvärin voimalaitokselle
asti. Hyökkäysvaiheen taistelupaikkoja Korpiselän jälkeen olivat mm. Jalonvaara, Lunkulansaari, Tuulos ja Syvärin
voimalaitos. Asemasotavaiheessa mm.
Sekee, ja Shemenski. JR 23 lakkautettiin huhtikuussa 1944 ja I P:n muuttui
Er.P15. Peräytymisvaiheessa 21.6. 1944
alkaen Er.P15 kävi raskaita taisteluita
mm. Lotinanpellossa, Tuuloksessa, Koverossa Tulemajoella ja Nietjärvellä.
Nyt avattava näyttely koostui 17 seinätaulusta, mapista ja vieraskirjasta. Esillä
oli myös lempääläisen sankarivainajan
Vilho Mattias Järvensivun, luutnantti ja metsätieteen ylioppilas, ainutlaatuinen tuohiristi, johon on kiinnitetty
sankarivainajan talvisodan ja jatkosodan
kunniamerkit ja mitalit. Hän palveli
sekä JR 23:ssa että Er.P 15. Matti Järvensivu haavoittui Tuuloksen hyökkäyksessä 4.9.1941 ja kaatui ER.P 15 riveissä
Nietjärven puolustustaisteluissa Katitsalammella 13.7.1944. Tuohiristin on tehnyt Matin Vaihmalassa asunut naapurin
tyttö Helvi Syrjänen.
Tauluissa oli esillä jatkosodan aikaisen
jalkaväkirykmentin kokoonpano ja I pataljoonan (ns. Lempäälän pataljoonan)
kokoonpano. Lisäksi oli mainittu läh-

tökokoonpanon komppanianpäälliköt
ja joukkueen johtajat. Seinätauluihin
on myös etsitty 1.komppanian eli Lempäälän komppanian sotapäiväkirja ajalta 17.6.-24.6.1941. Yhdessä taulussa on
lainattu Arvo Ojalan kirjaa v. 1971 Taistelujen tie ja toisessa Sinersalo-Niemisen
kirjaa v. 2001 Rasin koululta Syvärille.
Kolmannessa taulussa on lainattu vesilahtelaisen Veikko Kesolan muisteluksia
vuodelta 1981.
Mapissa oli mm. miehistöluetteloita (valitettavasti ei täydellisiä). Sivuilta
saattoi löytyä tuttuja ja läheisiäkin nimiä
I pataljoonan osalta. Mapissa oli myös
tiivistettynä JR 23 ja Er.P15 jatkosota,
jossa lueteltuna kaikki Lempäälän sankarivainajat, jotka kaatuivat Aunuksen
kannaksella. Mapissa oli myös Lempäälän-Vesilahden Sanomien v.1941 jatkosotaan liittyviä asioita. Sotasensuurin
vuoksi JR 23:n sotaan lähdöstä ei em.
lehdessä tosin löytynyt yhtään mainintaa.
Näyttelyssä oli myynnissä lempääläisyntyisen 5. Divisioonan komentajan,
jalkaväenkenraali Kustaa Tapolan elämänkertakirjaa Ajan paino sekä Pekka
Kansasen tuoretta videodokumenttia
Matkusta Syvärille – isäni jatkosota. Se
on kuvaus Forssan patteriston III/KTR
3:n sotapolusta kohtalon vuosina 194144. Se on samalla myös 5. Divisioonan
ja JR 23:n sotahistoriaa, sillä KTR 3 oli
JR 23:n tukitykistöä. DVD:tä voi tilata
myös netissä www.pkproducktion.fi sivuilta.
Viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä oli taulu, jossa on esillä JR 23:n
sotapolku ja digihanke www.sotapolku.
fi, josta voi hakea paremmalla aikaa yksityiskohtaisempaa tietoa JR 23 jatkosodasta. Mainittakoon, että polku on
piirretty pitkälti I pataljoonan ja Er.P15
taisteluiden tien mukaan. Sotapolku on
uusi ja laaja hanke (julkistettu itsenäisyyspäivänä 2016), josta löytyy jo nyt
kymmenien joukko-osastojen sotapolut
ja kaikki sankarivainajat. Kuka tahansa
voi lisätä sukulaisensa tai tutun tiedot
sotilaspassista tai kantakortista kuvan
kera. Kun henkilön tiedot ovat sotapolku-sivustolla, hakemalla henkilön nimellä löytyy k.o. henkilön sotapolku ja
joukko-osastot ym., joissa on ollut sotaaikana. Veteraanien muisto ei himmene.
Hannu Sakari Tapola
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TamRUn ja MRU:n nuorten
upseerien elokuvailta
Tampereen Reserviupseerit ry ja
Messukylän Reserviupseerit ry
järjestivät 2. marraskuuta 2017
nuorille jäsenilleen elokuvaillan uuden Tuntemattoman sotilaan merkeissä. Toimeenpanevina voimina toimivat yhdistysten
varapuheenjohtajat
Susanna
Takamaa (TamRU) ja Antti
Laalahti (MRU). Yhdistykset
kustansivat osallistujille elokuvalipun näytökseen ja pientä leffaevästä oheen. Näytöksen jälkeen
kokoonnuttiin vielä läheiseen
kuppilaan tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan elokuvasta,
sekä nuoria kiinnostavasta reserviläistoiminnasta. Mukana toimintaa tarkastamassa oli myös
TamRUn nuorisoupseeri Martti
Kaunisto.
Elokuva sai haastavan ja alaa
harrastavan kohdeyleisön voitettua lopulta puolelleen. Suurimmaksi osaksi osallistujat
kiittelivät uutta Tuntematonta
vuolaasti, vaikka mahtui mukaan ihan pientä kritiikkiäkin.

Allekirjoittanut erityisesti nautti, että sotilaalliset komentosuhteet, kokoonpanot ja tilanteet oli
tuotu aktiivireserviläisen helposti ymmärrettävälle tasolle. Samoin sotimisen raakuus ja tilanteiden kuvaus oli toista luokkaa,
kuin vanhoissa verisoissa. Joitain
vanhoja otoksia oli jouduttu valitettavasti jättämään myös kokonaan pois elokuvasta.
Keskustelu tulevasta nuoria
kiinnostavasta toiminnasta tuntui painottuvan liikuntaan ja
muuhun toiminnalliseen tekemiseen. Selkeää viisasten kiveä ei
kuitenkaan löydetty, mutta yhdistysten väliselle yhteiselle toiminnalle näytettiin vihreää valoa
ja tulevaisuudessa sitä voisi vielä
jopa laajentaa. Ihmetystä herätti
osallistujien keskuudessa se, että
miksi ilmaiselle leffalle ei ollut
enempää kysyntää? Leffan teemakin oli varmasti reserviläiselle
enemmän kuin sopiva.
Antti Laalahti

Illan teema oli selvä, uusi Tuntematon sotilas tullaan tarkastamaan asiantuntevan raadin toimesta. Yhdistysten jäsenet leffan jälkeen palautetilaisuudessa. Takarivi vasemmalta: Artturi Koskela, Martti Kaunisto,
Erkka Tommola, Sanna Ahlstedt, Susanna Takamaa. Eturivi vasemmalta:
Pyry Laine, Jani Pekkola, Stefan Plomp, Elina Manninen, Tuukka Lahtinen,
Antti Laalahti. Kuvaaja: Panimoravintola Plevnan työntekijä.

Rautakourasissit menossa RUK:n 100-vuotisjuhlaan
Reserviupseerikurssien oppilastapaamiset
jäävät yleensä yhteen kertaan tai pelkästään satunnaisiin kohtaamisiin oppilaskavereiden kanssa armeijan jälkeen. Yhdessä pitävää liimaa ei ole tarpeeksi, vaikka
kurssimuistot ovat pysyvästi mielessä.
Toisin on SissiK 145:n kohdalla. Rautakoura-kurssin sissit vuodelta 1974 tapasivat jo neljättä kertaa Säkylässä tiiviin
kertausohjelman ja yhdessäolon merkeissä. Sissipäällikkö, yliluutnatti Esa
Kukkosen käskystä paikalla oli tällä kertaa 16 reservin upseeria.
Tapaamiset jatkuvat jo kahden vuoden kuluttua Marskin majalla Lopella,

jossa suunnitellaan vahvaa osallistumista
RUK:n 100-vuotisjuhlaan 6. kesäkuuta
2020 Haminassa. Tavoitteena on saada kaikki Rautakoura-kurssin kilpailut
voittaneet sissit kutsutuksi ja osallistumaan upseerikoulun juhlaan.
Ilman hyvin suunniteltua ohjelmaa
kurssitapaamiset eivät tahdo onnistua.
Kelpo kumppani järjestelyissä on MPK,
jonka Länsi-Suomen alueen kouluskalenteriin oli myös Säkylän tapaaminen
sovittu nimikkeellä ”Maanpuolustustaitojen kertaus”.
Kurssitapaamisessa tutustuttiin Porin
prikaatin toimintaan, MPK:n Länsi-

Suomen alueen vahvaan reserviläiskoulutukseen, valmiusprikaatin toimintaan
ja pohdittiin Suomen turvallisuuskuvaa
näkökulmasta ”Naton kanssa vai ilman”.
Hyviä luennoitsijoita löytyi tälläkin
kertaa myös omasta joukosta. Afganistanista juuri palannut, eversti Hannu
Aikio, kuvasi monin esimerkein, miten
vaikeaa rauhan ja yhteiskuntajärjestyksen palauttaminen on yli 40 vuotta sotaa
käyneeseen maahan.
Aikion mukaan Afganistanissa pahimmat ongelmat liittyvät paitsi kaikkialla
vallitsevaan korruptioon laajaan, klaanien hallitsemaan huumekauppaan sekä

suurvaltojen
l j eturistiriitoihin.
i i ii ihi
Stadin Sissien kantava voima, majuri
Urho Ilmonen, puolestaan kertoi, miten hänen kohdallaan sissiksi kasvaminen alkoi isän kasvatuksessa jo pikkupoikana.
Tapaamisen juhlallisin hetki oli rovasti, yliluutnantti Jukka Kuparisen pitämä kenttähartaus, jonka yhteydessä pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneille
kurssiveljille ja kuultiin myös sissikomppanian 145 kurssin päällikön, kenraaliluutnantti Aarno Vehviläisen tervehdys.

Prikaatin komentajan rantasaunalla huuhdottiin muun muassa Kirkkojärven marssin muistoja ja hikeä. Edessä oikealla Jouko Helminen Tampereelta.
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Matti Kauhanen
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Mouhijärvi

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu

Tampere

Orivesi

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

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste
Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi/hein
puh. 03 375 0147
Lempäälän Kodinkonehalli Oy,
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

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

Leijona heijastin
Edullinen. Kotimainen ja
hyvälaatuinen. Kirkas
heijastuspinta.

Lisää tuotteita:

2 kpl

pirkanviesti.fi

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan
1. Kuinka monta joukko-osastoa kuuluu
maavoimiimme?

Teräspikarit
nahkakotelossa

2. Mitkä kolme aluetoimistoa kuuluvat
Panssariprikaatin organisaatioon?

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

3. Millä paikkakunnalla sijaitsee Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen Räjähdekeskuksen esikunta?
4. Minkä niminen oli marras-joulukuun vaihteessa
pidetty Puolustusvoimien pääsotaharjoitus?
5. Kuka näyttelee pääroolin Helsingin
kaupunginteatterissa esitettävässä näytelmässä
Mannerheim ja saksalainen suudelma?
6. Minkä Pääesikunnan alaisen laitoksen
organisaatioon kuuluu Topografikunta?
7. Minkä niminen on marraskuun lopulla viimeisenä
peruskorjauksesta valmistunut merivoimiemme
Pansio-luokan miinalautta?

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

si erä
Nyt uu ljella!
kultaso

25€
Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

5€

Eko-olkalaukku
Valmistettu nyky aikaisesti
kierrätysmateriaalista.
Laukkuun mahtuu
A4 kokoinen kansio!
ESTOLaukun vasemmassa K SIKKI
O
alakulmassa harmaalla SU
painettuna teksti:
www.pirkanviesti.fi

5€

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

20€

Adressit
esssit
Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry

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

www.pirkanviesti.fi

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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

KMVTurvapalvelut Oy

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

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää
ruokaa

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

www.are.fi
Pirkan Viesti 5

2017
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Kiitämme
tukijoitamme!

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Viitanen93x30.indd 1

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

6.6.2007 16:36:03

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

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

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

www.hyxal.ﬁ

www.tuulilasimyynƟ.fi

Pirkanmaan
Reserviläispiirillä yli
400 uutta jäsentä
Itsenäisyyspäivän jäsentilasto näyttää varsin hyvältä, sillä jäseniä on saatu lähes ennätysmäärä
tänä vuonna. Pirkkala, Vammala ja Lempäälä
ratkaisevat yli 100 jäsenen yhdistysten kärkipaikat ja Virrat, Tampereen Seudun Reserviläisnaiset sekä Viiala kisaavat alle 100 jäsenen
yhdistysten voitosta. Viimeinen jäsenlaskutus
oli kuun alussa ja lopullinen tulos selviää sitten vuodenvaihteen jälkeen. Hienoa olisi, jos
kokonaisjäsenmäärä nousisi vielä 4400 jäsenen
pintaan. Siihenkin on nimittäin mahdollisuus.
Hyvää Joulua kaikille –
ensi vuonna jatketaan!

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

Uusia

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

109

123

119

107

131

154

59

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

75

75

76

81

89

101

8

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

56

50

43

38

29

31

5

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

106

145

155

166

167

183

193

22
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TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

114

110

97

98

92

96

101

15

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

151

142

143

137

138

144

16

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

52

52

61

73

64

66

8

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

63

63

61

57

51

52

6

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT-RESERVILÄISET RY

133

127

115

113

117

113

114

13

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

342

344

352

359

350

353

25

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

9

9

8

7

7

1

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

184

180

167

167

150

163

163

18

6

5

4

4

4

4

4

0

210

212

220

216

210

207

206

19

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY
KANGASALAN RESERVILÄISET RY

Jussi Mäkitalo

www.pirkanviesti.fi
aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
Pirkan Viesti
myös Facebookissa
ja Instagramissa!

Pirkan Viesti 5

2017

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

128

127

131

128

127

1

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

1073

1210

1231

1243

1203

1228

1212

142

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

82

86

84

79

76

75

3

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

105

98

98

88

83

81

5

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

173

177

163

150

148

140

9

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

87

102

122

124

115

111

105

2

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

61

65

62

62

53

50

1

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

172

189

201

203

191

13

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

69

70

70

71

72

67

0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

110

109

128

122

116

107

1

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

92

87

163

190

216

191

175

8

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

302

335

313

286

283

259

7

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

3899

4210

4372

4419

4324

4317

4278

407

24

TURPO 2017 -tietokilpailu jätti hyvät fiilikset

tarinoihin pohjautuvat kysymykset aiheuttivat yllättävän paljon päänvaivaa.
Kilpailijoiden piti muun muassa mainita kolme runoa, jotka siirtyivät Vänrikki Stoolin tarinoista pysyvästi Suomen kansalliseen ohjelmistoon myös
sävellyksinä.
Suojeluskuntajärjestöön
liittyvissä kysymyksissä kysyttiin muun
muassa mihin ilmiöön oravakomppaniat liittyivät ja mitkä olivat kaksi siviiliurheilulajia, joilla oli suojeluskunnissa
suuri merkitys yleisen ja monipuolisen
kunnon kehittämisen kannalta? Myös
kysymys Ruotsin ja Venäjän puolustusministerin nimestä teki kaulaa pisteisiin.
Kilpailun voittoa saivat tällä kertaa tuulettaa Tampereen Lyseon lukion
joukkueen jäsenet Matti Saari, Eetu
Tiiva ja Elias Uotinen. Voittajajoukkue
keräsi yhteensä 20,5 pistettä. Kakkoseksi
tuli Tammerkosken lukion joukkue 17,5
pisteellä ja kolmantena Ylöjärven lukion
joukkue 16 pisteellä. Neljännelle sijalle
kiri Lempäälän lukio häviten kolmossijan vain puolella pisteellä.
Kuten jo edellisenä vuonna kilpailu
järjestettiin MPK:n Tampereen koulutuspaikan kurssina ja kurssipalautettakin kerättiin. Hyvänä pidettiin muun
muassa kilpailun tunnelmaa ja pituutta,
kysymysten laajuutta ja palkintojen runsautta, reaaliaikaista pistetaulukkoa ja
hyvähenkistä kilpailua ja lukion tarjoamaa maukasta lounasta.
Mukaan toivottiin enemmän kotimaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja kysymysten vastausaikaa pidettiin
osittain liian lyhyenä.
Ensi vuonna ”marssi jatkuu” ja kilpailun isäntäkouluna toimii Lempäälän
lukio. Keväällä 2018 järjestetään jälleen
perinteinen varuskuntavierailu kilpailuun osallistuneille lukiolaisille ja heidän opettajilleen. Vierailukohteena on
Tykistökoulun ampumaharjoitus Niinisalossa.
Sirkka Ojala

TEEMAILTA VIESTIASELAJIN SYNNYSTÄ
JA ALKUTAIPALEESTA
VIESTIASELAJIN ALKUTAIVAL
keskiviikko 21.2.2018 klo 18.00-21.00
reservijärjestöjen toimistolla, Väinölänkatu 2, Tampere.
Ei viestiaselaji toki yhtäkkiä yhdessä yössä tyhjästä syntynyt.
Itse asiassa nimi "viesti" tuli käyttöön vasta 1926.
Nykyisen viestiaselajin syntypäiväksi on kirjattu 5.3.1918. Mitä silloin tapahtui?
Miksi juuri tuo päivämäärä, kun monia muitakin mahdollisia olisi ollut?
Mistä juontuu viestiaselajin punasinervä eli violetti väri?
Onko kunniakkaiden viestimiesten geeneissä tykkijullien ja pinohiirien DNA:ta?
Tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa kaikki aiheesta kiinnostuneet.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi

Sadan euron rahakuoret ja kultainen puolustusvoimien plaketti ojennettiin voittajajoukkueen jäsenille Matti Saarelle, Eetu Tiivalle ja Elias Uotiselle. Puolustusvoimien hopeisilla
plaketeilla ja tavarapalkinnoilla palkittiin Tammerkosken lukion joukkueen jäsenet Elmeri
Kämäri, Lassi Forsman ja Viivi Vuorinen. Pronssiset plaketit ja tavarapalkinnot luovutettiin Ylöjärven lukioon Aaro Paljakalle, Kalle Lehtolalle ja Miika Kinnuselle.

Kiitokseksi vieraanvaraisuudesta ja onnistuneista järjestelyistä toimikunta luovutti Tampereen klassillisen lukion rehtorille Kari Hanniselle hopeisen Pirkka Mitalin puualustalla.
Huomioimisen luovutti toimikunnan puheenjohtaja eversti Leo Ukkonen.

TULEVIA VIESTILLISIÄ
TAPAHTUMIA 2018
21.2.. . . . . . . teemailta viestiaselajin synnystä,
ressutoimisto Tampere.
kevät . . . . . . viestiharjoitukseen tutustuminen,
Häme.
5.3.. . . . . . . . viestiaselajin 100-vuotisjuhlintaa
21.4.. . . . . . . sotilasradiopäivä, Kouvola.
26.5.. . . . . . . Radiomuseon rompetori, Petäjävesi.
28.5.. . . . . . . Viestimies-kilpailu, Pirkanmaa.
4.6.. . . . . . . . Perinneradiotapahtuma PRT26.
elokuu . . . . . Viestimiespäivät Pohjanmaalla
6.12.. . . . . . . Perinneradiotapahtuma PRT27.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu(at)iki.fi

Vastaukset

Marraskuun 16. päivä kokoontuivat jo
yhdennentoista kerran Pirkanmaan alueen lukioiden opiskelijat mittelemään
paremmuudestaan TURPO 2017 -tietokilpailun tiimoilta. Tänä vuonna kilpailun isäntäkouluna sai toimia Tampereen
klassillinen lukio. Kilpailemaan saapui
kaikkiaan 16 kolmihenkistä joukkuetta.
Lisäksi kilpailua seuraamassa ja omiensa pärjäämistä jännittämässä oli myös
muutamia historianopettajia.
Tyhjin vatsoin kilpailukysymyksiin ei
tarvinnut vastata, sillä ennen kilpailun
alkamista saatiin nauttia koulun ravintolassa maukas lounas ja myös kahvitaukokin rytmitti kilpailua.
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maapuolustuksen toimikunta oli valinnut kilpailun aihealueiksi tänä vuonna
seuraavat teemat: Suomen itsenäistyminen, vuoden 1917 tapahtumat Suomessa ja lähialueilla, Suojeluskuntajärjestö, YK:n rauhanturvatoiminta, J. L.
Runebergin teos Vänrikki Stoolin tarinat, Paavo Cajanderin käännös, Suomen
nykyinen turvallisuuspolitiikka ja muut
ajankohtaiset maailman turvallisuuteen
vaikuttavat tapahtumat. Aiempien vuosien tapaan aihealueista oli toimitettu
hyvä lähdemateriaali kilpailuun osallistuville lukioille.
Kilpailun suojelija Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki avasi kilpailun ja toimikunnan puheenjohtaja eversti Leo Ukkonen
toivotti omissa avaussanoissaan kilpailuonnea kaikille. Kilpailun pistenikkarina tietokoneensa Excel-taulukon äärellä
toimi jo tuttuun tapaan MPK:n Hämeen
maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti
Eskola. Viimeisintä päätäntävaltaa vastausten suhteen käytti kilpailun ylituomari,
Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen
johtaja Jorma Suonio.
Kilpailu eteni nopeaa tahtia ja pisteet
karttuivat. Toimikunnan jäsenen Tauno Peltolan tekemät Vänrikki Stoolin

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 20)
1. Kahdeksan
2. Pirkanmaan aluetoimisto,
Hämeen aluetoimisto ja
Keski-Suomen aluetoimisto
3. Ähtärissä
4. Porin prikaatista
5. Uusimaa 17
6. Asko Sarkola
7. Puolustusvoimien
tiedustelulaitoksen

