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Vaalikevään mietteitä

Aktiivista kesäkautta

Tätä kirjoittaessani eduskuntavaalit on 
pidetty ja uuden hallituksen muodos-
taminen on alkumetreillä. Nähtäväksi 
jää, montako metriä tarvitaan, että hal-
litus on koossa. Pirkanmaalta eduskun-
taan valittiin 19 ehdokasta. Näistä neljä 
eli reilu viidennes on piirimme jäsenyh-
distysten jäseniä. Onnea ja työntäytei-
siä vuosia kaikille valituille edustajille!

Järjestimme maanpuolustusasioihin 
keskittyneen vaalipaneelin pari viikkoa 
ennen vaaleja Paapan kapakassa. Tilai-
suus oli varsin onnistunut – liiton pu-
heenjohtaja Ilpo Pohjola toimi panee-
lin puheenjohtajana varsin ansiokkaasti 
pitäen ohjat hyvin käsissään. Kuulijoi-
ta oli kohtuullisen mukavasti paikalla. 
Tukkimiehen kirjanpidon mukaan lä-
hes puolensataa ihmistä kansoitti pa-
neelin näyttämönä toimineen esiin-
tymislavan edustan ja saman verran 
seurasi illan aikana paneelia enemmän 
tai vähemmän tarkkaavaisesti tuop-
piensa äärestä. Muutama kipakka väit-

telykin kuultiin paneelin loppumetreil-
lä. Yleisestä asevelvollisuudesta ja koko 
maan puolustamisesta suoritetut äänes-
tykset olivat sen sijaan varsin yksimieli-
siä. Kaikki paneelin kahdeksan kansan-
edustajaehdokasta olivat vaikuttuneita 
paneelistamme. Neljä heistä muuten 
valittiin eduskuntaan.

Ennen vaaleja - onneksi, kuten joku 
jälkikäteen viisaana totesi, ennätettiin 
eduskunnassa nuijia pöytään muutok-
set ampuma-aselakiin, jolla toteutetaan 
EU:n asedirektiivin edellyttämät muu-
tokset Suomen lainsäädäntöön. Nyt 
hyväksyttyyn asedirektiiviin saatiin si-
sällytettyä kansalliseen puolustukseen 
ja urheiluammuntaan liittyvät poik-
keukset ns. A-luokan aseiden osalta eli 
puoliautomaattiaseiden käyttö reservi-
läistoiminnassa ja urheiluammunnas-
sa voi Suomessa jatkua lähes entiseen 
malliin. 

Tulevissa Europarlamenttivaaleissa 
mielenkiintoa reserviläisten keskuu-

dessa lisännee se, että Reserviläisliiton 
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Olli 
Nyberg on asettunut ehdokkaaksi. Ol-
lin vaalipäälliköksi on lupautunut Re-
serviläisliiton entinen puheenjohtaja, 
kansanedustaja Mikko Savola, joten 
siltä osin luulisi kampanjan toimivan. 
Turvallisuuspoliittiset kysymykset ovat 
ensi vaalikaudella esillä enemmän kuin 
koskaan EU:n historiassa totesi Savola 
taannoisessa haastattelussaan. Itse olen 
toiminut Pirkanmaan edustajana Re-
serviläisliiton hallituksessa lähes kym-
menen vuotta ja voin kertoa, että Ny-
bergin Olli ei ole ainakaan ns. ”tuulella 
käyvä” kaveri. Äänestyspäivä on 26.5. 
ja ennakkoon saa antaa äänensä muu-
tama viikko ennen varsinaista vaalipäi-
vää. 

Vaikka onkin näin jännää, niin muis-
tetaan silti myös perinteistä reserviläis-
toimintaa. Käydään ampumassa, ulkoil-
laan, liikutaan monipuolisesti, käydään 
kuuntelemassa Tampereen Keskustoril-

la Puolustusvoimien kesäkiertuetta 6. 
kesäkuuta. Lisäksi tuodaan kaverit mu-
kaan reserviläistoimintaan!

Hyvää alkavaa kesää!

  Jussi Mäkitalo 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

PS. Lämmin kiitos piirin talkooväelle 
Ideaparkin viikonlopun läpiviennistä!

Kuluneeseen kevääseen on mahtu-
nut paljon. Maaliskuussa ennen vaale-
ja  eduskunta ei ehtinyt tehdä päätöstä 
soteuudistuksesta, mutta kylläkin hy-
väksytyksi tulivat uusi ampuma-aselaki 
ja laki vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta. Näillä molemmilla on vaikutus-
ta meidän aktiivisten reserviläisten toi-
mintaan. Ampuma-aselaki sisältää EU 
asedirektiivin edellyttämät lakimuu-
tokset. Pitkän työstämisen jälkeen se 
edelleen mahdollistaa yhteisöluvan A-
luokan ampuma-aseille esimerkiksi yh-
distyksille, jotka järjestävät sovelletun 
reserviläisammunnan koulutusta. Va-
paaehtoisen maanpuolustuksen lain 
keskeinen muutos oli MPK:n sotilaal-
lisen koulutuksen siirtyminen puolus-
tusvoimille ja näin se selventänee vas-

tuunjakoa. MPK:n koulutus koostuu 
jatkossa sotilaallisia valmiuksia ylläpi-
tävästä koulutuksesta ja varautumis-
koulutuksesta. Nämä koulutukselliset 
muutokset näkyvät vuoden 2020 kurs-
sitarjonnassa.

Reserviupseeriliiton uusi toimintalo-
make otetaan käyttöön kuluvan kevään 
aikana. Uudistetussa lomakkeessa on 
kolme osa-aluetta; yhdistyksen järjestä-
mät tapahtumat, muiden tapahtumiin 
osallistuminen ja yläjärjestöjen toimin-
taan osallistuminen. Liitto antaa vuo-
sittain painokertoimet eri tapahtumille 
sekä asettaa niin sanotun leikkurin joka 
määrittelee tapahtumatyyppien kerry-
tettävät maksimipisteet. Tarkoitus on 
edelleen täyttää toimintalomaketta aina 
tapahtumien ja osallistumisien jälkeen, 

jolloin tiedot ovat tuoreessa muistissa. 
Näin vältytään joulun välipäivinä pään-
vaivalta, jota lomakkeen täyttäminen 
jälkikäteen on aiheuttanut. 

Yksi vuoden kohokohdista tulee ole-
maan Itsenäisyyspäivän valtakunnalli-
nen paraati, joka pidetään Tampereella 
Ratinassa. Panssariprikaatin isännöi-
mään paraatiin osallistuvat lähes kaik-
ki Suomen joukko-osastot, joten Tam-
pereelle on odotettavissa toista tuhatta 
henkilöä ja kymmeniä ajoneuvoja. Ve-
teraanien lippulinnassa lipunkantajina 
toimivat varusmiehet, mutta paikallista 
väriä löytyy niin reserviläisten lippulin-
nasta sekä MPK:n ja maakuntakomp-
panioiden osastoista.

Kevät on hyvässä vauhdissa ja muun 
muassa iltarastit tuovat oman lisänsä 

luonnon helmassa ulkoilemiseen. Tule-
va kesäkausi on täynnä mielenkiintoi-
sia maanpuolustushenkisiä tapahtumia. 
Tavataan siis kentällä!

  Mikko Hörkkö
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä
Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 

mahdollisuus tukea pirkanmaalaista 
maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi 

pankissa ja ohjaamalla sen tuotto 
Pirkanmaan Maanpuolustuksen 

Tuki PMT ry:lle.
Soita ja sovi asiasta 
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari,  puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY
KESÄRETKI 8.6. TUUSULAAN 
Lähtö Tampereelta Keskustorilta noin klo 9, 
paluu noin klo 18 

• Retki aloitetaan brunssilla Ravintola Kerholla, joka sijaitsee lakkautetun 
Hyrylän varuskunnan tiloissa.

• Lottamuseo, jossa Draamaopastus Sairasjunan matkassa.
• Ainola, Aino ja Jean Sibeliuksen koti, opastus.
• Ilmatorjuntamuseo, 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä aselajimuseo. 

Omatoiminen tutustuminen.
Museon kahvilassa voimme juoda munkkikahvit ennen kotiin lähtöä.

Tule ja tuo ystäväsikin mukana.
Hinta 20 € jäseniltä ja muilta 40 €. 
Hinta sisältää bussikuljetukset ja brunssin sekä opastukset 
museoissa. Pääsymaksut museoihin maksetaan itse: 
Lottamuseo 7 €, Ainola 10 € ja Ilmatorjuntamuseo 7 € 
(museokortilla pääset kaikkiin museoihin).

Ilmoittautumiset sähköpostitse 19.5. mennessä ja lisätiedot: 
Minna Jokela minna.jokela@kotikone.fi , puh. 0505067749 SA-Kuva
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 Lähde mukaan 
Maanpuolustusnaisten toimintaan!
Toimin toista vuotta Maanpuolustus-
naisten Liiton Pirkanmaan piirin pu-
heenjohtajana ja olen toiminut naisten 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 
noin 30 vuotta. Haluan omalta osal-
tani olla lisäämässä naisten maanpuo-
lustustahtoa, kannustaa naisia kou-
luttautumaan sekä tiedollisesti että 
taidollisesti, vahvistaa naisten henkistä 
ja fyysistä kuntoa sekä kannustaa naisia 
kouluttautumaan arjen häiriötilanteisiin 
ja poikkeusolojen tehtäviin.

Perustuslain mukaan jokainen Suo-
men kansalainen on velvollinen osal-
listumaan isänmaan puolustukseen tai 
avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa 
säädetään. Oikeudesta saada vakaumuk-
sen perusteella vapautus osallistumi-
sesta sotilaalliseen maanpuolustukseen 
säädetään lailla. Perustuslaki näin ollen 
velvoittaa myös meitä naisia kouluttau-
tumaan arjen häiriötilanteisiin ja poik-
keusolojen tehtäviin. Nykyisin meillä on 
mahdollisuus kouluttautua muun mu-
assa MPK:n erilaisilla kursseilla.  Maan-
puolustuskoulutusyhdistys tarjoaa kai-
kille kansalaisille avointa varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta, joilla opitaan en-
nakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan 
oikein onnettomuustilanteissa. Maan-
puolustusnaisten liitto sekä Naisten val-
miusliitto kouluttavat naisia MPK:n 
kanssa yhteistyössä.

Meille naisille on siis koulutusmah-

dollisuuksia tarjolla, kunhan vain tar-
tumme niihin. Mutta miten on nuorten 
arjen turvallisuustaitojen kanssa? Olen 
huolissani nykyisten nuorten ja nuorten 
aikuisten naisten turvallisuustaidoista. 
Mielestäni toisen asteen koulutuksessa 
tulisi olla oppiaine, jossa perehdytään 
arjen turvallisuustaitoihin sekä varautu-
miskoulutukseen. MPK tarjoaa lukiolai-
sille turvallisuuskoulutusta, joka ei suin-
kaan riitä mutta on hyvä lisä. 

Meidän jokaisen naisen tulisi hallita 
arjen turvallisuus, häiriötilanteet sekä 
poikkeusolot. Näiden asioiden hallit-
seminen helpottaa arjesta, äitiydestä, 
erilaisista kriiseistä ja ylipäänsä elämäs-
tä selviytymiseen. Itse olen osallistunut 
monille MPK:n kursseille ja saanut niis-
tä muun muassa henkistä vahvuutta ja 
elämänhallintaa. Siksi voin lämpimästi 
suositella koulutuksia. 

Lähde mukaan kouluttautumaan ja 
hyvän harrastuksen pariin liittymällä 
paikalliseen maanpuolustusnaisten yh-
distykseen, joita Pirkanmaalla on yh-
deksän yhdistystä. Yhteystiedot löydät 
Pirkan Viestin kotisivuilta Maanpuolus-
tusnaisten sivuilta. Toivotan Sinut terve-
tulleeksi mukaan toimintaamme.

  Elina Paukkunen
puheenjohtaja

Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piiri ry

Huhtikuun puolenvälin jälkeen kor-
viimme kiiri vähän yllättäväkin tieto 
Helsingistä, nimittäin Reserviläisliit-
to ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
Olli Nyberg kertoi suostuneensa muu-
taman päivän mietinnän ja lukuisten 
puhelujen jälkeen pyyntöön asettua eh-
dolle europarlamenttivaaleissa. Vaali-
päälliköksi on lupautunut liiton entinen 
puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko 
Savola. 

Nyberg kertoo vaaliteemojensa liitty-
vät muun muassa Suomen puolustuk-
seen ja EU:n ulkorajojen valvontaan. 
Hän toteaa, että Suomen puolustus 
nojautuu yleisen asevelvollisuuteen ja 
suureen reserviin, jota tukee laaja va-
paaehtoistoiminta ja -koulutus. Järjestel-
mämme on erittäin kustannustehokas. 
Noin kolmen miljardin euron budjetilla 
kykenemme ylläpitämään eurooppalai-
sittain erittäin torjuntakykyisiä ilma- ja 
merivoimia sekä koko maan puolustuk-
seen kykeneviä maavoimia. Puolustus-
voimien sodan ajan vahvuus on 280.000 
henkeä, joista yli 96 prosenttia on reser-
viläisiä. 

Miten EU:n tekemät päätökset ovat 
näkyneet omassa työssäsi Reserviläis-
liitossa?
Puolustus kuuluu EU:ssa kansalliseen 
päätösvaltaan, mutta monet unionin 
päätökset heijastuvat kuitenkin käytän-
nössä siihen. Viime toukokuussa voi-
maan tullut, EU:n tietosuoja-asetus 
vaikeutti merkittävästi erilaisten maan-
puolustusyhteisöjen toimintaan ja jäsen-
hankintaa. Reserviläisliiton toimistossa 
kului paljon kahvia ja kampaviinereitä, 
kun suunnittelimme Maanpuolustus-
rekisterin toimintaa ja siihen liittyvää 
dokumentaatiota niin, että ne täyttivät 
EU:n asettamat vaatimukset. Jokainen 
reserviläisyhdistys- ja reserviupseeriker-
ho joutui uusimaan käyttäjätunnuksen-
sa sekä opettelemaan henkilötietojen 
käytön uudet rajoitteet. 

Hän kertoo myös, miten esitys soti-
lasaseita muistuttavien puoliautomaat-
tiaseiden kieltämisestä koko unionin 
alueella käynnisti reserviläisjärjestöissä 
ennennäkemättömän laajan edunval-
vontaoperaation ensin kansallisella ta-
solla ja sitten EU:n puitteissa. Nyberg 
oli tässä itse mukana eikä hän osaa edes 
arvioida sitä, kuinka monta sataa tuntia 
työaikaa tähän on kulunut. Operaatio 
jatkuu edelleen kansallisen lainsäädän-
nön viimeistelyssä. 

Nybergin ajatuksia kuunnellessa käy-
kin ilmi, että hän on huomannut ns. 
kantapään kautta, kuinka paljon EU:n 
päätökset vaikuttavat Suomeen. Nyberg 
toteaa, että samalla on tullut esiin, ettei 
edunvalvontamme ole aina ollut riittä-

vän tehokasta. Hänen mukaansa emme 
tarvitse enää yhtään direktiiviä, joka vai-
keuttaa vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä ja -koulutusta sekä puolustusjär-
jestelmämme toimintaa. Tästä olemme 
varmasti kaikki aivan samaa mieltä.

Entä rajavalvonta, miksi rajamme ei-
vät pidä ja mitä asialle voisi tehdä?
Kuten moni meistä suomalaisista on 
myös Nyberg erittäin huolestunut EU:n 
eteläisten rajojen valvonnasta. Vuosi-
en 2014-2016 pakolaiskriisissä unionin 
alueelle saapui yli kaksi miljoonaa pako-
laista ilman, että EU kykeni tähän juu-
ri vaikuttamaan. Myöskään sitä ei kyet-
ty kontrolloimaan, miten pakolaisvirrat 
EU:n sisällä liikkuivat. Niiden reiteillä 
olleet valtiot keskittyivät lähinnä siir-
tämään vahinkoa eteenpäin seuraavaan 
maahan.

Näin menetteli myös länsinaapurim-
me Ruotsi, josta yllättäen tupsahti Suo-
meen lähes 30.000 pakolaista. Heistä 
suuri osa on edelleen täällä, koska Suo-
mesta eteenpäin ei enää päässyt. Ja tämä 
kaikki johtui siitä, ettei EU:n kyennyt 
valvomaan eteläisiä rajojaan eikä sopi-
maan Turkin kanssa siitä, miten pako-
laisvirta pysäytettäisiin.

Nyberg tuokin esiin, että täällä Suo-
messa toiminta oli kovin toisenlaista. 
Kun itärajamme yli alkoi tihkua pakolai-
sia, pari käyntiä Kremlissä riitti. Tasaval-
lan Presidentti Sauli Niinistön jämäkkä 
ja pragmaattinen toiminta tässä on hyvä 
esimerkki siitä, miten EU:ssa tulisi toi-
mia. Ei kannata keskittyä riitelyyn sekä 
väittelyyn oikeasta ja väärästä vaan tar-
vitaan käytännönläheistä ja kiihkotonta 
lähestymistapaa asioiden sopimiseksi. 

Muista äänestää 26. toukokuuta järjes-
tettävissä europarlamenttivaaleissa. An-
tamallasi äänellä on merkitystä myös 
maanpuolustuksemme kannalta! 

  Haastattelijana Sirkka Ojala

 Puolustuksen ja rajavalvonnan 
asialle Brysseliin

Olli Nyberg

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo 
AVOINNA PIRKAN VIESTIN LUKIJOILLE
Oletko jo tutustunut Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoon? 
Nyt siihen on hyvä tilaisuus, sillä museon ovet avautuvat Pirkan Viestin lukijoille 
LAUANTAINA 10. ELOKUUTA KLO 15-18 
Vierailusta ei oteta pääsymaksua, mutta museon 
tukemiseen voi antaa vapaaehtoisen roposen.

Väinölänkatu 2, Tampere
Katso lisää: pirkanperinto.fi 

Tervetuloa museokierrokselle!
Tampereen Suojeluskunta- ja 
Lottamuseoyhdistys ry

Keskustorilla klo 16 lähtien yleisö pääsee tutus-
tumaan Puolustusvoimien kalustoon ja toimintaan, 
mm. nykyaikaiseen varusmiespalvelukseen ja naisten 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tarjolla on her-
nekeittoateria 2000 ensimmäiselle kävijälle. Palan 
painikkeeksi voi nauttia sotilaskotiauton myymät kah-
vit kenttäkeittiössä paistetun tuoreen munkin kera.
Kalustoesittelyn päätteeksi klo 18 nähdään Hornet-
monitoimihävittäjän ylilento. Sen myötä tapahtu-
mapäivä jatkuu Laikunlavalla sotilasorkestereiden 
ja huippusolistien konsertilla. Ilmavoimien Big Band 

 PUOLUSTUSVOIMIEN KESÄKIERTUE 
Tampereella 6.6.2019 klo 16 alkaen
KESKUSTORILLA 
JA LAIKUNLAVALLA

saa solistikseen Osmo Ikosen ja Kaartin Combon 
kanssa svengaa Heini Ikonen. Konsertti huipentuu 
ikäluokkansa parhaista live-esiintyjistä kootun Varus-
miessoittokunnan Show Bandin musiikilliseen ilo-
tulitukseen. Sotilaskodin myyntipiste palvelee myös 
konserttialueella.

TAPAHTUMAAN ON VAPAA PÄÄSY, 
TERVETULOA!
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Uutena Satakunnan lennoston komen-
tajana 1.3.2019 aloitti eversti Aki Heik-
kinen. Vaihtovastaanotto järjestettiin 
Tampereen Raatihuoneella. Paikalla oli 
lennoston henkilökunnan lisäksi eri si-
dosryhmien edustajia.

Vastaanottoa isännöi Tampereen kau-
pungin pormestari Lauri Lyly. Puhees-
saan hän totesi, että kaupungin yhteis-
työ Satakunnan lennoston kanssa on 
sujunut ja monipuolistunut.  Satakun-
nan lennoston toiminta on myös mer-
kittävää Pirkkalan lentokentän kehittä-
misen kannalta. Väistyvää komentajaa 
hän luonnehti poikkeuksellisen avara-
katseiseksi ja maailmaa monesta tulokul-
masta katsovaksi henkilöksi.

Lennoston entinen komentaja, eversti 
Petteri Seppälä aloitti puheensa runol-
la Queen yhtyeen musiikkikappalees-
ta Who Wants to Live Forever. Katkelma 
kappaleen alusta vapaasti käännettynä:
Kuka tahtoo elää ikuisesti?
Meille ei ole oikeaa aikaa,
meille ei ole oikeaa paikkaa,

mitä on tämä tuntematon 
joka häivyttää meiltä unelmamme?
Kappale päättyi lauseeseen:
Ikuisuus on sinun tänään.

Kappale on elokuvasta Highlander, 
jossa käsitellään muun maussa kuole-
mattomuutta.

Eversti Seppälä kertoi olleensa viimei-
sen kymmenen vuoden aikana 19 eri 
tehtävässä. Tehtäväkierto on siis ollut 
nopeaa. Viimeisen puolentoista vuoden 
ajan Satakunnan lennoston komentaja-
na hän on kuitenkin merkittävästi ke-
hittänyt lennoston toimintaa ja luonut 
hyvät suhteet muun muassa reserviläis-
järjestöihin. Puheessaan hän kiitti erin-
omaisesta yhteistyöstä eri yhteistyöta-
hojen kanssa. Maailma muuttuu, mutta 
yhteistyö ja ystävyyssuhteet säilyvät.

Uusi komentaja eversti Aki Heikkinen 
kertoi aikoinaan aloittaneensa hävittäjä-
lentäjän uran Satakunnan lennostossa, 
joten paluu tänne on ollut mieleinen. 
Satakunnan lennostolla on isoja haastei-

ta uudistaa varusmieskoulutusta Koulu-
tus 2020 -ohjelman mukaiseksi. Ohjel-
ma tuo muutoksia varusmiespalveluksen 
rakenteeseen ja sisältöön. Jatkossa kou-
lutuksessa hyödynnetään nykyaikaista 
teknologiaa. Modernien oppimisnäke-
mysten mukaisesti koulutettavalle an-
netaan enemmän vastuuta omasta op-
pimisestaan. Satakunnan lennosto on 
myös keskeisesti mukana uudessa hävit-
täjähankinnassa. Eversti Heikkinen ker-
toi suurimman haasteen lennoston ul-
kopuolella olevan yhteiskuntasuhteiden 
luominen ja kehittäminen. Myös maan-
puolustusjärjestöjen toivotaan olevan 
tässä aktiivisia kaikkia osapuolille hyö-
dyllisen vuoropuhelun ja kanssakäymi-
sen aloittamiseksi.

Pirkanmaan reservipiirien edustajina 
tilaisuudessa olivat puheenjohtajat Esko 
Raskila, Mikko Hörkkö, Jussi Mäki-
talo, Elina Paukkunen sekä toiminnan-
johtaja Päivi Huotari.

  Raimo Ojala

 Komentaja vaihtui 
Satakunnan lennostossa

Eversti Petteri Seppälä aloitti puheensa runolla Who Wants to Live Forever. Vaihtovastaanotto järjestettiin Tampereen Raatihuoneen 
upeissa puitteissa.

Satakunnan lennoston uusi komentaja, 
eversti Aki Heikkinen.

Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly. 

Hämeenkyrön Seudun Reserviupseeri-
kerhon jäsen, majuri res. Pentti Mattila 
lähti jouluviikolla kohti Haminaa. Syy-
nä Pentin pitkään automatkaan oli su-
vussa kulkeva komea upseerimiekka. 

Pentti lahjoitti miekan enonsa kanssa 
kiertämän sukua vuonna 2010. Heinä-
kuussa 2010 Pentti luovutti miekan en-
simmäisen kerran Tykistöprikaatin ylen-
tämistilaisuudessa varusmiespastorina 
toimineelle, vänrikki Marko Särkilah-
delle. Nyt miekka siirtyi jälleen seuraa-
valle suvun upseerille.

Reserviupseerikoululla 19. joulukuu-
ta 2018 juhlavan ylentämistilaisuuden 
jälkeen Pentti sai luovuttaa miekan, 
vänrikki Jesse Niemiselle. Luovutusti-
laisuudessa paikalla oli myös kurssinjoh-
tajana toiminut everstiluutnantti Timo 
Hänninen. 

Jesse on 20-vuotias ja kotoisin Kan-
gasalta. Hän kertoo aloittaneensa va-
rusmiespalveluksensa Parolassa saa-
pumiserässä 1/18. Nieminen palveli 

autokomppaniassa ja hän piti armeijan 
meiningistä palveluksensa alusta läh-
tien siinä määrin, että urapolku jatkui 
aliupseerikoulussa. Hyvin arvosanoin 
aliupseerikoulun suoritettuaan hän pää-
si jatkamaan opintojaan Haminaan Re-
serviupseerikoulun kurssille 252 Li-
punkantaja. RUK:ssa Nieminen kertoo 
olleensa pioneerikomppanian huolto-
linjalla ja kurssin päätyttyä heinäkuussa 
hän suoritti varusmiespalveluksena lop-
puun RUK:ssa toimien kouluttajakoke-
laana 253 Perintö -kurssilla. 

Kotiutumisensa jälkeen Nieminen sa-
noo hakeneensa heti sopimussotilaaksi, 
mutta ei valitettavasti päässyt. Reserviin 
jäätyään hän on tehnyt myyntityötä, 
mutta on samalla valmistautunut koko 
kevään toukokuun puolessavälissä järjes-
tettäviin Kadettikoulun pääsykokeisiin. 
Mielessä siintääkin edelleen ura sotilaa-
na isänmaata palvellen. 

  Sirkka Ojala

Mattilan suvun 
upseerimiekka jatkaa kulkuaan

Majuri res. Pentti Mattila luovutti miekan Haminassa 19. joulukuuta vänrikki Jesse Niemi-
selle. Kuva: Kirsi Lauri, Puolustusvoimat.
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Aurinkoisena kevätpäivänä 29. maaliskuuta Panssariprikaatissa vietet-
tiin komentajan vaihtotilaisuutta. Juhlapäivänä ilmassa oli iloa, mutta 
myös haikeita tunnelmia.

Panssariprikaatin komentajana toiminut eversti Kari Nisula sai nimi-
tyksen kenraalikuntaan viideksi vuodeksi ja samalla määräyksen siirtyä 
Pääesikunnan valmiuspäälliköksi huhtikuun alusta.  Nisula ehti johtaa 
Panssariprikaatia heinäkuusta 2017 lähtien. 

Prikaatin lippukentän laidalle saapui runsas kutsuvierasjoukko niin 
prikaatin omaa väkeä kuin myös sidosryhmien edustajia. Lippukentällä 
pidetyssä juhlavassa katselmuksessa prikaatin joukkojen ja kutsuvierai-
den silmien edessä eversti Nisula luovutti prikaatin uuden komentajan, 
eversti Tero Ylitalon käsiin. Vaihtotilaisuuteen kuului myös ohimarssi, 
jossa Panssariprikaatin joukot ja koulutuskalusto esittäytyivät koko ko-
meudessaan 200-vuotisjuhlavuottaan viettävän Kaartin soittokunnan 
musiikin tahdissa.

Siirtyvä komentaja lähetettiin uusiin tehtäviin ja uusi toivotettiin ter-
vetulleeksi Sotilaskoti 1:ssä järjestetyssä kahvitilaisuudessa. Tilaisuuden 
päätteeksi paljastettiin myös eversti Nisulan muotokuva. 

Panssariprikaatin uusi komentaja, eversti Tero Ylitalo siirtyi prikaa-
tiin Pääesikunnan suunnitteluosastolta, jossa hän toimi sektorinjohta-
jana.  Aiemmin Ylitalo on palvellut muun muassa osastoesiupseerina 
Pääesikunnassa, patteriston komentajana Jääkäriprikaatissa sekä patte-
riston komentajana Lapin ilmatorjuntarykmentissä. Ylitalo palasi tut-
tuun joukko-osastoon, sillä hän on aloittanut upseerinuransa prikaatis-
sa 1990-luvun alussa. Eversti Ylitalo on palvellut sotilasuransa aikana 
myös kolmesti ulkomailla. 

  Sirkka Ojala

Panssariprikaati uusiin käsiin

Pirkanmaan Maanpuolustuksen tuki 
kävi tutustumassa Leppäkosken Sähkö 
Oy:n toimintaan sekä Nokian Virran 
Energian Oy:n uuteen biovoimalaitok-
seen historiallisen hienossa teollisuus-
ympäristössä Nokialla.

Tilaisuuden alussa Esko Raskila kertoi 
Leppäkosken Sähkön toiminnasta. Yh-
tiö viettää parhaillaan 100:tta juhlavuot-
ta.  Saimme kuulla uusista polttoken-
noilla toimivista varatehojärjestelmistä, 
älykkäistä taloautomaatiojärjestelmistä 
ja aurinkoenergiaratkaisuista. Leppäkos-
ken Sähkö on lähtenyt rohkeasti raken-
tamaan uusia liiketoimintoja.  Yhtiö on 
käynnistänyt Grid.LAB-yhteisön, joka 
yhdistää energiayhtiöt, teollisuuden, 
startupit sekä asiantuntijat energia-alan 
murroksen ympärillä. Lisäksi Startupit 
saavat käyttönsä energiatoimialan liike-
toiminta-alustan verkkoineen ja asiakas-
rajapintoineen. Vastaavaa konseptia pys-
tyy tarjoamaan vain harva rahasto jopa 
Euroopan tasolla. Lisäksi kuulimme 
myyntijohtaja Juha Koskelan ajankoh-
taisen katsauksen sähkömarkkinoiden 
kehityksestä ja sähkön hintaan vaikutta-
vista tekijöistä. 

Nokian Virran Energia Oy:n toimi-
tusjohtaja Liisa Aarikka kertoi uudeh-
kon biovoimalaitoksen toiminnasta ja 
lämmöntuotantoprosessista. Biovoima-
laitos tuottaa prosessihöyryä Oy Essity 
Finland Ab:n paperitehtaalle ja Nokian 
Renkaat Oy:n tehtaalle sekä kaukoläm-
pöä Leppäkosken Lämpö Oy:n kauko-
lämpöasiakkaille. Uusi biovoimalaitos 
takaa vakaan energian hinnan ja saa-
tavuuden tulevaisuudessa. Biokattilan 
polttoaineena käytetään edullisten koti-
maisten puu, kuori, puru, kokopuuha-
ke polttoaineiden lisäksi Essityn pehmo-
paperin valmistuksen sivuvirtoja, kuten 
biolietettä ja siistauslietettä. Uusi laitos 
korvaa maakaasua ja lisää kotimaisten 
energianlähteiden käyttöä. Biovoimalai-
toksen vuotuinen polttoainetarve on n. 
370 GWh. Päivittäin alueelle tuodaan 
polttoainetta keskimäärin 15–20 ajo-
neuvolastillista. Vilkkaan keskustelun 
lopuksi totesimme, että sähkö ja energi-
antuotanto on ollut yksi keskeinen tekijä 
teollistumisen ja kansakunnan kehityk-
sessä ja on sitä edelleen, jonka vahvisti 
lopuksi tehty erittäin mielenkiintoinen 
kierros biolämpölaitoksella.

Puolustusvoimien osuudessa alue-
toimiston päällikkö, everstiluutantti 
Marko Alamäki kertoi puolustusvoi-
mien ajankohtaisista asioista. Moni-
en tapahtuminen huippuna on Tam-
pereella järjestettävä Itsenäisyyspäivän 
paraati 6.12.2019. PMT ry:n tilaisuus 
oli Alamäen viimeisiä sidosryhmätilai-

Sähköä ja energiaa 100 vuoden ajan – 
rohkeita ratkaisuja ja uutta teknologiaa

Nokian Virran Energia Oy:n toimitusjohtaja Liisa Aarikka esittelemässä biovoimalaitoksen 
toimintaa PMT ry:n neuvottelukunnan jäsenille.

suuksia hänen siirtyessä uusiin tehtäviin 
puolustusvoimissa. Pirkanmaan maan-
puolustuksen tuki kiitti erinomaises-
ta yhteistyöstä Oltermanni Veli-Matti 
Kohtamäen kiitospuhein ja yhteisellä 
muistolahjalla.

 
  Esko Raskila

MNL Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen ehti vaihtaa ennen kahvitilaisuutta myös muu-
taman sanan prikaatin uuden komentajan, eversti Tero Ylitalon kanssa. Taustalla vieraiden saapumista 
Sotilaskotiin seuraa johdon sihteeri Sini Elomaa.

Kutsuvieraat ja prikaatin henkilökunta seuraavat vaihtokatselmusta Lippukentällä. Ohimarssilla nähtiin myös Jääkäritykistörykmentin uusinta koulutuskalustoa K9FIN 
MOUKARI. 
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 6.2. 1.3.
2 15.4. 10.5.
3 3.9 26.9.
4 27.11. 20.12.

Kannen valokuva: Panssariprikaatin 
komea koulutuskalusto esittäytyi 
Parolassa komentajan vaihto-
tilaisuuden ohimarssilla.

Kuva: Sirkka Ojala

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj 
Juha Happonen 
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari, varapj/sihteeri
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen
Esko Raskila 
Mikko Ritakallio
Matti Salonen 

Ulkoasu Maisan paja

Paino Lehtisepät Oy

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12, 
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 
050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Ilmoitusasioissa 
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2019:

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille

NAISTEN VALMIUSLIITON 
JÄSENJÄRJESTÖT:
Finlands svenska Marthaförbund rf
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Marttaliitto ry
Pelastakaa Lapset ry
Päällystön Naisten Liitto ry
Reserviläisliitto ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Pääsihteeri Kaarina Suhonen. 
Kuva: Naisten Valmiusliitto ry.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
ry:n kevätkokous pidettiin maaliskuus-
sa. Ennen toimintakertomuksen ja tili-
en hyväksymistä Naisten Valmiusliiton 
pääsihteeri Kaarina Suhonen toi ko-
koukseen tervehdyksen ja katsauksen 
NVL:n ajankohtaisista asioista. 

Naisten Valmiusliitto perustettiin 
vuonna 1997. Reserviläisliitto liittyi jä-
seneksi syksyllä 2017 ja jäsenjärjestö-
jä on yhteensä yksitoista. Reserviläislii-
ton Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
ry:ssä on iloittu siitä, että yhdistyksen 
jäsenet voivat toimia ja vaikuttaa myös 
Naisten Valmiusliitossa. 

Jäsenjärjestöjensä kautta Naisten val-
miusliitto tavoittaa n. 150 000 jäsentä. 
Turvallisuus- ja varautumiskoulutus on 
järjestön ydintoimintaa. - Jäsenjärjestöil-
lä on omat tavoitteensa, mutta yhdessä 
haluamme herättää turvallisuusajattelua. 
Liiton koulutukset ovat avoimia kaikil-
le suomalaisille naisille, mutta jäsenjär-
jestöjen naisille liitto tarjoaa erityisesti 
kouluttaja- ja johtamiskoulutusta sekä 
mahdollisuuksia laittaa opittuja taitoja 
käytäntöön. Vaikka koulutukseen ha-
keutuvat jo hyvin koulutetut ja aktiivi-
set naiset, niin lisää tietoa tarvitaan mm. 
uusista turvallisuusuhkista. Erityisesti 
informaatiovaikuttaminen ja kybertur-
vallisuus, sekä siihen liittyvä teknologia 
haastaa meitä, mutta kotivaraa ja pat-
teriradioita ei saa myöskään unohtaa. 
- Hereillä pitää olla, Suhonen kehottaa.

Vuoden 2017 Yhteiskunnan turval-
lisuusstrategiassa vapaaehtoisjärjestöjen 
merkitys ja tukitoimet häiriötilanteissa 
on tunnistettu. Järjestöjen rooli koros-
tuu etenkin henkisen kriisinkestävyyden 
vahvistamisessa. -Kriisitilanteessa viestin-
tä on yksi tärkeimpiä asioita, jossa järjes-
töillä voi olla myös keskeinen rooli mm. 
oikean tiedon jakamisessa. Järjestöt voi-
vat ohjata virallisiin tietolähteisiin. Kriisi-
tilanteissa kannattaa seurata esim. valtio-
neuvoston kanslian tiedotteita, jos haluaa 
olla selvillä asioiden oikeasta tilasta.

Vaikuttajanaisia liiton johdossa
Naisten Valmiusliiton puheenjohtajina 
ovat olleet perustamisesta lähtien kor-
kean tason vaikuttajanaisia. Perustavassa 

kokouksessa puheenjohtajakasi valittiin 
varatuomari Eva Lindblad, joka oli toi-
minut mm. Sotilaskotiliiton puheenjoh-
tajana. Hänen jälkeensä puheenjohtaji-
na ovat olleet ministeri Elisabet Rehn, 
valtioneuvos Riitta Uosukainen ja yli-
johtaja Anneli Taina. Tällä hetkellä pu-
heenjohtajana toimii Anne Holmlund, 
joka on toiminut mm. kansanedustajana 
ja sisäministerinä.

Koulutukset ja edunvalvonta 
tärkeässä roolissa
Naisten Valmiusliitto on olemassa sen 
tähden, että naisten voimavarat voidaan 
hyödyntää yhteiskunnassamme. Koulu-
tetaan naisia arjen turvallisuustilantei-
siin, annetaan valmiuksia toimia häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa. Esimerkiksi 
kaksi kertaa vuodessa järjestetyillä val-
takunnallisilla NASTA-harjoituksilla 
tavoitetaan satoja naisia arjen turvalli-
suuskysymysten äärelle. Valtakunnallis-
ten harjoitusten lisäksi järjestetään alu-
eellisia harjoituksia. PIKKUNASTA, 
Leopardi, järjestetään Parolannummel-
la 24.-26.5.2019. Järjestelyvastuussa on 
Hämeen alueneuvottelukunta. Tähän 
koulutukseen ilmoittautuminen Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) 
sivuston kautta on päättynyt lehden il-
mestyessä.

Koulutuksen lisäksi Naisten Valmi-
usliitolla on tärkeä rooli mm. edunval-
vonnassa, joka on konkretisoitunut mm. 
lausuntojen antamiseen eduskuntaan. 
Vuonna 2018 lausunnot liittyivät kä-
sittelyssä olevaan lakiin vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta.

Aktiiviset Tampereen 
Seudun Reserviläisnaiset TSRN
Naisten Valmiusliitossa näkyy myös 
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten 
edustus. Naisten Valmiusliiton halli-
tuksessa Reserviläisliittoa edustaa Tam-
pereen Seudun Reserviläisnaisten jäsen 
Terhi Hakola, joka toimii myös Reser-
viläisliiton yhtenä varapuheenjohtajana. 
Hämeen alueneuvottelukunnassa Reser-
viläisliiton jäsenenä toimii TSRN:n Päi-
vi Mäkinen. TSRN:n Minna Jokela ja 
Lotta Nissi ovat mukana suunnittelu-

työryhmässä, jossa valmistellaan Nasta 
2020 -pohjoismaista yhteistyöharjoitus-
ta. Jokela on TSRN:n puheenjohtaja ja 
Nissi yhdistyksen taloudenhoitaja.

Kaarina Suhonen tuli kokoukseen suo-
raan valtakunnallisen maanpuolustus-
kurssin internaattijaksolta Lapista. Kun 
yhdistyksen puheenjohtaja Minna Jokela 
ojensi kiitokseksi kukkakimpun, selvisi, 
että kukat osuivat oikeaan kohtaan, sillä 
Kaarina vietti syntymäpäiväänsä Tampe-
reen Seudun Reserviläisnaisten kevätko-
kouksessa. 

  Tiina Kokkola

Lisätietoa NVL:n koulutuksista löydät: 
naistenvalmiusliitto.fi  -sivustolta.

Reserviläispiiri järjesti vaalipaneelin 
27. maaliskuuta. Paikkana oli Paapan 
Kapakka Tampereella. Tapahtuman 
juontajana toimi Reserviläisliiton pu-
heenjohtaja Ilpo Pohjola. Paikalla oli 
8 eri puolueen kansanedustajaehdok-
kaita. 

Paneeli keskittyi vain ja ainoas-
taan maanpuolustuksellisiin asioihin. 
Vilkkaan keskustelun teemoina olivat 
muun muassa turvallisuuspoliittinen 
ympäristö, sotilaallinen liittoutumi-
nen, maanpuolustustahto ja Puolustus-
voimien tulevat hankinnat. Osallistujat 

Kuvassa paneelin 
keskustelijat vasem-
malta Veijo Niemi 
Perussuomalaiset, 
Marko Asell Suomen 
Sosialidemokraattinen 
Puolue, Petteri Leino 
Sininen tulevaisuus, 
Petri Kulju Suomen 
Kristillisdemokraatit, 
Jaakko Mustakallio 
Vihreä Liitto, Jouni 
Sirén Vasemmistoliit-
to, Arto Pirttilahti Suo-
men Keskustapuolue 
ja Arto Satonen Kan-
sallinen Kokoomus. 
Oikealla puheenjohta-
ja Ilpo Pohjola.  Kuva: 
Raimo Ojala.

Keskustelua maanpuolustusteemoista
ottivat äänestyksillä kantaa ajankohtai-
siin aiheisiin, kuten kertausharjoituk-
sien määrään ja kybervaikuttamiseen. 
Esillä oli myös Reserviläisliiton Vahvaa 
puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelma. 

  Raimo Ojala
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Lauantaina 7.9.2019 klo 12
LÄHTÖ JA MAALI LAMMINPÄÄN ULKOILUMAJALLA YLÖJÄRVELLÄ 

(Velodromin  e 2, Ylöjärvi)
Ilmoi  autuminen paikan päällä klo 10 alkaen 

tai ennakkoon 2.9. mennessä: 
www.juoksija-leh  .fi /Tapahtumat/Juoksukalenteri

Tervetuloa kohentamaan 
kuntoa hölkkäämällä 

tai kävelemällä!

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton

Pirkanmaan Piiri ry

Osallistumismaksut:
Juoksija-kor  lla ja ennakkomaksulla 12 €, 
paikanpäällä 15 €. Lasten sarja 0 €
Maksu myös SMARTUM-liikuntasetelillä

• Rei    kulkee kangasmaastossa siten, 
e  ä tapahtumaa voidaankin kutsua 
polkujuoksutapahtumaksi

• Huoltopisteet matkalla sekä 
sauna maalissa

• Ulkoilumajalla kahvio
• Kilpasarjojen parhaat palkitaan, 

kuntosarjoissa arvontapalkinnot. 
Hämeen Hölkän erikoismitali sarjoihin 
osallistuneille

• Teivon raviradan pysäköin  alue, Velo-
dromin  e 45, Ylöjärvi, Lamminpään 
ulkoilumajan väli  ömässä läheisyydessä

Lisä  etoja: pirkanvies  .fi 

Sarjat ja matkat:
• Kuntosarjat 20 ja 9 km
• Kilpasarjat M Yleinen, 

N Yleinen ja M 50 20 km
• Lapset (alle 15 v.)  9 km 
• Kävelysarja 9 km 

myös sauvoja käy  äen
• Marssisarja 9 km (M/05 tai 

vastaava varustus)

TAMRU:n jäsenet 
vierailivat eduskunnassa 
Tampereen Reserviupseerit puolisoineen 
tekivät 14. helmikuuta retken uudistet-
tuun Eduskuntataloon kansanedustaja 
Sofi a Vikmanin kutsusta. Retkellä oli 
mukana myös puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksen esikunnan killan jäseniä. 
Yhteensä matkalle osallistui 47 henki-
löä, joista 35 oli Tamrulaisia ja heidän 
puolisoitaan. Muutamat halusivat men-
nä  omalla kyydillään Helsinkiin. Muita 
lähtijöitä varten vuokrattiin Matka Ta-
vastialta bussi. Menomatkalla poikettiin 
Linnatuuleen lounaalle ja Eduskuntata-
lolle tultiin vähän kello kahden jälkeen. 
Tiukan turvatarkastuksen jälkeen pääs-
tiin tutustumaan taloon ammattioppaan 
johdolla.

Opas kertoi aluksi Eduskuntatalon 
historiasta. Taloa alettiin suunnitella 
1920-luvulla ja siitä järjestettiin suun-
nittelukilpailu, jonka voitti arkkitehti-
toimisto Borg–Sirén–Åberg. Lopulli-
sen suunnitelman laati arkkitehti Johan 
Sigfrid Sirén (1889–1961). Rakentami-
nen aloitettiin vuonna 1926 ja talo val-
mistui Arkadianmäelle vuonna 1931. 
Sirénin piirtämiä ovat myös tärkeim-
pien tilojen kalusteet, valaisimet ja lu-
kuisat muut yksityiskohdat kuten ovet, 
porraskaiteet sekä istuntosalin äänestys-
uurnat. Eduskuntatalon laajennus val-
mistui 1978 arkkitehtitoimisto Pitkä-
nen-Laiho-Raunion suunnittelemana. 
Eduskuntatalon viimeisin peruskorjaus 

käynnistyi v. 2015 ja valmistui v. 2017. 
Peruskorjauksen aikana eduskunnan is-
tunnot pidettiin Sibelius-Akatemian ti-
loissa. Peruskorjauksessa uusittiin talo-
tekniikkaa, kuten sähköasennuksia ja 
ilmastointia sekä asennettiin audiovi-
suaalista tekniikkaa kokoushuoneisiin. 
Myös tilojen esteettömyyttä ja energia-
tehokkuutta parannettiin sekä seinä- ja 
lattiapintoja kunnostettiin. 

Kierroksen aluksi tutustuimme talon 
pienoismalliin, jonka jälkeen tultiin pää-
aulaan, josta pääsee muun muassa edus-
kunnan kahvilaan ja paternosterhisseil-
le. Näimme myös eduskunnan ”naisten 
huoneen”. Se on naisedustajille tarkoitet-
tu oleskelutila, jonne miehiltä on pääsy 
kielletty. Tällainen tila katsottiin tarpeel-
liseksi 1930-luvulla, jolloin naisedustajia 
oli vielä vähän. Sitten päästiinkin valtio-
saliin, jossa järjestetään eduskunnan juh-
latilaisuudet. Sieltä on myös käynti is-
tuntosaliin. Kierros päättyi istuntosalin 
lehterille, jossa opas kertoi salista ja siellä 
olevista patsaista. Istuntosalin seiniä kier-
tävät Wäinö Aaltosen veistokset, jotka al-
kujaan olivat pronssivaloksia, mutta ne 
korvattiin peruskorjauksessa kullatuilla 
kipsivaloksilla. 

Retken päätteeksi jäätiin vielä puolek-
si tunniksi seuraamaan eduskunnan ky-
selytuntia, jossa opposition kysymykset 
koskivat lähinnä tekeillä olevaa Sote-uu-
distusta. Kyselytunnilta Sofi a Vikmanin 

avustaja Dani Niskanen johdatti meidät 
kahville kokoomuksen ryhmähuonee-
seen, jossa Vikman kertoi eduskunnan 
toiminnasta kansanedustajan näkökul-
masta sekä päätymisestään poliitikon 
uralle. Lopuksi saimme itse esittää kysy-
myksiä kansanedustajalle ja niitä tulikin 
niin paljon, ettemme meinanneet päästä 
kotimatkalle. Kysymysten aihepiiri liik-
kui nuorten syrjäytymisestä eduskunnan 

käsittelyssä oleviin aseita ja vapaaehtois-
ta maanpuolustusta koskeviin lakeihin.  
Ennen lähtöä kiitimme Sofi a Vikmania 
ja luovutimme hänelle muistoksi käyn-
nistämme Tampereen Reserviupseeri-
en 80-vuotishistoriakirjat. Paluumatka 
bussilla sujui mukavasti mielenkiintoista 
käyntiä muistellen. 

  Ilkka Mäntyvaara

KILPAILUKUTSUJA
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN 
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT SYKSY 2019
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA. 
Lauantaina 14.9.2019 klo 10. Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskus. 
Palveluskäy  öön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen pistooli cal 
vähintään 7.65 ja enintään 12mm. Liipaisinvastus min 1kg.
Lajin säännöt: h  p://www.vamres.net/ammunta/saannot-ja-ohjeet/. 
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpos  lla: misal(at)
jippii.fi . Ilmoi  autumiset yhdistyksi  äin 8.9.2019 mennessä.
Paikat täytetään ilmoi  autumisjärjestyksessä. 

RESERVILÄISKIVÄÄRIN 3 ASENTO.
Lauantaina 14.9.2019 klo 10. Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskus.
Palveluskäy  öön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen kivääri.
Lajin säännöt: h  p://www.vamres.net/ammunta/saannot-ja-ohjeet/. 
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpos  lla: misal(at)
jippii.fi . lmoi  autumiset yhdistyksi  äin 8.9.2019 mennessä.
Paikat täytetään ilmoi  autumisjärjestyksessä.

KENTTÄAMMUNTA
Lauantaina 14.9.2019 klo 13. Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskus.
Pul   lukkoinen sekä itselataava kertatuli
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Juha Hautamäki p. 041 5074090 tai sähköpos  lla: 
JuhaJHautamaki(at)gmail.com. lmoi  autumiset yhdistyksi  äin 8.9.2019 mennessä. 
Paikat täytetään ilmoi  autumisjärjestyksessä.

MUISTAKAA ILMOITTAUTUA ANNETTUIHIN MÄÄRÄAIKOIHIN MENNESSÄ!
Osallistumismaksu sekä henkilökohtaisessa e  ä joukkuekilpailussa on 15 euroa per laji. 
Kisapaikalla ilmoi  autuminen +5 eur per laji.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL/Reserviläisliiton sekä RESUL:n
mestaruuskilpailuihin. 

Mitalit jaetaan he   kisapäivän pää  eeksi, ei toimiteta jälkikäteen!

Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta

Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunnan puheenjohtaja ym.
Vesa Valkama

siirtyi kuluvan vuoden alusta H50-sarjaan.
Siirtymisen syyn jälkeisenä päivänä 24.6.2019 

pannu kuumana reservipiirien toimistolla klo 14-18.
Tervetuloa!

Kun olet tulossa, ilmoittauduhan ennen juhannuskiireitä, 
jotta osaan varata sopivasti tarjottavaa – kiitos.
vesa.valkama@pp.inet.fi tai 050 551 4265

Kansanedustaja Sofi a Vikman isännöi Tampereen Reserviupseerien vierailua Edus-
kunnassa.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi , www.mpk.fi 

Raikkaita tuulia MPK:n purjeisiin
Maanpuolustuskoulutusyhdistys juhli viime vuonna 
25-vuotista taivaltaan. Tänä aikana olemme tehneet pal-
jon asioita oikein, mutta kaikkea potentiaalia ei ole vielä 
käytetty. Vuosi sitten hyväksytty valtioneuvoston puo-
lustusselonteko antoi selkeän tehtävän kehittää MPK:n 
antamaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta Puo-
lustusvoimien strategisena kumppanina.

Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 uuden vapaaehtoisen 
maanpuolustuslain, johon liittyvät muutokset astuvat 
voimaan vuoden 2020 alusta. MPK:n julkisia hallinto-
tehtäviä laajennettiin, samalla Puolustusvoimien tilaa-
man sotilaallisen koulutuksen järjestämisvastuu siirret-
tiin MPK:lta Puolustusvoimille. Lakimuutos vahvistaa 
paikallispuolustuksen asemaa sekä selkeyttää Puolustus-
voimien ja MPK:n välistä työnjakoa.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus jatkuu 
MPK:n järjestämänä toimintana. Uudistettu lainsää-KOULUTUSLUVUT 2008 - 2018
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Kurssit Koulutettavien määrä Kouluttajien määrä Koulutusvuorokaudet

Kysyntä erityisesti naisten koulutusta kohtaan nousee vuosi vuodelta. Naisten koulutusta on kehitetty määrätietoisesti 
viime vuosina, mikä näkyy kasvutrendinä myös täällä Pirkanmaalla. Naisjärjestöjemme koulutusohjelmat ovat tuoneet 
uusia kouluttajia ja sitä myöten lisää resursseja koulutustoimintaan. Kuva: Sirkka Ojala.

MPK saavutti vuonna 2018 ennätyksellisen koulutustuloksen, yli 51 000 osallistujaa otti osaa MPK:n koulutukseen. 
Koulutusvuorokausia kertyi yli 90 000 ja yksittäisiä koulutustapahtumia oli yli 2 000 - keskimäärin yli 40 koulutustapahtu-
maa joka viikonloppu ympäri Suomea!

däntö tuo tähän koulutukseen paljon uusia mahdolli-
suuksia. Myös osa aiemmin Puolustusvoimien tilaamana 
järjestetystä koulutuksesta siirtyy muutosten seuraukse-
na MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi koulutuk-
seksi. 

Uuden aselain myötä MPK:lle vahvistetaan oikeus jär-
jestää ampumakoulutusta, joka on tärkeää osaavan reser-
vin takaamiseksi. MPK:lla on mahdollista antaa koulu-
tusta Puolustusvoimien käytössä olevia aseita vastaavilla 
aseilla. Valtioneuvoston asetuksella säädetään koulutuk-
sen rajat, mm. käytettävät asetyypit, kerralla koulutet-
tavien enimmäismäärä ja pisimmät ampumaetäisyydet. 
Laissa säädetään yksityiskohtaisesti niistä rajoista, joi-
den puitteissa reserviläiset ja ampumaurheilun harrasta-
jat voivat perustelluissa yksittäistapauksissa saada myös 
aseluvan lähtökohtaisesti siviilikäytössä kiellettyihin asei-
siin.

Reserviläisten kouluttautumis-
mahdollisuudet paranevat

Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat ovat sotilaallisia val-
miuksia palvelevan koulutuksen suurin ja tärkein voima-
vara myös jatkossa. MPK ja Puolustusvoimat kehittävät 
vapaaehtoisten reserviläisten osallistumismahdollisuuk-
sia tiiviissä yhteistyössä. Kehittämisen yhtenä tavoitteena 
on MPK:n ja Puolustusvoimien yhteinen kouluttajapoo-
li, johon kuuluvat reserviläiskouluttajat voivat toimia 
molempien tahojen koulutustapahtumissa.

Yksi mahdollinen vaihtoehto reserviläiskouluttajalle 
on, että hän sitoutuu osallistumaan noin neljässä harjoi-
tuksessa vuosittain. Näistä yksi voisi olla MPK:n sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaa toimintaa, toinen Puolustus-
voimien vapaaehtoinen harjoitus ja kolmas niin sanottu 
kova kertausharjoitus. Neljäs tapahtuma voisi olla esi-
merkiksi aselajikouluttajakurssi.

Vapaaehtoisten kouluttajien määrän toivotaan kasva-
van muutosten myötä. MPK Tampereen koulutuspai-
kan sitoutuneiden määrä on jatkanut vuosittaista kas-
vuaan, nyt sitoutuneita on jo lähes 200.  Tehtäviä ja 
nousujohteisia kouluttautumismahdollisuuksia löytyy 
kaikille kiinnostuneille.

Kouluttajana toimiminen on tarkoitettu kaikille reser-
viläisille ja erityisesti reserviläisjohtajille. Mukaan pääsee 
helpoiten keskustelemalla kiinnostavien kurssien yhtey-
dessä paikallisten koulutuspäälliköiden ja kurssinjohtaji-
en kanssa.

Resursseja lisätään
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa parannetaan 
myös kohdentamalla toimintaan lisää resursseja. Aluetoi-
mistojen yhteyteen palkataan MPK:n valmiuspäälliköi-
tä, joiden tehtävänä on varmistaa sotilaallisia valmiuksia 
palvelevan koulutuksen liittymäpinnat Puolustusvoimi-
en antamaan sotilaalliseen koulutukseen. Lisäksi he huo-
lehtivat vapaaehtoisten rekrytoinnista ja tehtäväpolkujen 
suunnittelusta. 

Toinen muutos on maksuttomuuden edistäminen, 
jolla mahdollistetaan kurssilaisen osallistuminen toimin-
taan ilman merkittävää omaa rahallista panostusta. Li-
sämäärärahoilla kyetään muun muassa pienentämään 
SOTVA koulutukseen osallistuvien kurssimaksuja.

Vapaaehtoiset 
tärkein voimavaramme
Resursseista tärkeimmät ovat kuitenkin edelleen va-
paaehtoiset toimijamme. MPK:n menestyksestä ja 
loistavista koulutustuloksista on kiittäminen vapaa-
ehtoisia sitoutuneita kurssinjohtajia, kouluttajia ja 
muita toimijoita - he tuottavat koulutustuloksemme. 
Lain päivityksen myötä vapaaehtoiskouluttajien tarve 
ja käyttömahdollisuudet vähintään säilyvät ja toden-
näköisesti laajenevat. 
Aktiivisia kouluttajia 
tullaan sijoittamaan 
pa ika l l i spa ta l joo-
nan johtajatehtäviin 
ja toisaalta paikallis-
pataljoonaan sijoi-
tettuja johtajia py-
ritään rekrytoimaan 
MPK:n kouluttaja-
pooliin.

Tervetuloa siis 
kouluttamaan ja 
kouluttautumaan – 
MPK:ssa on nyt taus-
tat turvattu!

  Matti Eskola
 MPK Häme piiripäällikkö 
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MPK:n kursseja MPK:n kursseja 
syksyllä 2019 syksyllä 2019 
PirkanmaallaPirkanmaalla

30.8. 1.9. HENKIINJÄÄMISKURSSI
• Kurssilla opetellaan toimimaan 

ja selviytymään maastossa  la-
päisvälinein.

31.8. RESERVILÄISPÄIVÄ 
• Kurssilla tutustutaan puolustus-

voimien materiaaliin ja ammu-
taan rynnäkkökiväärillä ampu-
makilpailu.

31.8. MATKUSTUSTURVALLISUUS 
• Kurssilla perehdytään matkus-

tusturvallisuuteen. Matkusta-
misesta on tullut helppoa ja yhä 
useammalla on mahdollisuus 
käydä ulkomailla. On kuitenkin 
muiste  ava, e  ä matkustami-
seen lii  yy omat riskinsä. Omalla 
toiminnallamme sekä suunnit-
telulla pystymme posi  ivises   
vaiku  amaan henkilökohtaiseen 
turvallisuuteemme, myös ulko-
mailla ollessamme.

27. 29.9. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• Kurssilla opetetaan lähitaiste-

lun, asekäsi  elyn ja ammunnan 
perusteet.

28. 29.9. KYBERTURVALLISUU
DEN PERUSKURSSI
• Kurssilla tutustutaan yleisimpiin 

kyberuhkiin ja suojautumiskei-
noihin.

28. 29.9. PIONEERIKURSSI SU
LUTTAMINEN
• Kurssin jälkeen kurssilaiset tun-

tevat nykyiset jalkaväen käytös-
sä olevat miinat sekä perusteet 
sulu  amisesta.

4. 6.10. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 
• Kurssilla harjoitellaan maastos-

sa tehtäviä hoitotoimenpiteitä ja 
evakuoin  a sidontapaikalta kent-
täsairaalaan.

1. 2.11. RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAM
MUNTA 11
• Kurssin jälkeen kurssilaiset osaa-

vat nopeiden kerta- ja kaksois-
laukauksien ampumisen makuu-
asennosta sekä lippaanvaihdon. 
Ammunnan aikana todetaan 
koulute  avien ampumataidon 
taso.

2. 3.11. ARJEN TURVALLISUUS
KURSSI 
• Kurssin jälkeen kurssilainen tun-

tee arjen turvallisuuden kannalta 
keskeiset uhkatekijät. Kurssilai-
nen osaa kehi  ää omia valmiuk-
siaan selviytyä onne  omuus-, 
tulipalo- ja sähkökatko  lanteista.

Lisä  etoa ja ilmoi  autumiset 
MPK:n koulutustarjonta-sivuilta 
www.mpk.fi /koulutuskalenteri/
Tampere

TERVETULOA MUKAAN!

Pirkanmaalla on vuodesta 2001 alka-
en järjestetty lukion turvakurssia, välillä 
jopa kahdesti vuodessa. Tämänkertainen 
huhtikuun 5.–7. pidetty kurssi keräsi yli 
60 osallistujaa muun muassa Lahden ai-
kuislukiosta, Steiner-lukiosta ja Kalevan 
lukiosta. Valtaosa kurssilaisista oli aiem-
paan tapaan Tampereen Klassillisesta lu-
kiosta. Vaikka osallistujamäärä oli me-
nestys, on yli neljänkymmenen joukko 
jo liian suuri monien käytännön asioi-
den kannalta – nuorethan vielä opette-
levat monia taitoja, ja siksi aikataulujen 
venymisiä ja odottelua kehkeytyy hel-
posti, ja keskittymisjänteen kanssa on 
ponnisteltava. 

Liikunnallisesti kurssi oli aktiivinen: 
vauhdikkaiden aamujumppien lisäksi 
vetäistiin lennoston esterata ja vielä il-
lalla suunnistus, joka rauhallisemmin 
etenevien partioiden osalta muuttui pi-
meäsuunnistukseksi. Nuorten kursseilla 

Iloisia ilmeitä ja kipeitä lihaksia 
lukion turvakurssilla

pitääkin olla tekemisen meininki, sillä 
viikon koulussa istuneet teinit eivät vii-
konloppuna innostu kalvojen katsomi-
sesta tai seisoskelevasta koulutuksesta.

 Perusmaastotaitojen lisäksi melko iso 
osa ajasta käytettiin myös ensiapukoulu-
tukseen, jossa TAMKin opiskelijat osana 
opintojaan vetivät maastoensiapuun, hy-
potermiaan, lastoittamisiin, loukkaantu-
neen siirtämisiin ja muihin hyödyllisiin 
arjen hätätilanteisiin tarkoitettuja ope-
tussessioita. Lopuksi kurssilaiset meni-
vät soveltavan radan, jossa kaikkia näitä 
taitoja tarvittiin erilaisissa tilanteissa.

Luonnollisesti myös lentokoneita käy-
tiin katsomassa. Oikeastaan koko ilma-
voimien kalusto Hawk-koneita lukuun 
ottamatta oli nähtävissä. Kalustokoulu-
tukseen liittyen kurssilaiset pääsivät ko-
keilemaan myös kenttäradioiden käyttöä 
ja puhelinlinjan rakentamista. Radiot 
olivat suunnistuksessa mukana sekä tur-

vaviestiminä että tilannekuvan muodos-
tamisen vuoksi: ilmoitusten perusteella 
oli helppo seurata, miten partiot eteni-
vät suunnistusreitillä.

Kokonaisuutena kurssilaiset olivat in-
nostuneita heille uusien asioiden ja ko-
kemusten äärellä – osa oli ensimmäistä 
kertaa yötä ulkona. Ajankohtana huhti-
kuun alku on kuitenkin hankala, koska 
esteradalla oleva jää voi tuottaa vaarati-
lanteita ja maastossa vielä runsas sulava 
lumi kastelee – joillekin kurssi oli siis 
myös odotettua karumpi selviytymisko-
kemus pienen palelun ja kipinävuorolla 
valvomisen näännyttämänä. Tällä kertaa 
ei kuitenkaan tarvinnut kotiuttaa ketään 
kesken, vaan urhoollinen joukko lähti 
iloisin mielin ja voitokkain tunnelmin 
kotiin laatimaan sankarillisia somepäivi-
tyksiä viikonlopun kokemuksista.

  Mikko Turunen
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Pirkanmaan reservipiirien kevätkokoustapahtuma jär-
jestettiin Tampereen Suomalaisen Klubin tiloissa 28. 
maaliskuuta. Klubin hulppean arvokas Marskin sali 
antoikin upeat puitteet kaikille yhteisen Maanpuolus-
tusjuhlan järjestämiselle. 

Klubin ravintolan kabinettitiloissa vaihdettiin kuu-
lumisia ennen juhlaa makoisten kokouskahvien mer-
keissä. Tapahtuman vastuullisina järjestäjinä toimivat 
Tampereen Reserviupseerit ja Tampereen Reserviläiset. 
Maanpuolustusjuhlan avaus- ja päätössanoissa yhdis-
tysten puheenjohtajat Jyrki Keto-Tokoi ja Jarno Lah-
tinen pääsivätkin kertomaan myös oman yhdistyksensä 
toiminnasta. Hieno juhla keräsi Marskin saliin yli kah-
deksankymmentä osallistujaa. Juhlan musiikista vasta-
si tällä kertaa Ilmavoimien soittokunnan viisimiehinen 
Compo. Maanpuolustustahtoa nostattaneen juhlapu-
heen piti Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti 
Karri Heikinheimo. Klubin puolesta kokoustapah-
tuman edustajat toivotti tervetulleiksi Klubin esimies 
Mikko Turunen. 

Piirien kevätkokoustapahtuma 
keräsi väen Tampereen Suomalaiselle Klubille

Juhlassa myös palkittiin piirien aktiivisia jäseniä. 
Vuoden reserviupseerin tittelin sai ansaitusti Kangasa-
lan Reserviupseerikerhon pitkäaikainen aktiivijäsen ja 
muun muassa kärsivällisestä ampumakouluttajan ot-
teestaan tunnettu Hannu Wirola. Vuoden reserviläi-
seksi valittiin juuri eduskuntaan valittu, Tampereen Re-
serviläisten varapuheenjohtaja Veijo Niemi. 

Hieno huipennus juhlaan tuli, kun kouluttaja Chia 
Koskinen jakoi neljälle Maanpuolustusnaisten Pirkan-
maan Piirin jäsenelle Maanpuolustusnaisten liiton kou-
lutusmerkit liiton peruskoulutuksen suorittamisesta.

Juhlan jälkeen piirit hajaantuivat Klubin tiloihin ku-
kin omiin kevätkokouksiinsa. Varmasti jokaisessa ko-
kouksessa sivuttiin kevätkokousasioiden lisäksi myös 
Tampereella tänä vuonna järjestettävän valtakunnalli-
sen itsenäisyyspäivän paraatin järjestelyjä. Paraati on-
kin iso ponnistus myös piireille ja Pirkanmaan alueella 
toimiville yhdistyksille.

  Sirkka Ojala

Tampereen Suomalaisen Klubin Marskin sali täyttyi maanpuolustusjuhlan osallistujista. Kuva: Sirkka Ojala. Maanpuolustusjuhlan juhlapuheen piti Panssariprikaatin 
apulaiskomentaja, eversti Karri Heikinheimo. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Piirien puheenjohtajat muistivat perinteisesti Maanpuolustusjuhlan puhujaa. Kuva: Sirkka Ojala. Juhlan päätössanat lausui Tampereen Reserviläiset ry:n 
puheenjohtaja Jarno Lahtinen. Kuva: Sirkka Ojala.

Juhlan avaussanat lausui Tampereen Reserviupseerit ry:n 
puheenjohtaja Jyrki Keto-Tokoi. Kuva: Sirkka Ojala.
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Juhlassa esiintyi Ilmavoimien soittokunnan viisimiehinen Compo. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan Reserviläispiiri palkitsi Maanpuolustusjuhlassa Timo Mäkisen Reserviläispii-
rin kultaisella ansiomitalilla soljen kera. Arto Teittiselle ja Juha Heinoselle luovutettiin Re-
serviläisliiton hopeinen ansiomitali. Kuva: Raimo Ojala.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkitut ryhmäkuvassa. Piirin vuoden yhdistyksenä pal-
kittiin Pälkäneen Reserviupseerikerho ry. Palkinnon kävi pokkaamassa yhdistyksen pu-
heenjohtaja Petri Munukka. Veli-Matti Kohtamäki vastaanotti piirin kultaisen ansiomitalin 
soljen kera ja piirin vuoden reserviupseerin tittelin sain ansaitusti Kangasalan Reserviup-
seerikerhon aktiivijäsen, maanpuolustusperinteen vaalija ja ampumakouluttaja Hannu 
Wirola. Kuva: Raimo Ojala.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkitsemisia olivat jakamassa 
piirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö ja piirin palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtaja Jari Lindell. Kuva: Sirkka Ojala.

Juhlassa luovutettiin MNL Pirkanmaan Piirin maanpuolustusnaisille ensimmäiset Maanpuolustusnaisten liiton 
myöntämät koulutusmerkit liiton peruskoulutuksen suorittamisesta. Koulutus muodostuu järjestökoulutuksesta 
(3h), Arjen turvallisuus -kurssista (16h), ja vapaavalintaisesta muusta viikonlopun kestävästä varautumiskoulu-
tuksesta (16h). Kouluttaja Chia Koskinen luovutti merkin ja todistuksen Elina Paukkuselle, Tiina Lindi-Mokkilalle, 
Sari Pöystille ja Piritta Laurilalle. Kuva: Sirkka Ojala.

Pälkäneen reserviyhdistykset ovat erinomaisella tavalla yhdessä edistäneet 
reserviläisten ampumaharrastusta. Kuvassa vasemmalta Timo Kautonen 
Pälkäneen Reservinaliupseerit ry:stä ja Petri Munukka Pälkäneen Reser-
viupseerikerho ry:stä vastaanottamassa Pirkanmaan reservipiirien ampu-
matoimikunnan puheenjohtaja Vesa Valkaman kannustuspuheen ohessa 
ojentamaa taulunippua. Kuva: Raimo Ojala.
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Tampereen 
Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, 
sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi
Facebook: Tampereen Reserviupseerit ry

Tampereen Reserviupseerit ry

TOIMINTASUUNNITELMA
TOUKOKUU-SYYSKUU 2019

 TOUKOKUU 

11.5.2019 Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille 
lauantaina 11.05.2019 klo 14-15 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n 
isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15 -16 Kale-
vankankaan hautausmaan pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 01.05.2019 mennessä 
sähköpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi
24.-26.5.2019 Lähitaistelun peruskurssi, Pirkkala (MPK:n kurssi). Lisätietoja MPK:n 
koulutuskalenteri https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96523/
19.5.2019 Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden muistopäivän 
kunniakäynnit ja seppeleen laskut 19.5.2019 Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messu-
kylän ja Teiskon hautausmailla. TamRU:n jäseniä kaivataan lipunkantajiksi. Ilmoittautuminen 10.05. 
mennessä sähköpostitse tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi
24.5.2019 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus- ja järjestelytilaisuus
25.5.2019 Kesäyön Marssi, Pori. Lisä tietoja: https://mpk.fi/kesayonmarssi/

 KESÄKUU

4.6.2019 Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuhlan päivän kun-
niakäynti ja seppeleen lasku 4.6.2018 klo 12 Kalevankankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhlatoi-
mikunnan järjestämä muistotilaisuus klo 18 Mannerheimin patsaalla Leinolassa. TamRU:n jäseniä 
kaivataan lipunkantajiksi. Ilmoittautuminen 1.6. mennessä sähköpostitse 
tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi
6.6.2019 Puolustusvoimien kesäkiertue, Tampere. Yleisö pääsee tutustumaan nykyaikai-
seen varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä paikallisten joukko-
osastojen järjestämiin kalustoesittelyihin ja toimintanäytöksiin. Kesäkiertueillat päättyvät 200-vuo-
tisjuhlaansa viettävän sotilasmusiikkialan viihteellisten combojen, big bandien ja Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunnan Show Bandin konsertteihin.
8.6.2019 Kesäyön Marssi, Tuusula ja Rovaniemi. Lisätietoja: https://mpk.fi/kesayonmarssi/
15.-16.6.2019 Jukolan viesti, Kangasala. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Martti Kaunisto 
kaunistomartti(at)gmail.com tai 044 2936235.
15.6.2019 Pirkanmaan reservipiirien ampumamestaruuskilpailut, pistoolilajit, Nokia. Lisä-
tietoja http://pirkanviesti.fi/ammunta/ .Ilmoittautumiset ja tiedustelut Pekka Niemelä p. 040 5220760 tai 
sähköpostilla: pekkaniemela(at)saunalahti.fi yhdistyksittäin 9.6.2019 mennessä
15.6.2019 Pirkanmaan reservipiirien ampumestaruuskilpailut, pienoiskiväärilajit, Nokia. 
Lisätietoja http://pirkanviesti.fi/ammunta/ .Ilmoittautumiset ja tiedustelut Pekka Niemelä p. 040 5220760 
tai sähköpostilla: pekkaniemela (at) saunalahti.fi yhdistyksittäin 9.6.2019 mennessä
28.-30.6.2019 Salpavaellus, lisätietoja http://www.salpavaellus.net/

 HEINÄKUU

26.-28.8.2019 Pioneeri- ja Suojelujotos, Hämeenlinna. Tervetuloa kaikki reservin pio-
neerit, suojelumiehet ja muut reserviläiset kamppailemaan Pioneerijotos Parolan Leijona 2019 -jotok-
sen voitosta. Luvassa on haasteita joiden avulla kerrataan jo opittua ja opitaan jotain uutta niin asela-
jiosaamisen kuin yleissotilaallisten tehtävien muodossa. Partioiden (3-5 henkilöä) on ilmoittauduttava 
kirjallisesti 9.6.2019 mennessä kilpailuorganisaatiolle: tuomo.pohjantuli(at)gmail.com Lisätiedot http://
pioneerijotos.fi/

 ELOKUU

23.-24.8.2019 Reservin ampumamestaruuskilpailut, Hollola. Lisätietoja: http://www.
reservinampumamestaruuskisat.fi/etusivu.TamRU:n osallistujien tulee ilmoittautua 12.7.2019 sähkö-
postitse ammunta(at)tampereenreserviupseerit.fi.
17.8.2019 Kesäyön Marssi, Jyväskylä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Martti Kaunisto 
kaunistomartti(at)gmail.com tai 044 2936235. Lisätietoja: https://mpk.fi/kesayonmarssi/
31.8.2019 Vänrikkipäivä, Pirkkala. TamRu järjestää yhteistyössä MPK:n ja PV:n kanssa. 
Lisätietoja Matti Eskola matti.eskola(at)mpk.fi

 SYYSKUU

7.9.2019 Hämeen Hölkkä klo 12 alkaen Lamminpään urheilumajalla. Lisätietoja: 
http://pirkanviesti.fi/hameen-holkka/
11.9.2019 TAMRUn seniorien saunapäivä ja vuosikokous Siivikkalan majalla klo 12 al-
kaen. Tarjolla on saunan lisäksi keittolounas ja kahvi sekä yhteislaulua. Kokouksessa keskustellaan 
tulevasta ohjelmasta ja esimiehen valinnasta ensi vuodelle. Ilmoittautumiset 4.9 mennessä pauli.
maattanen(at)hotmail.com
27.-29.9.2019 ResUL:n valtakunnallinen syysjotos – Päämajajotos, Mikkeli. Lisätieto-
ja: https://resul.fi/jotos/paamajajotos/.Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Martti Kaunisto kaunistomartti(at)
gmail.com tai 044 2936235.
27.-29.9.2019 Lähtitaistelukurssi 1, Pirkkala (MPK:n kurssi). Lisätietoja: https://mpk.fi/
koulutuskalenteri/koulutus/96537/
27.-29.9.2019 Kyberturvallisuuskurssi, Pirkkala (MPK:n kurssi). Lisätietoja MPK:n 
koulutuskalenteri: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/96539/

Ampumaratavuorot Satakunnan Lennoston ampumaradoilla toukokuun alusta:
http://pirkanviesti.fi/ammunta/ampumaratavuorot/ 

TamRU:n ja TRES:in yhteiset ampumaratavuorot PHA:n pistooli- ja pienoiskivääriradoilla 
Aitovuoressa valvotuilla vuoroilla kesäkaudella 2019 alkaen 13.5.:
- pistoolirata maanantaisin klo 18-20
- pienoiskiväärirata torstaisin klo 18-20
Lisätietoja myös PHA:n sivuilta: https://pha.sporttisaitti.com/ampumaradat/radat/

LC Ikaalinen, MLL:n Ikaalisten yhdistys sekä Ikaalisten Reserviläiset järjestivät 
taas perinteisen laskiaistapahtuman. Ohjelmassa oli muun muassa hevosajelua ja 
mäenlaskua. Lisäksi arvontaa, Ikaalisten kuntoilijoiden lumiukkotalkoot, ekoase-
ammuntaa sekä tottakai puffetin herk ut.

  Raimo Ojala

Laskiaisrieha Ikaalisten liikuntahallin kentällä

Pirkanmaan Reserviläispiirin kevätko-
kouksessa käytiin läpi viime vuoden ta-
pahtumia, joka oli jo piirin 61. toimin-
tavuosi. Uus ia jäseniä liittyi yhdistyksiin 
269 henkilöä. Piirin talous oli ylijäämäi-
nen hieman yli sadan euron verran. Suu-
rimat yhteistyökumppanit olivat puo-
lustusvoimat ja MPK.

Pirkanmaan Reserviläispiiri on Suo-
men suurin piiri 4388 jäsenellään, joista 
91% on miehiä ja 9% naisia. Jäsenistös-
tä 54% on aliupseereita ja 30% kuuluu 
miehistöön. Upseereita on 4% ja ilman 
sotilasarvoa olevia jäseniä on 12%. Jäse-
nistä noin neljännes on alle 40-vuotiaita.

Mitä sitten yhdistyksissä puuhattiin 
viime vuonna? Ampumataitopäivän jär-
jesti kahdeksan ja Joulutulet 13 yhdis-
tystä. Prosenttiammuntaan osallistui 17 
yhdistystä ja viime vuoden aikana oli 66 
kunniavartiota eri puolilla Pirkanmaata.

Viestiäkin alueellamme osataan, sillä 
Pirkan Viesti sai valtakunnallisen Vuo-
den viestintäteko -palkinnon. Onhan 
meillä oma lehti, kotisivut, ja piiri on 
läsnä myös somessa kohteissa Facebook, 
Instagram ja YouTube. Omat kotisivut 
on 18 yhdistyksellä.

Piirin Ampumatoimikunta kirjoitti 
ennätysmäärän ampuma-asekoulutta-
jien lausuntoja, ja kisoja pidettiin yllin 
kyllin. Henkinen maanpuolustustoi-
mikunta sai Sotavahinkosäätiön tun-
nustuspalkinnon, ja järjesti esimerkiksi 

Tampereen lukiolaisille Turpo 2018 -tie-
tokilpailun.

Maastotoimikunta järjesti ja kurssitti 
erilaisten teemojen alla. Niitä olivat erä-
jotos, luonnonmuona -osaaminen ja erä-
oloissa selviytyminen.

Kevätkokouksen puheenjohtajana toi-
mi Jarno Lahtinen TRES:istä ja sihtee-
rinä oli ties monettako kertaa Pirkan-
maan Reserviläispiirin piirihallituksen 
sihteeri Raimo Ojala. Paikalla oli 26 ää-
nivaltaista edustajaa 13 yhdistyksestä.

Reserviläispiirin 
toimivat jäsenet 2018 
Piirin Vuoden Reserviläinen, ylivääpeli 
res Veijo Niemi, Tampereen Reserviläiset,
Vuoden Ampuja, kersantti res Art-
tu Niittymies, Tampereen Reserviläiset,
Vammalan Reserviläiset, Vuoden SRA-
ampuja, vänrikki res Petteri Henttu, 
Tampereen Reserviläiset, Vammalan Re-
serviläiset, Vuoden Tiedottaja autosota-
mies res Hannu Hauki, Tampereen 
Reserviläiset, Vuoden Aktiivinen jäsen 
alikersantti res Mika Saarela, Vammalan 
Reserviläiset, Vuoden Nuori kersantti res 
Aleksi Loponen, Juupajoen Reserviläi-
set. Reserviläispiirin henkilökohtaisen jä-
senhankintakilpailun voitti alikersantti res 
Jarno Lahtinen, Tampereen Reserviläiset 
(17 hankittua jäsentä).

  Eeva-Liisa Isosaari

Kokouksessa palkittiin paikalla olleista vuoden toimivista jäsenistä 
vas. Aleksi Loponen, Petteri Henttu ja Jarno Lahtinen. Kuva: Raimo Ojala.

Reserviläispiirin kevätkokouksessa 
muisteltiin vuotta 2018
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Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamu-
seoyhdistys piti vuosikokouksensa 19. 
maaliskuuta museon tiloissa. Kokous su-
jui normaalien kokouspykälien mukaan 
yhdistyksen varapuheenjohtaja Veikko 
Parkkisen nuijan napautusten tahdissa. 
Yhdistystä viimeiset kymmenen vuotta 
luotsannut Markku Rauhalahti luovut-
ti helpottunein mielin puheenjohtajan 
tehtävän museon museomestarin pestiä 
hoitaneelle Kari Nykäselle. Kokouksessa 
yhdistys sai myös ensimmäisen kunnia-
jäsenen, kun kunniatehtävään kutsuttiin 
jo sadan vuoden ikään ehtinyt, ylimetsän-
hoitaja, sotaveteraani Kauko Mäenpää. 

Museoyhdistyksen uuden puheenjoh-
tajan 63-vuotiaan ilmavoimien kapteeni 
evp. Kari Nykäsen museoura alkoi mei-
dän kaikkien tunteman sotakamreeri, 
museomestari Yrjö Suuniitun apulai-
sena. Yrjön nukuttua ikiuneen vuonna 
2017 Kari siirtyi Yrjön jättämiin saap-
paisiin. Kari on tamperelainen ja hänen 
perheeseensä kuuluvat puoliso ja kolme 
tytärtä sekä kaksi lastenlasta. Kolmatta 
lastenlasta odotellaan syntyväksi heinä-
kuussa. 

Kari kertoo suorittaneensa varusmies-
palveluksen Kauhavan Ilmasotakoulussa 
vuonna 1975. Tämän jälkeen hän jatkoi 
Päällystöopiston kautta Poriin Satakun-
nan Lennostoon. Puolustusvoimien ura-
polku jatkui vuonna 1984 Tampereella 
aina reserviin siirtymiseen asti. Kari tote-
aa tehtävänsä ilmavoimissa sotilaslentäjä-
nä olleen erittäin mielenkiintoinen ja kai-
kin puolin mielekäs. 

Jäätyään vakinaisesta palveluksesta re-
serviin Kari on tehnyt työtehtäviä aina 
tarpeen mukaisesti.  Erilaiset harras-
tustoiminnat ovat täyttäneet ison osan 
ajasta. Kari sanookin toimivansa useissa 
erilaisissa yhdistyksissä ja toteaa vapaaeh-
toisjärjestöissä toimimisen olevan hyvin 

antoisaa. Hän tuo esiin, että tärkein har-
rastus on kuitenkin ollut itsensä kehittä-
minen. Kari sanoo tämän alkaneen aluksi 
yksittäisten koulutuksien suorittamisella, 
mikä johti lopulta tutkinto-opiskelijaksi 
yliopistoon. Nykänen suoritti kaksi vuot-
ta sitten hallintotieteen maisterin tutkin-
non Tampereen yliopistossa. Nyt hän 
jatkaa edelleen opiskelua historiantutki-
muksen parissa.

Kari kertoo, että historiantutkimus 
kuin myös hänen kiinnostuksensa esi-
neelliseen menneisyyteen johtivat hänet 
kuin sattumalta vierailemaan Yrjö Suu-
niitun luona Tampereen Suojeluskun-
ta- ja Lottamuseolla. Vierailun tarkoitus 
liittyi erääseen koulutehtävään, mutta 
toisaalta hän kiinnostui myös tämänkal-
taisesta museotoiminnasta. Pian Kari 
huomasikin työskentelevänsä ajoittain 
Yrjön apuna museotyössä. 

Kari toteaa, että Suojeluskunta- ja Lot-
ta Svärd järjestöjen kauaskantoinen toi-
minta merkitsi vapaaehtoisen maan-
puolustuksen syntyä. Tämä loi pohjaa 
kansallemme uskoa ja luottaa omiin ky-
kyihimme. Suojeluskunta- ja Lotta toi-
mintoja onkin yhä edelleen tärkeää tal-
lentaa ja tutkia.  Tätä tietoa voidaan tänä 
päivän hyödyntää myös vapaaehtoises-
sa maanpuolustustoiminnassa Nykänen 
painottaa.

pirkanperinto.fi  -sivusto 
kokoaa yhdistyksiä yhteen 
Kari on joskus kuvainnollisesti toden-
nut, että museo tulisi saada ns. kellaris-
ta maanpinnalle. Ensimmäisiä etappeja 
tähän suuntaan avaa huhtikuussa avattu 
verkkosivusto. Karin mukaan verkkosivut 
ovat tärkeä osa nykyaikaista viestintää. 
Hän toteaa, että museotoiminnassamme 
katsottiin kotisivujen nykyaikaistamisen 
antavan uuden mahdollisuuden museo-

toiminnan edelleen kehittämiseen. Tär-
keimpinä rakenteellisina pointteina sivu-
ja suunniteltaessa pidettiin muun muassa 
nykyaikaisen visuaalisen ilmeen ja suo-
raviivaisen käyttökokemuksen luomista 
verkon käyttäjille.  

Media-alan opiskelijan saaminen 
projektiin oli onnenpotku
Verkkosivustoprojekti alkoi syystalvella 
2018 kun sovittiin Tampereen Seudun 
ammattiopiston Tredun kanssa 10 vii-
kon koulutussopimuksesta verkkosivu-
jen rakentamiseksi.  Verkkosivujen to-
teutus käynnistettiin tammikuun alussa 
2019, ja niiden tekijäksi saatiin media-
opiskelija Toni Ruohonen. Hänen oh-
jaajanaan toimi koulun opettaja Timo 
Vikman. Sisällöntuotannon osalta si-
vut pyritään saamaan uudistettua tä-
män vuoden kuluessa. Myöhemmin 
sivuille on suunnitteilla myös verkko-
museo.

Kari kertoo, että verkkosivustosta ra-
kentui lopulta pieni portaali, kun Vapa-
ussodan Tampereen Seudun perinneyh-
distys ja Pirkanmaan Lottaperinne ry 
tulivat mukaan verkkosivuhankkeeseen. 
pirkanperinto.fi  -kotisivut toimivat nyt 
kaikkia kokoavana portaalisivustona.  
Etusivulla olevat uutiset ja tapahtuma 
-sivut toimivat kaikille yhteisinä ilmoi-
tus ja tiedotussivuina.  Lisäksi kullakin 
yhteisöllä on oma pääsivunsa, jossa voi-
daan esitellä omaa toimintaa.  

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamu-
seo on tänä keväänä ensimmäistä kertaa 
mukana myös ”Museoiden Yö” -tapahtu-
massa 18. toukokuuta. Museon medianä-
kyvyys on jo taattu, sillä kaupunkilehti 
Moro kaappasi museon omaksi kohteek-
seen. Lehti järjestää tapahtuman aikana 
yksinoikeudella kaksi opastettua ja toi-
minnallista vierailua museoon.

  Kari Nykänen ja Sirkka Ojala

Ilmavoimien lentäjästä 
museoammattilaiseksi

Museoyhdistyksen puheenjohtajana kymmenen vuotta toiminut Markku Rauhalahti luo-
vutti puheenjohtajan nuijan Kari Nykäselle. Uutta museomestaria ei Karin tilalle ole valittu 
sillä hallitus päätti huhtikuussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan, että jatkossa 
useampia museomestarin tehtäviä hoidetaan yhteisillä talkoilla. Kuva: Sirkka Ojala.

Pitkän perinteen mukaisesti Ylihärmän 
reserviläisjärjestöjen edustajat saapuivat 
kapteeni Jarmo Kivimäen johdolla kun-
nioittamaan 15. maaliskuuta tässä anka-
rassa taistelussa menehtyneitä. He laski-
vat muistomerkille kauniin kukkalaitteen 
ja sytyttivät tulet patoihin. Muistomerkin 

Mannisen taistelun 101-vuotispäivän kunniakäynti

tipoika oli vasta 15-vuotias. Näin suuri 
menetys yhtenä päivänä oli pienelle paik-
kakunnalle iso järkytys ja aiheutti poh-
jattoman suuren surun. Haavoittuneita 
oli parikymmentä. Myös vihollinen kärsi 
mittavat tappiot ja lopulta sen hyökkäyk-
set tyrehtyivät. Alun perin hyökkääjiä oli 
yli 500 ja puolustajia noin 300.

Väärinmajan kyläpäällikkö Jyrki Joki-
nen tarjosi hyvät kahvit viihtyisässä kylä-
talo Tapiolassa. Rauno Salminen kertasi 
tapahtumia, muistomerkin eri vaiheita ja 
sen kunnossapitoa kuluneiden vuosikym-
menten aikana. Hän kertoi muun muas-
sa, että Ruoveden taistelut usein liitetään 
vain osaksi Vilppulan taisteluja. Tosi-
asia on, että Vilppulassa vain paukutel-
tiin mutta Ruovedellä todella taisteltiin. 
Reijo Kärkelä kertoi oopperasta: ”Kansa 
vastaan kansa” ja Heidi Köngäksen San-
dra-romaanin pohjalta dramatisoidusta 
monologista. Puheenvuoroja kommentoi 
Kalevi Pynnöniemi tuoden esille koulu-
laisten siivoustalkoot muistomerkillä.

Tilaisuuteen osallistui parikymmen-
tä henkilöä. Helsinkiläinen pariskunta 
osui paikalle sattumalta ja osallistujia oli 
myös Vaasasta, Lempäälästä sekä tieten-
kin Ruovedeltä ja Ylihärmästä. Mukava 
jutustelu jatkui kahvinjuonnin lomassa. 
Lopuksi muistomerkkitoimikunta vetäy-
tyi pitämään kokoustaan ja päättämän 
tulevasta toiminnasta.

  Jorma Hautala

on suunnitellut Jarmo Kivimäen isoisä 
Juho Kivimäki.

Tämä kiivas taistelu jatkui viime vai-
heessa pimentyneeseen iltaan asti, ennen 
kuin vihollinen perääntyi ja tie Tampe-
reelle avautui. Samalla vihollisen pääsy 
tärkeään Vilppula-Haapamäen rautatei-

den solmukohtaan estyi. Kunniavieraa-
na paikalla oli Mikko Lamminen s.1929. 
Hän oli ollut 5-vuotiaana mukana muis-
tomerkin paljastustilaisuudessa vuonna 
1934.

Ankarassa taistelussa menehtyi yhdek-
sän ylihärmäläistä, heistä nuorin lähet-
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Perinneammunnassa oma viehätyksensä
Piirien mestaruuskilpailut Matinsuolla

TRES voitti kaksi joukkuehopeaa. Palkintoja jakamassa kilpailunjohtaja Mika Salovaara (vas.) ja palkittavina Juha Lam-
berg, Juha Lindberg sekä Timo Kivelä.

Matinsuon ampumakeskus kylpi keväisessä auringon-
paisteessa, kun 25 SRA-tuomarikurssilaista kuunteli 
korvat tarkkana kurssin luennoitsijan, Hannu Immo-
sen palautetta rastituomarointiharjoitteesta. 

Suur-Savon Reserviläispiirin SRA-ylituomari Im-
monen oli jo luennoinut edellisen päivän tuomarina 
toimimisen saloista käytännön esimerkkejä ahkerasti 
viljellen. Päivän päätteeksi oli teoriakoe, ja nyt oli käy-

Nyt kelpaa pitää kisoja
Valtakunnallinen SRA-tuomarikurssi Sastamalassa

tännön aika. 
Kaikki kurssilaiset toimivat vuorollaan rastituomari-

na, ampujana ja kirjurina. Kokemusta tuomaroinnista 
lajisäännöt ja turvallisuusmääräykset mielessä tuli kai-
kille roppakaupalla.

- Käytännön tuomarointi antaa eväät jatkoa varten. 
Tuomarin on oltava valmis oppimaan koko ajan uutta, 
sillä joka kisassa tulee eteen uusia asioita, totesi Immo-

nen suorituksia seuratessaan.
Kurssilaiset suunnittelivat ja rakensivat kaksi har-

joitusrastia. Apukouluttajina radalla toimivat kurssin 
järjestäneen Vammalan Reserviläisten SRA-koulutta-
jat Mika Saarela ja Mika Salovaara.

- Kurssi on edennyt suunnitellusti. Kurssilaiset ovat 
tulleet niin Helsingistä kuin Keski-Suomestakin pää-
osan ollessa pirkanmaalaisia. Joukossa on kymmen-
kunta VamRes:in SRA-harrastajaa, kertoi kurssinjoh-
taja Mika Salovaara.

Yksi kurssilaisista oli VamRes:in ja TRES:in Pette-
ri Henttu, joka harrastaa SRA:n lisäksi Practical:ia. 
Toiminnallisissa lajeissa häntä kiinnostaa niiden mo-
nipuolisuus, haasteellisuus sekä tarkkuuden ja nopeu-
den välinen tasapaino.

- Kehityskohteita on loputtomasti. Aina löytyy pa-
rannettavaa eri osa-alueissa. Erilaisten suoritusten nä-
keminen antaa uutta näkökulmaa myös omaan am-
muntaan, totesi Henttu ruokataukoa pitäessään.

Henttu kuvaa tulleensa SRA:n pariin pystymetsästä. 
Hän kiinnostui lajista viime syksynä ja on käyttänyt 
talvikuukaudet ilma-aseradalla harjoitellen. Ilmaolym-
piapistooliammunta on tuonut hänelle oivallista poh-
jaa perusammuntaan ja taitoa ampua aikapaineen alla.

- Pyrin käyttämään työ- ja perhe-elämältä liikene-
vän vähäisen ajan mahdollisimman tehokkaaseen har-
joitteluun.

Hentusta SRA mahdollistaa kilpailun itseään vas-
taan itsensä kehittäjänä. Rastisuorituksessa on monta 
liikkuvaa osaa mestariampujillekin.

- Kysyin itseltäni, miksen minäkin olisi hyvä SRA-
ampuja. Haluan nähdä kuinka pitkälle rahkeet riit-
tävät.

Älynkäyttö ja rastin vapaa suoritustyyli jaksavat vie-
hättää ja pitää mielenkiintoa yllä kerta toisensa jäl-
keen. 

- Kokeneet ampujat pelaavat tarkkuudella, nuoret 
fysiikalla. Tässä on monta aspektia, joilla voi kompen-
soida suoritusta, totesi SAL-lajeissa pikkukisoja tuo-
maroinut Henttu.

Niin Henttu kuin muutkin vastavalmistuneet SRA-
tuomarit helpottavat alkavan ruutikauden tuomari-
pulaa. Mahtavaa SRA kesää kaikille!

  Eeva-Li isa Isosaari

Mikä onkaan ihanampaa kuin ihmetellä kesken kilpai-
lua oikkuilevaa perinneasetta jäisen vesisateen yllättä-
essä. Näin kävi maaliskuun loppupuolella pidetyn Pir-
kanmaan perinneaseiden piirienmestaruuskilpailujen 
ensimmäisen osion suorituspäivänä.

Sateesta piittaamatta sarjassa H60 VamRes:in Reijo 

Jokaisen tuomaroinnin jälkeen riitti keskusteltavaa. Ylituomari Hannu Immonen (oranssit liivit) vastasi kurssilaisten kysy-
myksiin tyhjentävän selkeästi.

Heikkilä ja LemRes:in Eino Koivu H70 -sarjassa am-
puivat kumpikin huipputuloksen 269 pistettä. Kova-
tasoisessa kilpailussa pestiin H-sarjan miehet, sillä seu-
raavaksi paras oli Koivun perheen nuorempi edustaja, 
LemRes:in Pasi Koivu sarjassa H50 pistein 262. Ei tar-
vitse paljon arvailla, ketkä kuuluvat toukokuun puoli-

välissä Keuruulla pidettävän RESUL SM-kisojen Pir-
kanmaan ykkösjoukkueeseen lajissa Pistooli 50 metriä. 

Perinnekivääri kenttä oli yleisen sarjan heiniä. 
VamRes:in Mika Saarela, 179 pistettä, ja Mika Salo-
vaara, 177, sekä TRES:in Arttu Niittymies 171 kerä-
sivät lajissa pistepotin ja mitalit itselleen.

Päivän aikana ammuttiin myös SM-kisoihin kuulu-
mattomia lajeja. Lyhyt perinnepistooli 25 metrin ku-
ningas oli tällä kertaa TRES:in Timo Kivelä pistein 
95. Kiikarikivääri 200 metriä oli VamRes:in juhlaa. 
Ollipekka Seppälä oli mestari 94 pisteellään sarjassa 
H50. Mika Saarela voitti H-sarjan pistein 91. Omista 
taidoistaan yllättyi iloisesti D50 sarjan Eeva-Liisa Iso-
saari sijoittuen yhteistuloksissa kolmanneksi pistein 86 
voittaen saman pistemäärän ampuneen Mika Salovaa-
ran yhden kympin osuman enemmän ampuneena.

Perinneaseammunnan toinen kilpailupäivä oli huhti-
kuun puolivälissä, jolloin takatalvi oli jo koettu ja kisat 
käytiin lintujen luritellessa keväisiä säveliään. 

Perinnekiväärin kolmiasennon ylivoimainen mestari 
oli VamRes:in Mika Saarela pisteillään 264 sajassa H. 
Perinnekivääri-lajin parhaat olivat VamRes:in Ollipek-
ka Seppälä sarjassa H50 pistein 243 ja yleisessä sarjassa 
TRES:in Arttu Niittymies tuloksella 240 pistettä.

Keuruulla Perinnepistooli koulu-lajin ykkösjoukku-
een muodostavat TRES:in Timo Kivelä, 280 pistettä, 
LemRes:in Eino Koivu, 267, ja VamRes:in Ollipek-
ka Seppälä, 263. Perinnepistooli kuvio ykkösjouk-
kue muodostuu herroista LemRes:in Pasi Koivu, 266, 
VamRes:in Reijo Heikkilä, 258, ja LemRes:in Mikko 
Einola, 249.

Keuruun kisoissa ammutaan kuusi lajia. Osa Pirkan-
maan 13 hengen joukkueesta osallistuu kaikkiin lajei-
hin, osa tyytyy vähempään. Perästä kuuluu millainen 
tuloskunto ahneilla ja taitureilla oli. Kohti kisoja men-
nään perinneaseammuntaan sopivalla rennolla asen-
teella. Se on varmaa.

Perinneammunnan tulokset: 
pirkanviesti.fi /ammunta/

  Eeva-Li isa Isosaari
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Vammalan Reserviläiset järjesti hel-
mikuisena tiistai-iltana SRA-ampujan 
kurssin teoriaosuuden Matinsuon am-
pumakeskuksessa Sastamalassa. Ai-
emmin kursseja on järjestetty viikon-
loppuisin, mutta nyt haluttiin tarjota 
arki-iltaan sijoittuva teoriaosuuskoulu-
tus. Ampumakoe suoritetaan kevään tai 
kesän aikana.

Mukana oli kymmenkunta lajista kiin-

Voihan sen näinkin tehdä
SRA-ampujan kurssit arki-iltana ja koko päivän tehopakettina

Tehopäivän kurssilaisia kouluttajineen.

nostunutta, jotka tulivat Tampereelta ja 
Sastamalan lähialueelta. Luennoinnis-
ta vastasivat SRA-kouluttajat Ollipek-
ka Seppälä teoriakouluttajana ja Mika 
Saarela avustajana.

- Minua on jo jonkin aikaa kiinnosta-
nut vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja 
etenkin ampumaharrastus, kertoi Huit-
tisten Reserviläisten Jari-Markus Saare-
la ennen luennon alkua.

Saarela on ollut jo pidemmän aikaa 
kiinnostunut SRA:sta, mutta työ on 
estänyt harrastuksen aloittamisen. Il-
takurssi mahdollisti mukaantulon ja 
SRA:ssa pikku hiljaa alkuun pääsemisen.

Sastamalan Keikyässä asuva Artturi 
Pullinen on uusi jäsen niin VamRes:issa 
kuin Tarkka-ampujakillassakin. Hän an-
toi suuren plussan arki-illan kurssille.

- Olen ollut pitkään kiinnostunut 

SRA:sta. Työnkuvani on muuttunut 
vuorotyöstä päivävuoroon, ja voin siksi 
osallistua kurssille. Koen lajin ja reser-
viläisharrastuksen ajatusmalliltaan tär-
keäksi ja omaksi, sanoi Pullinen.

Kurssi-ilmoitusta täyttävä Ville Poh-
jola on VamRes:in jäsen Sastamalan 
 Suodenniemeltä. Hän pohti aselakiuu-
distusta ja eri ammuntalajien kohtaloa.

- Pikkuisen on painetta .22 LR lajeis-
sa. SRA laajenee lajina, ja tuo uusia nä-
kökohtia ammuntaharrastukseen, totesi 
Pohjola.

Purkkiin päivässä
Maaliskuun loppupuolella pidettiin 
Matinsuolla lauantainen SRA-tehopa-
ketti, jonka aikana oli teoriaosuus, -koe 
ja käytännön ammuntakoe. Pääkau-
punkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja 
Pirkanmaalta tulleista 31 osallistujasta 
25 suoritti kurssin yhden käynnin tak-
tiikalla. 

Ammuntakokeita otettiin vastaan kol-
mella eri radalla samanaikaisesti. Päivä 
oli kaikille pitkä, eritoten SRA-koulut-
tajille Mika Saarela, Mika Salovaara ja 
Ollipekka Seppälä. 

 - Lopussa kiitos seisoo. Olihan tämä 
aikamoinen rutistus, mutta ampumako-
keiden vastaanottajille tämä oli ajallisesti 
hyvä juttu. Nyt meidän ei tarvitse tulla 
radalle niin usein kokeen suorituksen ta-
kia, summasi päivän päätteeksi kurssin-
johtaja Mika Salovaara.

  Eeva-Li isa Isosaari

Everstiluutnantti Reijo Alanne piti 21. 
maaliskuuta Tampereen reserviupseerien 
senioreille mielenkiintoisen esitelmän 
ilmatorjunnan historiasta itsenäisessä 
Suomessa. Technopoliksen Enqvist-sa-
liin oli kokoontunut 22 senioria ja hei-
dän puolisoaan kuuntelemaan esitelmää. 
Se antoi selkeän kuvan aselajin kehityk-
sestä. Seuraavassa on muutamia muis-
tiinpanoja esitelmästä.  

Ilmasodan edellytyksenä on, että kek-
sittiin lentäviä laitteita, joista käsin voi-
tiin tulittaa maassa olevia kohteita. 
Ilmapalloja käytettiin sotilaallisiin tar-
koituksiin jo Saksan ja Ranskan välisessä 
sodassa 1870-1871. Mahdollisuudet li-
sääntyivät, kun kreivi Zeppelin keksi v. 
1900 jäykkärunkoisen ilmalaivan, jota 
voitiin käyttää ilmasodassa. Kuitenkin 
vasta lentokoneen keksiminen aiheut-
ti ilmavoimien kehittymisen huomatta-
vaksi uhkatekijäksi ensimmäisessä maa-
ilmansodassa ja pakotti kehittämään 
ilmatorjuntaa. 

Suomen ilmatorjunta sai alkunsa v. 
1919 Karjalan kannaksella, jossa tapah-
tui ilmatilan loukkauksia Venäjän sisäl-
lissodan aikana. Ilmatorjuntaa suoritet-
tiin yhdellä kenttätykkijaoksella rajan 
läheisyydessä. Tykistön tarkastajaksi ni-
mitetty eversti Vilho Petteri Nenonen 
totesi huomattavia puutteita silloises-
sa tykistössä ja yleisesikunta asettikin v. 
1921 hänen johdollaan toimineen tykis-
tökomitean tekemään ehdotusta puut-
teiden poistamisesta. Komitea teki hyvin 
perusteltuja ehdotuksia yleisesikunnalle, 
mutta ne jäivät tuolloin pääosin toteutu-
matta. Rannikkotykistö lähti kuitenkin 
omatoimisesti kehittämään ilmatorjun-
taa. Kapteeni Åke Törnroos aloitti kesäl-
lä 1924 ilma-ammunnan kokeilut Suo-
menlinnan Länsi-Mustasaarella ja kenr 
Väinö Valveen tuella aloitettiin v. 1925 
varsinainen ilmatorjuntakoulutus ran-
nikkotykistön Kapitulanttikoulussa. 

Tämän jälkeen perustettiin kaksi il-
matorjuntayksikköä, toinen rannikko-

tykistön ja toinen kenttätykistön yh-
teyteen, sekä hankittiin ensimmäiset 
varsinaiset ilmatorjuntatykit ja kaksi 
tulenjohtokonetta. V. 1930 erilliset il-
matorjuntajoukot yhdistettiin ilmator-
juntapatteristoksi, joka laajennettiin v. 
1934 ilmatorjuntarykmentiksi. V. 1938 
kaikki ilmatorjuntajoukot yhdistettiin 
ilmavoimiin. Talvisodan alkaessa Puo-
lustusministeriön taisteluvälineosaston 
kirjanpidossa oli 163 kpl ilmatorjunta-
kanuunoita ja 125 kpl ilmatorjuntako-
nekivääreitä. Ilmatorjunnan tehtävänä 
oli suojata kotiseudun tärkeimmät koh-
teet ja kenttäarmeijan selustan arimmat 
alueet. Tähän eivät resurssit kuitenkaan 
täysin riittäneet.   

 Sotien aikana ilmatorjunta-aseita 

saatiin hankituksi paljon lisää, minkä 
lisäksi keväällä 1943 saatiin vielä Sak-
sasta kaksi ilmavalvontatutkaa ja kuu-
si tulenjohtotutkaa. Ilmatorjunnalla oli 
suuri merkitys erityisesti Helsingin puo-
lustuksessa, jossa ilmapuolustus onnis-
tui torjumaan yli 95 % pommeista. So-
dan jälkeen v. 1952 ilmatorjuntajoukot 
liitettiin taas maavoimiin. Ne käsittivät 
tuolloin yhden ilmatorjuntarykmentin 
ja neljä erillistä ilmatorjuntapatteristoa. 
Myöhemmin ilmatorjuntajoukkoja yh-
distettiin taas muihin joukko-osastoi-
hin.  Puolustusvoimauudistuksessa v. 
2015 viimeinenkin itsenäinen ilmator-
juntajoukko-osasto Lapin Ilmatorjun-
tarykmentti lakkautettiin ja siirrettiin 
joukkoyksikkönä Jääkäriprikaatin alai-
suuteen.   

1970-luvulla saatiin Neuvostoliitosta 
ensimmäiset ilmatorjuntaohjukset, jot-
ka olivat tyyppiä Strela-2 (ItOhj 78) ja 
S-125 Petshora (ItOhj79). Niiden käyt-
töön saatiin koulutus Neuvostoliitossa. 
Ensimmäinen ohjusammunta Suomes-
sa tapahtui Lohtajalla tammikuussa 
1979.  Vielä 1990-luvulla hankittiin 
Venäjältä BUK-M1 ohjuksia. Nykyään 
ohjuskalusto on muuttunut vanhan 
Neuvostoliiton järjestelmistä nykyai-
kaisiin länsimaisiin järjestelmiin, esim. 
ITO 15 (NASAMS II). Ilmapuolus-
tuksen tulenkäytön johtamista varten 
on hankittu johtokeskusjärjestelmä m 
87 sekä tuliasemapääte m 87 ja järjes-
telmien kehitys on jatkunut edelleen. 
Niiden avulla kyetään ilmatilannekuva 
välittämään reaaliaikaisesti tuliyksiköil-
le. Nykyään ilmatorjunnan on kyettävä 
havaitsemaan ja tuhoamaan rynnäkkö- 
ja pommikoneita, taisteluhelikopterei-
ta, risteilyohjuksia, ballistisia ohjuksia, 
miehittämättömiä ilma-aluksia sekä 
erityyppisiä heitteitä, kuten ohjautuvia 
pommeja.

  Ilkka Mäntyvaara

 Ilmatorjuntaa 100-vuotiaassa Suomessa

  TAMRU:n senio-
rit kuuntelivat mielen-
kiinnolla, kun eversti-
luutnantti Reijo Alanne 
esitelmöi Ilmatorjunnan 
historiasta. Kuvat: Mark-
ku Rauhalahti.
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Mikä maavoimiemme joukko-osasto järjesti 
maaliskuussa hiihdon sotilas-SM -kilpailut? 

2. Missä maassa pidettiin maaliskuussa 
kansainvälinen Northern Wind 2019 -harjoitus, 
johon osallistui noin 1500 suomalaista sotilasta?

3. Minkä organisaation lyhenne on Matine?

4. Kenestä kertoo äskettäin ilmestynyt kirja 
Puolustuksen paluu?

5. Minkä puolustusvoimiemme organisaation 
kokoonpanoon Sotamuseo kuuluu?

6. Kuka on Helsingissä syksyllä 2017 
perustetun Euroopan hybridiuhkien torjunnan 
osaamiskeskuksen johtaja?

7. Mitä aluksia ovat merivoimiemme Hamina-
luokkaan ja Rauma-luokkaan kuuluvat alukset?

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

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

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

Ostamalla PMT:n jäsen-
tuotteita tuet vapaaehtoista tuotteita tuet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötämaanpuolustustyötä..

Teräspikarit
nahkakotelossa 19€19€
Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta 
terästä, 
leijonalogo 
kaiverrettuna. 20€

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

TeeT r
nnaa
PPPPiiikkka
(((k(kkkoookot

PPyyö
IIkIkIkIkkkkkuna
RRRuost
teräst
l ij

rkanviesti.firkanviesti.fi

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastus -
pinta.

5€5€
2 kpl2 kpl

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

5€5€
Valmistettu nyky-
aikaisesti kierrätys-
materiaalista. 
Laukkuun mahtuu 
A4 kokoinen kansio! 
Laukun vasemmassa alakulmassa 
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Ost mal a PMT:n j senOstamalla PMT:n jäseO tO

25€25€

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

Nyt uusi erä 

Nyt uusi erä 

kultasoljella!

kultasoljella!



• Puiset vientipakkaukset
• Pakkaussuunnittelu
• Konttien pakkaus ja lastaus
• Varastointi

• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkauspalvelu omissa
    ja asiakkaan tiloissa

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.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät
www.jita.fi 

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

-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 

KMV-
Turvapalvelut Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Suunnittelu 
Teräsmaa Oy

R.M. HEINO
Haaveista totta

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

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A   33200  Tampere

www.arkkitehtihuone.fi



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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY
Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528  www.laka.fi 
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Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tate
Tammelan Talotekniikka Oy

– talotekniikkaa Tammelasta –
www.tamtate.com

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010
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KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Tilintarkastustusyhteisö



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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

Tilintarkastus ja 
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
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Reserviläispiirissä 
jo yli 100 uutta jäsentä 

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 24.4. 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 Uusia

Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry 290 302 335 313 286 283 257 204 2

Ikaalisten Reserviläiset ry 153 173 177 163 150 148 152 126 4

Juupajoen Reserviläiset ry 92 82 86 84 79 76 74 60 1

Kangasalan Reserviläiset ry 210 212 220 216 210 207 219 177 1

Kurun Reserviläiset ry 12 11 9 9 8 7 8 5 0

Lavajärven Reservinaliupseerit ry 306 342 344 352 359 350 358 297 5

Lempäälän Reserviläiset ry 141 151 142 143 137 138 148 129 8

Längelmäen Reserviläiset ry 59 63 63 61 57 51 52 47 0

Mouhijärven Reserviläiset ry 110 119 128 127 131 128 123 104 2

Mäntän Seudun Reserviläiset ry 114 105 98 98 88 83 76 62 1

Nokian Reserviläiset-NRAu ry 184 180 167 167 150 163 167 142 3

Oriveden Reserviläiset ry 133 127 115 113 117 113 120 101 1

Parkanon Reserviläiset- Aliupseerikerho ry 92 87 163 190 216 191 164 132 3

Pirkkalan Reserviläiset ry 97 109 123 119 107 131 174 127 6

Pohjois-Tampereen Reserviläiset ry 54 52 52 61 73 64 66 49 2

Pälkäneen Reservinaliupseerit ry 36 61 65 62 62 53 53 49 4

Ruoveden Reserviläiset ry 111 110 109 128 122 116 106 93 0

Tampereen Reserviläiset ry 1073 1210 1231 1243 1203 1228 1250 1014 43

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 114 110 97 98 92 96 103 81 1

Vammalan Reserviläiset ry 106 145 155 166 167 183 210 214 19

Vesilahden Reserviläiset ry 57 69 70 70 71 72 67 55 0

Viialan Reserviläiset ry 60 56 50 43 38 29 30 28 1

Virtain Reserviläiset ry 64 75 75 76 81 89 112 102 3

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry 138 152 172 189 201 203 193 156 4

Äetsän Reserviläiset ry 87 102 122 124 115 111 106 90 0

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry Yht. 3893 4205 4368 4415 4320 4313 4388 3644 114

Yli sata uutta jäsentä on liit-
tynyt piirimme yhdistyksiin. 
Oheisessa taulukossa maksanei-
den jäsenten tilastoa huhtikuun 
viimeiseltä viikolta ja vertailua 
edellisten vuosien lopputulok-
siin. 

Ilahduttavaa on se, että uu-
sia jäseniä on liittynyt lähes 
joka yhdistykseen. Vammala 

on jo ylittänyt vuoden 2018 jä-
senmäärän ja Pälkäne, Viiala, 
Längelmäki sekä Virrat ovat 
lähestymässä viime vuoden tu-
loksiaan. Tästä on hyvä jatkaa 
kesää kohti – tuo ystäväsi mu-
kaan jäseneksi. Jo yhdenkin jä-
senen hankkinut palkitaan.

   Jussi Mäkitalo  

(Kysymykset sivulla 16)

Tiesitkö että?

1. Jääkäriprikaati

2. Ruotsissa 

3. Maanpuolustuksen tieteellisen 
neuvottelukunnan

4. Jussi Niinistöstä

5. Maanpuolustuskorkeakoulun

6. VTT Matti Saarelainen

7. Ohjusveneitä
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www.tuulilasimyyn  .fi 
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Uskoakseni hyvinkin moni yksittäinen 
ihminen olisi valmis nimeämään tur-
vallisuuden yhdeksi tärkeimmistä hy-
vän elämän rakennusosista. Yksittäisen 
valtion, kuten Suomen, turvallisuudesta 
puhuttaessa, sota ja sen erilaiset ilmene-

Olemme sodassa, joka on osa 
juuri nyt muuttuvaa maailmaa

mismuodot ovat kiinteä osa keskustelua. 
Muuttuvassa maailmassa myös turvalli-
suutta uhkaavat tekijät ovat kuitenkin 
muuttaneet merkittävästi muotoaan ja 
moninaistuneet. Tämän päivän turval-
lisuusuhat tulevat hyvin monenlaisista, 
osaltaan yllättävistäkin suunnista. Mitä 
turvallisuus siis tässä ajassa ja tulevaisuu-
dessa merkitsee, ja mihin meidän kaikki-
en tulisi juuri nyt varautua?

Juuri näitä kysymyksiä pyrittiin avaa-
maan maaliskuun alussa tamperelaisil-
le lukiolaisille suunnatussa Pirkanmaan 
Reservipiirien Henkisen maanpuolus-
tuksen toimikunnan järjestämässä tur-
vallisuuspoliittisessa seminaarissa. Se-
minaari järjestettiin MPK:n Tampereen 
koulutuspaikan kurssina ja yhteistyössä 
Pirkanmaan historian ja yhteiskunta-
opin opettajien kanssa. Tammerkosken 
lukion auditorio täyttyi nuorista, joille 
oli tarjolla kolmen luennon edestä kor-
kean tason asiantuntemusta, tiukkaa 
faktaa sekä rakentavaa ja ajankohtaista 
keskustelua.

Luentosarjan avasi professori Hiski 
Haukkala, joka esitteli kokonaisvaltai-

  Sotilasprofessori Mika Hyytiäinen on 
aina yhtä pidetty luennoitsija. 
Kuvat: Sirkka Ojala

sesti globaaleja tulevaisuudennäkymiä 
niin talouden, politiikan kuin ympä-
ristönkin näkökulmista. Haukkala ha-
vainnollisti, kuinka jatkuvalla syötöllä 
kehittyvä ihmiskunta on ottamassa, ja 
jo ottanut, ympäristön suhteen valtavia 
riskejä, mutta korosti myös, että juuri 
tuo kehitys voi tulevaisuudessa tarjota 
ratkaisuja sen aiheuttamiin ongelmiin. 
Toivoa on.

Haukkalan jälkeen sotilasprofessori 
Mika Hyytiäinen tarjosi räiskyvän ja in-
tuitiivisen esityksen, jonka keskiössä oli-
vat yleisessä sodankäynnissä viime vuo-
sikymmeninä tapahtuneet muutokset 
sekä lähihistorian turvallisuutta heiken-
täneet tai lisänneet toimet ja tapahtu-
mat. Iltapäivällä äänessä oli Ulkopoliit-
tisen instituutin ohjelmajohtaja, Mika 
Aaltola, joka luennoi hybridivaikutta-
misen merkityksestä ajassamme sekä de-
mokratian toimintakyvystä muuttuvissa 
olosuhteissa.

Jokaisen luennon teemojen taustal-
la kaikuu vahva signaali siitä, että tällä 
hetkellä maailma muuttuu – vauhdilla. 
Sodan ja turvallisuuden käsitteet ovat 

muuttaneet merkitystään, kun hybri-
divaikuttamisen, tietoliikenteen ja nii-
tä hallinnoivien suuryritysten valta on 
voimistunut. Tällä hetkellä keskeisim-
mät turvallisuusuhat niin Suomelle kuin 
koko maailmallekin esiintyvät aivan eri-
laisessa muodossa kuin vielä muutamia 
kymmeniä vuosia sitten.

Yksi koko maailman kattavista turval-
lisuusuhista on kuitenkin ylitse muiden: 
ilmastonmuutos. Tämä nousi esiin eri-
tyisesti professori Hiski Haukkalan luen-
nossa, jossa muun muassa maapallon bi-
odiversiteetin heikkeneminen ja ilmaston 
lämpenemisen aiheuttamat luonnonkata-
strofi t esitettiin ihmiskunnan suurimpina 
huolenaiheina. Ilmastonmuutos on ihmi-
sen aiheuttamaa, ja siitä on kannettava 
vastuu – hiekka kuitenkin valuu tiimala-
sissa uhkaavaa vauhtia.

Itse nuorena koen, että juuri ilmaston-
muutoksen torjuminen on sukupolveni 
ylivoimaisesti tärkein tehtävä. Se tulee 
kuitenkin olemaan myös äärimmäisen 
haastava ja rankka urakka, oikeammin 
taistelu. Elämme juuri nyt sodassa, so-
dassa aikamme suurinta uhkaa vastaan. 
Rytäkässä on laitettava toden teolla 
kroppaa likoon ja pidettävä pää kylmä-
nä. Luonnonkatastrofi en, ilmastopako-
laisuuden ja muiden ilmastonmuutok-
sen aikaansaamien tapahtumaketjujen 
seurauksena inhimillisyys ja ihmisten 
kyky empatiaan saavat melkoista prep-
pausta. Nähtäväksi jää, kykenemmekö 
kantamaan vastuumme sekä näkemään 
myös vaikealla hetkellä toisemme ihmi-
sinä vai annammeko pelolle vallan ja kä-
perrymme sisäänpäin.

Turvallinen tulevaisuus vaatii nyt no-
peita ratkaisuja ja vastuunkantoa. Toivoa 
kuitenkin on ja tulevaisuuteen tulee kat-
soa ennen muuta pystypäin. Pari viikkoa 
lukiolaisten turvallisuuspoliittisen semi-
naarin jälkeen juhlittiin Minna Cant-
hia, jonka eräs sitaatti kiteyttää mielestä-
ni varsin hyvin sen, mikä tulisi jokaisen 
pitää etenkin tässä ajassa mielessä: ”Elä-
mä on taistelua, ihanaa taistelua.”

  Pyry Vaismaa
lukiolainen

Syksyllä TRES:n hallituksen kokoukses-
sa oli hieno hetki, kun Matti Salonen 
esitti terveiset jäseneltämme hallituksel-
le. Aktiivinen jäsen oli lähestynyt Mattia 
ja ilmaissut mielenkiintonsa olla muka-

na toiminnassa. Tämä aktiivinen jäsen 
oli Ilkka Koivu. Ilkalla on 30 vuoden 
kokemus itsepuolustuslajeista ja niiden 
valmentamisesta ja hän ehdottikin kurs-
sin tarjoamista jäsenillemme. Koimme 

itsepuolustuskurssin olevan mielenkiin-
toinen ja hyödyllinen lisä yhdistyksem-
me toimintaan, joten sen suunnittelu 
lähti no peasti käyntiin. Toteutuspaikak-
si valikoitui Tampereen Nekalassa sijait-
seva Liikuntakeskus Polte.

Polte on monelle Tamperelaisel-
le tuttu monipuolinen liikuntakeskus 
Vihiojantiellä. Poltteella näkyy, kuu-
luu ja tuntuu crosstraining tunnelma, 
mutta isot ja monipuoliset tilat anta-
vat mahdollisuuden monipuoliseen 
harjoitteluun. Otimme yhteyttä lii-
kuntakeskuksen johtajaan Lauri Ai-
ruun ja nopeasti meillä oli kamppailu-
tilat varattuna. 

Kurssi päätettiin järjestää kolmessa 
osassa. Jokaiselle kerralle Ilkka suunnit-
teli uuden aihealueen. Ensimmäisenä 
iltana paneuduttiin erilaisin irtautu-
mistekniikoihin ja itsepuolustuksen pe-
rusperiaatteisiin, toisella kerralla puolus-
tautumiseen lyöntejä vastaan ja kolmas 
kerta tarjosi oppia hyökkääjän hallin-
taan maassa. Tiiviin teoriaosuuden, vii-
mekertaisten oppien ja uuden aiheen 
esimerkkisuoritusten jälkeen tartuttiin 

toimeen ja pian kurssilaiset olivat jo har-
joitusten touhuissa. 

Kurssille tuli erittäin monipuolinen ja 
innostunut ryhmä, jotka heittäytyivät 
hienosti harjoitteisiin. Ilkka sai kurssille 
avukseen oman harjoittelukumppaninsa 
Sami Sievarin. Ohjaajat kiersivät kurs-
silaisten lomassa ohjaten harjoitteita ja 
antaen neuvoja. Ammattimaiset ohjaa-
jat, innostuneet kurssilaiset ja viimei-
sen päälle hyvät kamppailutilat antoivat 
loistavat eväät kurssille.

Teknisesti ja fyysisesti haastaviin har-
joitteisiin suhtauduttiin keskittyneesti ja 
tarkasti, mutta silti pilke silmäkulmassa. 
Kamppailutila oli täynnä ähinää ja puhi-
naa naurahdusten lomassa.

Tämän kevään kurssi oli ensimmäinen 
laatuaan ja sai erittäin positiivisen pa-
lautteen. Vastaavanlaisia kursseja ollaan 
halukkaita järjestämään jatkossakin. Pa-
lautetta kevään kurssista tai uteliaisuutta 
vastaavanlaisista kursseista voi osoittaa 
yhdistyksen Facebook-sivuilla tai suo-
raan jarna.vahlsten@gmail.com.

  Jarna Vahlsten

Itsepuolustuskurssi Poltteella

Professori Hiski Haukkalan esitys antoi 
paljon ajattelemisen aihetta.


