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MPK:n kurssilla valmistettiin MPK:n kurssilla valmistettiin 
Marskin ruokapöydän antimia, Marskin ruokapöydän antimia, 
s. 6–7s. 6–7

Vapaussodan alkamisen muisto-Vapaussodan alkamisen muisto-
juhla Tampereella, s. 4juhla Tampereella, s. 4

Suomi 100 -juhlavuosi kokoaa yh-Suomi 100 -juhlavuosi kokoaa yh-
teen maanpuolustusjärjestöt, s. 6teen maanpuolustusjärjestöt, s. 6

Kevätkokoukset kutsuvat, s. 11Kevätkokoukset kutsuvat, s. 11

Tapaninpäivänä Kangasalla Tapaninpäivänä Kangasalla 
kuultiin jälleen kavioiden kopsetta, s. 8kuultiin jälleen kavioiden kopsetta, s. 8
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Kapula vastaanotettu 

 Pääkirjoitus

 Otan piirin puheenjohtajan tehtävät 
vastaan nöyränä ja kiitollisena. Jorma 
ansaitsee suuret kiitokset neljän vuoden 
pestistään piirin puheenjohtajana. Mi-
nulle tämä tehtävä tuli hiukan ”puskis-
ta” mutta onneksi suurin osa piirimme 
toimijoista ja yhteistyötahoista on tullut 
tutuksi vuosien saatossa. Toivonkin hy-
vän yhteistyön jatkuvan ja entisestään 
kehittyvän tulevaisuudessa. 

Alkaneen vuoden toimintasuunnitelma 
käytiin läpi piirihallituksessa ja syyskoko-
uksessa. Siihen kirjattiin paljon kunnian-
himoisia tavoitteita ja päämääriä. Niiden 
toteutuminen vaatii kuitenkin Teidän jä-
senten aktiivisuutta. Paraskaan puheen-
johtaja ei tule ketään kotoa noutamaan 
mukaan toimintaan. Toiminnan muoto-
ja on paljon ja sieltä varmasti löytyy jo-
kaisen taidoille, tiedoille ja olemukselle 
sopivaa tekemistä. Ei kaikkien tarvitse 

olla mestariampujia tai himo jotosteli-
joita, riittää kun tekee oman kykynsä ja 
taitonsa mukaiset asiat hyvin. Ottakaa 
tavoitteeksenne osallistua ainakin kerran 
johonkin tapahtumaan mihin ette aikai-
semmin ole osallistuneet. Näin voitte löy-
tää jotain uutta. 

SUOMI 100 v. tilaisuuksia on suun-
nitelmissa varmasti monen yhdistyk-
sen toimesta. Nukurauhassa.fi  sivustol-
ta löytyvät valtakunnalliset tapahtumat, 
joista yksi on huhtikuussa Tampereella. 
Ajankohta selviää RUL:n kautta myö-
hemmin. Toivoisin että kaikki piirimme 
alueella järjestettävät tilaisuudet ilmoi-
tettaisiin toiminnanjohtajalle ja www.
pirkanviesti.fi -sivuston ylläpitoon, näin 
tapahtumat saadaan yhdistyksien tie-
doksi. Olettaisin että tapahtumat on 
tarkoitettu ”suurelle yleisölle” eikä vain 
oman yhdistyksen väelle. 

On ainakin yksi tapahtuma mille pitää 
saada tänä vuonna jatkumo, nimittäin 
Hämeen Hölkkä. Viimevuotinen tapah-
tuma jäi toteutumatta, kun halukasta 
vetäjää ei löytynyt. Nyt mukana on yh-
teystyökumppanina mahdollisesti MPK 
ja vetovastuu toistaiseksi piirihallituk-
sella. Toivon, että yhteistyöllä eri yhdis-
tysten ja toimikuntien välillä Hämeen 
Hölkkä toteutuu. Tapahtuman oheen 
voisi liittää jotain muutakin toimintaa. 
Ehkäpä paikalle saataisiin myös tuote-
esittelyä yrityspuolelta. 

Pirkan Viesti on meidän oma lehtem-
me ja tiedotuskanava. Paperilehti tulee 
kotiinne viisi kertaa kuluvana vuotena 
ja sähköisesti se on luettavissa jatkuvas-
ti. Käyttäkää siis tätä erinomaista tiedo-
tuskanavaa yhdistyksenne tapahtumien 
mainostamiseen ja laittakaa Facebook-
sivut jakeluun.

Hyvää alkanutta Suomi 100 -juhla-
vuotta toivottaen

  Ari Paukkunen 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Suoritin varusmiespalvelukseni Keski-
Suomen Viestipataljoonassa, Radiokom-
ppaniassa, Keuruulla 1984 - 1985. Har-
kitsin vakavasti jäämistä ”kesäkessuksi”, 
mutta ammatti ja vakituinen työpaikka 
houkuttelivat reserviin. Liityin jäseneksi jo 
jossain aliupseeri-infossa varusmiesaikana, 
mutta varsinaisesti aktiivinen toiminta re-
serviläisenä alkoi vasta muutettuani Joen-
suuhun 1987. Seuraavana vuonna aloitin 
piirinuorena, jonka jälkeen erilaiset reser-
vin järjestötehtävät ovat seuranneet toisi-
aan tähän päivään saakka.

Muutettuani Joensuuhun ilmoittau-
duin sotilaspiirin esikuntaan, kuten vas-
tuuntuntoisen reserviläisen kuuluukin. 
Tarvitsivat kuulemma minunlaistani 
viestimiestä kipeästi ja siitä lähtien on 
kertauksia riittänyt vähintäänkin 
riittävästi. 

Reserviläisyhdistykseni kautta olen 
osallistunut monipuolisesti erilaisiin kou-
lutuksiin oppilaana, opettajana ja kurs-
sinjohtajana. Kaikki tehtävät ovat olleet 
mielenkiintoisia ja kasvattaneet minua 
ihmisenä ja kansalaisena. Erityisesti 
maastossa tapahtuvat jotokset, kilpailut ja 
koulutukset ovat olleet aina kiinnostuk-
seni kohteena.

Tunnen mielestäni yhdistys, piiri ja liit-
totason toiminnan varsin hyvin. Tämän 
vuoksi uskon, että nykyisessä tehtäväs-
säni kykenen auttamaan järjestöämme 
muokkaamaan toimintaympäristöämme 
niin, että jäsentemme toimintaedellytyk-
set paikallisella tasolla paranevat. Työvä-
lineinä siinä on oikea-aikainen ja sisällöl-
tään vaikuttava viestintä ja aktiivinen ja 
etupainotteinen osallistuminen sellaisten 
asioiden valmisteluun, jotka vaikuttavat 
nykyisten ja toimintaan mukaan tulevi-
en jäsentemme monipuolisiin harrastus-
mahdollisuuksiin. 

Reserviläisliitto on jäsentensä 
toimintaedellytysten edistäjä

Ampuma-aselaki on hyvä esimerkki jä-
senillemme tärkeästä laista, jonka sisällön 
muodostamiseen ja sen tulkintaan liit-
tomme edustajien pitää olla koko ajan 
valmiina. Onnistuimme varsin hyvin 
EU-asedirektiivin muotoilussa niin, että 
se mahdollistaa reserviläisten ampuma-
harrastuksen jatkumisen. Keskeinen asia 
on, että saamme muotoiltua kansallisen 
lainsäädännön niin, että se ei ole tiukem-
pi kuin itse direktiivi. Pidän hyvänä, että 
reserviläisyys saadaan näillä näkymin ase-
luvan perusteeksi. Tarkoitus on, että uusi 
laki ja asetukset mahdollistavat ampuma-
aseiden nykymuotoiset lupakäytännöt. 
Valtakunnallisesti pidän myös tärkeänä, 
että olemme mukana työssä ampuma-
ratojen käytön varmistamiseksi, sillä ne 
ovat meidän tärkeimmän harrastusmuo-
don jatkumisen edellytys. 

Edunvalvonta ei siis ole itseisarvo vaan 
keino varmistaa jäsentemme toiminta-
edellytykset. Käytännössä se tarkoittaa 
aktiivista yhteyden pitoa eduskuntaan 
ja virkamiehiin sekä liike-elämän päät-
täjiin. Eduskunnassa pyrimme vaikut-
tamaan reserviläistoimintaan vaikutta-
vien lakien sisältöön ja toimeenpanoon. 
Liike-elämäyhteistyön kautta pyrimme 
laajentamaan liittomme rahoituspohjaa. 
Rahoituspohjan laajentaminen tuo jous-
toa liiton talouteen ja mahdollistaa pitkä-
jänteisen taloussuunnittelun ja maltilliset 
jäsenmaksujen korotukset.

Minulle Reserviläisliitto on uudistuva, 
yhteistyökykyinen, jäseniään puolustava 
ja palveleva järjestö. Sen toiminta on pit-
käjänteistä ja läpinäkyvää, jonka tarkoi-
tuksena on tuottaa lisäarvoa jäsenilleen.

  Ilpo Pohjola 
puheenjohtaja

Reserviläisliitto ry

Ilpo Pohjola

Syntynyt: 1962 Keuruulla, asuu Liperissä

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri (KTM), Kauppakamarin hyväksymä 
hallituksen jäsen (HHJ), Johtamistaidon Erikoisammattitutkinto (JET) 

Ammatti: Kehityspäällikkö, Joensuun Tiedepuisto Oy, 8/2009– 

Sotilasarvo: Sotilasmestari res.

Yhdistys: Joensuun Reserviläiset ry

Nykyiset luottamustoimet: Reserviläisliiton puheenjohtaja 2017– ja
CISOR puheenjohtaja 2016–2018

Harrastukset: Vapaaehtoinen maanpuolustustyö, golf, hiihto, 
kalastus, aikuisopiskelu
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Juha Moijanen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiirin ry

Pirkanmaan 
reserviläispiiri 
60 vuotta

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

 Kirjallisuutemme 
klassikkoteokset piirtävät 
kuvan suomalaisuudesta

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä
Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 

mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustustyötä avaa-
malla 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

Mitä on suomalaisuus? Suomalai-
suutta ovat aikojen alusta asti symbo-
lisoineet maa ja maisema, kieli sekä 
tietynlaiset kulttuuripiirteet. Kansal-
linen identiteetti yhdistääkin meitä 
saman valtion asukkaita ja luo soli-
daarisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
tunteita.  

Tätä kirjoittaessani vietetään 
kansallista lukurauhan päivää. Suo-
men juhlavuoden merkeissä voi-
kin tarttua hyvällä syyllä uudelleen 
Suomen kirjallisuuden klassikkote-
oksiin. Pakkasen paukuttaessa talon 
nurkkia voi käpertyä kotisohvalle 
ja tempautua mukaan vaikka Alek-
sis Kiven vuonna 1870 ilmestynee-
seen Jukolan seitsemästä veljekses-
tä kertovaan pääteokseen. Veljekset 
asuttavat eteläisessä Hämeessä Ju-
kolan taloa ja veljesten luonteesta 
me nykysuomalaisetkin löydämme 
juuremme.  Juhani Ahon esikoisro-
maani Rautatie vie meidät mukaan 
Liisan ja Matin ensimmäiselle ju-
namatkalle. Vuonna 1884 julkaistu 
kirja avaa meille kurkistusluukun sa-
dan kolmenkymmenen vuoden ta-
kaiseen Suomeen ja siihen miten jo 
silloin nautittiin edistyksen kiivak-
kaasta kyydistä. Vaikka kansallisru-
noilijamme J. L. Runebergin synty-
mästä on kulunut 213 vuotta, ovat 
runoilijan kirjoittamat Vänrikki 
Stoolin, Suomen sodan 1808–09 ta-
pahtumia ja henkilöitä kuvaavat ta-
rinat edelleen osuvia. Joel Lehtosen 
pääteos Putkinotko on laaja yhden-
päivän romaani, joka tarjoaa oman 
selityksensä vuoden 1918 tapah-
tumiin johtaneista syistä. Lukulis-

taan kannattaa liittää myös Minna 
Canthin ja Maria Jotunin kirjoja. 
Suomalaista kansanluonnetta valot-
tavat oivallisesti myös Suomen aino-
an Nobel kirjailijan F.E. Sillanpään 
romaanit. Unohtaa ei myöskään sovi 
Elias Lönnrothin luomaa kansal-
liseepostamme Kalevalaa ja Suo-
malaista klassikkoa Väinö Linnan 
Tuntematonta sotilasta. Näemme 
juhlavuoden aikana Linnan teokses-
ta myös uuden Aku Louhimiehen 
ohjaaman fi lmatisoinnin. 

Tämä piirilehtemme on kirjoitta-
jiensa näköinen. Näin totesi usein 
omissa pääkirjoituksissaan lehden 
edellinen, nyt jo edesmennyt päätoi-
mittaja Hannu Jokiluoma.  Muis-
tutankin yhdistyksiä jälleen mate-
riaalin toimittamisen tärkeydestä. 
Pelkästään jo hyvä kuva ja kuvateks-
ti kertovat paljon. Myös paikallisis-
ta Suomi 100 -juhlavuoden tapahtu-
mista olisi mukava kuulla ja viestiä 
eteenpäin. Linkittäkää itsenne myös 
www.pirkanviesti.fi -sivustolle sekä 
peukuttakaa Pirkan Viestin Face-
book-sivua.

Tiedotuksellista vuotta 2017!

Pirkanmaan reserviläispiirin 60. toi-
mintavuosi on jo hyvässä vauhdissa. 
Ensimmäinen juhlavuoden tapah-
tuma oli 15. helmikuuta Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Osal-
listuimme yhteisosastolla MPK:n ja 
Vapepan kanssa opiskelijoille suunna-
tuille Rekrymessuille. Myös Suomen 
tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tö ja rouva Jenni Haukio vieraili-
vat osastollamme. Itselläni oli kunnia 
toimia osaston esittelijänä. Uutisoim-
me tapahtumasta seuraavassa Pirkan 
Viestin numerossa.

Seuraava juhlavuoden tapahtuma 
on Ideaparkin alueella pidettävä re-
serviläispiirin 60-vuotis- ja Suomi 100 
-vuotistapahtuma. Ajankohta on lau-
antai 22.4. Tapahtuma alkaa kello 
10.00 ja keskusaukion juhla on vuo-
rossa 12.00–13.30. Valmistelut ovat jo 
hyvässä vauhdissa. Pieniä takapakkeja 
aina tulee. Muun muassa tilaisuuteen 
varattu soittokunta lakkautettiin. On-
neksi saimme tilalle Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunnan viihdeorkeste-
rin. Juttua kirjoittaessani ainoa auki 
oleva iso asia on tapahtuman juhla-
puhuja. Uskon, että lehden ilmestyt-
tyä tämäkin ongelma on jo selvitetty. 
Parolasta saamme vähän kalustoa ul-
koalueelle, sotilaskotiauto ja myyn-
ti- kontti takaavat sen, että pystymme 
tarjoamaan jäsenistöllemme 60-vuo-
tismunkkikahvit. Jäsenkortti toimii 
”maksuvälineenä”. Maanpuolustus-
henkinen myyntikoju sekä piirin ja 
liiton esittelytilat löytyvät sisätiloista. 
Sisätiloissa nähdään myös itsepuolus-
tus- ja tanssiesityksiä. Piirimme telt-
taan viritämme ekoaseille ampuma-
paikat. Haaveena on saada kiltaveljieni 
laskuvarjohyppynäytös Ideaparkin ete-
läpäässä sijaitsevalle parkkipaikalle. 
Hyppy tapahtuisi helikopterista neljän 
miehen suorittamana. Hypyn toteutu-
misen tiellä on vielä muutamia tarkis-
tettavia asioita, muun muassa hypyn 
rahoitus ja parkkipaikan lopullinen 

soveltuminen hyppypaikaksi. Tieten-
kin tapahtumapäivän sää määrittelee 
lopullisesti näytöksen toteutumisen. 
Armeija-ajoilta muistelen, että jo 7m/s 
puhaltava tuuli esti hyppytoiminnan. 
Tapahtumasta ja ohjelman täydenty-
misestä ilmoittelemme pirkanviesti.fi  
sivuilla sekä lähempänä juhlaa ilmes-
tyvässä Ideaparkin tiedotuslehdessä.

Syksyllä on tarkoitus pitää pieni-
muotoinen tilaisuus, jossa jaamme 
juhlavuoden huomionosoituksia sekä 
otamme vastaan yhteistyökumppa-
neidemme tervehdyksiä.

Yhdistyksille on hyvä tässä yhtey-
dessä muistuttaa huomionosoitusten 
hakemisesta ansioituneille jäsenillen-
ne. Etenkin piirin mitaleita toivoi-
simme jaettavan runsaasti syksyn ti-
laisuudessa.

Pirkan Viestistä ilmestyy myös juh-
lanumero, joka tulee olemaan nor-
maalia tukevampi lukupaketti. Lisäksi 
Piiritoimiston alakerran näyteikkuna 
somistetaan uudelleen.

Niin kuin jossakin mainoksessa sa-
notaan: kaikkea tätä ja paljon muuta 
sisältyy piirimme 60-vuotisjuhlavuo-
teen. Toivotaan, että myös yhdistysten 
tapahtumissa tuotaisiin esiin niin pii-
rin kuin Suomenkin juhlavuosi.

Laittakaa 22.4. kalenteriinne ja tul-
kaa koko perheen voimin Ideapark-
kiin juhlimaan 60 vuotiasta piiriämme 
sekä tietenkin 100 vuotiasta isänmaa-
tamme. 

Hyvää alkavaa kevättä kaikille!

ät 
sta

MERKKIPÄIVÄÄ VIETETÄÄN LEMPÄÄLÄN IDEAPARKISSA 
LAUANTAINA 22.4.2017 KELLO 10–16

Kauppakeskuksen alueella on muun muassa puolustusvoimien kalustoesi  elyjä, 
Ekoase-ammuntakilpailu ja toimintanäytöksiä. Paikalla on so  lasko  auto, 

Reserviläisliiton ja reserviläispiirin toiminnan esi  elypisteet sekä 
Reserviläismyymälä Etulinjan varuste ja tarvikemyyn  .

OHJELMALLINEN OSUUS ON KESKUSAUKIOLLA KELLO 12.00 13.30. 
Ohjelman lomassa kuullaan Puolustusvoimien varusmiessoi  okunnan 

viihdeorkesterin esityksiä.
Esi  ämällä Reserviläisliiton jäsenkor  n saat 

so  lasko  autosta ilmaiset munkkikahvit.
TAPAHTUMA ON AVOIN KAIKILLE. 

Kauppakeskus on tapahtuman aikaan auki normaalis  .

TERVETULOA!
Reserviläispiirin merkkipäivävastaano  o järjestetään myöhemmin 

syksyllä erikseen ilmoite  avana ajankohtana.
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Tammisunnuntaina komea isänmaallinen 
musiikki kajahteli Tuomiokirkon holveissa
Juhlava mieskolmikko marssii uljaasti 
kapteeni res. Hannu Wirolan kantaessa 
Suomen lippua Tuomiokirkon keskikäy-
tävällä Ilmavoimien soittokunnan ka-
jauttaessa Lippufanfaarin. On jälleen va-
paussodan alkamisen muistojuhlan aika. 
Suomen lippu liitetään alttarin edessä 
olevaan runsaaseen lippulinnaan, johon 
on tällä kertaa tuonut oman lippunsa 
peräti 24 yhdistystä.  

Hienon musiikillisen juhlan 
järjestäjänä toimivat jälleen Vapausso-
dan Tampereen Seudun Perinneyhdis-

johtaja Markku Rauhalahti. Terveh-
dyssanoissaan Rauhalahti sanoi Tam-
misunnuntain muistojuhlan perinteen 
pohjautuvan tapahtumiin 27. ja 28. 
tammikuuta 1918. Noiden päivien väli-
senä yönä vastikään itsenäistyneen Suo-
men hallituksen joukot alkoivat kenraa-
li Mannerheimin johdolla riisua aseista 
maassa vielä olevia vieraan vallan sota-
joukkoja. Alkoi vapaussota. Sota, jonka 
katkeruutta lisäsi se, että siitä kehittyi 
myös sisällissota. Vapaussodan tulokse-
na maamme nuori itsenäisyys kuitenkin 
varmistui, totesi Rauhalahti.

Juhlapuhujaksi oli saatu professori 
emeritus Jouko Sihvo. Hän käsitteli pu-
heessaan satavuotisen itsenäisyytemme 
alkupuolella käytyjä kolmea sotaa. Aluk-
si Sihvo kertoi miten ja keiden johdolla 
sodista selviydyttiin rauhaan. Puheen-
sa toisessa osassa hän pohti miten selvi-
ämme tämän päivän haasteista säilyttäen 
kansankuntana demokratian, rauhan ja 
humaanit kristilliset arvot.

Pastori Antero Niemen pitämän pää-
tösliturgian jälkeen juhla päättyi Suo-
men lipun poistumiseen Jean Sibeliuk-
sen Karelia sarjan Alla Marcian sävelin. 
Tuomiokirkon urkuja soitti upeasti ur-
kuri Riikka Viljakainen. 

Kirkkokahvit tarjoiltiin kutsuvieraille ja 
järjestäjille kirkon alakerrassa kiikkalaisen 
Maatilamatkailutila Kinnalan Koukun 
uunissa paistettujen maukkaiden leivon-
naisten ja iloisen hyväntuulisen hymyn 
kera. Kahvittajina toimivat Maanpuo-
lustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin 
jäsenet, Irja Mastomäki, piirin sihteeri 
Elina Paukkunen ja piirin varapuheen-
johtaja Marja Koukku.

  Sirkka Ojala

tys ry ja Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piiri ry. Kolehdin kerä-
sivät Partiolippukunta Näsin Tytöt ja 
se käytetään Tarton Suomen-poikien 
huoltotyöhön. Jatkosodassamme Suo-
men puolesta taistelleita vapaaehtoisia ja 
edesmenneiden leskiä elää Tarton alueel-
la vielä parisenkymmentä. Tammisun-
nuntain kirkkojuhlan kolehdin tuotolla 
helpotetaan heidän elämäänsä.

Tilaisuudessa kuultiin Jouni Rissasen 
johtaman Poikakuoro Pirkanpoikien 
herkkä esitys virrestä Soi kunniaksi Luo-

jan ja aina yhtä upea ja isänmaallinen 
Finlandia sekä Fredrik Paciuksen Suo-
men Laulu. Myös Ilmavoimien soitto-
kunta laittoi parastaan esittämällä muun 
muassa Narvan marssin ja Toivo Kuulan 
Juhlamarssin Isänmaalle. Soittokuntaa 
johti musiikkimajuri Tomi Väisänen. 
Juhlan loppupuolella mielen herkisti jäl-
leen Kari Tikan Armolaulu jonka esitti 
jo tutusti kanttori Tuomas Laatu. 

Tilaisuuden avasi ja juhlaväen toivot-
ti tervetulleeksi Vapaussodan Tampereen 
Seudun Perinneyhdistyksen puheen-

Tilaisuus alkoi juhlallisesti Suomen lipun saapumisella. Lipusta huolehtivat Kangasalan Reserviupseerikerhon jäsenet. Airuina toimivat (edessä) yliluutnantti res. Lauri Wirola ja pe-
rässä majuri res. Markku Muranen. Suomen lippua kantoi jo tuttuun tapaan kapteeni res. Hannu Wirola. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala.

Juhlan kutsuvieraiden kahvituksesta huolehtivat MNL Pirkanmaan Piirin ahkerat toimijat Elina Paukkunen, Marja Koukku ja Irja Masto-
mäki (ei kuvassa). Tarjolla oli Marjan leipomia suolaisia ja makeita kastettavia.
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Tilaisuuden tervehdyssanoissaan puheen-
johtaja Markku Rauhalahti totesi juhlan 
olevan kiitosjuhla siitä, että olemme kor-
keimman johdatuksella ja avulla saaneet 
elää vapaassa maassa jo kohta sadan 
vuoden ajan. 

Juhlapuheen piti professori emeritus 
 Jouko Sihvo.

Joulutulet valaisivat 
Liuksialan kappelin maaston
Liuksialan kappelin ympäristö ja sinne johtava tie oli 
valaistu upeasti yli 200 roihulla. Ihmisiä perhekunnit-
tain kokoontuu joulun alusviikolla viettämään joulutu-
let -tapahtumaa. Kangasalla joulutulet -tapahtuma on jär-
jestetty vuodesta 1988 alkaen. Nykyisessä muodossaan 
Liuksialan kartanon mailla tapahtumaa alettiin järjestää 
1990-luvun lopulla. Kartanon ja sen isännän Markku 
Meurmanin tuki tapahtumalle on lähes korvaamatonta.

Kuusi torille

Jo lähes 30 vuotta ovat Pälkäneen Re-
servialiupseerit ja Reserviupseerit pystyt-
täneet ja valaisseet yhdessä apuvoimien 
kanssa joulukuun alussa torille joulu-
kuusen. Pystytyksessä ja kuusen ”kaa-
dossa” sitten tammikuussa oli mukana 

Pälkäneellä oli joulukuussa paljon toimintaa

Pystytys alkaa – kuusi on torin kaunistus.

talkoolaisia tusinan verran. 

Tulilla 300 kävijää
17. joulukuuta järjestetty Joulutulita-
pahtuma kokosi Syrjänharjun suojaiseen 
suppaan väkeä ennätysmäärän - muka-
na oli paljon myös lapsiperheitä. Tilai-

suuden järjestivät Pälkäneen seurakunta 
ja reservijärjestöt yhdessä, nyt 22. ker-
ran. Huurteinen pakkasilma, lumi ja 
monet tulet loivat kauniin joulutunnel-
man. Korsuköörin laulun jälkeen evan-
keliumin luki Tuomas Känsälä. Arja 
Kokkola-Ahava muistutti puheessaan, 
kuinka tärkeää on valmistaa joulu myös 
kymmenille tuhansille, hoitokodeissa 
asuville vanhuksille. Laulettiin yhteis-
lauluja ja juotiin mehua sekä paisteltiin 
makkaroita nuotioiden ääressä. Meitä 
oli mukana järjestelyissä ja ohjelmissa 
yhteensä viisitoista. 

Jouluaaton kunniavartiot
Aaton vartiot hoidettiin puolen tun-
nin vuoroin kello 15. 30:sta puoleen yö-
hön kolmenkymmenen miehen voimin. 
Hienoa on ollut se, että myös nuoret re-
serviläiset haluavat olla mukana.  

   Vesa Mellavuo

Vartiossa Jukka ja Mikko Rönni.

Liuksialan kartanon isäntä Markku Meurmann oli myös 
itse mukana tapahtuman talkoojoukoissa. Kuvat: Sirkka 
Ojala ja Raimo Ojala

Paikalle kokoontuu vuosittain osallistujia Kangasalan 
lisäksi lähiseudulta Orivedeltä, Lempäälästä, Pälkäneeltä 
ja Tampereelta. Osallistujia on ollut 200300 henkilöä, 
luku on vuosittain hiukan vaihdellut. Väkiennätys jou-
lutulilla oli vuonna 2009, jolloin kävijöitä oli noin 300 
henkilöä. Lapsia on ollut noin kolmasosa kaikista kävi-
jöistä. Markku Meurman arvioi tälläkin kertaa osallistu-
jia olevan yli 200.  

Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana Kangasalan Re-
serviupseerikerho, Kangasalan Reservinaliupseerit – Reser-
viläiset sekä Kangasalan seurakunta. Tapahtuman ohjelma 
on haluttu pitää perinteisenä, joitain pieniä muutoksia on 
kuitenkin vuosittain tehty. Ohjelmaan sisältyy jouluevan-
keliumin lukeminen seurakunnan edustajan toimesta, 
makkaranpaistoa isoissa nuotioissa ja tietenkin kuumaa 
jouluglögiä. Lapsille tarjoillaan karkkeja ja joulupukkikin 
ehtii paikalle piirileikkiin lasten kanssa. Tärkeää tapahtu-
massa on tietysti tuttujen tapaaminen ja yhdessäolo. 

Järjestäjät ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että moni 
perhe on ottanut joulutulet osaksi heidän omaa jou-
luperinnettään. Perinne varmasti jatkuu myös vuon-
na 2017. Tarkempi tapahtumapäivä julkaistaan muun 
muassa www. pirkanviesti.fi -sivustolla sekä Pirkan Vies-
ti -lehdessä. 

  Raimo Ojala

Makkaranpaisto nuotiolla on odotettu ohjelmanumero. Makkarat ja glögit lahjoittaa tapahtumaan Kangasalan seurakunta.
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Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil 
Mannerheim tunnetaan myös hyvän 
ruoan ystävänä. Maukkaita aterioita 
Mannerheim oppikin arvostamaan jo 
varhaislapsuudessaan Louhisaaren lin-
nan ruokapöydässä. Jatkosodan aikaan 
Mikkelissä Mannerheim nautti lounaan 
ja päivällisen lähimpien työtoveriensa 
kanssa lähes joka päivä neljän vuoden 
ajan.  Helsingin ravintoloissa Marsalkka 
on ollut tunnettu ja arvostettu asiakas. 
Hänet tunnettiin erityisesti kalaruokien 
ystävänä ja Marskin kuha kuuluu edel-

leen monien helsinkiläisten ravintoloi-
den ruokalistalle.

Marskin ryyppyä ei 
kumottu yhdellä kulauksella
Mikkelin klubilla ateriat aloitettiin täs-
mällisesti. Useimmiten ruokana oli ta-
vallista savolaista arkiruokaa jos ateriaan 
ei osallistunut arvovieraita. Alkupalana 
saattoi olla kylmää kalaa ja karjalanpii-
rakoita. Kalaa ja nimenomaan kuhaa 
ja muikkuja oli tarjolla usein ja kaura-
puuroa tarjoiltiin toisinaan väliruokana, 

Mannerheimilla kun oli usein vatsavai-
voja monien muiden terveysongelmien 
lisäksi. Klubilla lounas aloitettiin aina 
tasan kello 12.30, ja päivällinen tarjoil-
tiin 19.30. Mannerheim saapui Pääma-
jasta Klubille aina jalkaisin adjutanttien-
sa seurassa. Varmasti tunnetuin marskin 
pöydän tuotteista on marskin ryyppy, 
jonka Mannerheimin adjutantti Rag-
nar Grönvall sekoitti akvaviitista, ver-
mutista ja ginistä. Tsaarinarmeijan ta-
paan ryyppy tarjoiltiin jääkylmänä ja 
piripintaisena. Ryyppy niin sanotusti 

Marsalkka Mannerheimin pöydässä ─ 
MPK:n ruokakurssi 21.1.2017

puraistiin kolmessa osassa. Ryypyn yh-
teydessä ei pidetty puheita eikä lausut-
tu mitään toivotuksia. Jos joku vieraista 
erehtyi kumoamaan ryypyn kerralla, an-
toi Mannerheim merkin ja lasi täytettiin 
uudelleen. 

Idea ruokakurssista 
syntyi automatkalla
MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin 
piiripäällikkö Matti Eskola sai idean 
Marskin pöydässä ruokakurssista auto-
matkalla Turusta Tampereelle. Matin 

Kattausryhmä työssään. Vasemmalta 
Pirkko, Tuire ja Kirsi saavat neuvoja 
Kaija Koposelta, jotta kattauksesta tuli 
juhlava vaatimattomillakin astioilla ja 
koristuksilla. Kaija antoi ohjeita muun 
muassa ruokaliinojen taitteluun.

Menun monivaiheinen vorschmack valmistui MPK:n ampumakouluttaja Jarmolta, aivan 
kuin hän olisi valmistanut kyseistä liharuokaa aiemminkin. Myös maku oli aivan oikeaop-
pinen. Kouluttaja Pirjo Kunnarilta sai apua ruoan eri valmistusvaiheissa.

Aterian kruunasi Tapion ja Minnan yhteistyössä valmistama ranskalainen suklaakakku. 
Kakku tarjoiltiin Antin ja Kirsin valmistaman sikuria sisältävän maitokahvin kera. Sikurin 
käyttö kahvissa on ranskalaisten tapa, joka on peräisin jo Napoleonin ajoilta. 
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kokousmatkaseuraksi osui Kaija Ko-
ponen ja matkan aikana Kaija kertoi 
Tuusulan Taistelukoululla syksyllä 2016 
järjestetystä Mannerheimin ruokakurs-
sista ja sen onnistuneesta toteutuksesta. 
Tuumasta toimeen – kurssisuunnitelma 
Pirkanmaalle olikin Matilla valmiina jo 
pian matkan jälkeen. 

Keski-Suomen maanpuolustuspiirin 
kaksi iloista ruokatalouden aktiivikou-
luttajaa, hankasalmelainen Kaija Kopo-
nen ja äänekoskelainen Pirjo Kunna-
ri matkasivat Pirkanmaalle jo kurssia 
edeltävänä päivänä kurssin ruonvalmis-
tustarpeita metsästämään.  Muutamat 
Mannerheimin menun ruoat vaativat 
myös alkuvalmisteluja, jotta yhden päi-
vän mittaisen kurssin työtunnit saatiin 
riittämään melko monia valmistusme-
netelmiä vaativien ruokien tekemiseen. 

Lauantaina 21. tammikuuta oli sitten 
aika ottaa vastaan Kalevan lukion ope-
tuskeittiössä 12 esiliinat kainalossaan 
saapuvaa innokasta kurssilaista. Pari-
tuntisen teoriaosuuden jälkeen jokai-
selle löytyi oma tehtävä päivän menun 
valmistuksessa ja ruokapöydän katta-
misessa. 

Kouluttajien mukaan kurssin järjestä-
miseen Kalevan lukion tilat olivat var-
sin onnistuneet. Ruokailuvälineitä ja 
lisäastioita saatiin lainaksi Satakunnan 
Lennoston Leijona Cateringista. Lisäk-
si kurssivääpeli Kari Salmela juoksi tar-
peen mukaan hakemassa lisätarvikkeita 
tomerien kouluttajien pyynnöstä.  

Kurssi tehtäväjako oli selkeä ja jokai-
nen kurssilainen tarttui innolla omaan 

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

Tampereen Reserviupseerit ry

TAPAHTUMASUUNNITELMA 
MAALISKUU–KESÄKUU 2017

 MAALISKUU

1.3.–30.4.
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m, 
1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00 huhtikuun loppuun 2017 asti. 
Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vesa.valkama@pp.inet.fi tai 050 551 4265.

4.-5.3.
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen Talvijotos Kuopiossa. ResUL ja MPK ( 2 VEH). 
Lisätiedot www.www.vihma.fi/jotos sekä arto.pyylampi@valmet.com tai 040 522 5157. 

21.3. 
Tampereen Reserviupseerit ry:n kevätkokous tiistaina klo 18.00 Siivikkalan majalla osoitteessa Va-
samantie 238. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä osoitteesta 
Väinölänkatu 2 klo 17.15 ja takaisin. Ilmoittaudu yhteiskuljetuksiin maanantaihin 20.3. mennessä säh-
köpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi tai puheenjohtajalle 040  557 6952. 

 HUHTIKUU

28.4.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus torstaina klo 16.30 alkaen ampumarata ja Siivikkalan maja ja 
rantasauna. Uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen. Tarkka ajankohta täsmennetään myöhemmin. 
. 
 TOUKOKUU

13.5
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina klo 13.00-17.00 
reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja 
jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15.00 -17.00 Kalevankankaan hautausmaan 
pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 1.5.2017 mennessä sähköpostilla: 
tamru@tampereenreserviupseerit.fi. 
 
21.5.
TampereenTampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden muistopäivän kunniakäyn-
nit ja seppeleen laskut Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon hautaus-
mailla. 

 KESÄKUU

4.6. 
Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuhlan päivän kunniakäynti ja 
seppeleen lasku klo 12.00 Kalevankankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhla- 
toimikunnan järjestämä muistotilaisuus klo 18.00 Mannerheimin patsaalla Leinolassa. 

osuuteensa päivän menun toteuttamises-
sa. Kouluttajista Pirjo vastasi ruoanlait-
topuolesta ja antoi auliisti neuvojaan ja 
maisteli valmistumassa olevia ruokia aina 
valmistusvaiheiden välillä. Kaijan vas-
tuulla oli enemmän juhlava kattauspuoli. 

Keittiössä vallitsi kaiken aikaa innokas 
hyörinä ja erilaisten herkullisten tuoksu-
jen sinfonia. Välillä toimeliaan ahertami-
sen keskeyttivät kysymykset: ”onko kyl-
miössä kermaa, miten nämä pilkotaan ja 
paljonko tätä ja tuota laitetaan”. Itse tein 
havainnon, että lähes kaikkiin Manner-
heimin pöydän antimiin käytetään ker-
maa ja ihka aitoa voita sekä lisäksi tilkka-
nen tai isompi loraus alkoholia. 

Kurssipäivän kruunasi yhteinen ateria 
kauniisti katetun pöydän ja herkullis-
ten ruokien ääressä. Kukin kurssilainen 
pääsi myös kertomaan omasta 
aikaansaannoksestaan ruokaa tarjoilles-
saan. Marskin ryypyn oikeaoppista kaa-
tamista päästiin myös harjoittelemaan, 
ja moni huomasi osaavansa kaataa lasin 
piripintaan jo ensiyrittämällä. Suurin 
osa kurssille osallistuneista kertoi hyö-
dyntävänsä kurssin oppeja tarjoten kurs-
sin ohjeilla valmistettuja ruokia kotivä-
elle ja vieraille.

Kurssin loppupalautteessa Kaija Ko-
ponen totesikin kurssilaisten selvinneen 
upeasti tehtävistään ja lopputyötkin hoi-
tuivat mallikkaasti. Lisäksi kurssin aika-
taulu piti minuutilleen. Kurssilaiset pi-
tivät kurssia hyvänä kokonaisuutena ja 
toiveena oli myös jatkokurssi. Tähän voi 
kuitenkin mennä vähän aikaa, sillä ruo-
kakurssi ei kuulu varsinaisesti MPK:n 
ydintoimintaa. Toivoa kuitenkin sopii, 
että uusi kurssi ilmestyy Pirkanmaan 
kurssiohjelmaan viimeistään vuonna 
2018. Ehkä toiveissa olleet MPK:n lo-
golla varustetut esiliinatkin ovat sil-
loin jo hankittuina, ja kaikki kurssi-
laiset kokkaavat MPK:n tupsupipo 
päässään.

  Sirkka Ojala

Lähteet:
Mikkelin Klubin puheenjohtaja 
Mikko Pöyryn tarinat jatkosodan 
ajalta vuoden 2016 Mikkelin vie-
railultani. 
Kouluttajien jakama Manner-
heimin pöydässä -kurssimate-
riaali.

nen kurssilainen tarttui innolla omaan kakurssi
ydintoim
että uu
kurssioh
2018.
golla 
loin 
laise
pää

L

Marskin pöydässä 

Menu
Marskin ryyppy

Borštšok, smetana ja 

Louhisaaren piiraset

Marskin vorschmack

Kuha Walewska, Mornaykastike 

ja Duchesse-perunat

Melonia ja Mansikoita Kirschissä

Suklaakakkua ja maitokahvia

Marjan ja Ritvan valmistamat Louhisaaren piiraat olivat niin maukkaita, että niitä olisi 
syönyt useammankin.

Tampereen Reserviläisten jo perin-
teisiksi muodostuneet puutalkoot 
pidettiin 7.5. yhdistyksen Sillanpää- 
majalla. Majan käytön lisääntyes-

sä myös saunapuuta kuluu entistä 
enemmän. Onneksi puuta on vielä 
hyvin riittänyt omasta metsästä.

Puutalkoot Sillanpää-majalla

Kuvassa vasemmalta legendaariset puunkaatajat Tapio Ojala, Kari Ylinen, Perttu 
Ylinen, Hannu Hauki ja Janne Reinola. Kuva: Seppo Heinonen.
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Pirkan Viesti 
myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä 

palkitaan!

Kavioiden kopse alkaakin kuulua jo 
kaukaa, kun komea ratsuosasto lähestyy 
Kangasalan kirkkoa. Kangasalan Reser-
viupseerikerhon ja Hämeen Eskadroo-
nan perinneratsuosaston järjestämällä 

Kavioiden kopsetta ja rakuunoita 
Kangasalan katukuvassa
Rakuunat sieltä kohta tulee, vastaan yhdelle ohikulkijalle, joka pysähtyy ihmettelemään pilvisenä 
tapaninpäivänä kahta kadulle tähyävää valokuvaajaa.

Tapanin ratsastuksella onkin Kangasalla 
jo pitkä perinne. Kuten aina ennenkin 
ratsuosasto pysähtyi Pro Patria -muis-
tomerkillä ja suoritti kunniakäynnin 
kapteeni res. Janne Kurkisen johdolla. 

Muistomerkin ympärille kerääntyi täl-
läkin kertaa lukuisa joukko katselijoi-
ta ratsuosastoa ihailemaan ja kapteeni 
res. Hannu Wirolan puhetta kuuntele-
maan.

Hannu Wirola toi puheessaan esiin, 
Suojeluskuntien tärkeän roolin siinä 
ketjussa, joka mahdollistaa sadannen it-
senäisyysvuotemme viettämisen. Wiro-
lan mukaan tämä tarkoitti käytännössä 
vapaaehtoista sotilastaitojen kehittämis-
tä ja maanpuolustushengen vahvista-
mista. Unohtaa ei hänen mukaansa sovi 
myöskään omin kustannuksin hankit-
tuja varusteita, jotka osaltaan auttoivat 
puolustusvoimien huutavassa materi-
aalipulassa. Wirolan mukaan Suojelus-
kunnan perinteet ovatkin reservijärjes-
töjen ja kiltojen vastuulla. Wirola toi 
esiin, että huolehtiessamme sotilaalli-
sesta osaamisestamme, maanpuolustus-
tahdosta ja ajanmukaisesta materiaa-
lista sekä monipuolisesti yhteiskunnan 
kriisinsietokyvystä, voimme luottavaisin 
mielin astua juhlavuoteen.

Puheessaan Wirola kiitti päättäjiämme 
siitä, että Suomessa ei ole annettu het-
kellisten turvallisuussuhdanteiden vaih-
telujen sokaista, vaan on pidetty kiinni 
yleisestä asevelvollisuudesta. Toisin on 
monissa muissa maissa, joissa nyt kat-
sotaan mallia meistä ja harkitaan asevel-
vollisuuden palauttamista, totesi Wirola. 
Puheensa päätteeksi Wirola laski suoje-
luskunnan muistokivelle, havuseppelet-
tä symboloiva havunoksan. 

Pro Patria -kiveltä ratsuosaston matka 
jatkui Tapulintietä pitkin Suojeluskun-
tien tallille. Talleilla Suoritettiin kun-
niakäynti. Kunniakäynnin yhteydes-
sä ratsumestari Janne Kurkinen palkitsi 
ansioituneen ratsumies Kai Strangin 
Maanpuolustuskiltojen liiton myöntä-
mällä kiltaristillä. 

  Sirkka Ojala

Ratsuosasto saapuu Pro Patria-kivelle 
kapteeni res. Janne Kurkisen johdolla.
Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

Kapteeni res. Hannu Wirola laski kuvainnollisen havuseppelleen muistokivelle, jonka 
paikalla on sijainnut Kangasalan Suojeluskuntatalo.

Ratsumestari Kurkinen luovutti Maanpuolustuskiltojen Liiton kiltaristin ratsumies 
Kai Strangille.

Vuosikymmeniä kestänyt perinne tammisunnuntain 
seppeleenlaskusta vapaussoturien muistomerkille sai 
jälleen jatkoa. Tammikuun 29. päivänä messun jäl-
keen laskettiin havuseppele kahdentoista kaatuneen 
vapaussoturin muistomerkille, Isänmaan sankareille. 
Yhteisen havuseppeleen laskivat Reserviupseereiden 
ja Reserviläisten edustajat, Esko Riponiemi (kuvassa 
edessä) ja Timo Lohipuro.

  Juhani Sillanpää

Kunniaa vapaus-
sotureille Ruovedellä
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MPK:n kevään 2017 kursseja PirkanmaallaMPK:n kevään 2017 kursseja Pirkanmaalla

Tampereen koulutuspaikka Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

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

Suomi 100 – juhlavuosi kokoaa 
yhteen maanpuolustusjärjestöt

Suomen täyttäessä 100 vuotta myös 
Suomen maanpuolustusjärjestöt viet-
tävät juhlavuotta nostamalla näkyväksi 
vapaaehtoisjärjestöjen tekemää tärkeää 
kokonaisturvallisuustyötä. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys (MPK) on vahvasti 
mukana juhlavuodessa järjestämällä 10 
kokonaisturvallisuustapahtumaa ympä-
ri maata aina Rovaniemeltä Helsinkiin 
saakka. Toiminnallisissa tapahtumissa 
tullaan näkemään mm. maanpuolustus-
järjestöjen toimintaa, Puolustusvoimien 
kalustoa, pelastusalan viranomaisia ja 
vapaaehtoisia sekä erilaisia soittokuntia. 

Nuku rauhassa – 
turvallisuutta yhdessä

Juhlavuoden kunniaksi kaikki maan-
puolustus- ja veteraanijärjestöt, muut 
kokonaisturvallisuusjärjestöt sekä viran-
omaiset ovat kerääntyneet yhteen Nuku 
rauhassa -hankkeen tiimoilta. Hanke 
koostuu kokonaisturvallisuustapahtu-
mista, seminaareista ja näkyvästä me-
diakampanjasta. Ideana on, että kun me 
kaikki huolehdimme yhdessä turvalli-
suudesta, jokainen Suomessa asuva saa 
nukkua yönsä rauhassa.

MPK kokonaisturvallisuuden 
kouluttajana

Juhlavuoden hanke sopii hyvin MPK:n 
rooliin yhteiskunnassa. MPK on julkis-
oikeudellinen yhdistys, jonka tehtä-

vät on määritetty laissa vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta. MPK:n tehtävänä 
on järjestää vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen kuuluvaa sotilaallista koulu-
tusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa 
koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuo-
lustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta. 
Lisäksi MPK järjestää erilaisia kokonais-
turvallisuuden kenttään liittyviä kou-
lutuksia kuten nuorten turvakursseja, 
öljyntorjuntaan liittyvää koulutusta ja 
muuta varautumis- ja turvallisuuskou-
lutusta.

MPK:n koulutuksiin osallistuu vuosit-
tain 50 000 henkilöä. Erilaisia kokonais-
turvallisuuden kenttään kuuluvia kurs-
seja järjestetään vuosittain lähes 2 000. 
MPK:n toimintaan sitoumuksen tehnei-
tä henkilöitä on noin 2 800. MPK on 
valtakunnallinen organisaatio, jolla on 
15 jäsenjärjestöä ja yli 20 toimipistettä 
ympäri maata. 

MPK:n koulutuksesta 1/3 on Puolus-
tusvoimien tilaamaa sotilaallista koulu-
tusta, 1/3 on sotilaallisia valmiuksia pal-
velevaa koulutusta ja 1/3 varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta. Sotilaalliseen 
koulutukseen eli pääasiassa Puolustus-
voimien vapaaehtoisiin harjoituksiin 
osallistutaan Puolustusvoimien kut-
sun perusteella. Sotilaallisia valmiuksia 
palvelevaan koulutukseen osallistutaan 
omasta aloitteesta. Varautumis- ja tur-
vallisuuskoulutukseen osallistuu kaiken-
laisia ihmisiä nuorista senioreihin. Ta-
voitteena on lisätä yleistä valmiutta ja 

Kolme keskeistä ”pointtia” MPK:sta:
- Julkishallinnollinen yhdistys, joka tarjoaa monipuolista koulutusta

- Puolustusvoimien strateginen kumppani

- Valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
  yhteistyöjärjestö, jolla on 15 jäsenjärjestöä

toimintakykyä yhteiskunnan vaaratilan-
teissa, ja osa koulutuksesta onkin kunti-
en ja viranomaisten tilaamaa. 

Mukaan MPK:n toimintaan

MPK on vakiinnuttanut roolinsa niin 
jäsenjärjestöjensä koulutusorganisaatio-
na kuin sotilaallisen koulutuksen sekä 
varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen 
järjestäjänä. Nuku rauhassa –tapahtu-
missa on mahdollisuus tutustua MPK:n 
toimintaan ja kursseille voi ilmoittautua 
osoitteessa www.mpk.fi . Jos on kiinnos-
tunut kouluttajan tehtävistä, kannattaa 
olla yhteydessä oman alueen maanpuo-
lustuspiirin toimistoon.

 

  Pertti Laatikainen
toiminnanjohtaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK

10.3. PUOLUSTUSVOIMIEN 
B AJOLUPAKURSSI
• illan aikana kurssilaiset saavat perustietoa puolustus-

voimien ajoluvasta. He saavat B-ajolupakirjan, jonka 
jälkeen voivat ajaa puolustusvoimien henkilö- ja 
pakettiautoja 

10. 12.3. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 1
• kurssilla opetellaan taistelijaparin taisteluensiavun pe-

rusteita 

10. 12.3. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekäsittelyn 

ja ammunnan perusteet  

11. 12.3.  MAASTOTAIDOT NAISILLE
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille opetetaan 

maasto- ja erätaitoja

31.3. 2.4. VIESTIKURSSI JOHLA/MATI
• kurssilla opetetaan kenttäviestivälineiden käyttöä

7. 8.4.  KENTTÄAMMUNTA RK 11
• kurssilla opetellaan nopeat kerta- ja kaksoislaukaukset 

makuuasennosta ja todetaan kurssilaisten ampuma-
taidon taso

8.4. KARTAT, KOORDINAATIT JA 
SUUNNISTUS
• kurssilla opetetaan kartanlukemisen ja suunnistuksen 

perusteita

8.4. HYGIENIAPASSIKOULUTUS
• kurssilla suoritetaan hyväksytty hygieniapassitutkinto

22. 23.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 1 
• kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia 

toimia esimiehinä ja ihmisten johtajina

6. 7.5. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 2 
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 kurssille. Kurssi on 

avoin kaikille omien esimies- ja johtamistaitojen kehittä-
misestä kiinnostuneille.

13.5. TURVALLISESTI VESILLÄ, 
PELASTAMINEN JA ENSIAPU 
• kurssilla opetellaan pelastamista ja ensiapua vesistöolo-

suhteissa.

19. 21.5. KEVÄT PIRKKALA, 
VIISI ERI KURSSIA
• Tilannekeskus: opetellaan tilannetietoisuuden ylläpitoa
• Huollon kurssi: opetellaan kurssien varustamista ja muo-

nittamista
• Kohteensuojaus: perehdytään kohteensuojaamisen pe-

rusteisiin
• Hajautetun taistelun kurssi: kurssilla harjoitellaan sissi-

toimintaa

20. 21.5.  KYRÖS 2017 JOTOS 
• kurssi on Maanpuolustusnaisten Liiton johtama naisille 

suunnattu maastotaito- ja vaelluskurssi.

26. 28.5.  ERITYISRYHMIEN TURVAKURSSI 
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla 

opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustus-
voimien toimintaan.

Lisä  etoa ja ilmoi  autumiset MPK:n 
koulutus kalenteri -sivuilta 

www.mpk.fi /Häme/Tampere 

Tervetuloa mukaan!

MPK:n kurssi järjestettiin 3.- 5. helmikuuta Pirkkalassa. 
Kurssin vahvuus oli 2+10. Sää oli loistava eli leuto, joten 
oli hyvä totutella muun muassa talviseen yöpymiseen ja 
tulentekoon. Kuvat: Tero Ahtee.

Talvitaidot
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 29.1. 24.2. 
2 10.4. 5.5. 
3 11.6. 14.7. 
4 12.9. 6.10. 
5 3.12. 22.12. 

Kannen valokuva: 
Tapanin ratsastuksen ratsukoita sai jälleen 
ihailla Kangasalan katukuvassa tapanin-
päivänä.

Kuva: Raimo Ojala 2016

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Hannu Jokinen
Tiina Kokkola
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Pasi Pitkänen
Hannu Riikonen vpj.
Matti Salonen

Ulkoasu
Maisan paja

Paino
Lehtisepät Oy

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

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 
050 5550 728,   
03 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi 

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2017:

Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry:n

VUOSIKOKOUS

Torstaina 
6.4.2017 klo 18.00

Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla
Väinölänkatu 2, Tampere

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi 

määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

kokouskutsutSRA TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SRA harjoitusvuorot kaudella 2017
Torstaisin klo 16–20 Satakunnan Lennoston liikkuvan maalin 
ja 300 m ampumaradoilla. Ampumaohjelma ja ajankohtais-
ta  etoa harjoitusvuoroista päivitetään toimikunnan ne   -
sivuille www.pirkanvies  .fi  tarpeen mukaan.

SRA Piirinmestaruuskilpailu / SM-karsintakilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien SRA Piirinmestaruuskilpailu, 
mikä on myös Pirkanmaan joukkueiden karsintakilpailu 
vuoden 2017 SRA SM-kilpailuun, järjestetään Ma  nsuon 
Ampumakeskuksessa Sastamalassa lauantaina 13.5.2017. 

Kilpailukutsu ilmoi  autumisohjeineen julkaistaan SRA-
toimikunnan ne   sivuilla osoi  eesta www.pirkanvies  .fi  
maaliskuun aikana. 

Kevään 2017 kilpailukutsuja

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN 
MESTARUUSAMMUNNAT

Muista ilmoi  aa: so  lasarvo, nimi, yhdistys, sarja ja laji 

HUOM! jälki-ilmoi  autuneilta tullaan perimään lisämaksu-
na 5 euroa/laji ja se on makse  ava kilpailupaikalla, eikä siitä 
kirjoiteta kui   a! Muista siis ilmoi  autua määräaikaan men-
nessä!

Henkilökohtainen kilpailu ikäkausisarjoin laji sääntöjen mukai-
ses  , joukkuekilpailu yhdistysjoukkuein ilman ikäkausisarjoja. 
Osallistumismaksut: 13€/laji henkilökohtaisissa, joukkueet 15€.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL / RES. liiton 
sekä RESUL:n mestaruuskilpailuihin.

PERINNEASEET 
Sastamala, Ma  nsuon rata lauantaina 25.3.2017 klo 11. 
Resul sääntöjen mukaan Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perin-
nepistooli (sääntö 4.2.A). 
• Perinnekivääri 100m 15ls makuu +15 ls pysty 
• Perinnekivääri ken  äammunta 150m 10 ls ma + 10 ls pysty 
• Perinnepistooli 50m 30 ls 
Sovelle  ujen sääntöjen mukaan.
• Perinnepistooli ”lyhyt” koulu 25m. Ennen v.45 mahdu  ava 

tarkastuslaa  kkoon (alle 18cm)
• Perinnekiikarikivääri 150m 10 ls, kaiken maailman so  las-

mallit, ennen  v.45 kertatuli tai itselataava kertatuli. Jalka 
so  laskelpoinen. Kiikari suurennus ammu  aessa max. 7x, 
teknises   max. 9x. Ei elektroniikkaa, valaistua ris  kkoa, valo-
piste  ä. Ei parallaksisäätöä.

Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara 
p. 050 3856288 tai sähköpos  lla misal @jippii.fi  yhdistyksit-
täin 18.3.2017 mennessä. Paikat täytetään ilmoi  autumisjär-
jestyksessä.

Sastamala, Ma  nsuon rata lauantaina 8.4.2017 klo 9. 
Resul sääntöjen mukaan Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perin-
nepistooli (sääntö 4.2.A).
• Perinnekivääri 150m 15 +15ls makuu (simuloitu 300m)
• Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls
• Perinnepistooli koulu 25m 30lks.
• Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25m 15+15 ls
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara p. 050 
3856288 tai sähköpos  lla misal @jippii.fi  yhdistyksi  äin 
31.3.2017 mennessä. Paikat täytetään ilmoi  autumisjärjes-
tyksessä.

RESERVILÄISAMMUNNAT (ent. Palvelusaseet)
Sastamala, Ma  nsuon rata. Lauantaina 29.4.2017 klo 9. 
Lajit: RESUL:n sääntöjen mukaiset PA 1, PA 2, PA 3 ja PA 4. 
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara 
p. 050 3856288 tai sähköpos  lla: misal @jippii.fi  yhdistyksit-
täin 22.04.2017 mennessä. Paikat täytetään ilmoi  autumis-
järjestyksessä. 

Pirkanmaan Reservipiirien ampumatoimikunta 

12.3.2017 KLO 18. 19.30 
ITSEPUOLUSTUSTAITOJA NAISILLE 
Itsepuolustuslajikoulu - Kung Fu - Thiếu Lâm 
perustuu perinteiseen kiinalaiseen Shao Lin 
- Kung Fu:n. Seuran pääope  aja on Nguyễn 
Văn Nguyên (musta vyö, 6 dan).  Ope  elemme 
itsepuolustusta TAMKin liikuntahallissa pää-
kampuksen ton   , Tekunkatu 5. Tapahtuma on 
maksuton ja voit tuoda ystäväsi ja perheen-jä-
senesikin mukaan. 
Ilmoi  autumiset: Päivi Mäkinen p. 0504119988 
tai paivi.makinen@kolumbus.fi 

19.4.2017 KLO 18  19.30 
SATAKUNNAN LENNOSTON ESTERATA
Ohjaajana kapt Juha Puus  nen, varalla ylil Jan-
ne Heikkilä. Reserviläisnaiset pääsevät kokei-
lemaan ja tutustumaan lennoston esterataan. 
Tiedustelut ja ilmoi  autuminen: 
Päivi Mäkiselle p. 050 411 9988 tai 
paivi.makinen@kolumbus.fi  12.3.2017 men-
nessä.

4.5.2017 KLO 18 SAUVAKÄVELY MAASTOSSA 
Paikka tarkentuu myöhemmin. Ota kaverikin ja 
eväät mukaan keväiselle iltalenkille. 
Ilmoi  autumiset: Päivi Mäkinen p. 0504119988 
tai paivi.makinen@kolumbus.fi . 

21.4.2017 KLO 17  18 PÄÄSEMME KURKISTA
MAAN TEATTERIN KULISSEIHIN TAMPEREEN 
TYÖVÄEN TEATTERISSA
Samalle päivälle on vara  u tea  erilippuja näy-
telmään ”Mielensä pahoi  ajan Suomi”, Tuo-
mas Kyrö. Liput 38€/ kpl. Liput pitää lunastaa 
21.3 mennessä. 
Sitovat ilmoi  autumiset Ritva Nurmilolle 
p. 041 529 1163 tai ritva.nurmilo@  n   .net 
15.3. mennessä ja maksut 17.3. mennessä yh-
distyksen  lille FI09 5730 0820 5351 16. Paikko-
ja on rajoitetus  . ”Kurkistukseen” voivat muut-
kin kuin jäsenet tulla, jos on  laa. 

Facebookissa ja ko  sivuiltamme on lisää ajan-
kohtaista  etoa tulevista ja tarinoita menneistä 
tapahtumistamme. Olet lämpimäs   tervetullut 
tekemään kanssamme vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä. 

Ota kaveri tai kaikki kaverit mukaan. 
Vaikka tulet yksin, meillä et ole yksin. 

www.reservilaislii  o.fi /
tampereenseudunreservilaisnaiset

TAMPEREEN SEUDUN 
RESERVILÄISNAISTEN TAPAHTUMIA
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Pirkan Viesti 1  2017

Kokouskutsu

MAANPUOLUSTUSJUHLA ja

PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 

PIRKANMAAN PIIRI RY:N 

KEVÄTKOKOUKSET

TORSTAINA 30.3.2017 KLO 17–20.30 

Oriveden seurakuntakeskus
Latokartanontie 5, Orivesi

Maanpuolustusjuhlan ohjelma:

Ilmavoimien Soittokunta 
Avaussanat

Esitelmä: sotilasprofessori, eversti Mika Hyytiäinen 

”Hybridisodankäynti ja paikallispuolustus” 
Huomionosoitukset

Päätössanat

Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00
Maanpuolustusjuhla klo 18.00–19.20

Piirien kevätkokoukset klo 19.30–20.30

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
määräämät kevätkokousasiat.

Tervetuloa!
Piirihallitukset

Järjestäjinä: Oriveden Reserviupseerikerho ry, 
Oriveden Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry

Oriveden Maanpuolustusnaiset ry

Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

KEVÄTKOKOUS

Järjestetään tiistaina 25.4.2017 alkaen klo 18.00

PAIKKA: Ravintola Vaskitähti,  

Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere

Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00–18.00 

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on kiristynyt ja 
Ukrainan alueella on käynnissä sotatoimia. 

Suomen puolustusvoimat on kohottanut valmiuttaan.

ESITELMÄ: Puolustusvoimien valmiuden kohottaminen 

Everstiluutnantti Marko Alamäki.

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n

sääntömääräiset kevätkokousasiat. 

Lisäksi käsitellään johtokunnan täydentäminen 

ja kunniajäseneksi kutsuminen

Huomionosoitukset

Pukeutumissuositus: Itsenäisyytemme 

100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 

tumma puku ja isot kunniamerkit tai paraatipuku.

Tervetuloa

 Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta

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

TAMPEREEN  RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
21.3.2017 klo18.00

Siivikkalan maja

Vasamantie 238

Palkitsemiset

Kokousesitelmä

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat 

ja yhdistyksen sääntöjen tarkistaminen

 Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä 

osoitteesta Väinölänkatu 2 klo 17.15 ja takaisin. 

Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen maanantaihin 20.3. 

mennessä sähköpostilla: 

tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi  tai 

puheenjohtajalle 040 557 6952.

TERVETULOA

Hallitus

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N

JA IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET

pidetään IKATA:n Harmonikkamuseon tiloissa

tiistaina 28.03.2017 klo 18.00.

Kahvitarjoilu!

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Hallitukset

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

Kevätkokoukset torstaina 16.3.2017 klo 18.00

Härkikuja 6, Hämeenkyrö
Esillä vuosikokousasiat.

Kahvit 

Tervetuloa!         Hallitukset. 

NOKIAN RESERVIUPSEERIT RY:N,

NOKIAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

kevätkokoukset pidetään keskiviikkona 22.3.2017

Paikka: Patria Aviation Oy, 
Linnavuorentie 2, Linnavuori.

Portilla tulee olla klo 16.00, mukana henkilöllisyystodistus. 

Ilmoittautumiset etukäteen 
NRU 050 365 2012 / Erkki Asmala tai 

Maanpuolustusnaiset 050 517 5606 / Mariitta Hurme.

Aloitetaan tehdaskierroksella. 

Tervetuloa!
Hallitukset

VAMMALAN RESERVILÄISET RY:N  

KEVÄTKOKOUS 

ti 7.3.2017 klo 18.00.
Lounean kokoustila, Sastamala. 

Käynti Kirkkokadun puolelta.

Kahvitarjoilu.
 Tervetuloa!              Johtokunta

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY

KEVÄTKOKOUS

25.4.2017 alkaen klo 18.00

Reserviläistoimistolla, Väinölänkatu 2. 

Tilaisuudessa puhuu sotaveteraani Aimo Reinikainen 

aiheesta ”Suomen kohtalon vuodet”.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

kevätkokoukselle määräämät asiat.

 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu

Tervetuloa!            Hallitus

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET pidetään

Ylöjärven SRK-keskuksessa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

TIISTAINA 14.3.2017 klo 18.00 alkaen.

 Tilaisuuden aluksi esitelmä.

Tervetuloa!
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Reserviupseerit ry

Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

kokouskutsut

KANGASALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N

KANGASALAN RESERVINALIUPSEERIT 

– RESERVILÄISET RY:N

sääntömääräiset kevätkokoukset pidetään 
keskiviikkona 22.3.2017 klo 17.30 alkaen

Kangasalan lukiolla os. Finnentie 42

Ohjelma:

17.30 kahvit

18.00 kokousesitelmä, jonka jälkeen
yhdistysten kevätkokoukset

Kokousesitelmän pitää Pirkanmaan aluetoimiston
päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki.

 Tervetuloa!
Kangasalan Reserviupseerikerho ry

Kangasalan Reservinaliupseerit – Reserviläiset ry
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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.

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 Kodinkonehalli Oy, 
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
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
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Tiedätkö?

V
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuinka suuri on puolustusministeriömme hallinnonalan 
budjetti tänä vuonna?

2. Kuka valittiin tammikuussa vuoden 2016 
sotilasurheilijaksi?

3. Minkä aluksen merivoimamme asetti tämän vuoden 
alusta Naton täydentävän toiminnan joukkopooliin?

4. Viime joulukuussa ilmestyi 
Maanpuolustuskurssiyhdistyksen Maanpuolustus-
lehden juhlanumero. Kuinka monta vuotta lehti on 
ilmestynyt?

5. Minkä puolustusvoimiemme organisaation osa 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on?

6. Mikä on maavoimiemme Leopard-
taistelupanssarivaunujen valmistusmaa? 

7. Mikä joukko-osasto on Pahkajärven ampuma-alueen 
pääkäyttäjä?

Pirkan Viesti myös 
Facebookissa!

Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

Ostamalla PMT:n jäsen-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

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

TTe
nna
PPPPPikP
(((kkko(

PPyPyö
IIkkII un
Ruos
teräs

rkanviesti.firkanviesti.fi Lauku
harma

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

5€5€
2 kpl2 kpl

25€25€

Leijonavyö

Nahkainen laadukas kään-
tövyö. Sopii myös naisille.
(musta/viininpunainen)

Nyt uusi erä 
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 

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

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!

Pirkan Viesti 1  2017
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Kiitämme tuestanne!



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

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

posti@viitasenhautaustoimisto.fi 
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

 Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

���������	��
���������
����
���	��
����

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy Puh. 2606 500

www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

K
iit

ä
m

m
e
 

tu
k
ijo

it
a
m

m
e
!

• 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!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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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

www.hyxal.fi 

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

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 1  2017
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Pirkanmaan reservipiirien 
Maastotoimikunta tiedottaa

TULEVIA MAASTOTAPAHTUMIA 2017
11.-12.3.  Maastotaidot naisille, Pirkkala (www.mpk.fi )
1.4.  .........GPS-teemapäivä, maksuton, Tampere. Lisätied. Tensulta.
8.4. .........Kartat, koordinaatit ja suunnistus (www.mpk.fi )
8.4. .........TaKoRU partiotaitokilpailu ja ORUP-kisa. (www.mpk.fi )
8.4. .........Hygieniapassikoulutus, Pirkkala (www.mpk.fi )
huhtikuu Jotoskoulutus-teemailta
22.4. .......Jotoskoulutus-toimintapäivä
23.4. .......Köysilaskeutumiskoulutus, Tampere.
5.-7.5. .....NASTA 2017, Parolannummi. (www.mpk.fi )
12.-13.5. ..Kevätyön koukkaus, Ikaalinen (jotos)
12.-13.5. ..Turvallisesti vesillä, pelastaminen ja ensiapu, Mänttä
 (www.mpk.fi )
20.-21.5. ..Maanpuolustusnaisten Kyrös-jotos, Hämeenkyrö 
 (www.mpk.fi )
27.-28.5. ..Maastossa liikkumisen perusteet  (www.mpk.fi )
16.-18.6. ..Sotilastaitokilpailu, Loppi, järjestää Stadin Sissit
18.-19.8. ..Suviyön jotos, Sastamala. 
25.-27.8. .Henkiinjäämiskurssi (www.mpk.fi )
2.9. .........Reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.fi )
8.-10.9. ...PAHKIS sissijotos.
22.-24.9. ..RESUL:n syysjotos, Rauma.
30.9. .......Kyber-koulutuspäivä (www.mpk.fi )
6.-8.10. ...Maastotaidot naisille (www.mpk.fi )

Maanpuolustusnaisten Liiton 
valtakunnallisen maastovaellus, 
Kyrös-jotos, järjestetään touko-
kuun 20.-21. päivinä Hämeen-
kyrön kumpuilevissa maastois-
sa. Jotokselle osallistuu arviolta 
noin 160 naista ympäri Suomea 
4-5 naisen partioissa.

Viikonlopun aikana partiot 
jotostelevat metsässä yhteen-
sä noin 15 kilometrin lenkin 
suorittaen erilaisia rastitehtäviä. 
Yöpymisrastilla tukeudutaan 
seurakunnan leirikeskuksen 
huoltotiloihin, majoitus tapah-
tuu puolijoukkueteltoissa. Jo-
toksella on myös yleisörasti, 
jossa yleisö voi seurata partioi-
den rastitoimintaa. Tämä ras-
ti on lauantaina heti avajaisten 
jälkeen.

Kyrös-jotos tuo viikonlopuksi 
sutinaa Hämeenkyrön metsiin

Jotoksen järjestelyistä vas-
taa Hämeenkyrön Seudun 
Maanpuolustusnaiset ja jo-
toksen johtajana toimii Eli-
na Paukkunen. Jotos toteute-
taan yhteistyössä muun muassa 
Puolustusvoimien ja MPK:n 
kanssa. Tapahtuman huolto to-
teutetaan MPK:n huoltokurs-
sina, jonka osallistujat pääse-
vät viikonlopuksi tosi toimiin 
huoltaessaan ja ruokkiessaan 
jotostelijat maasto-olosuhteissa. 
Yhteistyössä ovat mukana myös 
Hämeenkyrön kunta ja seura-
kunta sekä alueen reservijärjes-
töt. Jotoksen rastitoiminnasta 
vastaavat reserviläiset Pirkan-
maan alueelta. Jotoksen johta-
jalle voi ilmoittautua mukaan 
rastitoimintaan.

Jotosjärjestelyt on aloitettu hy-
vissä ajoin liki vuosi sitten. Jotos 
on hämeenkyröläiselle yhdistyk-
selle melkoinen ponnistus, joka 
ei onnistuisi ilman toimivaa joto-
sorganisaatiota. Jokainen nainen 
järjestelyorganisaatiossa on in-
nolla mukana vastaamassa omas-
ta vastuualueestaan. Jotos on ak-
tivoinut yhdistyksen toimintaa 
entisestään ja mukaan toimin-
taan on saatu uusia jäseniä.

Jotokselle kannattaa kerätä 
4-5 naisen partio mahdollisim-
man nopeasta ja ilmoittautua 
MPK:n sivujen kautta. Mukaan 
mahtuu rajallinen määrä parti-
oita.    

Yhdistysten jäsenhankintaa py-
ritään vauhdittamaan tänäkin 
vuonna henkilökohtaisella jä-
senhankintakilpailulla. Vuoden 

2017 kilpailun tuloksia lasket-
taessa huomioidaan jokainen, 
vuoden 2017 aikana jäsenmak-
sunsa ensimmäistä kertaa mak-

sanut, uusi jäsen. Jäsenhankin-
takilpailuun osallistuu jokainen 
liittoon saapunut, sähköinen 
tai paperinen ilmoitus uudes-
ta jäsenestä, johon on selkeäs-
ti merkitty tieto siitä, kuka on 
jäsenhankkija. Lisäksi mukaan 
lasketaan suoraan jäsenrekiste-
riin tallennetut, uudet jäsenet. 
Mukaan ei lasketa niitä hen-
kilöitä, jotka ovat jo jäsenenä 

jossain toisessa liiton jäsenyh-
distyksessä tai joiden jäsenyyttä 
yhdistys ei hyväksy.

Jäseneksi voi liittyä esimerkik-
si pirkanviesti.fi  etusivulla olevan 
painikkeen kautta. Paperisia jä-
senliittymislomakkeita saa yh-
distysten toimihenkilöillä. 

Käynnissä on Reserviläisliiton 
ja Pirkanmaan reserviläispiirin 
jäsenhankintakilpailut. Palkin-
not näissä ovat seuraavat: Val-
takunnallisen kilpailun voittaja 
500 euron matkalahjakortti tai 

vastaava tuki yhdistyksen toi-
mintaan.

Vähintään 20 jäsentä M05-
 maastopuku, 15 jäsentä hotel-
lilahjakortti, 10 jäsentä RES-
puukko, 5 jäsentä RES-vyö, 1 
jäsen RES-lippalakki.

Reserviläispiirin jäsenhankinta
palkinnot (Inttistore lahjakort-
ti): Eniten jäseniä hankkinut 
100 euroa, 2.–5. eniten jäseniä 
hankkineet 50 euroa ja 6. –10. 
eniten jäseniä hankkineet 30 
euroa.    

Reserviläisliiton jäsenhankintakilpailu käynnissä

www.tuulilasimyyn  .fi 
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(Kysymykset sivulla 12)

Tiesitkö että?

V
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1. 2,8 miljardia euroa
2. Judoka, reservin vänrikki Jaana Sundberg
3. Miinalaiva Uusimaan 
4. 50 vuotta
5. Maanpuolustuskorkeakoulun 
6. Saksa
7. Karjalan prikaati

SRA-AMPUJA KURSSI ALKAEN 19.3.2017

Pirkanmaa, Sastamala, Matinsuon ampumakeskus. Vammalan 
Reserviläiset järjestää Sastamalan Matinsuolla pidettävän SRA-
kurssin. Kurssi alkaa sunnuntaina 19.3.2017. Tällöin teoriakurssi 
sekä sen päätteeksi teoriakoe. Kurssin hinta on 40 euroa. (sisältää 
opetuksen, kokeen, kahvit, pikkupurtavaa ja 1 ampumakoeker-
ran). Teoriakokeen läpäisyn jälkeen on mahdollista osallistua käy-
tännön harjoituksiin VamRES harjoitusvuorojen ohessa. Ampu-
makoekertoja järjestetään useampia. SRA kortista Resul laskuttaa 
erikseen oman taksansa mukaisesti. 

Kurssille tullessa on esitettävä: RESUL jäsenliiton jäsenkortti ja Re-
serviläisen ampumaturva tai SAL kilpailulisenssi. Kurssilla ei opeteta 
sinällään nopeaa  ammuntaa, joten hyvä pistoolin perusampumataito 
tarpeen. Jos haluat ilmoittautua kurssille tai lisätietoja niin lähetä email 
misal @jippii.fi . Tämän jälkeen saat ohjeet, jolla maksat ilmoittau-
tumis-/kurssimaksun. Kurssipaikat täytetään nopeimmat ilmoittau-
tujat saavat paikat systeemillä.

SRA-TUOMARIKURSSI 17.–18.3.2017

Pirkanmaa, Sastamala, Matinsuon ampumakeskus. SRA tuo-
marikurssi järjestetään Matinsuon ampumakeskuksessa 17.-
18.3.2017. Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa kurssilaisel-
le SRA-tuomarin statuksen. Kurssille osallistuminen edellyttää 
mm. voimassa olevaa SRA-ampujan statusta ja SRA-kilpailu-
kokemusta sekä vakuutusten voimassa oloa. Kurssi aikataulu Pe 
17.3 klo 17-20 ja 18.3 klo 9-18. Kurssille tarvitaan mukaan pis-
tooli, lippaat, asevyö, lipastaskut, pistoolikotelo ja kivääri, lip-
paa t, lipastaskut sekä panoksia. Kurssin hinta 60 euroa. Lisä-
tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen osoitteesta misal @jippii.fi .  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi toteutuu, jos 
osallistujia vähintään 8kpl.

KAKSIPÄIVÄINEN PISTOOLI&KIVÄÄRI -KURSSI 
SASTAMALASSA 3.─ 4.6.2017

Koulutuksesta vastaa Ukontaito koulutuspalvelut. Tällä kurssilla 
harjoitellaan aseenvaihtoa, suojankäyttöä, liikkeestä ammuntaa 
ja eri ampuma-asentoja. Lisäksi käydään läpi varusteiden sijoitte-
lua ja erityyppisten kiväärin kantohihnojen käyttöä. Ensimmäise-
nä päivänä harjoitellaan perusteet aseenvaihdoista sekä muutamia 
tekniikoita pistoolilla ja kiväärillä. Pistooliammunnasta harjoitel-
laan ampuminen ja lippaanvaihdot pelkästään asekädellä. Kivää-
riammunnasta harjoitellaan ampuminen tukikäden puolelta. Tä-
män jälkeen tehdään harjoitteita suojan käytöstä sekä liikkeestä 
ammunnasta.

Huom! Kaikissa harjoitteissa ammutaan molemmilla aseilla. Ne 
ovat siis jatkuvasti yht’aikaa kannossa.

Toisena päivänä syvennetään ensimmäisen päivän oppeja ampu-
malla erilaisista ampuma-asennoista, sekä ammutaan stage-tyyp-
pisiä harjoitteita. Kurssille tarvitset itselataavan pistoolin sekä ki-
väärin, kotelon pistoolille, kantohihnan kiväärille, (suosittelemme 
pikasäädettävää 2-pistehihnaa) 3 lipasta/ase, kantolaitteet kaikille 
lippaille ja kuulon ja näön suojaimet. Pistoolinpatruunoita tarvit-
set 350 ja kiväärinpatruunoita 400.

Tämä kurssi on jatkoa toiminnallinen pistooli- ja kivääri am-
muntakursseille. Osallistujalla tulee olla hyvät perustaidot pis-
tooli- ja kivääriammunnasta, esim. SRA tai TA-status. Kurssin 
hinta 190 euroa, sisältää kahvit ja makkarat. Osallistujamäärä 
on rajoitettu ja kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita tulee 
tarpeeksi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset misal @jippii.fi .

VAMMALAN RESERVILÄISET RY:N 
AMPUMAKURSSIT

Vammalan Reserviläiset ry järjestää reserviläisammunnan tu-
tustumispäivän Sastamalassa Matinsuon radalla 2.4.2017. Päi-
vän aikana pääset kokeilemaan ammuntaa reserviläiskiväärillä ja 
-pistoolilla sekä perinnekiväärillä ja -pistoolilla. Samalla saat tie-
toa eri ammuntalajeista sekä keväällä alkavasta VamRES Reser-
viläisammuntakoulusta.

Päivän hinta 20 euroa sisältäen ammunnat ja kahvi + makkara. 
Paikalla myös laser-aseita, joita voi kokeilla.

Tilaisuuteen pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Paikkoja 
rajallinen määrä. Mikäli haluat ilmoittautua tai lisätietoja, ota 
yhteyttä: misal @jippii.fi .

RESERVILÄISAMMUNNAN 
TUTUSTUMIS PÄIVÄ 

SASTAMALASSA 2.4.2017

- Hrr. Onpas kylmä aamu, tokaisi lähes jokainen aa-
mun ensimmäiseen erään ilmoittautuva. Valtakunnal-
linen pakkasvaroitus oli meteorologien taholta annettu 
ja säänhaltija piti siitä kiinni.

Niin pitivät kilpailijatkin aseensa kahvasta ja tulosta 
syntyi. Väliin tietysti istuttiin alas ja vaihdettiin kuulu-
misia tai keskityttiin omaan tulevaan suoritukseen. Pir-
kanmaan Reserviläispiirin ilma-aseiden mestaruuskil-
pailut käytiin leppoisassa ilmapiirissä Nokian Seudun 
Ampujien Pekka Niemelän toimiessa kilpailun johta-
jana. Mukana oli ampujia 10 eri yhdistyksestä.

Palkinnoksi jaettiin perinteiset piirin mitalit ja nautit-
tiin kupposet kahvia emännän leipoman suussasulavan 
piiraan kera. Nähdään taas vuoden kuluttua tai aikaisem-
minkin, sillä lähestulkoon kaikki ilma-aseampujat osal-
listuvat myös piirin ruutiaseiden mestaruuskilpailuihin. 

Kilpailutuloksia löydät sivulta: www.pirkanviesti.fi /
ammunta/kilpailutoiminta

  Eeva-Liisa Isosaari

Ilma-aseiden mestaruudet ratkottiin Nokialla
Jutustelua ja koelaukauksia sekä pitkän kokemuksen tuomaa rauhallisuutta.

Kiväärimiesten asujen nykymuotia.

Juupajoen Reserviläisten ekoase oli kovassa käytössä 
Juupajoen joulumessuilla. Valvojana oli Jukka Joki-
nen. Tapahtuman yhteydessä yhdistykseen liittyi myös 
kolme uutta jäsentä.

Infoa yhdistyksen jäsenille 
tulevista tapahtumista 
Juupajoen Reserviläiset ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 26. helmikuuta 2017 

Juupajoen Reserviläisten toimintaa
klo 17.00 Oriveden Värin tiloissa. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sään-
tömuutosesitys sekä velvoitesopimus Juupajoen So-
taveteraanien kanssa. Kokouskutsu on lähetetty jä-
senille postitse.

Maaliskuun 13. päivä kello 18.00 yhdistys asettaa 
kunniavartion ja laskee seppeleen sankariristille.

  Jukka Tuomaala

Ekoase-ammuntaa valvoi Jukka Jokinen.

  Tammisunnuntaina Juupajoella laskettiin seppele val-
koisten hautamuistomerkille. Taustalla Juupajoen ”mut-
terikirkko”.


