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Helteistä heinäkuuta
Kevät on takanapäin ja kesän pitäisi
olla hehkeimmillään. Osa saattaa olla
jo lomansakin pitänyt. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ei lomaile vaan
olemme valmiudessa 24/7.
Reserviupseeripiirin hallitus teki päätöksen hakea liittojen yhteistä syyskokoustapahtumaa Tampereelle 2019.
Tähän päätökseen ovat yhtyneet Pirkanmaan Reserviläispiiri, Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri
ja Pirkanmaan Kiltapiiri. Päätös kokouspaikasta tehdään liittotasolla syksyllä 2017. Uskon ja luotan Pirkanmaan
maanpuolustusväen kykyihin ja taitoihin järjestää tämä mittava suurtapahtuma Tampereella 2019. Tuolloin kokoustavat Suomen Reserviupseeriliitto,

Reserviläisliitto, Maanpuolustusnaisten
Liitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto
sekä Reserviläisurheiluliitto. Edellinen
vastaava tapahtuma oli Lappeenrannassa viime syksynä. Väkeä tilaisuudessa
on runsaasti ja majoituspaikkoja pitää
löytyä noin 600 hengelle. Iltajuhlaan
osallistuu noin 500 henkeä. Kokoustiloja on oltava viidelle liitolle ja kiinnostavaa ohjelmaa seuralasille. Tapahtuman järjestäminen vaatii sitoutunutta
väkeä ympäri Pirkanmaata. Lisäksi tarvitaan ehkä jonkinlaista ”lobbausta”
liittojen taholle, jotta asia varmistuu ja
saamme juhlan Pirkanmaalle. Käyttäkää siis kaikkia suhteitanne asian varmistamiseksi!
Tiedotuskanavamme Pirkan Viesti

on ilmestynyt 60 vuotta. Se on edelleen nuorekas ja uusiutuva lehti sekä
paperilla että verkossa. Ei saa jäädä kuitenkaan ”tuleen makaamaan” vaan liikkeellä pitää olla ja huomioida jäsenistön tarpeet. Media-maailma muuttuu
ja Pirkan Viesti muuttuu sen mukana.
Jäsenistöllämme on ollut onni saada
lehden vetäjiksi aktiivisia ja ammattitaitoisia toimijoita, niin ennen kuin
nytkin.
Suomi 100 vuotta tapahtumat jatkuvat koko vuoden. Nyt meillä on aivan
erityinen syy muistaa veteraaneja, jotka tekemillään uhrauksilla mahdollistavat tämän juhlavuoden vieton. Ilman
heidän maanpuolustustahtoaan saattaisimme viettää erilaista voitonpäivän

juhlaa. Reserviläisten kunnia-asia on
huolehtia veteraanien perinnetyöstä ja
saattaa heidän tekonsa myös jälkipolvien tietoisuuteen.
Ari Paukkunen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Pirkanmaan Reserviläispiiri 60 vuotta aktiivista
toimintaa 100-vuotiaan isänmaamme hyväksi
Kuluva vuosi 2017 on ollut ja tulee
vielä olemaan piirissämme 60 vuotisjuhlallisuuksien sävyttämä. Takana
on kevättalven Rekry -messut Pirkkahallissa, missä Tasavallan presidentti
Sauli Niinistökin vieraili osastollamme. Takanapäin on myös massiivinen
60-vuotistapahtuma maanpuolustusjuhlineen Ideapark kauppakeskuksessa.
Juhlavuotta jatkamme syksyllä palkitsemistilaisuudella sekä museomatkalla
Hämeenlinnaan tai Tuusulaan. Osallistumme myös 20.9. reserviupseeripiirin
kanssa Tullinaukion Rekry -messuille.
Näistä tapahtumista tiedotamme myöhemmin Pirkan Viestissä ja nettisivuillamme.
Vuosi 2017 on muutenkin merkityksellinen vuosi ei pelkästään Pirkanmaan
Reserviläispiirille vaan koko Suomelle. Kukaan ei ole voinut välttyä kohtaamasta Suomi 100 teemoitettuja julisteita ja banderolleja ympäri Suomea
pidettävissä pienissä ja vähän isommissakin tapahtumissa. Omalta kohdaltanikin vuodesta 2017 tulee merkityksellinen, sillä menossa on viimeinen vuosi
piirimme puheenjohtajana.
Yllättävän paljon on mahtunut näihin kuuteen puheenjohtajavuoteeni.
Työtä on helpottanut suuresti asiansa
osaava piirihallitus ja toiminnanjohtaja sekä aina aktiivinen ja osaava sihteerimme Raimo Ojala. Jäsenyys Reserviläisliiton hallituksessa sekä Pirkanmaan
Maanpuolustuksen Tuen hallituksessa
ovat tuoneet mielenkiintoista lisäväriä piirin asioiden lisäksi. Isoja asioita

on päätetty liiton hallituksessa näinä
hallitusvuosinani muun muassa liiton
60-vuotisjuhlat, aselakiuudistukseen
tehdyt kannanotot, yhdistysten-, piirien- ja liiton sääntöuudistukset, vain
muutamia mainitakseni.
Piirin asioissa olen pyrkinyt painottamaan toiminnan tärkeyttä. Etenkin ns.
omaan lajiini eli ammuntaan ja sen toimintaedellytysten sujuvuuteen olemme
ampumatoimikunnassa kiinnittäneet
suurta huomiota. Sillä niin kuin tiedetään, ammunta on meidän toiminnoistamme eniten uusia jäseniä yhdistyksiin
vetävä laji. Toivotaan, että jatkossakin
saamme käyttää Satakunnan lennoston ratoja veloituksetta hyväksemme.
Tämän takaamme sillä, että toimimme radoilla varuskunnan ohjeistusten mukaisesti. On ollut myös hienoa
seurata Henkisen maanpuolustuksen
toimikunnan opiskelijoille suunnatun
TURPO kisan voittokulkua, vuosi vuodelta lisääntyvä osanottajamäärä kertoo
hyvin järjestetystä tapahtumasta. Myös
maastotoimikunnan toiminnan runsas
lisääntyminen on otettu piirissä lämmöllä vastaan. Onhan maastotoiminta
myös yksi reserviläisen perustaidoista.
On ollut hienoa seurata kokeneitten vetäjien toimintaa kaikissa piirien yhteississä ja piirimme omissa toimikunnissa.
Takaiskuiltakaan emme ole välttyneet,
esimerkiksi perinteinen Hämeen Hölkkä jouduttiin henkilöstöpulan vuoksi
perumaan viime syksynä. Tälle vuodelle
olemme pyytäneet tueksemme MPK:n,
jonka henkilöstön turvin saamme jäl-

leen kerran Hämeen Hölkän ohjelmistoomme. Uudet toimijat ovat tuoneet
myös runsaasti kehittämisideoita tapahtumaan, näitä jalostetaan jo myös
ensi vuoden tapahtumaa.
Hankimme myös piirille kaksi kappaletta messutelttoja, joiden käyttö onkin
ollut varsin ahkeraa. Telttojen ja niissä
tapahtuvan eko-aseammunnan ansiosta
olemme saaneet eri tilaisuuksissa ympäri piiriä erittäin paljon huomiota osaksemme.
Näkyvyys ja tunnettuus ovat olleet
viimevuosina runsaasti esillä myös liiton toiminnassa. Edellisen puheenjohtajan Mikko Savolan aikana liiton tunnettuuden lisääminen ja edunvalvonta
olivat toiminnan pääkohtia. Kaikki
nämä ja monet muut toimintaan ja näkyvyyteen satsatut toimet auttoivatkin
pari vuotta laskussa olleen jäsenkasvun
taas nousuun. Samaa suunnan muutosta toivomme myös piirissä. Viime
vuosi olikin jo, toki hiuksen hienosti, mutta kuitenkin positiivinen jäsenkasvun suhteen. Uskon, että menossa
oleva oma juhlavuotemme, kuin myös
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi tapahtumineen sekä epävakaa tilanne niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa
herättävät ihmisiä ajattelemaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen tärkeyttä.
Piirin juhliessa ei pidä unohtaa Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen
julkaisemaa piirilehteämme Pirkan
Viestiä, jonka ensimmäinen numero
ilmestyi miltei tasan vuosi siitä, kun
piirimme oli perustettu. Kädessäsi ole-

va Pirkan Viesti onkin normaalia tukevampi muun muassa siihen kerätyn
Pirkanmaan Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlavuoden aineiston johdosta. Jälleen kerran on päätoimittaja Sirkka
Ojala yhdessä tiedotustoimikunnan
kanssa saanut toimitettua, tällä kertaa
hieman juhlavamman, valtakunnallisestikin tunnustetun piirilehtemme.
Puolet juhlavuodesta on vielä jäljellä,
käykää juhlavuoden tapahtumissa juhlistamassa niin 60 vuotiasta piiriämme
kuin 100 vuotiasta isänmaatamme.
Niin kuin edeltäjäni Esko Raskila sanoi luovuttaessaan puheenjohtajan tehtävät minulle kuusi vuotta sitten; marssi jatkuu. Omalta kohdaltanikin marssi
varmasti jatkuu vahvasti Pirkanmaalaisen vapaaehtoisen maanpuolustustyön
rytmittämänä.
Parhaimmat onnittelut 4.6 ylennetyille ja huomionosoituksen saaneille.
Hyvää aktiivista ja rentouttavaa kesää!
Juha Moijanen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiirin ry
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Pirkan Viesti osana
kokonaismaanpuolustusta
Tiedotus on tärkeässä asemassa ollut
aina ja erityisesti tänä päivänä, kun uutisointi on entistä nopeampaa ja monipuolisempaa. Lukijalla saattaakin olla
vaikeuksia selvitä tiedotuksen tulvasta ja
erityisesti löytää sen tiedon kultajyvän,
jota oli hakemassa. Pirkan Viesti-lehti
on 60 vuoden ajan ollut Pohjois-Hämäläisten ja myöhemmin Pirkanmaalaisten tiedon kultajyvä, mikä liittyy
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
ja siitä tiedottamiseen. Kun hetken
mietimme, mikä on yhdistystoiminnassa keskeisimpiä asioita, millä jäsenet
saavat tietoa omasta yhdistyksestä ja sen
toiminnasta, niin vastaus löytyy oikeasta ja kiinnostavasta tiedottamisesta. On
vaikea kuvitella tuloksiin pyrkivää yhdistystä, joka ei haluaisi kertoa itsestään
ja toiminnastaan mitään. Jäsenten perusoikeuksiin kuuluu tiedonsaanti yhdistyksen toiminnasta.
Nykyisin tiedottamisen vain pitää olla
entistä ”yksinkertaisempaa”, sillä nykyihminen ei jaksa lukea kovin pitkiä
tekstejä ja vielä, että ymmärtää kirjoitetun tekstin. Olemme tottuneet entistä enemmän iltalehtien lööppien tyyppiseen maailmaan. Varsinkin nuorilla,
jotka ovat kasvaneet SOME-maailmassa, niin jo kahden lauseen ja pitempien virkkeiden sisällön ymmärtäminen
tuottaa välillä vaikeuksia, näin kertoo
eräs opettaja, joka on kahdenkymmenen
vuoden aikana seurannut lukutaidon kehittymistä. Yksi syy tähän on myös se,
että vanhemmat eivät lue enää lapsilleen
iltasatuja tai kirjoja, kuten aiemmin.
Tutkimuksen mukaan ne lapset, jotka oppivat lukemaan hyvinkin pieninä
myös pärjäävät elämässä keskimääräistä
paremmin. Olisikohan tässä meille vanhemmille ja isovanhemmille yksi tärkeä
tehtävä tuleville sukupolville. Luetaan
lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Se
on varmasti myös Isänmaallinen teko.
Varhaisessa vaiheessa lukemaan oppinut
nuori osaa erottaa oikean ja väärän asian,
koska ymmärtää sen eron.
Pirkan Viesti pirkanmaalaisten
kokonaismaanpuolustustiedotuksen kulmakiveksi
Ehdotus on tarkoitettu vakavasti otettavaksi ja omistajatahojen mietittäväk-
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Paperilehti on
edelleen tärkeä
kanava tiedon
jakamiseen
jäsenistölle

si. Voisiko yksi tai kaksi numeroa jakaa
vaikka kaikkiin Pirkanmaalaisiin talouksiin, jossa lehden jutut ja pinopisteet
ovat entistä enemmän kaikkia kansalaisia koskettavia. Tämä tietysti tarkoittaa
myös PMT:lle lisää pohtimista talouden
ja resussoinnin kanssa, mutta ehdotusta
on hyvä pohtia ja siihen liittyviä käytännön toimia. Kokonaismaanpuolustuksellinen näkökulma on myös valtiovallan
tahtotila. Alati muuttuvassa turvallisuusympäristössä malli on tullut maallemme luonnolliseksi toimintamalliksi. Varsin tärkeässä roolissa tulisi kuitenkin
olemaan sähköinen viestintä eri muodoissaan. Esimerkiksi uutiskirje tyyppinen uutisointi palvelisi jäsenistöämme
entistä paremmin ja mahdollisesti, niin
halutessamme myös koko Pirkanmaata.
Askel tähän suuntaan olisi iso, mutta selvittämisen arvoinen.
Pirkan Viesti on historiassaan viestinyt
ja toiminut maanpuolustusjärjestöjen
näköislinkkinä, juttujen ja kuvien muodossa. Vuosien saatossa lukijat ovat saaneet hienon yleiskatsauksen jäsentensä
eri toimintamuodoista ja tapahtumista.
Tässä viestinnässä on myös puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys olleet keskeiset yhteistyökumppanit.
Kiitos kuuluu myös Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen neuvottelukunnan
jäsenille ja yrityksille, jotka ovat vuosien
saatossa mahdollistaneet taloudellisesti
Pirkan Viestin ilmestymisen. Erityinen
kiitos kuuluu lehden avustajille ja päätoimittajia Sirkka Ojalalle.
Toivotan kehittyvälle jo seniori-ikään
ehtineelle Pirkan Viestille parhaimmat onnittelut ja kaikille sen lukijoille oikein hyviä lukuhetkiä ja energistä kesää.
Esko Raskila
puheenjohtaja
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry

Suomi täyttää 100 vuotta. Sitä juhlitaan
monin tavoin ympäri maata. Maanpuolustusjärjestöjen Nuku rauhassa
-tapahtumat eivät varsinaisesti ulotu
Pirkanmaalle lukuun ottamatta tänne
suunniteltua seminaaria. Toivottavasti
se toteutuu. Isäni oli syntynyt vuonna
1917, hieman ennen itsenäisyyttä, joten
minulla ei tuosta alku-ajasta ole sukutarinoita kerrottavana.
1950-luku oli se vuosikymmen, milloin reserviläistoiminta laajeni kansalaisten keskuudessa ja järjestäytyminen kerhoiksi ja yhdistyksiksi alkoi.
Valtakunnallisten liittojen ja yhdistysten väliin perustettiin piiritaso myös
Pohjois-Hämeessä. Olin tuohon aikaan koululainen ja asuin Tampereen
kaupungin Hyhkyn kaupunginosassa.
Edellisenä vuonna Urho Kekkonen oli
aloittanut ensimmäisen presidenttikautensa samanaikaisesti yleislakon kanssa. Tuosta ajasta muistan, kuin lakossa
olleen äitini kanssa laskimme potkukelkalla mäkeä alas Ylä-Voimalta AlaVoimalle. Olimme käyneet kaupungilla
kelkkaillen, koska rollikat eivät kulkeneet. Reserviläistoiminta ei kuulunut
perheemme harrastuksiin isäni palvellessa armeijassa.
Naiset olivat toiminnassa mukana
miestensä ohella naisjaostoina järjestäytyen omiksi yhdistyksiin, piireihin ja
liittoihin hieman myöhemmin. Eikös
sitä sanota, että menestyvän miehen takana on aina nainen? Nykyään tämä voi
olla myös toisinkin päin. Itse tulin mukaan toimintaan 1990-luvun puolessa
välissä veljenvaimon pyytäessä. Nokialaiset saivat silloiseen piirihallitukseen
kaksi jäsentä, mikäli hän saa yhdistykseen yhden jäsenen lisää. Sillä tiellä olen
vieläkin! Piirin tehtävissä sääntöjen mukaiset toimintavuodet tulevat täyteen tämän vuoden lopussa. Liittotasolla tehtävät jatkuvat vielä ensi vuoden.
Pirkan Viesti, oma piirilehtemme
täyttää 60 vuotta. Yhteinen piirilehti
oli varmastikin tarpeen jo tuolloin perustamisensa aikoihin ja se on edelleen
merkittävä kanava tiedon jakamiseksi
jäsenistölle. Kaikkien reserviläisjärjestöjen yhteisenä tiedotuskanavana se antaa
mahdollisuuden yhteisöllisyyteen saman
harrastuksen parissa olevien henkilöiden
kanssa. Täytyy vain todeta, että me naiset olemme vähän laiskoja kertomaan
sekä menneistä että tulevista tapahtumistamme. Pitäisi varmaankin ottaa itseämme niskasta kiinni ja ryhdistäytyä.
Tällä hetkellä paperinen Pirkan Viesti-lehti taistelee tiedotuskanavana sähköisten -välineiden, muun muassa Facebookin ja nettisivujen kanssa. Uudet
välineet ovat nopeudessaan vertaansa
vailla, mutta kyllä kotiin tuleva paperilehti vielä paikkaansa puolustaa. Paperilehteen syventyy mukavasti nojatuolissa

tai keittiön pöydän vieressä. Sähköiset
välineet sen sijaan saavat aikaan sen, ettei
mihinkään syvenny kunnolla. Joukossamme on edelleen myös monia sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät mitenkään
ole innostuneet sähköisistä välineistä.
Niissäkin välineissä tiedon välittäminen
on kiinni meistä ihmisistä, meidän ajastamme ja taidoistamme pitää tietojamme ajan tasalla.
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n kärkihankkeita on monipuolistaa naisten
koulutusta yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Tarkoituksena on saada liitolle MPK:n rekisteriin
omat kurssinjohtajat ja kouluttajat jokaiseen piiriin. Tästä syystä on SoMa -harjoituksessa Helsingin Santahaminassa
25.–27.8.2017 kurssinjohtaja -koulutus
ja Kymi2017 harjoituksessa Kouvolassa
2.-3.9.2017 Arjen turvallisuus -kurssin
kouluttajakoulutus, joihin on varattu
paikat myös pirkanmaalaisille maanpuolustusnaisille. Tietojeni mukaan molempiin koulutuksiin osallistuu naisiamme,
jotka ovat mukana toteutettaessa liiton
Arjenturvallisuus kurssia syksyllä 2018
Pirkanmaalla.
Tämän alkuvuoden tapahtumista piiritasolla on mainittava perinteinen Lotanpäivän-retkemme, joka tällä kertaa
suuntautui Satakunnan Lennostoon.
Siellä lennoston tehtäviä ja kalustoa
meille esitteli esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Tuure Lehtoranta. Kiitos
järjestelyistä Tampereen RUN ry:lle.
Liiton jotos järjestettiin tänä vuonna
Hämeenkyrön Kyröskoskella kauniissa
kevätsäässä. Jotoksesta on juttua toisaalla tässä lehdessä, joten nyt vain kiitokset
hämeenkyröläisille ja erityisesti Paukkusen Elinalle esikuntineen.
Maanpuolustusnaisten Liitto ry kutsui kevätkokouksessaan 8.4.2017 maanpuolustusnaisen ja rintamalotan Eira
Laalahden kunniajäsenekseen. Tämän
tiimoilta pidettiin pieni kahvitilaisuus
28.4.2017. Valitettavasti tätä kirjoitettaessa meidät on saavuttanut suruviesti
Eiran poismenosta. Emme varmasti tule
unohtamaan Eiraa – tulemme monesti muistamaan ja arvailemaan, mitä hän
missäkin tilanteessa olisi sanonut tai tehnyt. Kiitos Eiralle kaikesta!
Onnittelut ja hyvää tulevaisuutta Pirkan Viesti-lehdelle!
Marja Hirvonen
puheenjohtaja
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piiri ry

4
Sirkka Ojala, päätoimittaja
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Pirkan Viestejä
jo 60 vuosikertaa
Tämän vuoden alusta piirilehtemme
nimiölehdellä on komeillut merkintä
60. vuosikerta. Tämän meille pirkanmaalaisille maanpuolustustoimijoille
tärkeä lehti on ilmestynyt 60 vuoden
aikana, vaikka varsinainen syntymäpäivä eli lehden ensimmäinen numero
ilmestyi kesäkuussa 1958. Vajaasta ensimmäisestä vuosikerrasta huolimatta
tämä vuosi on piirilehtemme juhlavuosi – sama 60 kuin Pirkanmaan Reserviläispiirillä.
Isän sotakuva vuodelta 1942, jossa luutnantti Heikki Sakari Kansanen keskellä ympärillään 4 urjalalaista asetoveria. Näistä on tunnistettu erinomaisena ampujana tunnettu Niilo Nissi (toinen oikealta).

Videodokumentti
”Matkusta Syvärille
– isäni jatkosota”
Videodokumentti kertoo, mitä poika sai selville arkistolähteiden, Karjalan ja Aunuksen matkojen sekä sotaveteraanien haastattelujen avulla jo
kauan sitten kuolleen isänsä Heikki
Sakari Kansasen sotaretken vaiheista, joista isä ei juurikaan lapsilleen ollut kertonut. Se on samalla kertomus
Forssan patteriston III/KTR3, Lounais-Hämeen rykmentin JR 23 (v.
1944 Er.P.15) ja koko Ilvesdivisioonankin 5.D sotapolusta 1941-1944.
Tärkeimmät taistelut (1941:Korpiselkä, Tuulosjoki, Syvärin voimalaitos
ja 1944: puna-armeijan suurhyökkäys, Sammatus ja Nietjärvi) kuvataan
monipuolisen, osin animoidun karttamateriaalin ja ilmakuvien avulla kokonaisuuden ymmärtämiseksi myös
sodanjohdon näkökulmasta. Punaisena lankana on koko ajan akaalaisen
isän sotapolun kuvaus Forssan Matkusta Syvärille ja takaisin. Hyökkä-

ysvaiheen kulusta saa erityisen tarkan
kuvan arkistosta löytyneistä isän omakätisistä sotapäiväkirjamerkinnöistä,
joista ei ollut tekijällä etukäteen mitään tietoa. V. 1944 puna-armeijan
suurhyökkäyksen ja sitä seuranneet
torjuntataistelut kokeneet Ilvesdivisioonan veteraanit kertovat raskaista
kokemuksistaan. Video perustuu suurelta osin SA-arkiston kuvamateriaaliin ja mukana on myös jatkosodassa
kuvattuja elokuvaleikkeitä. Taistelupaikoilta kuvattu videomateriaali on
kuvattu kesinä 2015 ja 2016, haastattelut syksyllä 2016.
Dokumentin esittelyvideo on nähtävissä osoitteessa www.pkproductions.fi,
josta DVD on myös hankittavissa. Valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt dokumentin osaksi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Pekka Kansanen

Kuva DVD:n kansivihkosta

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

Kolmetoista päätoimittajaa eri
vuosikymmenillä
Suuri vastuu lehdestä on ollut ja on
edelleen päätoimittajalla. 60 vuoden
aikana lehdellä on ollut yhteensä kaksitoista päätoimittajaa ja minä olen jo
kolmastoista. Osan päätoimittajapesteistä on toki ollut vain vuoden tai kahden mittaisia. Lehden ensimmäiseksi
päätoimittajaksi valittiin Tampereen
Reserviupseerikerhon puheenjohtaja
inskapt Jarl Berg. Hän hoiti tehtävää
vuoteen 1959 saakka. Hänen seuraajansa kapt Sten Söderholmin pesti
olikin jo huomattavasti pidempi ja se
kesti vuoden 1967 lopulle. Timo Mitrunen uurasti myös pitkään päätoimittajana vuosina 1975–1982. Pekka
Ruusukallio on luotsannut lehteä tähän asti pisimpään, peräti kymmenen
vuotta 1983–1993. Lähes yhtä pitkä
rupeama kertyi myös hänen seuraajalleen Hannu Riikoselle. Hannu kertookin tässä lehdessä mielenkiintoisen
tarinan Pirkan Viestin tekemisestä yhdeksänkymmentäluvulla. Hannu totesi minulle vuoden alussa palatessaan
pitkän tauon jälkeen takaisin lehden
tiedotustoimikuntaan: ”Olisinpa minäkin saanut aikanani tehdä värillistä lehteä ja laittaa lehteen yhtä isoja
kuvia kun nykyisin.” Minä sain ottaa
päätoimittajan tehtävän vastaan edeltäjäni Hannu Jokiluomalta. Hän
toimi tehtävässä vuosina 2005–2010.
Ehdinkin toimia Hannun avustajana kolme vuotta ennen päätoimittajakauttani. Lehdellä on ollut lisäkseni
myös toinen naispäätoimittaja Raija
Hinkkala. Hän toimi tehtävässä kolme vuotta 2002–2004. Kuka sitten
on keksinyt lehtemme nimen? Pirkan
Viesti -nimen keksi vuonna 1958 ltn
Antti Solja.
Kymmenen vuotta sitten edeltäjäni
Hannu Jokiluoma totesi omassa pääkirjoituksessaan, että Pirkan Viestillä
on olemassaolon tarve niin kauan kun

Sinulla on merkkipäiväsi
vieton yhteydessä mahdollisuus tukea pirkanmaalaista
maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi pankissa ja ohjaamalla sen tuotto Pirkanmaan
Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.

kolme ehtoa täyttyvät. Ensimmäisenä
ehtona on, että jäsenistö kokee saavansa lehdestä hyötyä ja iloa. Toinen on se,
että piirit käyttävät lehteä keskeisenä
viestintäkanavanaan. Kolmas tukipilari
on se, että lehden talous on kestävällä
pohjalla. Vielä kymmenen vuoden jälkeenkin uskon, että voimme allekirjoittaa nämä Hannun luettelemat ehdot, vaikka maailma on muuttunut sen
jälkeen huimasti ja tiedottaminen on
monipuolistunut. Paperilehden kanssa
kilpailevat nyt myös sosiaalisen median
kanavat ja verkkolehdet.
Olen hyvin iloinen siitä, että Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry haluaa edelleen julkaista myös viisi
paperilehteä vuodessa verkkotiedottamisen rinnalla. Tiedän paperisen piirilehden olevan monille edelleen hyvin
tärkeä. Jatkossa toki sähköistäkin tiedottamista pitää edelleen kehittää ja
mahdollisesti lähiaikoina käyttöön otetaan myös uusi tiedotuskanava sähköinen uutiskirje.
Kiitokset tekijöille ja tukijoille
Lehden tiedotustoimikunnalla, vapaaehtoisilla lehden avustajilla ja yhdistysten aktiivisilla kameran- ja kynänkäyttäjillä on lehden teossa korvaamaton
rooli. Lämmin kiitos kaikille teille vapaaehtoisesta työstänne lehden hyväksi.
Suuri kiitos kuuluu myös kaikille PMT
ry:n Tukirenkaaseen kuuluville pirkanmaalaisille yrityksille, joiden antaman
tuen ansiosta myös Pirkan Viestin julkaiseminen on mahdollista.
Hannun ja Raijan mietteitä lehden tekemisestä löydätte tämän juhlalehden
sivulta 10.
Aurinkoista kesää, saunavihdan ja
apilan tuoksu rentouttakoon mielesi!

Hyvä
maanpuolustustyön
ystävä
Soita ja sovi asiasta
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI
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in memoriam
Isänmaan tytär, rintamalotta

Eira Laalahti

E

ira Laalahti (o.s. Valtatie) syntyi 28.7.1921
Messukylässä. Tapasi tulevan puolisonsa, Messukylän pojan Yrjö A. Laalahden
17-vuotiaana. He solmivat avioliiton, ja saivat kolme poikaa.
Molemmat lähtivät tehtäviin, kun isänmaa kutsui! –
Eira toimi talvisodan aikana huolto- ja vss-tehtävissä
Messukylän / Uudenkylän alueella. Lottana hän toimi
vuodesta 1940 Pirkka-Hämeen Sotilaspiirissä kaatuneitten jäämistöjen selvittelytehtävissä ja jatkosodan
alkuvaiheessa evakkojunien huoltotehtävissä Tampereella sekä Ilmavoimien Varikolla Pirkkalassa ja myöhemmin rintamalla II Armeijakunnan 11. KEK:ssä
toimisto- ja lääkintälottana (Parikkala, Rautjärvi,
Antrea ja Tienhaara).
Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on varmasti seurausta edellä kerrotusta. Eira Laalahti on ollut
vahva vaikuttaja ja edelläkävijä monessa! Ennen kaikkea hän oli Reservin Upseerien Naisten eri johtotehtävissä vv.1967–1984. Suomen Reservin Upseerien
Naisten Liitto ry kutsui Eira Laalahden kunniapuheenjohtajaksi v. 1989. Liiton muutettua nimensä pariinkin kertaan, jatkui kunniapuheenjohtajuus. Tänä
vuonna hänet kutsuttiin sekä Maanpuolustusnaisten Liiton että Pirkanmaan Lottaperinteen kunniajäseneksi! – Vaikka hän oli yhdistysrintamalla erittäin
aktiivinen, hoiti hän kodin ja perheen rinnalla myös

toimitusjohtajana isänsä perustamaa, sukunsa arvostettua lukkoliikettä vuosien ajan.
Eira Laalahden aloitteesta perustettiin v. 1998 Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry tehtävänään
kerätä ja merkitä muistiin itse elettyä ja koettua, puolueetonta tietoa tuleville sukupolville naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Tästä teetettiin Tampereen yliopistossa tutkimus ja siitä painettiin kirja
”Rohkeus ja uskollisuus”. Eira Laalahden tarmokkuuden ansiosta on nyt kaikki kerätty aineisto hyvässä tallessa Kansallisarkistossa valmiiksi digitoituna suoraan
tutkijoiden käyttöön!
Eira oli yhdistysihminen! Hän toimi muun muassa
Pirkanmaan Lottaperinteen hallituksessa, Messukylän
Perinneseurassa, Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksessä, Messukylän Reservin Upseerien
Naiset ry:ssä, Messukylän seurakunnan luottamustehtävissä, politiikassa, Punaisen Ristin toiminnassa,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Messukylän paikallisyhdistyksessä ja Messukylän nuorisoseuran toiminnassa.
Toiminnastaan vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä hänet on palkittu muun muassa Suomen Leijonan
Ritarikunnan ansioristillä ja Sotilasansiomitalilla sekä
Suomen Reserviupseeriliiton kultaisella ansiomitalilla
ja viimeisimpänä Maanpuolustusmitali miekoin.
Eira Laalahti sai kutsun viimeiseen iltahuutoon

24.5.2017 lyhyen sairauden uuvuttamana. Häntä
jäivät kaipaamaan pojat ja lapsenlapset perheineen
kolmessa polvessa, muu lähisuku sekä laaja ystäväjoukko.
Vuosikymmenten ystävä, kannustaja ja tukija –
Suuri Ihminen. Niin paljon meni kanssasi kaunista
pois! – Kirjoittajan ystävyys Eira Laalahden kanssa
kesti yli 47 vuotta.
Kristina Alho
puheenjohtaja
Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry

Pirkanmaan aluetoimiston alkuvuosi on
ollut työntäyteinen. Kevään painopiste on ollut harjoitustoiminnassa. Harjoituksissa on koulutettu Pirkanmaan
aluetoimiston poikkeusoloja varten perustaman paikallispataljoonan esikuntaa
ja pataljoonan perusyksiköitä koulutussuunnitelman mukaisesti. Harjoitukset
ovat olleet kertausharjoituksia ja puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia.
Paikallispataljoona on paikallispuolustuksen joukkoyksikkö, jonka komentaja
on aluetoimiston päällikkö. Paikallispataljoonan päätehtäviä ovat esimerkiksi joukkojen perustaminen, kohteiden
suojaaminen sekä alueiden valvonta.
Paikallispataljoonan perusyksiköitä ovat
esimerkiksi perustamiskeskukset, sotilaspoliisikomppaniat ja maakuntakomppaniat.
Paikallispuolustusta jatko kehitetään tällä hetkellä valtakunnallisesti,
koska
paikallispuolustuksen
on
todettu olevan erittäin toimiva vastaus
nykyiseen
hybridisodankäynnin
mukaiseen uhkakuvaan. Pirkanmaalla
paikallispataljoonan voidaan todeta
olevan koko valtakunnan edelläkävijä
monissa pataljoonan suorituskykyä
parantavissa
ratkaisussa.
Tällaisia
ovat esimerkiksi kuntiin sijoitettavat
yhteysupseerit,
lennokkien
käyttö
tilannekuvan
parantamiseen
sekä
media-alan
ammattilaisten
käyttö
tiedottamiseen mukaan lukien sosiaalinen media. Innovatiivisia ratkaisuja paikallispataljoonan toimintaan ovat kehittäneet paitsi aluetoimiston palkattu
henkilöstö, myös pataljoonaan sijoitetut
aktiiviset reserviläiset.
Pirkanmaan maakuntakomppania ja

Pirkan Viesti 3

2017

Tampereen maakuntakomppania ovat
osa Pirkanmaan alueen paikallispataljoonaa. Lisäksi Satakunnan lennosto
ylläpitää yhtä maakuntakomppaniaa.
Maakuntakomppanioihin on sitoutunut Pirkanmaalla tällä hetkellä lähes 300
reserviläistä. Vuonna 2017 maakuntakomppanioiden koulutuksen painopisteenä on aluevalvontaan ja viranomaisyhteistyöhön liittyvä koulutus
unohtamatta hyvän fyysisen ja henkisen kunnon merkitystä. Jälkimmäisestä
erinomaisen osoituksena oli perinteinen
Pajarin marssi huhtikuun alussa. Kaikissa tämän vuoden maakuntakomppanioiden harjoituksissa sekä kertausharjoituksissa reserviläisten asenne, osaaminen ja
yhteishenki ovat olleet erinomaisella tasolla.
Vuoden 2017 tärkein harjoitus on
Pirkka-Häme 17 -valmiusharjoitus, jonka osana järjestetään tärkeä kertausharjoitus. Pirkka-Häme 17 -harjoitukseen
osallistuu merkittävä määrä Pirkanmaan
viranomaisia sekä muun muassa Pirkanmaan kaikki kunnat johtoryhmineen,
joita harjoitetaan erityisesti median hallintaan monisyisissä tilannekehyksissä.
Paikallispataljoonan kannalta keskeistä on harjoitella johtamista ja sen osana tilannekuvan muodostamista. Toinen
keskeinen harjoittelun teema on viranomaisyhteistyö.
Asevelvollisuusalalla naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutui tänä
vuonna Pirkanmaalla ennätyksellisen
paljon hakijoita. Pirkanmaan aluetoimiston tiloissa järjestettyyn tilaisuuteen
huhtikuussa osallistui yli sata maanpuolustushenkistä naista. Pirkanmaalla on
vain kerran aikaisemmin päästy yli sadan

Kuva: Sirkka Ojala

Pirkanmaan aluetoimiston kuulumisia

hakijan vuodesta 1995 alkaneen naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen aikana.
Veteraanien rosvopaistitilaisuus järjestettiin puolustusvoimien ja Finnairin
lentävän henkilöstön yhteistyönä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
18.5.2017. Kyseessä oli erittäin lämminhenkinen ja isänmaallinen juhla, jossa
veteraanit pääsivät nauttimaan toistensa
seurasta, hyvistä esityksistä sekä maittavasta rosvopaistista.
Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä ylennettiin ennätyksellisen paljon
pirkanmaalaisia reserviläisiä. Ylennettävien suuri määrä johtuu muun muassa
lisääntyneestä kertausharjoitusten määrästä, kierrosta sodan ajan joukoissa sekä
reserviläisten aktiivisuudesta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa.
Pirkanmaan aluetoimisto järjestää tä-

näkin vuonna syksyllä kutsunnat kaikissa Pirkanmaan 22 kunnassa. Kutsunnanalaisten määrä vaihtelee Juupajoen
yhdeksästä Tampereen 1022 kutsunnanalaiseen. Pirkanmaan aluetoimisto pitää
erittäin tärkeänä toiminnan ulottamista
ja siten näkyvyyden saavuttamista koko
Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan kuntien ja seurakuntien tuki kutsunnoille on
aina ollut kiitettävää.
Pirkanmaan aluetoimisto onnittelee
60-vuotiasta Pirkan Viestiä ja toivottaa pirkanmaalaiselle laatulehdelle
onnea ja menestystä myös tulevaisuudessa.
Marko Alamäki
everstiluutnantti
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö
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Asiantuntijalta
Taisteluja kyberavaruudessa
Kyberturvallisuus tarkoittaa toimia,
joilla pyritään huolehtimaan yhteiskunnan elintärkeiden, kriittisten toimintojen turvaamisesta kaikissa olosuhteissa. Usein mainitaan esimerkkinä
sähköntuotanto ja -jakelu nykyisen yhteiskunnan toimimiselle välttämättömänä palveluna. Kyse ei ole pelkästään
kyberhyökkäyksien torjumisesta, vaan
riskien tiedostamisesta, toiminnan suojaamisesta sekä turvallisista tavoista toimia. Kyberuhkien torjunta vaatii asian
huomioimista laajasti, aina laitteista ja
verkoista ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen asti.
Kyberuhka voi muodostua ihmisen
tarkoituksellisesta toiminnasta, kyseessä voi olla ihmisten aiheuttama vahinko
tai se on voinut saada alkunsa luonnonilmiöstä. Kannattaa muistaa, että kaikki aseeksi sopiva teknologia on tähänkin asti otettu sotilaalliseen käyttöön,
eikä kyber tästä ole poikkeus.
Kyberturvallisuus
Kyberturvallisuudella tavoitellaan tilannetta, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja sen toiminta
turvataan. Kybertoimintaympäristö on
sähköisessä muodossa olevan tiedon
(datan) käsittelyyn tarkoitettu, yhdestä tai useammasta tietojärjestelmästä muodostuva kokonaisuus. Tällaisia
ovat muun muassa vedenjakelujärjestelmät, pankkien rahaliikenne, tavarankuljetuksen logistiset järjestelmät, puolustusvoimien johtamisjärjestelmät tai
vaikkapa tietoliikenteen runkoverkon
valvontajärjestelmät. Kyberuhat uhkaavat yleensä suoraan digitaalista maailmaa, mutta niillä on välillisiä tai välittömiä vaikutuksia fyysiseen maailmaan.
Suomessa kyberympäristöiksi luokiteltavista järjestelmistä suuri osa on
yksityisessä omistuksessa ja näin yrityksillä on merkittävä rooli niiden suojaustoimenpiteissä. Elinkeinoelämästä

ja yksittäisistä yrityksistä on samalla tullut kybertaistelujen kohteita ja välineitä
vaikuttaa yhteiskuntaan. Puolustusvoimat hyödyntää omassa toiminnassaan
koko yhteiskunnan, niin yritysten kuin
yksityisten henkilöidenkin osaamista.
Kyberhyökkäys
Sodankäynnissä kybertaistelut liittyvät
entistä enemmän perinteisiin maalla,
merellä, ilmassa ja avaruudessa tapahtuviin sotilaallisiin operaatioihin. Kybersodankäynti tarkoittaa valtiollisen
tai vastaavan toimijan pitkäkestoista
tai useammasta iskusta koostuvaa kyberhyökkäystä, jonka tavoitteena on
vaikuttaa
kybertoimintaympäristön
kautta poliittiseen päätöksentekoon,
häiritsemällä, saartamalla tai tuhoamalla yhteiskunnan toiminnalle keskeisiä
palveluja tuottavia kyberympäristöjä.
Käytännössä edellä mainitut kybersodankäynnin tavoitteet liittyvät tietoon,
joka sijaitsee palvelimissa, levyjärjestelmissä, verkkolaitteissa tai yksittäisissä
työasemissa sekä niiden väliseen tiedonsiirtoon. Kyberavaruudessa käytävä sodankäynti on vastustajan tiedon ja
tietojärjestelmien muokkaamista jopa
jälkiä jättämättä tai suoranaista tiedon
tuhoamista. Suoraan tai välillisesti voidaan vikaannuttaa verkkoon kytkettyjä
laitteita tai verkkoyhteyksiä.
Tärkeää on huomata, että tietoa sinänsä voi käyttää myös aseena. Tulevaisuuden taistelukentällä voikin olla
tavoitteena joukkojen tuhoamisen sijaan tehdä ne toimintakyvyttömäksi.
Tämä voidaan toteuttaa vikaannuttamalla johtamis- ja viestijärjestelmiä tai
logistisia järjestelmiä, kuten esimerkiksi
ruuan jakaminen.
Toisaalta pitää huomioida, että kaikkia kybermaailman tapahtumia ei pidä
ymmärtää sodankäyntiin liittyvinä
hyökkäyksinä. Tosiasiassa sodan ja rauhan raja on hämärtynyt, kun on men-

MPK Kyberturvallisuus
-kurssit Pirkanmaalla

30.9. ja 1.10.2017 kello 9–17 Satakunnan lennoston tiloissa,
Varuskunnantie 274 Pirkkala.

ty aktiivisten kybertoimien muodossa
harmaalle alueelle. Eräänä näkökulmana arvioitaessa kybertoiminnan hyökkäyksellisyyttä voidaan pitää Carl von
Clausewitzin toteamusta, että sodankäynnillä on aina poliittinen luonne ja
sodan tarkoitus tulee nähdä poliittisessa
viitekehyksessä. Erityisesti pitää huomioida, että eri laajuisia kyber- eli tietoturvahyökkäyksiä tapahtuu yksityisten ihmisten, järjestöjen tai valtioiden
toimesta joka hetki, juuri tälläkin hetkellä. Kybersota on käsitteenä laajempi
ja usein keinovalikoimaltaan moniulotteisempi.
Kyberpuolustus
Kyberpuolustus tarkoittaa ennakointia,
estämistä, havaitsemista, oikeita toimenpiteitä vahinkojen minimoimiseksi
sekä valmiuksia hyökkäyksen jälkeiseen
toipumiseen. Ennakolta on voimavaroja suunnattava kykyyn havaita erilaisissa tietojärjestelmissä olevia haavoittuvuuksia, joita voidaan hyökkäyksissä
hyödyntää. Puolustautumisessa oleellista on hyökkäyksen havaitsemismenetelmien kehittäminen.
Puolustustaistelu on valmistautumista ja odottamista. Puolustukseen ei liity vastahyökkäyksiä ainakaan vielä niin
sanotun harmaan vaiheen eli kriisitilanteen kehittymisen aikana. Sotatilanteessa tilannetta arvioidaan aina erikseen.
Puolustautuessa nopean päätöksenteon merkitys korostuu toimenpiteiden
käynnistämisessä. Päätöksenteon pohjana on oikean tilannekuvan hahmotta-

minen ja sen jatkuva ylläpito.
Verkkohyökkäyksiltä kokonaan suojautuminen on kuitenkin lähes mahdotonta, eikä kaikkia riskejä ole mahdollista poistaa, vaikka tietoturvaan
kuinka paljon panostettaisiinkin. Puolustukseen on käytettävissä useita erilaisia ohjelmistoja ja teknisiä järjestelmiä.
Esimerkiksi tunkeutumisenestojärjestelmät (ips), jotka on suunniteltu havaitsemaan ja estämään vahingollinen
verkkotoiminta ennen vahingon aiheutumista tai palvelunestohyökkäysten
(ddos) torjuntaratkaisut, jotka suojaavat palvelimien käytettävyyteen kohdistuvia uhkia. Haittakoodien ja palvelunestohyökkäysten kaltaiset uhat
ovat myös puolustusvoimien verkoissa ainakin teoriassa mahdollisia. Tietoverkkosotiin liittyviä uhkia vastaan
harjoitellaan säännöllisesti puolustusvoimienkin verkoissa, ja vastatoimenpiteitä kehitetään eri hankkeissa.
Kyberpuolustuksessa on teknisten järjestelmien ja keinojen lisäksi erittäin
merkittävää henkilöstön osaaminen ja
sen ajantasaisena pitäminen.
On myös hyvä pohtia, kuinka suomalaiset kykenevät kestämään nykyaikaisessa sodankuvassa kurjuutta eli elämää ilman sähköä ja tietoa. Tosiasia on
sekin, että kybermaailman riskit ovat
teknologiasidonnaisia, voidaankin perustellusti kysyä miten modernit kyberaseet tehoavat menneiden vuosien tekniikoilla toteutettuihin järjestelmiin.
Raimo Ojala

Kurssit 30.9. ja 1.10. ovat saman sisältöisiä kumpanakin päivänä,
mutta molemmat kurssit ovat täynnä. Vastaavan sisältöisiä kursseja järjestetään Pirkanmaalla myös vuonna 2018.
Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan tietoisuutta kyberturvallisuudesta ja -maailmasta sekä kykyä tunnistaa omaan tietoverkkoon
kohdistuvia uhkia. Osallistuja tuntee ja osaa käyttää erilaisia menettelytapoja ja toimenpiteitä tietoturvauhkien vähentämiseksi.
Kurssille ei ole esitietovaatimuksia, joten se soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Keskeisiä aihealueita ovat:
• Verkottunut tietoyhteiskunta ja kriittinen infrastruktuuri
• Tietoyhteiskuntaan kohdistuvat kyberturvallisuusuhat
• Informaatio-operaatiot ja niiden vaikutukset
• Tietoturvariskeihin varautuminen
Kurssi toteutetaan luentoina sekä soveltavina harjoituksina.
Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivuston kautta.
Lisätiedot: Raimo Ojala, raimo.ojala@gmail.com

Tietokoneen näytöltä kaapatussa kuvassa näkyvät 15.3.2017 klo 16.05 käynnissä olleet
palvelunestohyökkäykset (DDos).
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Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti
Marko Alamäki kertoi puheessaan myös
Tampereella Suomi 100 juhlavuoden huipennukseksi järjestettävästä itsenäisyyspäivän juhlasta. Tavoitteena on saada
kunniavartija jokaiselle Kalevankankaan
749 sankarihaudan taakse. Kunniavartijaksi voivat ilmoittautua kaikki 18-48-vuotiaat
miehet. Tapahtuma järjestetään MPK:n
kurssina ja ilmoittautua voi vaikka heti
mpk.ﬁ-sivujen kautta.

Pirkanmaan alueella 433 reserviläistä sai
ylennyksen sotilasarvoonsa 4. kesäkuuta
Tavallista suurempi määrä Pirkanmaalaisia koki toukokuun loppupuolella
iloisen yllätyksen kun posti toi kutsun Pirkanmaan aluetoimistolle ylennettävien onnittelutilaisuuteen. Myös
onnittelutilaisuuksia järjestettiin poikkeuksellisesti kaksin kappalein, sillä
kaikki ylennyksen saaneet eivät olisi
mahtuneet kerralla Ravintola Valtikan tiloihin. Aliupseerit ja miehistöön
kuuluvat saapuivat aluetoimistolle jo
torstaina 1. kesäkuuta ja reservin upseereille järjestettiin oma tilaisuu-

Luutnanttiylennyksen saaneet Elisa
Suutari ja Anu Löﬂund ovat aktiivisesti
mukana myös MPK:n toiminnassa. Heille
ylentämiskirje ei ollut yllätys sillä ylennystä
oli jo vähän ehditty odotella.

tensa päivää myöhemmin. Tasavallan presidentti ylensi kaikkiaan 165
Pirkanmaan alueen reservin upseeria
ja Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki
ylensi 268 aliupseeristoon tai miehistöön kuuluvaa.
Puheessaan ylennetyille Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Alamäki totesikin, että tänä vuonna
lippujuhlan päivänä ylennettyjen reserviläisten määrä oli ennätyksellisen suuri. Alamäki sanoi tämän johtuvan muun
muassa lisääntyneistä kertausharjoitusten määrästä, kierrosta sodan ajan joukoissa sekä reserviläisten aktiivisuudesta
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa. Aluetoimiston päällikkö totesi puheessaan ylennetyille paikallispuolustuksen olevan erinomainen järjestely
vastata hybridisodankäynnin mukaiseen
uhkakuvaan. Paikallispuolustuksessa korostuvat esimerkiksi viranomaisyhteistyö, tiedottamisen järjestelyt ja kohteiden suojaaminen. Alamäki kertoi, että
maavoimat julkaisi toukokuun alussa
merkittävän asiakirjan paikallispuolustuksen jatkokehittämiseksi. Alamäki totesikin, että hän oli ilokseen huomannut
suurimman osan uusista menettelyistä ja
toimintatavoista olleen Pirkanmaalla perustettavassa paikallispataljoonassa arkipäivää jo muutaman vuoden. Alamäki
esittikin kiitokset tästä innovatiivisuudesta omalle palkatulle henkilöstölleen
sekä aktiivisille reserviläisille, jotka ovat
hänen mukaansa tuoneet monia hyviä ja
suorituskykyä parantavia arjen ratkaisuja
paikallispataljoonien toimintaan.
Aliupseerien ja miehistön onnittelutilaisuudessa reserviläisen puheenvuoron
käytti vääpeliksi ylennetty Petteri Linder. Puheessaan hän toi esiin MPK:n
tarjoamat kouluttautumismahdollisuudet ja kannusti osallistumaan kursseille.
Toisena keskeisenä asiana hän toi esiin
maakuntakomppanian tehtävät ja rooli vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.
Reservin upseerien ylentämistilaisuudessa reserviläisen puheenvuoron käytti
majuriksi ylennetty Nokian seurakunnan kirkkoherra Lauri Salminen.
Sirkka Ojala
Listaus Pirkanmaalla ylennetyistä reserviläisistä löytyy www.pirkanviesti.fi -sivustolta.

Ylennyksestään iloitsivat monet MPK:n
aktiivitoimijat. Aliupseerien ja miehistön onnittelutilaisuudessa ryhmäkuvassa
(vas.) Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Marko Alamäki, Jorma
Järvinen, Jyri Jamalainen, Jari Varpukoski,
Juha Happonen, Heikki Eskola, Jari Ojala
ja Petteri Linder. Kuva: Raimo Ojala.
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Heraman majalla 2. kesäkuuta palkitut ryhmäkuvassa. Takarivissä vasemmalta: luutnantti Jussi Muranen, majuri Pentti Mattila, kapteeni Hannu Jokinen, vääpeli Juha Moijanen, kapteeni Jari Vuolle, luutantti Jaakko Antola. Eturivissä vasemmalta: yliluutnantti Lauri Wirola, yliluutnantti Mikko Ritakallio, yliluutnantti Markku Kinnanen, luutnantti Jari-Pekka Erkkilä ja
ylikersantti Pasi Koivunen.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
palkitsemistilaisuus Heraman asevelimajalla
Kangasalan Reserviupseerikerholla oli
jälleen kunniatehtävä isännöidä Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 4.6. palkitsemistilaisuutta Heraman asevelimajallaan.
Hienompaa paikkaa huomionosoituksen
saamiselle ei varmasti maailmassa ole, sillä majan ympärillä oleva jylhän kaunis
luonto ja arvokas pienimuotoinen tilaisuus piirtävät jokaisen osallistujan mieleen lähtemättömän muistijäljen.
Vuoden 2017 alussa toimeen astunut
uusi piirin puheenjohtaja majuri Ari
Paukkunen sai olla Heramalla 2. kesäkuuta ensimmäisen kerran jakamassa
piirin huomionosoituksia. Kuten joka
vuosi piirin palkitsema joukko edustaa
maanpuolustuskentän eri toimintoja
varsin monipuolisesti ja jokaisen tekemä
maanpuolustustyö on yhtä arvokasta.

Tänä vuonna Reserviupseeripiirin palkitsemistilaisuudessa jaettiin Suomen
Reserviupseeriliiton ja Pirkanmaan Reserviupseeripiirin huomionosoituksia.
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri
ry:n palkitsemat 4.6.2017
Tänä vuonna korkein huomionosoitus
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen
ansiomitali soljen kera myönnettiin kolmelle pirkanmaalaiselle ansioituneille
aktiivitoimijalle. Heramalla mitali luovutettiin majuri Pentti Mattilalle ja
kapteeni Hannu Jokiselle. Mitali on
myönnetty myös majuri Hannu Tapolalle, mutta hän saa mitalin myöhemmin oman yhdistyksensä tilaisuudessa.
Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali luovutettiin yli-

Majuri Pentti Mattila vastaanotti RUL:n korkeimman huomionosoituksen, kultaisen ansiomitalin soljen kera. Mitalin luovuttivat piirin puheenjohtaja, majuri Ari Paukkunen sekä
piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja majuri Jari Lindell.

luutnantti Lauri Wirolalle. Mitali on
myönnetty myös kapteeni Seppo Jarvalle, kapteeni Markus Ritalalle, yliluutnantti Kimmo Kulmalalle sekä
luutnantti Konsta Punkalle.
Suomen Reserviupseeriliiton hopeisen ansiomitalin sai Heramalla rintaansa Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja, vääpeli Juha Moijanen.
Mitali on myönnetty myös luutnantti
Juha Uutelalle.
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultaisen ansiomitalin saivat kapteeni Jari
Vuolle, yliluutnantti Markku Kinnanen, yliluutnantti Mikko Ritakallio,
luutnantti Jaakko Antola ja luutnantti
Lari-Pekka Erkkilä.
Reserviupseeripiirin pronssinen ansiomitali luovutettiin ylikersantti Pasi

Koivuselle. Lisäksi Heramalla palkittiin kunniakirjalla ja RUL:n kiertävällä
kunniakilvellä Kangasalan Reserviupseerikerhon Vuoden upseeri 2016 luutnantti Jussi Muranen
Virallisen palkitsemistilaisuuden ja
ryhmäkuvassa poseeraamisen jälkeen
siirryttiin majan sisätiloihin kuuman
hernerokkalautasen äärelle. Hirsimökin miellyttävässä hämärässä takkavalkean räiskyessä taustalla keskusteltiin
ajankohtaisista maanpuolustusasioista ja vaihdettiin muitakin kuulumisia. Majan saunassa sai napakat löylyt
ja uskaliaimmat pulahtivat illan aikana
myös Heramaajärven viileisiin aaltoihin.
Sirkka Ojala

RUL:n kultaisen ansiomitalin soljen kera pokkasi myös kapteeni Hannu Jokinen.
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Ylöjärven Reserviupseereille
Sotavahinkosäätiön
tunnustuspalkinto
Sotavahinkosäätiö myönsi Ylöjärven
Reserviupseerit ry:lle 2000 euron
maanpuolustuspalkinnon. Ylöjärven Reserviupseerit ry tekee monipuolista maanpuolustustyötä. Yhdistys on monin keinoin aktiivisella
toiminnallaan tehnyt tunnetuksi
maanpuolustusta omalla paikkakunnallaan. Yli kymmenen vuoden
ajan on järjestetty perhejotos (parhaimmillaan yli 400 osanottajaa),
esiinnytty omalla osastolla Ylöjärven

Markkinoilla sekä järjestetty jokavuotiset juhlatilaisuudet ja kunniavartiot.
Tänä vuonna yhdistys julkaisee yhdessä muiden paikkakunnan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen
kanssa jokaiseen kotitalouteen jaettavan oman maanpuolustuslehden.
Ylöjärven Reserviupseerien toiminta on tehnyt vapaaehtoisen maanpuolustuksen erittäin näkyväksi ja
helposti tavoitettavaksi toiminnaksi
omalla paikkakunnallaan.

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA HEINÄKUU - LOKAKUU
Heinäkuussa toimisto kesälomalla
VOIMASSA TOISTAISEKSI

Kirkas Heramaanjärvi kimmelsi arvokkaan tilaisuuden taustalla ja siniristilippu hulmusi
leppeässä kesäkuun tuulessa majan lippusalossa.

Toivotaan, että kaikki ne seniorit, joiden sähköposti ei ole lainkaan TamRU:n osoitteistossa tai se on
muuttunut, ilmoittaisivat sen TamRU:n senioreiden tietokantaan. Sähköpostiosoite on: seniorit@tampereenreserviupseerit.fi tai Heikki Pekkariselle, heikki.pekkarinen@pp.inet.fi Tämä on tärkeää, koska
sähköposti on tärkeä tiedotuskanava.
Tampereen Reserviupseerit ry:n Senioreilla on edullinen mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun siten, että
salille voi mennä heti aamusta ja viimeistään klo 14.15, jolloin sovittu etu on voimassa. Kuntosali Liikuntamaailma (entinen Albatross) sijaitsee osoitteessa, Yliopistonkatu 58 B, Tampere-taloa vastapäätä.
Kuntosali tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet kaikenikäisille. Kymmenen käyntikerran kuntosalikortti maksaa 59 euroa. Kortin käyntikerrat tulee käyttää kolmen kuukauden kuluessa ostohetkestä
lukien. Yhteyshenkilö on Heikki Pekkarinen heikki.pekkarinen@pp.inet.fi tai 0400 833 822.

HEINÄKUU
22.–23.7.
Valtakunnallinen Pioneeri- & Suojelujotos 2016, 22–23.07.2017 Syndalenissa, Uudenmaan Prikaatin tukemana. Tarjolla hyvin monipuolisia sekä reserviläis- että kansalaistaitoja sisältävä jotos. Partioiden koko
on 3-4henkilöä. Tämän vuoden partiot ilmoitettiin jo 19.5. mennessä, mutta jos haluat mukaan ensi vuonna, niin ota yhteyttä Tapio Kotipeltoon: tapio.kotipelto@gmail.com tai 040 413 7832.
.

ELOKUU

18.–19.8.
Suviyön jotos Sastamalassa. Hyvänhenkinen kevyehkö paikallisjotos jossa mitataan sotilaallisia ja kansalaistaitoja. Avoin kaikille, ilmoittautuminen 11.8.2017 mennessä osoitteessa mpk.fi.
RUL:n hopeinen ansiomitali kiinnitettiin vääpeli Juha Moijasen rintaan. Mitalia luovuttamassa piirin puheenjohtaja, majuri Ari Paukkunen.

26.8.
Vänrikkipäivä Pirkkalassa. Varsinaiset osallistujat kutsutaan erikseen, mutta toimihenkilöitä mahtuu vielä joukkoon mukaan. Ilmoittautumiset 1.8. mennessä yhteyshenkilö Martti Kaunistolle,
kaunistomartti@gmail.com

SYYSKUU
19.9.
Senioreiden saunatilaisuus ja vuosikokous pidetään Siivikkalan majalla tiistaina 19.9.2017 klo 12.
Tarjolla on keittolounas ja yhteislaulua Aulis Kalliomäen haitarin säestyksellä. Ilmoittautumiset Pauli
Määttäselle viimeistään 12.9.2017, pauli.maattanen@hotmail.com
27.9.
Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys järjestää syysretken Mikkeliin 27.09.2017, kohteina ovat:
Maavoimien Esikunta, Päämajamuseo ja Viestimuseo Lokki. TamRU:n seniorit (avec) ovat saaneet
kutsun mukaan retkelle. Ilmoittautumiset viimeistään 20.09.2017 Pauli Määttäselle,
pauli.maattanen@hotmail.com
22.–24.9.
Valtakunnallinen ResUL:n syysjotos ’Rauma 2017’. Vuoden 2017 TÄRKEIN ISO JOTOS; Partioiden
koko 3-4 henkilöä. Kaksi sarjaa: Sotilassarja ja Retkisarja. Ilmoittautuminen 10.7. mennessä, yhteyshenkilö Arto Pyylampi: arto.pyylampi@valmet.com tai 040 522 5157

LOKAKUU
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus. Uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen.

Tampereen
Reserviupseerit ry

Kangasalan Reserviupseerikerho palkitsi yhdistyksen vuoden upseeriksi 2016 valitun
luutnantti Jussi Murasen. Huomioimisen luovuttivat yhdistyksen puheenjohtaja, yliluutnantti Mikko Ritakallio ja yhdistyksen toiminnanjohtaja, majuri Jari Lindell.

Pirkan Viesti 3

2017

Väinolänkatu 2, 33100 Tampere,
toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-13.00, puhelin: 03 212 7957,
sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi
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Ennen oli ennen ja nyt on nyt
Olin Pirkan Viestin tekijänä vuodesta
1994 vuoden 1999 puoliväliin, välille
mahtui 31 numeroa, myös 40-vuotisjuhlanumero 1997.
Toimittamiseni alku oli yllättävä, Pekka Ruusukallio oli tehnyt lehteä vaikka kuinka kauan, mutta jotain kovahkoa
kritiikkiä oli tullut parista puolivahingossa lehteen päätyneestä kuvasta, taisi
olla ansiomerkki kiinnitettynä villapaitaan, ja Pekalle riitti. Joka tapauksessa
vuoden ensimmäiselle lehdelle ei ollut
tekijää ja aikataulu painoi päälle. Upseeripiirin puheenjohtajana oli tuolloin
Pasi Alho ja hän sitten muistaakseni toivoi, että auttaisin lehden kasaamisessa.
Olin kyllä tehnyt SOK:n aikana sekä sisäistä Vinkkiä että asiakkaille tarkoitettua Maatalous-Yhteishyvää, mutta viimeisimmästäkin oli lähes kymmenen
vuotta.
No, ensimmäinen lehti tehtiin talkoilla
ilman mitään sitoumuksia tai sopimuksia, Kangasalan kirjapainolla oli rutiinia
ja saksitaiton pohjat, joten siitä vaan juttuja muokkaamaan ja kuvia kokoamaan,
aineistoa onneksi oli riittävästi.
Jotain sekoitusta piireissä taisi olla
muutenkin, koska myös piirien toiminnanjohtajan paikka aukeni, siihen minut
valittiin keväällä 1994.
Tuolloinen lehdentekoprosessi oli sellainen, että aineistoa varten oli hyllyssä
laatikko johon tiettyyn päivään mennessä jutut ja kuvat toivottiin. Piirien, (Pohjois-Hämeen Upseeri- ja aliupseeripiiri),
tärkeimmistä tapahtumista toivottiin
tietysti lehteen juttuja, tekijöistä vain oli
pulaa, sama taitaa jatkua nykyisinkin.
Suurin osa jutuista oli kirjoitettu koneella tai kynällä, joten ne lievän editoinnin
jälkeen hoidettiin kirjapainoon ladottavaksi.
Kun tekstit oli ladottu palstaan ja otsikoitakin oli valmiina, mentiin kirjapai-

noon valopöydän ääreen, jossa palstaviivojen väliin leikattiin ja liimattiin ns.
saksitaitto. Siinä otsikot ja tekstit olivat
paikoillaan ja kuville oli kehykset.
Kun lehti oli saksitaiton jälkeen oikoluettu ja hyväksytty, se meni kirjapainon
prosessiin, jossa oikeista ladelmista ja
kuvista tehtiin sivut. Ne sitten kuvattiin
pellille ja pellit painokoneeseen ja kas
Pirkan Viestin numero ilmestyi. Sivujen
asettelussa seurattiin perinteistä kaavaa,
tarkkaa oli, että upseerien ja aliupseerien jutut olivat jotenkin tasapainossa.
Ennen prosessia oli tietysti muistettu
tilata liitosta pitkät listat jäsenien osoitteita, joita postitus sitten liimasi lehden
yläkulmaan ja toimitti postinumeroiden
mukaan niputettuna postin hoitoon.
Saksitaitosta sähköiseen
Satuin tähän työhön juuri suuren murroksen aikaan, minulla oli omat Macintosh-tietokoneet, jotka olivat varsin
edistyneet taitto-ohjelmineen. PC-koneet siihen aikaan (ennen Windowsia)
toimivat F1 – F12 komentonäppäimillä, joten niistä ei ollut juuri mitään iloa,
vähensivät toki lyijykynäaineistoja. Kun
Kangasalan kirjapainossa oli sama Macin
taitto-ohjelma, sujui yhteistyö teknisesti
hyvin ja lehdentekoon käytettävä aika
painossa väheni oleellisesti, toimistolla
sen sijaan työ lisääntyi, kun tekstit piti
saattaa sähköiseen muotoon ja viedä disketillä painoon.
Kannattaa muistaa, että vain lehden
kansi ja keskiaukeama oli mahdollista
tehdä yhdellä lisävärillä, siis sinisiä otsikoita tai taustoja, kuvat aina mustavalkoisia, nelivärikuvista ei voinut haaveillakaan. Kuvien koot olivat pieniä ja
lehti oli visuaalisesti ahdas. Lehti täytti
kuitenkin tiedotuslehden kriteerit. Asiaa
ollessa vähemmän tehtiin 12 sivua ja jos
enemmän tehtiin 16 sivuinen lehti.

Tiedotustoimikunnan rooli oli lehden
osalta aika vaatimaton, näytin sinikopiota, jos kokous sattui sopivasti, useimmiten lehti oli toimikunnallekin yllätys.
Aikataulut olivat tiukat, kuten aina, toisaalta suuriin muutoksiin ei olisi ollut
aikaa, joten tyydyttiin jälkikäteiseen kritiikkiin. Liekö aika kullannut muistot,
mutta mitään suurempaa kähinää yhdestäkään lehdestä ei tullut.
Toimintakuvia vai kättelyjä
Kuvasin aikanaan runsaasti piirin tapahtumia, kun niihin työn puolesta osallistuin. Näin kuvat sitten päätyivät myös
lehteen. Kättelykuvia oli liikaa, muistanpa yhden lehden, jossa Mikko Selin
esiintyi 16 kuvassa, ei toki pääroolissa,
mutta mukana kuitenkin. Kuvaamisesta
tuli tietysti pulmiakin, sillä kaikkiin tapahtumiin ei ehtinyt, toisaalta ajateltiin
niin, että kun toiminnanjohtaja on paikalla, kai se tekee jutunkin, joten kentältä tulevat jutut vähenivät.
Tuohon aikaan Pirkan Viestiä pidettiin tiukasti jäsenlehtenä, tavoite oli
kertoa piirien tulevista ja menneistä tapahtumista ja pääkirjoituksissa oli sitten
ideologiat mukana. Tämä oli ristiriidassa
liittojen ajatusten kanssa, Pirkan Viesti
ei tuolloin menestynyt ”paras piirilehti”
palkitsemisissa. Niissä kriteereissä painotettiin muun muassa sitä miten hyvin
piirilehti on tuonut esiin liittojen aatemaailmaa, toimintoja ja arvoja. Me kun
ajattelimme, että se kuuluu liittojen lehden eli Reserviläisen tehtäviin.
Erikseen täytyy mainita lehden teossa
paljon auttaneen Tensun osuus. Hän oli
(on kai edelleen) niin ahkera kirjoittaja,
että pelasti monta lehteä aineistopulasta. Tensun juttuja oli aina pari kolme
varastossa. Muistanpa yhden laajan jutun kummallisesta kirjainyhdistelmästä
www eli (Word Wide Web) jota yliopis-

topuolella hehkutettiin, tuntui vähän
omituiselta asialta, mutta kun sivusi sotilaallista näkökulmaa niin pantiin lehteen. Nyt ei ilman tuota yhdistelmää taida olla elämää!
Aikanaan kaipasin (kaipaan edelleen)
lehteen väittelyä, erilaisia mielipiteitä
perusteluineen, asioita voitaisiin hoitaa
monella tavalla silti yhteisen tavoitteen
suuntaan. Nyt olemme liikuttavan yksimielisiä, taidamme olla vähän tylsiä.
Hienoa on kuitenkin, että lehdellä on
edelleen ahkerat tekijät ja lehti täyttää
sen tehtävän joka järjestökentässämme
on sille asetettu.
Kiitos. Onnea lehdelle ja sen tekijöille!
Hannu Riikonen
päätoimittaja
Pirkan Viesti-lehti 1994–1999.

Tapasin Raija Hinkkalan, Pirkan
Viesti-lehden ensimmäisen naispäätoimittajan, hänen kodissaan Orivedellä
eräänä kesäkuun iltana. Vuosia on kulunut edellisestä tapaamisesta, mutta
vuodet eivät tuntuneet missään. Raijan
kauniissa kodissa puhuimme elämästä,
hänen työstään Orivedellä kouluterveydenhoitajana, harrastuksesta vapaaehtoisen maanpuolustustyön parissa,
lapsista, lapsenlapsesta, toisenlaisesta
ajasta puolison menehtymisen jälkeen.
Pirkan Viestin juhlavuoden innoittamina puhuimme myös paljon kirjoittamisesta. Raijalla on olemassa kerrassaan
hienosti pidetty arkisto, joka helpotti
muisteluita menneiltä vuosilta.
Pirkan Viestin toimituskunnan jäsenenä ja puheenjohtajana Raija tiesi,
mitä lehden toimittaminen vaatii, kun
Sakari Haukka pyysi häntä lehden
päätoimittajaksi. Raija suostui ja aloitti
päätoimittajana vuonna 2002. Raijalla

oli pitkäaikainen kokemus Pirkan Viestin tausta- ja tekijäjoukossa. Hän aloitti
piirien tiedotustoimikunnassa vuonna
1997 ja toimi sihteerinä vuosina 1997–
1998. Toimittuaan vuoden 1999 toimikunnan varapuheenjohtajana hänet valittiin puheenjohtajaksi vuonna 2000.
Samana vuonna Pirkan Viesti valittiin
parhaaksi piirilehdeksi, jolloin lehden
päätoimittajana oli Tuomas Marjamäki. Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana Raija toimi vuoteen 2004 asti ja
oli samalla myös lehden päätoimittajana vuodet 2002–2004. Tuolloin lehti
ilmestyi vielä kuusi kertaa vuodessa.
Oriveden Reserviupseerien naisjaoston puheenjohtajana ja naisten piirin
tiedottajana kirjoittaminen oli Raijalle
tuttua ja mieluisaa. Kuten nykyäänkin
niin silloin oli myös useita pääkirjoittajia. – Lehden artikkelit pyrittiin löytämään maanpuolustuksen ajankohtaisista asioista, tiedotettiin tulevista

tapahtumista ja kerrottiin kokous- ja
muista tapahtumista, Raija muistelee.
Hänen aikanaan lehteen tuotiin lisää
naisten näkökulmaa. Myönteinen palaute antoi lisää intoa lehden tekemiseen.
Raijan koko elämänikäinen ja monipuolinen vapaaehtoinen maapuolustustyö alkoi aikoinaan Porin pikkulotissa.
Miehensä työn vuoksi silloinen kotipaikka vaihtui Seinäjoelta Orivedelle
vuonna 1964. Seuraavana vuonna hän
liittyi Oriveden Reserviupseerien naisjaostoon. Hän toimii edelleen aktiivisesti Oriveden maanpuolustusnaisissa
ja hoitaa varapuheenjohtajan ja sihteerin tehtäviä siellä. Viime vuonna hän
jätti pitkäaikaisen tehtävänsä Oriveden
Veteraaninaisten puheenjohtajana, jota
tehtävää hän ehti hoitaa peräti 17 vuotta. Aktiivinen harrastus vapaaehtoisen
maanpuolustustyön parissa kolmen
tyttären äitinä, kouluterveydenhoita-

Kuva: Sirkka Ojala

Raija Hinkkala päätoimittaja
vuosina 2002-2004

Raija Hinkkala

jana ja opettajapuolison rinnalla Raija
on erinomainen esimerkki siitä, kuinka
tärkeille asioille löytyy aikaa, kun ympärillä on ymmärrystä, tahtoa ja rakkautta.
Tiina Kokkola
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Suomen Reserviupseeriliiton onnittelut
60-vuotiaalle Pirkan Viestille

Reserviläisliiton
tervehdys

Vuonna 2017 juhlitaan useiden tahojen tasavuosijuhlia. Koko vuosi on tietenkin ja ennen kaikkea itsenäisen
Suomen satavuotisjuhlavuosi, jota juhlitaan yhdessä ja
erikseen useissa hyvinkin erilaisissa tapahtumissa.
Reserviupseerikoulutus alkoi itsenäisessä Suomessa
sekin jo sata vuotta sitten. Vimpelin kurssi alkoi joulukuun 28.päivänä 1917 ja se päättyi jo 12.1.1918.
Seuraava reserviupseerikurssi käynnistyi kenraali Mannerheimin päiväkäskyllä 14.3.1918. Kurssi alkoi
Seinäjoella, jatkui Vilppulassa ja päättyi Mikkelissä
26.41918.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi myös 150 vuotta Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymästä. Kesäkuun
4. päivänä Louhisaaren kartanolinnassa Askaisissa syntynyt Gustaf Mannerheim ehti palvella pitkään Venäjän tsaarin armeijassa ennen kuin hän siirtyi juuri itsenäistyneeseen Suomeen joulukuussa 1917. Hänen
kiistattomat ansionsa ovat meillä maanpuolustusihmisillä hyvin muistissa.
Suomalaisten korkea maanpuolustustahto perustuu
erityisesti viime sotiemme kokemuksille ja veteraanisukupolven pyyteettömälle työlle, laajasti toteutettavalle yleiselle asevelvollisuudelle, puolustusvoimien toiminnalle ja arvostukselle sekä vapaaehtoiselle
maanpuolustustyölle.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen vahvuus on sen
monipuolisuudessa. Kovan ytimen, vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen, lisäksi vakiintuneisiin toimintamuotoihin kuuluvat muun muassa monipuolinen ampuma- ja liikuntatoiminta, maastotoiminta sekä
laaja aatteellinen ja perinnetoiminta.
Tiedotuksen merkitys korostuu tämän päivän yhteiskunnassa. Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessakin on
otettu käyttöön uusia tiedotuskanavia. RUL:n tärkeimmät tiedotuskanavat ovat Reserviläinen -lehti, Uutiskirje, Kenttäposti sekä nettisivut ja Facebook. Lisäksi liitto
löytyy niin Twitteristä, Instagramista kuin YouTubestakin. Liiton teettämissä jäsenkyselyissä ehdottomasti tärkeimmiksi tiedotuskanaviksi edelleen nousevat kuitenkin Reserviläinen ja piirilehdet.
Hyvin toimitettu ja taloudellisesti kannattava piirilehti on yksi reservipiirien toiminnan tukipylväistä. On
äärettömän tärkeää, että piiritasolla informoidaan pait-

Pirkanmaan alueen reserviläisten
jäsenlehti on jo kuuden
vuosikymmenen ajan välittänyt tietoa puolustuksestamme
sekä reserviläistoiminnastamme ja -koulutuksestamme niin
omalle jäsenistöllemme kuin
ulkopuolisillekin
henkilöille ja tahoille.
Pirkan
Viestillä on ollut ja on edelleen
tärkeä rooli niin jäsentiedotuksen kuin edunvalvontammekin kannalta.
Pirkan Viestin ominaispiirteenä on sen poikkeuksellisen vahva, taloudellinen tukijalka, jonka muodostavat
maakunnan yritykset ja yhteisöt. Vuosittain kerättävien
tukieurojen määrä on niin suuri, että lehti kyetään jakamaan jäsenille ilmaiseksi. Suoritus on ainutlaatuinen
ja hatunnoston arvoinen. Yhdessäkään muussa piirissämme ei ole kyetty samaan.
Puuttuva lehden jäsentilausmaksu on mahdollistanut
muuta maata maltillisemman jäsenmaksutason, joka
puolestaan näkyy poikkeuksellisen suurena jäsenmääränä. Pirkanmaan piiri on 4.500 jäsenellään Reserviläisliiton selvästi suurin piiri ja mukaan reserviläistoimintaan tulee vuosittain isompi määrä uusia henkilöitä
kuin muissa piireissä. Yksinomaan viime vuonna alueella toimiviin reserviläisyhdistyksiin hyväksyttiin mukaan lähes kolme sataa uutta toimijaa.
Suomalaisten korkea maanpuolustustahto on yksi
puolustuksemme tukijaloista, jonka ylläpitämisessä reserviläisjärjestöillä ja muilla maanpuolustusyhteisöillä
on tärkeä rooli. Mitä suurempi määrä suomalaisia on
mukana toiminnassamme ja mitä laajemmalle joukolle suomaisia tiedotuksemme leviää, sitä paremmin kykenemme tämän tehtävämme hoitamaan. Tässä maanpuolustusaatteellisessa työssä Pirkan Viestillä ja muilla
piirilehdillämme on äärettömän tärkeä rooli.
Takananne on siis kunnioitettava menneisyys, jota
on hyvä hetken muistella. Sen jälkeen on kuitenkin
aika kääntää katseet tulevaisuuteen ja miettiä, miten
piiritason tiedotus ja edunvalvonta hoidetaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Perinteisen median haasteet ovat nimittäin pikkuhiljaa leviämässä myös reserviläislehdistön puolelle.
Yhä suurempi osa kansalaisista seuraa vain sähköisiä
medioita mutta toisaalta sitä kautta on edelleen vaikea
tavoittaa varsinkin varttuneempaa jäsenistöä yhtä hyvin kuin paperilehden avulla. Myös tuki- ja mainoseurot valuvat pikkuhiljaa sähköisen median puolelle,
mikä kaventaa piirilehtienkin taloudellista toimintapohjaa. Muutama piirilehti onkin jo siirtynyt näiden
syiden johdosta kokonaan verkkoon.
Näitä asioita mietitään parhaillaan kuumeisesti niin
liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Uskon kuitenkin,
että ainakin Pirkanmaalla tähän löydetään toimivat tiedotusratkaisut- ja mallit.
Kiitän Pirkan Viestiä sen erittäin pitkäaikaisesta ja
hyvin ansiokkaasta työstä vapaehtoisen maanpuolustuksen ja Suomen puolustuksen hyväksi sekä toivotan
menestystä tuleville vuosille.

si tulevista maanpuolustustapahtumista, myös kerrotaan menneistä tapahtumista. Piirilehden välityksellä
jokainen jäsen saa vahvistuksen sille, kuinka aktiivisesti oma piiri ja sen yhdistykset toimivat. Piirilehti
konkretisoi toiminnan monipuolisuuden ja samalla
näyttää käytännössä, mitä yhteistyö vapaaehtoisessa
maanpuolustuksessa tarkoittaa.
Pirkanmaa on perinteisesti ollut yksi vapaaehtoisen
maanpuolustuksen vahvoista maakunnista. Yhtenä
tärkeänä osana tätä vahvuutta on ammattitaidolla toimitettu ja taitettu piirilehti Pirkan Viesti. Kuusikymmentä vuotta on kunnioitettava ikä piirilehdelle. Ikä
näkyy Pirkan Viestissä perinteiden kunnioituksena,
mutta myös ennakkoluulottomana uusien toimintojen esittelynä ja uskona tulevaisuuteen.
Suomen Reserviupseeriliitto onnittelee 60 -vuotiasta Pirkan Viestiä ja kaikkia sen lukijoita. Liitto kiittää
kaikkia lehden entisiä ja nykyisiä tekijöitä merkittävästä panoksesta satavuotiaan Suomen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen hyväksi.
Janne Kosonen
toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto ry

Maanpuolustusnaisten Liitto ry lämpimästi onnittelee 60-vuotiasta Pirkan Viestiä!
Kiitokset vuosien arvokkaasta, luotettavasta työstä vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.
Mervi Liimatainen, puheenjohtaja
Marja Hirvonen, 1. varapuheenjohtaja
Satu Virtanen, 2. varapuheenjohtaja
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Reserviläisliitto onnittelee 60 vuotta täyttävää
Pirkan Viesti-lehteä.
Ilpo Pohjola
puheenjohtaja
Reserviläisliitto ry
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Itsenäisyyspäivän lippumarssi Tampereella 6.12.2013.

Kehityksen ketju 2008–2017
Aika on tuonut Kehityksen ketjuun lisää
lenkkejä. Pekka Ruusukallion toimittama Pirkanmaan reserviläispiirin historiikki valotti piirin ensimmäistä 50-vuotista taipaletta. Nyt kymmenen vuotta
myöhemmin piiri täyttää 60-vuotta ja
on aika tarkastella piirin toimintaa ja
tapahtumia historiikin julkaisemisen eli
vuoden 2007 jälkeen. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon toimintaa, joten
seuraavassa on tuotu esiin joitakin poimintoja vuosien varrelta.
Jäsenmäärän kehitys
2008 alkoi Esko Raskilan puheenjohtajakauden jatkuessa. Vuoden alussa
käynnistettiin jälleen jäsenkasvukilpailu
piirihallituksen hyväksymin uusin säännöin. Yhdistysten jäsenmäärän kasvu
Pirkanmaalla alkoi 90-luvun puolivälissä. Merkittävä tekijä tähän oli Reserviläisliiton linjaus jäsenyyden avaamiseksi myös miehistölle, naisille ja armeijaa
käymättömille. Väheksyä ei tietenkään
saa yhdistyksien omaa aktiivisuutta asiassa. Piirin jäsenhankkijatilaston kärjessä oli monia vuosia Tuomo Herrala Parkanosta. Esimerkiksi vuonna 2009 hän
hankki koko valtakunnassa eniten jäseniä eli 45 uutta jäsentä.
Reserviläisliitossa pitkään jatkunut jäsenkasvu kuitenkin taittui 2012, ja erityisesti uusien liittyneiden jäsenten määrä kääntyi laskusuuntaan. Tämä kehitys
näkyi selvästi myös Pirkanmaalla. Vuoden 2008 aikana piirin jäsenyhdistyksiin
liittyi 389 uutta jäsentä. 2012 liittyneitä
oli enää 242 eli uusien jäsenten määrä
laski viidessä vuodessa 40 prosenttia.
Asiaa pohdittiin Reserviläisliiton ohjeistuksen pohjalta järjestetyssä ideariihessä. Tarkoituksena oli löytää jäsenyhdistyksille päivittäisessä työssä
tarvitsemia työkaluja. Jäsenkehityksen
jarruina tunnistettiin muun muassa toiminnan huono tunnettuus, ihmisten
ajankäyttö, nuoria ei kiinnosta perinteinen yhdistystoiminta ja aktiivisten jäsenhankkijoiden puute.
Uusien jäsenien määrä on jälleen kasvusuunnassa ja vuonna 2016 uusia jäse-

niä piirin yhdistyksiin liittyi 309.
Reserviläisliiton
syyskokouksessa
2015 Joensuussa luovutettiin Pirkanmaan reserviläispiirille Sotavahinkosäätiön myöntämä 3 000 euron palkinto.
Perusteluna oli vapaaehtoisen maanpuolustustyön vaikuttavuuden kasvattaminen piirin yhdistysten jäsenmäärien kasvaessa.
Reserviläisliiton johtotehtävissä
Reserviläispiirillä on Reserviläisliiton
hallituksessa kaksi paikkaa. Näiden lisäksi on Pirkanmaalta ollut edustajia liittohallituksen ns. naismandaattipaikalla.
Vuoden 2007 alusta Reserviläisliiton
varapuheenjohtaja sekä Liiton Talousvaliokunnan puheenjohtaja toimi Esko
Raskila vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen
Hannu Jokiluoma toimi liiton varapuheenjohtajana vuonna 2011. Liiton varapuheenjohtajien tehtäviin sisältyy muun

muassa toimia juhlapuhujana erilaisissa
tilaisuuksissa. Esimerkiksi Lapin reserviläispiirin perinteisessä itsenäisyyspäivän
iltajuhlassa Esko Raskila toi puheessaan
esiin sen, että jokaisella reserviläisellä tulisi niin halutessaan olla mahdollisuus
osallistua vähintään yhteen rynnäkkökivääriammuntaan vuosittain.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) hallituksen jäsenenä Esko Raskila oli 2010 -2011.
Vuonna 2014 lähtien Pirkanmaalta on
jälleen ollut edustus liiton puheenjohtajistossa, kun varapuheenjohtajaksi valittiin Terhi Hakola. Valtakunnallistenkin
tiedotusvälineiden uutiskynnyksen ylitti Terhi Hakolan vuonna 2016 tekemä
esitys, että lakiin lisätään naisia koskeva velvollisuus osallistua kutsuntoihin ja
siellä tapahtuvaan palveluskelpoisuuden
tarkastukseen. Jälkimmäisen läpäisevät
voisivat vapaasti päättää, hakeutuvatko

naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen
vai eivät.
Piiri retkeilee
Reserviläisyhdistysten järjestämät retket
ja tutustumismatkat erityisesti puolustusvoimien kohteisiin on kautta aikain
ollut suosittu toimintamuoto. Keväällä
2008 toteutettiin jo pidempään vireillä
ollut tutustumisretki Ranger-lentotiedustelujärjestelmään. Puolustusvoimien
vieraina ja opastuksella päästiin tutustumaan järjestelmään sekä meneillään olevaan lentotiedustelupatterin harjoitukseen Jämin lentokentällä Jämijärvellä.
Kaikkiaan retkelle osallistui yli 50 piirin
jäsenyhdistyksien jäsentä.
Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola kutsui piirin
jäseniä vierailulle eduskuntaan lokakuussa 2014. Ohjelmassa oli eduskuntatalon esittely, tapaaminen Mikko

Piirihallituksen ja yhdistyksien johdon kesäpäivät Hämeenkyrön Maisemakahvilassa 11.6.2011. Osallistujat Sikomäessä kuuntelemassa
Eero Pylsyn tarinointia.
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Savolan kanssa sekä täysistunnon seuraaminen. Matkalle varattiin 50-paikkainen linja-auto, joka täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkanjohtajana
toimi Matti Salonen. Helsingissä ehdittiin eduskuntavierailun lisäksi poiketa
Inttistoressa.

miten tärkeää yhteydenpito ja kanssakäyminen piirin jäsenyhdistyksiin ja yhdistyksien välillä on. Piirin puheenjohtajalla on tässä merkittävä rooli. Toisena
asiana hän toi esiin tiedottamisen merkityksen sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.

Piirihallitus toimii
Piirihallitus on kokoontunut vuosittain
kuusi kertaa. Kokouksien yhteydessä
on ollut piirin hallintoon ja toimintaan
liittyvien asioiden lisäksi muutakin ohjelmaa. Vuonna 2009 Reserviläisliiton
puheenjohtaja Markku Pakkanen piti
ajankohtaisen tilannekatsauksen keskittyen eduskunnassa käsiteltävänä olevaan uuteen aselakiesitykseen. Aiheesta käytiin vilkas keskustelu ja annettiin
evästyksiä. Myös 2013 vuoden alusta
puheenjohtajaksi valittu Mikko Savola kävi heti alkuvuodesta esittäytymässä
ja pitämässä piirihallitukselle ajankohtaisen tilannekatsauksen liiton kuulumisista sekä kertomassa eduskunnassa
juuri silloin käsiteltävänä olleesta turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta piirihallituksen kokoukset ovat
olleet päätösvaltaisia. Monet piirihallituksen jäsenet ovat mukana useissa luottamustoimissa ja työesteitäkin joskus aina
sattuu. Piirihallituksen kokousajankohdat päätetään jo edellisen vuoden puolella päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Esko Raskila toteutti puheenjohtajakaudellaan uudenlaisen tapahtumien
sarjan, piirihallituksen ja yhdistyksien
johdon kesäpäivät. Kesäpäiville kutsuttiin myös puolisot, jotka samalla pääsivät tutustumaan piirihallituksen toimintaan ja samalla tietysti myös hallituksen
muihin jäseniin ja puolisoihin. Ensimmäinen kesäpäivä järjestettiin Mouhijärvellä Simontilalla onnistuneesti.
Puhujaksi oli saatu silloinen puolustusministeriön ylijohtaja Pauli Järvenpää.
Tapahtuman järjestämispaikka vaihteli vuosittain. Tapahtumapaikkoina ovat
olleet muun muassa Sastamalan Äetsän
Koukun tila, Ellivuori ja Pylsyn maisemakahvila Hämeenkyrössä.

Aktiivista toimintaa
yhdistyksissä
Reserviläisliitto teki vuonna 2008 järjestötutkimuksen, johon osallistui 12 %
piirin yhdistysten jäsenistöstä eli tilastollisesti hyvä otos. Tutkimus kosketteli
laajasti toiminnan eri puolia. Kysyttäessä
toiminnan alojen tärkeyttä ykköseksi tuli
maanpuolustustahdon
ylläpitäminen
ja edistäminen. Toiminnassa korostettiin ammunnan ja liikunnan merkitystä. Suuri osa on jäsenenä, koska haluaa
jäsenyydellään tukea maanpuolustusta.
Tiedotus ja tiedon välittäminen koettiin
myös tärkeäksi. Vastauksista selvisi, että
tärkeäksi koettujen asioiden eteenpäin
viemisessä oli onnistuttu, vaikka parantamisen varaa aina onkin. Jos nyt tehtäisiin sama tutkimus, tulokset varmaankin
olisivat samansuuntaisia.
Piirin jäsenyhdistyksissä toiminnan
taso vaihtelee niin kuin yhdistysmaailmassa yleensäkin. Pirkanmaalla on useita
erittäinkin vireästi toimivia yhdistyksiä.
Reserviläisliitto valitsee vuosittain malliyhdistyksen. Menneinä vuosina useampikin pirkanmaalainen yhdistys on tuon
kunniamaininnan saanut. Vuonna 2010
vuoden malliyhdistyskilpailun voitti Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit.
Kunniamaininta julkistettiin liiton vuosikokouksessa Kajaanissa. Piirihallitus
juhlisti tapausta kakkukahveilla ja piirin
puheenjohtaja Esko Raskila ojensi malliyhdistyksen puheenjohtajalle Pekka
Hietaniemelle Suomen pöytälipun.
Vuosien myötä runsaasti on herättänyt yhdistyksissä hämmennystä liiton
tarjoama jäsenrekisteriohjelma. Piirihallituksessakin on useasti keskusteltu
jäsenrekisteriohjelman ominaisuuksista ja toimivuudesta. Liittohallitusedustajia on evästetty havaittujen kehittämistarpeiden viemiseksi Liiton tietoon
toimenpiteitä varten. Erityisen ongelmalliseksi on havaittu jäsenrekisteriohjelman toimittajan vaihtaminen toiseen.
Vuonna 2014 ohjelman vaihtamisessa koettiin erityisen paljon vaikeuksia,
mutta niistäkin on selvitty ja nykyisin
ohjelma toimii suunnitellulla tavalla.

Reservipiireillä yhteiset
kokoustapahtumat
Pirkanmaan reserviläispiiri, reserviupseeripiiri ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piiri ovat järjestäneet
sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa saamaan aikaan ja samassa paikassa. Kokoustapahtumaan on aina liittynyt ennen kokouksia pidetty esitelmä
tai maanpuolustusjuhla. Pirkanmaalla
on muutoinkin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien järjestöjen yhteistyö
ollut tiivistä ja kaikkia osapuolia hyödyttävää. Vuonna 2010 syyskokouksien
pitopakkana oli Satakunnan lennoston
tilat Pirkkalassa. Tukikohtakomppanian auditoriossa kokousesitelmän piti
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Juhani Kääriäinen.
Yhteistoiminta puolustusvoimien ja Pirkanmaan aluetoimiston kanssa on ollut
mutkatonta. Viimeisen 10 vuoden aikana on piirin kokouksia järjestetty 15 eri
paikkakunnalla.
Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin piirille uusi puheenjohtaja, kun
Esko Raskila ilmoitti, että ei enää ole
käytettävissä piirin puheenjohtajaa valittaessa. Yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Moijanen.
Syyskokouksessa 2014 piirin kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Matti Salonen. Kiitospuheessaan hän toi esiin
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Urheilu- ja liikuntatapahtumia
Reserviläisliiton ampumamestaruuskisat
järjestettiin 2013 Satakunnan Lennoston ampumaradoilla Lempäälässä. Kilpailun johtajana oli Juha Moijanen. Paikalla oli noin 220 ampujaa, jotka tekivät
viikonlopun aikana lähes 600 ampumasuoritusta. Nämä olivat viimeiset Reserviläisliiton omat ampumamestaruuskisat, sillä tämän jälkeen tehtiin päätös
Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton
ampumamestaruuskisojen
yhdistämisestä. Taustalla oli Puolustusvoimien päätös tukea jatkossa vain yhden kisan järjestämistä.
Yli 40 vuoden ajan on lähes vuosittain järjestetty Reservipiirien yhteinen
liikuntatapahtuma Hämeen Hölkkä.
Tapahtuman osallistujista suurin osa on
ollut piirin jäsenyhdistyksiin kuulumattomia. Tavoite on tarjota kaiken ikäisille
ja kuntoisille kimmoisan kankaan syksyinen irrottelu, kuten Pekka Ruusukallio asian ilmaisi piirin historiikissa. Perinteisen tapahtuman järjestämistä on
tarkoitus edelleenkin jatkaa.
Ensimmäinen piirin jäsenyhdistyksi-

en välinen Kevätkisa järjestettiin vuonna
2014 Lakialassa, Ylöjärvellä.
Osallistujina oli kahdeksaa jäsenyhdistystä edustaneet kahden henkilön
muodostamat partiot. Erilaisia tietoja
ja taitoja mittaavia rastitehtäviä oli sijoitettuna maastossa kiemurtelevan polun varrelle. Kisan ylivoimainen voittaja
oli Hämeenkyrön Reservinaliupseerien
joukkue, joka oli paras viidellä tehtävärastilla yhdeksästä. Tapahtuman tavoitteena on tehtävärastien lisäksi järjestää
yhdistyksien johdolle mahdollisuus yhdessäoloon ja kuulumisten vaihtamiseen. Tapahtuman on jatkunut siten,
että voittajapartion yhdistys järjestää kisan seuraavana vuonna.
Tiedottamalla tunnetuksi
Vuonna 2014 uudistettiin piirin nettisivut pirkanviesti.fi. Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT rahoitti reservipiirien yhteisen sivuston hankinnan.
WordPress alustalle rakennetut sivut
tarjosivat uusia toiminnallisuuksia sekä
ajanmukaisen yleisilmeen. Sivustolla
julkaistaan ajankohtaisten uutisten ja
tapahtumien lisäksi muun muassa piirin toimintakalenteri sekä jäsenyhdistysten yhteystiedot. Tiedottamisessa on
jo muutaman vuoden ajan hyödynnetty myös Pirkan Viestin Facebookia. Tärkeänä viestikanavana on edelleen viisi
kertaa vuodessa ilmestyvä paperimuotoinen Pirkan Viesti -piirilehti.
Toiminnan esittelyä
Toiminnan esittelyyn soveltuva teltta
hankittiin piirin ja sen jäsenyhdistysten
käyttöön.
Väriltään sininen liiton logoilla varustettu teltta on niin kookas, että se mah-

dollistaa Eko-aseammunnan suorittamisen. Piiri on hankkinut eko-aseita
käytettäväksi erilaisissa toiminnan esittelytilaisuuksissa. Piirin jäsenyhdistykset
ovat näitä ahkerasti lainailleetkin.
Pirkanmaan Reserviläispiiri on lähes
vuosittain järjestänyt kaikille yhdistysten jäsenille tarkoitetun Ampumataitopäivän Satakunnan lennoston ampumaradalla. Tapahtuma on erityisesti
tarkoitettu juuri liittyneille jäsenille tutustumistilaisuudeksi ammuntaan. Reserviläisliiton ideoiman tapahtuman
järjesti esimerkiksi vuonna 2011 kymmenen piirin jäsenyhdistystä.
Juhlavuoden tapahtumia
Kulunut kuudes vuosikymmen on ollut
piirin toiminnassa arkista puurtamista mutta myös onnistumisien elämyksiä. Onnistumisiin voidaan laskea Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlatapahtuma
huhtikuun lopulla Lempäälän Ideaparkissa. Viikonlopun tapahtumaan sisältyi muun muassa eko-aseammuntaa,
puolustusvoimien kalustonäyttely sekä
reserviläistoiminnan esittelyä. Juhlapuhujana oli entinen puolustusministeri,
kansanedustaja Seppo Kääriäinen. Juhlavuosi huipentuu myöhemmin syksyllä
järjestettävään kutsuvierasvastaanottoon
sekä palkitsemistilaisuuteen.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Reserviläispiirin osastolla
helmikuussa järjestetyssä Rekrytori-tapahtumassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Vierailun päätteeksi
presidentti totesi että ”Te teette arvokasta työtä”. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalle vuosikymmenelle.
Raimo Ojala

Reserviläispiiri tutustumassa Satakunnan lennostoon Reserviläisliiton juhlavuotena 2015.

Jouluaaton kunniavartio Kalevankankaan sankariristillä 6.12.2012.
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Ideapark piirin 60-vuotisjuhlien näyttämönä
- Suomessa yleinen asevelvollisuus on
puolustuksemme perusasioita. Suomi ei
ole luopunut yleisestä asevelvollisuudestaan monien muiden valtioiden tapaan.
Päinvastoin yleistä asevelvollisuutta kehitetään edelleen niin että nuoret kokevat sen suorittamisen jatkossakin mielekkääksi.
- Yleinen asevelvollisuus takaa omalta osaltaan sen, että puolustusvoimamme ovat koko kansan asia ja maan puolustaminen pysyy koko kansan asiana.
Reserviläisyys on suoraa jatkoa yleisen
asevelvollisuuden suorittamiselle. Merkittää on, että kertausharjoitusten määrä on kyetty nostamaan normaalille tasolle, näin osoitamme myös ulkomaille,
että olemme kaikilta osilta ja koko ajan
suorituskykyinen ja valveilla. Maan hallitus on myös lupautunut antamaan tukensa siihen, että vapaaehtoinen maanpuolustustyö saa jatkossa rahoituksen
joka turvaa sen pitkäjänteisen kehittämisen.
Puheensa Seppo Kääriäinen päätti
vanhaan kansanviisaukseen ”arvaa oma
tilasi, anna arvo toisellekin”.
Juhlassa kuultiin myös sotaveteraani
Olavi Aulamon haastattelu ja ylimääräisenä ohjelmanumerona hänen lausu-

Pirkanmaan Reserviläispiirin 60-vuotisjuhlavuoden kohokohta järjestettiin
huhtikuun lopulla Lempäälän Ideaparkissa. Viikonlopun mittainen tapahtuma
oli nimetty koko kansan maanpuolustustapahtumaksi. Runsaasti osallistujia
olikin paikalla sekä toimintaan tutustumassa että juhlavieraina.
Ideapark tarjosi hienot puitteet sekä
tuki erinomaisesti tapahtuman järjestelyjä. Tapahtumia oli sekä sisällä
keskusaukiolla että ulkoalueella. Ulkoalueella tutustumiskohteita olivat
Panssariprikaatista tuodut panssarivaunut. Lisäksi nähtiin Lahden Eskadroonan ratsuosaston sulkeisesitys. Piiri
tarjosi kaikille Reserviläisliiton jäsenkortin esittäneille sotilaskotiautosta ilmaiset munkkikahvit.
Keskusaukiolla Satakunnan Lennoston osastolla oli mahdollista muun muassa omakohtaisesti testata, millaista on
istua hävittäjän heittoistuimessa. Nähtiin myös Combat Hapkido Pirkkalan
itsepuolustusnäytös ja Hip Hop House
Dangstersin näyttävä tanssiesitys.
Ekoase-ammunta kiinnosti yleisöä ja
Reserviläismyymälä Etulinjan myyntipisteellä kauppa kävi.
Varsinainen maanpuolustusjuhla oli

viikonlopun merkittävin tapahtuma.
Monipuolisen ohjelman juonsi Juhani
Viita. Musiikista vastasi Puolustusvoimien varusmiessoittokunta suurella kokoonpanolla. Vauhdikkaan tanssiesityksen juhlassa esitti tanssiryhmä ZZCrew.
Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha
Moijanen toi esiin avaussanoissaan
muun muassa:
- Moni saattaa ihmetellä miksi vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä järjestö juhlii 60-toimintavuottaan
kauppakeskuksessa. Maanpuolustusjärjestöillä on yhtenä kantavana ajatuksena, että maanpuolustus on yhteinen
asiamme. Haluamme myös saada mahdollisimman suurta näkyvyyttä toiminnallemme, ja näin esittelemme omaa ja
yhteistyökumppaneidemme toimintaa
täällä kauppakeskuksessa. Maanpuolustustahdon ylläpitäminen on reserviläispiirin keskeisiä tehtäviä.
Juhlapuheen piti kansanedustaja ja aiemmin puolustusministerinäkin toiminut Seppo Kääriäinen. Puheensa hän
aloitti yleisen turvallisuustilanteen tarkastelulla mainiten valitettavavana asiana sen, että vastakkainasettelu viime
vuosina on lisääntynyt ja kärjistynyt lännen ja Venäjän välillä.

Reserviläispiirin puheenjohtaja
Juha Moijanen lausui juhlan avaussanat.

Juhlapuhujana oli kansanedustaja Seppo Kääriäinen.

mansa runo ”Aatami Turpeisen puheenvuoro”. Runo kertoi linnoitustyömaasta
itärajan tuntumassa sodan jälkeen.
Päätössanat lausui Reserviläisliiton 2.
varapuheenjohtaja Terhi Hakola. Puheessaan hän korosti maanpuolustustahdon merkitystä.
- Suomen puolustusjärjestelmä on
Euroopassa ainutlaatuinen ja sen säilymisen on turvannut lähinnä se, että
suomalaiset ovat tutkimusten mukaan
Euroopan maanpuolustustahtoisin kansa. Suomalaisten korkea maanpuolustustahto on puolustuskykymme kulmakivi
ja se on poikkeustilanteissa hyvin tärkeää. Sen ylläpidosta vastaavat osaltaan
vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät järjestöt. Suomen suurimpana maanpuolustusjärjestönä Reserviläisliitolla on
tässä työssä tärkeä rooli. Myös naisten
asenteet ja esimerkki ovat isossa roolissa,
kun lapset ja kasvavat nuoret muodostavat käsityksiään Suomesta, suomalaisuudesta ja puolustuksesta. Maanpuolustustahto lähtee kotoa.
Juhla päättyi yhteisesti laulettuun
Maamme-lauluun Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan säestäessä.
Raimo Ojala

Päätössanat lausui Reserviläisliiton
2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola.
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Combat Hapkido Pirkkalan itsepuolustusnäytös.

Lahden Eskadroonan ratsuosaston sulkeisesitys.

Ekoase-ammunta kiinnosti yleisöä

Panssariprikaatista tuodut panssarivaunut.

Juhlassa kuultiin sotaveteraani Olavi Aulamon haastattelu. Haastattelijana ohjelman juontanut Juhani Viita.

Sotilaskotiautosta sai perinteiset munkkikahvit.

Pirkan Viesti 3
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Toimintaa yhdistyksissä!

Toimintakooste Juupajoelta
Jukka Tuomaala

MPK:n syksyn 2017
kursseja Pirkanmaalla
18.͵19.8. SUVIYÖN JOTOS
• Hyvähenkinen kevyehkö paikallisjotos
Sastamalassa. Kurssilla harjoitetaan sotilaallisia ja kansalaistaitoja.
25.͵27.8. HENKIINJÄÄMISKURSSI
• Kurssilla opetellaan toimimaan ja selviytymään maastossa tilapäisvälinein.
25.͵27.8. ERITYISRYHMIEN
JATKOKURSSI
• Kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssi on jatkoa kevään kurssille
ja sillä opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien toimintaan.
26.8. VÄNRIKKIPÄIVÄ PIRKKALA
• Kurssilla perehdytään reserviläistoimintaan ja MPK:n koulutustarjontaan. Kurssi
soveltuu RUK:n käyneille vänrikeille.

Velvoitesopimus allekirjoitettiin Juupajoella. Sopimuksen sinetiksi
Veteraanien puheenjohtaja Aapo Soikka ja Juupajoen Reserviläisten puheenjohtaja
Jukka Tuomaala kättelivät.

2.9. RESERVILÄISPÄIVÄ
• Kurssilla tutustutaan puolustusvoimien
materiaaliin ja ammutaan rynnäkkökiväärillä ampumakilpailu.
15.͵17.9. TAISTELUPELASTAJAͳ
KURSSI 2
• Kurssi on jatkoa taistelupelastaja 1 –kurssille. Kurssilla opetellaan taistelijaparin
taisteluensiavun perusteita.
16.͵17.9. JA 23.͵24.9. PIONEERIͳ
TAIDOT LINNOITTAMINEN 1 JA 2
• Kurssilla koulutetaan ja valmistetaan tukikohdan suojalinnoitteita.
29.9.͵1.10. LÄHITAISTELUKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Lähitaistelu 1 –kurssille.
Kurssilla opetellaan lähitaistelutaitoja ja
ammutaan reserviläisaseilla lähiammuntoja.
30.9.͵1.10. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• Kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille
opetetaan maasto- ja erätaitoja.

30.9. TIETOTURVALLISUUSKURSSI
• Kurssilla tutustutaan kyberturvallisuuteen.
6.͵8.10. VIESTIKURSSI JOHLA/MATI
• Kurssilla opetetaan kenttäviestivälineiden
käyttöä
6.͵8.10. SISSIRADISTIKURSSI
• Kurssilla kerrataan sissiradistitaitoja ja
harjoitellaan käytännön toimintaa partio- ja
tukiasemissa.
•
6.͵8.10. HAJAUTETUN TAISTELUN
KURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Hajautetun taistelun 1 –
kurssille. Kurssilla opetellaan sissitaitoja.
27.͵29.10. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI
• Kurssilla harjoitellaan maastossa tehtäviä
hoitotoimenpiteitä ja evakuointia sidontapaikalta kenttäsairaalaan.
4.͵5.11. ARJEN TURVALLISUUS
KOULUTUS
• Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta selviytyä onnettomuus-,
tulipalo- ja sähkökatkotilanteissa. Kurssilla
harjoitellaan kodin varautumista, alkusammutusta ja hätäensiavun antamista.
4.͵5.11. RESERVILÄISJOHTAJA 2
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 –
kursseille. Kurssin tavoitteena on kehittää
osallistujien käytännön valmiuksia toimia
esimiehinä ja ihmisten johtajina.

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

Kaatuneitten muistopäivän kunniavartio Juupajoen sankariristillä.

Talvisodan päättymisen muistopäivän seppeleelasku Juupajoella 13. maaliskuuta.

Laser ammunta erityisryhmien turvakurssilla. Kuvat: Juha Happonen.

Radiokerhon viestimiehiä perinneasuissa Juupajoen
Sotaveteraanien korsulla.

Rasti jolla pääsee viettämään yön teltassa on erittäin suosittu erityisryhmien turvakurssilla.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Tampereen koulutuspaikka

MPK mukana
Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumissa
Suomi 100 -juhlavuosi on näkynyt kevään ja alkukesän aikana monien näyttävien turvallisuustapahtumien muodossa.
Vapaaehtoista maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta esittelevä Nuku rauhassa -hanke toteuttaa kuluvan vuoden
aikana 10 tapahtumaa ja viisi seminaaria
kattavasti eri puolilla Suomea. Tapahtumat ovat elämyksellisiä ja osallistavia
toimintatoreja sisältäen kilpailuja, kalustoesittelyjä, toimintanäytöksiä ja konsertteja. Nuku rauhassa -hanke on vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen,
veteraanijärjestöjen ja turvallisuusviranomaisten yhteishanke, jossa Maanpuolustuskoulutusyhdistys on koordinoinut
ja johtanut tilaisuuksien suunnittelua ja
toteuttamista.
Erityisesti nuorille suunnatun hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida osallistumaan vapaaehtoiseen
maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön.
Myös veteraanien perinnön välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat
hankkeen keskiössä. Tilaisuuksien yleisötavoite on 300 000.
Suomi 100 -juhlavuosi jatkuu ja hui-

pentuu Tampereella Kalevankankaan
sankarihautausmaalla järjestettävään itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12.2017. Tarjoamme kaikille 18-48 vuotiaille miehille mahdollisuuden osallistua tähän
arvokkaaseen juhlaan ilmoittautumalla
mukaan kunniavartioon sankarihaudoille ja osoittaa näin samalla kunnioitusta
sodissa kaatuneille. Tavoitteena on saada
kunniavartija jokaisen Kalevankankaalla
olevan 749:n sankarihaudan taakse. Ilmoittautuminen on mahdollista mpk.fi
-sivujen kautta, jossa kyseinen kurssi on
jo aukaistu. Tervetuloa mukaan!
Tänä keväänä naiset ovat olleet Hämeen piirin keskiössä, kun saimme järjestettäväksemme kahden viikon välein
Naisten Valmiusliiton NASTA Leijona
2017 -harjoituksen ja Maanpuolustusnaisten Kyrös-jotos 2017 maastovaelluksen. Ne kokosivat yhteensä lähes 700
naisen osallistujajoukon Parolaan ja Hämeenkyröön. Molemmat tapahtumat
olivat erinomaisesti valmisteltuja, organisoituja ja toteutettuja viikonloppuja.
Yhteistyö naisten maanpuolustusjärjestöjen ja MPK:n kanssa on viime vuosina
tiivistynyt ja tuottaa nyt loistavia tuloksia.

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

MPK:ssa tapahtui organisaatiomuutos
vuoden 2017 alussa, kun alueelliset koulutus- ja tukiyksiköt lakkautettiin ja korvattiin koulutuspaikoilla. Hallinnolliset
tehtävät keskitettiin maanpuolustuspiireihin. Meillä Hämeen piirissä toiminta on jatkunut edellisvuosien ennätyksellisellä volyymillä. Olemme vastanneet
koulutuskysyntään uudella joustavammalla henkilöstörakenteella ja aiempaakin monipuolisemmalla kurssitarjonnallamme. Sotilaallisessa koulutuksessa
painopistettä on siirretty yhä vahvemmin paikallisjoukkojen koulutukseen.
Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa olemme kyenneet säilyttämään kattavan tarjonnan niin nuorille, naisille kuin
erityisryhmillekin.
Löydät tämän lehden sivuilta mainoksen syksyn kursseistamme. Uudistuneiden kotisivujen www.mpk.fi kautta sinun on entistä helpompi tutustua
toimintaamme ja ilmoittautua mukaan
kursseille.
Rentouttavaa kesän jatkoa, nähdään
syksyllä MPK:n kursseilla ja tapahtumissa!

Matti Eskola
Hämeen piiripäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Uusi koulutuspäällikkö esittäytyy

Moron, lumien ja jäiden viimeinkin
kadottua Petkeljärvestä on aika esitellä Ilmapuolustuspiirin Pirkkalan
koulutuspaikan uusi (tai vähän käytetty) alue/koulutuspäällikkö. Nimi
on Markku Siuko ikää 53, kolmatta
vuotta eläkkeellä tukikohdassa toimivasta Satakunnan Lennostosta, jossa
virkauraa tuli kynnettyä miltei 30
vuotta.
Siviilikoulutukseltani olen autonasentaja ja lekorakentamiseen suuntautunut koneteknikko. Sotilaspuolelta lekohuoltoupseeri ja siitä
tarkemmin lekoasepuoli. Päivät puo-
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lustusvoimissa päättyi laivueen aseupseerina, jossa kului viimeiset 15 virkavuotta. Toimi myös uran alkupuolella
pelastuspalvelussa omantoimen ohella
12 vuotta ja erilaisissa räjähteiden raivaustehtävissä vuodesta 1990 aina kun
mahdollista. Liikkuvaisen luonteen
vuoksi hääri tukikohdan jokapaikanhöylänä joka ei oudoimpiakaan työtehtäviä kaihtanut.
Asuinpaikkana Tyrwää, joka nykyään
paremmin Sastamalana tunnetaan. Kotina vanhojen autojen piirittämä öljylämmitteinen omakotitalo jossa remppa jatkuu jo viidettä vuotta. Lapsia on
neljä tunnustettua ja yksi lapsenlapsikin joka on ehtinyt lähemmäs neljän
vuoden ikää. Harrastuksina mekaniikka, sotilastaitojen ja – kunnon ylläpito sekä Isänmaallinen toiminta, juo jos
seura on sopivaa, mutta polta ei kun
nuotiota. Liikkuu pitkät matkat mie-

luiten juna/laiva/lentokoneavusteisesti,
keskipitkätmatkat autolla (merkillä ei
väliä) ja lyhyet jollakin kaksipyöräisellä sekä jalan toisinaan maastossa mättähältä mättähälle marja- ja sienipaikkoja
mittaillen.
Olen ollut tukemassa MPK/IPP toimintaa useita vuosia viran puolesta ja
eläköidyttyä lekotekniikan puolella
kurssinjohtajana. Kun sitten Paku päätti lähteä rahan perään, niin ura uusi urkenevi ja hihasta ravistettiin seuraava
ässä, josta tarinoin esseessä tässä.
MPK on nykyisin Puolustusvoimien
virallinen kumppani ja yhteistoimintaa
tullaan syventämään entisestään. Toivon että kaikille maanpuolustustahtoisille löytyy oma paikkansa ja mieluisa
tehtävänsä vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralta.
Otan uudessa tehtävässäni ensimmäisiä horjuvia askeleitani, joten maltta-

kaa mielenne, Roomaa ei rakennettu
päivässä, mutta tiedän että yhdessä pystymme vahvistamaan, toinen
toistamme tukien, Isänmaamme selkärankaa.
Vuodesta 2018 on tulossa Pirkkalan tukikohdassa vilkas toimintavuosi IPPn osalta, joten olkaa valmiina
kun käsky käy.
Erästä Dallasissa avoautoonsa ammuttua kaveria mukaillen onkin tullut aika todeta; Älkää kysykö mitä
maanne voisi tehdä teidän hyväksenne, vaan mitä te voitte tehdä maanne
hyväksi.
Hyvää ja vähälumista kesää
kaikille!
Markku Siuko
Pirkkalan koulutuspäällikkö
markku.siuko@mpk.fi
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Kannen valokuva:
Suomen lippu hulmusi Heraman asevelimajan salossa Puolustusvoimain lippujuhlan päivän, itsenäisen Isänmaan ja
4.6. palkittujen kunniaksi.

Kuva: Sirkka Ojala 2017
Painos
7.500 kpl

Tommin tyylinäyte frisbee-kiekon heitossa (nilkan ojennus on oikeaoppisesti erilainen käytettäessä 172 tai 175 gramman heittovälinettä).

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi

Viestimieskilpailu Nokialla
Perinteisesti toukokuun viimeisenä
maanantaina veltot viestimiehet ympäri maakuntaa kokoontuvat kisaamaan
kiertopalkintopytystä. Tällä kertaa jär-

jestelyvuorossa oli TAMRU:n viestiosasto ja kisapaikka vaihteeksi Nokian
Tottijärvellä.
Aurinkoisessa mutta viileässä kevät-

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Pasi Pitkänen
Esko Raskila
Hannu Riikonen vpj.
Matti Salonen
Ulkoasu Maisan paja
Paino Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com
Verkkosivustolle tuleva aineisto
sirkka.ojala@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari,
050 5550 728,
03 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2017:

N:o
1
2
3
4
5

Aineisto Ilmestyy
29.1.
10.4.
11.6.
12.9.
3.12.

24.2.
5.5.
14.7. 60-v. juhlanumero
6.10.
22.12.

Ammunta hoidettiin hiljaisesti luontoa häiritsemättä ”käsijousella” (joka on yllättävän tarkka ja voimakas).

säässä suunnistettiin ensin maitten ja
metsien poikki ja kuten takavuosinakin kaikki löysivät takaisin lähtöpaikkaan.
Vakaata kättä tarvitaan viestityksen
eri olomuodoissa, joten rastitehtävinä
oli erilaisten ketjujen heitto kottikärryyn (aika moni ketju meni pompulla
samaa vauhtia ulos toisesta laidasta),
sekä frisbee-kiekkojen viskailu koriin.
Ammunnassa oli uusi avaus, kun halpahallin käsijousipyssy todettiin yllättävän voimakkaaksi ja tarkaksi käden vakauden mittariksi.
Illan lopulla saunottelun ja makkaranpaiston lomassa hämmästeltiin ärtsyä kumikäärmettä sekä ilmeisesti evästilanteeseen harmistunutta siiliä.
Auringon laskiessa oli aika suunnata
kohti suurkaupunkia ja aloittaa samalla
mielikuvaharjoittelu seuraavan vuoden
kisaa varten – ainakin noin niin kuin
suunnittelun tasolla.
Tero Ahtee

Selviytymistarinoita viime sodistamme
Suomen Sotaveteraaniliitto on julkaissut
kirjan Selviytymistarina
Suomi 1939–1945. Kirjassa on kahdenkymmenen viiden arvostetun
suomalaisen sotahistorioitsijan kirjoittamia
artikkeleita.
Näistä
koostuu yli 70 erilaista
tarinaa.
Artikkelit on aiemmin
julkaistu Sotaveteraanilehdissä.
Kirjoittajina
ovat muun muassa Antti Hannula, Marianne
Junila, Olli Kleemola,
Mika Kulju, Jari Leskinen, Ohto Manninen, Timo Soikkanen, Ari Uino, Esko Vuorisjärvi, Anssi Vuorenmaa.
Kirja kertoo Suomen sotahistoriasta. Ajallisesti kirja on
jaettu seitsemään ajanjaksoon 1930-luvun lopulta aina Lapin sodan jälkeisiin ”vaaran vuosiin”.
Kirjassa tarkastellaan useasta näkökulmasta niitä poliittisia ratkaisuja, joiden vaikutukset heijastuivat Suomen sodankäyntiin sekä suomalaisen yhteiskunnan toimintaan
viime sotien aikana. Keskeisesti artikkeleissa tuodaan esiin

sodan ajallista kulkua ja etenemistä.
Mukana on runsaasti artikkeleja, joissa kerrotaan, miten yksilötasolla sota koettiin. Näihin liittyy ilon ja surun
hetkiä, kuolemaa ja pelkoa, sekä arkisia askareita. Nämä
ovat rintamamiesten ja naisten tuntemuksia, sekä tarinoita
ehkä vähemmälle huomiolle jääneistä asioista, kuten sotalapsista, evakoista tai asemasodan aikaisia puhdetöistä.
Tekstilainaukset päiväkirjoista, kirjeistä ja muistelmista
auttavat välittämään kerrotut tapahtumat lukijalle koskettavasti ja elävästi.
Tarinat eivät ole toistensa jatkumoa, ja peräkkäisten artikkelien aihepiirit vaihtelevat, joten lukijan pitää osata sijoittaa tarinat sotiemme kehykseen. Kirjaa elävöittää artikkelien aihepiireihin liittyvät valokuvat.
Kirjassa olevien tarinoiden kautta piirtyy myös nuorempien sukupolvien lukijoille kuva siitä, miten isänmaamme säilytti itsenäisyytensä ja selvisi sodan koettelemuksista. Keskuudessamme on vielä 17 000 sotaveteraania, joilla
kaikilla on oma selviytymistarinansa.
Adolf Ehrnrooth on muistuttanut meitä suomalaisia:
”Kansa, joka ei tunne menneisyyttä, ei hallitse nykyisyyttä, eikä voi suunnitella tulevaisuutta”. Kirja tuo esiin historiallisesti merkittävän aikakauden tapahtumia Suomen
100-vuotisesta itsenäisyyden ajasta.
Raimo Ojala
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Pirkan Viesti
myös Facebookissa!

Syntymäpäiviä
90 vuotta 30.9.2017
Yliluutnantti Tapio Vuorinen

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä
palkitaan!

Mahdolliset muistamiset Pirkanmaan
Maanpuolustuksen Tuki PMT ry
Nordea FI3420461800136889, viite 1012

Valpas viestipäivystäjä VRFK-radion ääressä seuraa eetteriä kuuluuko oman aseman
kutsua. Kuva: Tero Ahtee.

PRT24
Perinneradiotapahtuma 4. kesäkuuta 2017 eli PRT24 kusoiltiin hyvässä
kelissä.
Asemia kuului vaikka kuinka ja liikenne oli vilkasta koko tapahtuman

ajan. Pirkanmaalla oli aktiivisena
useita asemia.
Seuraava eli PRT25 on itsenäisyyspäivänä.
Tero Ahtee

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

Jalkaväkirykmentti 23:n (JR 23)
lähtö jatkosotaan

Kutsun
ystävät ja yhteistyökumppanit

kakkukahveille
täyttäessäni 70 vuotta
maanantaina 7.8.2017
klo 14–17.
.

Kahvia tarjotaan
Reserviläistoimistolla,
Väinölänkatu 2.

Lämpimästi tervetuloa!
Junan lastausta. SA-kuva

Lempäälän asema. Esko T. Koirasen/Jorma J. Peltomaan kokoelmat.

NäyƩely avoinna Lempäälän vanhalla asemalla
21.6.-18.8.2017 ma 12-17, Ɵ-ke 9-17, to-pe 9-15
Suomi 100v

Lempäälän Reserviupseerikerho 70 v

Pirkkalan Reserviupseerit ry
ja Pirkkalan Reserviläiset ry

t. MaSa

Muistamiset ovat tervetulleita ja
pyydänkin ohjaamaan ne Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuen tilille
FI34 2046 1800 1368 89.
Viitenumero 123,
viestikenttään merkintä: MaSa.

TEEMA- JA KIRKKOILTA
TAMPEREEN
ORTODOKSISESSA
SEURAKUNNASSA

50-vuotisjuhla

Tuomikirkonkatu 27, Tampere

Lauantaina 9.9.2017 Pirkkalassa

Klo 18.00–18.30
Palvelus Tampereen ortodoksisessa
kirkossa, Pastori Isä Heikki Honkamäki

12.00 Seppeleenlasku
Pirkkalan sankarihaudalla
14.00 Juhlatilaisuus Nuolialan koululla
Jaakontie 5, Pirkkala
Onnitteluvastaanotto klo 13.00 alkaen
Juhlassa esiintyy mm.
Pirkkalan Puhallinorkesteri
johtajanaan Jutta Jelys

Tervetuloa!
Pirkan Viesti 3

2017

Torstaina 26.10.2017

Klo 18.30–19.00
Kahvit seurakuntasalissa
Klo 19.00–20.00
Teemaesitelmä seurakuntasalissa
Satakunnan lennoston pappi,
sotilaspastori Juhana Saari:
SOTILASSIELUNHOITO
PUOLUSTUSVOIMISSA

Tervetuloa!
Tilaisuuden järjestää
Pirkanmaan Reservipiirien
Henkisen maanpuolustuksen toimikunta.
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1.

2.

Lippujuhlan päivä
Hämeenkyrössä
3.

4.

Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Puolustusvoimien lippujuhlan päivää vietettiin Hämeenkyrössä tavallista juhlavammin. Seurakunnan lisäksi järjestelyissä olivat mukana paikalliset Reserviupseerikerho, Reservinaliupseerit sekä
Maanpuolustusnaiset.
Helluntain messussa saarnasi Hämeenkyrön seurakunnan pastori Anu Mätäsniemi. Saarnassa oli esillä Marsalkka Mannerheimin toiminta ja elämä tarkasteltuna nyt, kun
syntymästä on kulunut 150 vuotta. Muistelmat kertovat
Mannerheimin nuoruudesta huolestuttaviakin asioita, mutta
hänestä kehittyi yksi merkittävimmistä suomalaisista henkilöistä, joka johti taidollansa Suomen sodasta rauhaan.
- Sotiemme veteraanit antoivat meille vapaan Isänmaan.
Isänmaan toivo ovat tulevat sukupolvet. Mannerheimin syntymäpäivä on myös Toivon päivä. Tänä päivänä kansaamme
uhkaavat toisenlaiset vaarat. Esimerkiksi nykyisin liian vallitseva minäkeskeisyys itsekeskeisyys.
- Sanotaan että niin kauan, kun on elämää, niin kauan on
toivoa. Kesäkuun neljäs päivä on myös Toivon nimipäivä.
Messun jälkeen lippukulkue johdatti runsaslukuisen osallistujamäärän sankarihaudalle.
Seppeleenlaskutilaisuudessa sankarihaudan muistomerkillä
puheen piti Juhani Ahola. Puheessaan hän toi esiin sodan
olevan kaikkien yhteinen ponnistus oman maansa puolesta.
Seppele lasketaan sodissa kaatuneitten kunniaksi ja muistolle.
Kurjenmäen juhlasalissa juotiin kirkkokahvit ja kuultiin
puheita sekä nautittiin musiikkiesityksistä. Tilaisuudessa
kunniavieraina olivat sotaveteraanit Tuomo Linnainmaa ja
Armas Koivisto. Juhlamessussa sekä kahvitilaisuudessa kuultiin Johanna Urpasen huilumusiikkia säestäjänä kanttori
Jukka Hovila. Hienon alkukesän tapahtumakokonaisuuden
päätteeksi he soittivat Oskar Merikannon Kesäillan valssin.
Raimo Ojala

5.

1. Lippumarssi sankarihaudalle.
2. Kunniavartio sankarihaudan muistomerkillä.
3. Seppeleen laski Jarno Valkama.
4. Liput Hämeenkyrön kirkossa.
5. Kirkkokahvit Kurjenmäen juhlasalissa. Kahvituksen alkamista odottelevat sotaveteraanit Armas Koivisto ja Tuomo
Linnainmaa sekä Tuomon tytär Vuokko Jokinen ja hänen
miehensä Matti Jokinen. Kuva: Sirkka Ojala.
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Suviyön jotos
Sastamalassa
18.–19.8.2017
• Jotos järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina, ilmoittautuminen jotokselle tehdään maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
neƫsivujen kauƩa www.mpk.fi.
• Jotoksella ei ole osallistumismaksua, osallistujien vakuutusturva tulee
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kauƩa.
• Jokainen hoitaa jotoksella huoltonsa itse. Yöpymispaikalla on mahdollisuus saunomiseen.
• Osallistumiseen ei ole erityisiä osaamisvaaƟmuksia, osallistuminen
edellyƩää kuitenkin riiƩävää terveyƩä maastossa liikkumiseen
• Kisakeskuksena toimiin Keikyän Metsästysseura ry:n Eräperko Sastamalan Keikyässä.
• Jotoksesta pyritään tekemään hyvähenkinen kevyehkö paikallisjotos,
jossa mitataan sekä soƟlaallisia eƩä kansalaistoja. Pidämme yllä maanpuolustushenkeä.
• Jotos on tarkoiteƩu kaikille täysi-ikäisille Suomen kansalaisille.
• Jotoksella on monipuoliset rasƟt, joissa perinteisesƟ on suunnistusta,
vesistön ylitys, maastoyöpyminen, erilaisia ammuntoja, ensiapua ja soƟlaallisia tehtäviä.
• Jotoksen järjestelyistä vastaavat Sastamalan reservijärjestöt Äetsän Reserviläiset ry:n johdolla.

Tampereen varuskunnan päällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen puhui tilaisuudessa.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän
tilaisuus Kalevankankaalla
Tampereen varuskunnan järjestämä perinteinen kunniakäynti- ja seppeleenlaskutilaisuus vietettiin aurinkoisessa säässä
Kalevankankaan sankarihaudalla. Juhlapuhujina olivat Tampereen varuskunnan
päällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen
sekä Pirkkalan seurakunnan kirkkoherra
Olli-Pekka Silfverhuth.
Tilaisuutta juhlistivat myös mieskuo-

ro Pirkanmiehet, Puolustusvoimien varusmiessoittokunta ja kansalaisjärjestöjen lippulinna. Seppeleenlaskussa olivat
mukana Tampereen varuskunnanpäällikkö, Tampereen kaupungin sekä Tampereen sotaveteraanien huoltoyhdistys
ry:n edustajat.
Pasi Pitkänen

XLIII Hämeen Hölkkä 2017

Lauantaina 2.9.2017 klo 12
LÄHTÖ JA MAALI LAMMINPÄÄN ULKOILUMAJALLA YLÖJÄRVELLÄ
(Teivon raviradan läheisyydessä)
IlmoiƩautuminen paikan päällä klo 10 alkaen tai ennakkoon 28.8. mennessä:
www.juoksija-lehti.fi/Tapahtumat/Juoksukalenteri
Osallistumismaksut:
12€, Juoksija-korƟlla 10€, Lasten sarja 0€
Maksu myös SMARTUM-liikuntasetelillä
• Reiƫ kulkee kangasmaastossa siten,
eƩä tapahtumaa voidaankin kutsua
polkujuoksutapahtumaksi
• Huoltopisteet matkalla sekä
sauna maalissa
• Ulkoilumajalla kahvio
• Kilpasarjojen parhaat palkitaan,
kuntosarjoissa arvontapalkinnot.
Hämeen Hölkän erikoismitali sarjoihin
osallistuneille
• Teivon raviradan pysäköinƟalue
Lamminpään ulkoilumajan väliƩömässä
läheisyydessä
LisäƟetoja: pirkanviesƟ.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 käyƩäen
• Marssisarja 9 km (M/91 tai
vastaava varustus)
Tervetuloa kohentamaan
kuntoa hölkkäämällä
tai kävelemällä!
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piiri ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK)

LAPSIPARKKI TAPAHTUMAN AIKANA! MUKANA SuperSam!
Osallistumismaksu sis. lastenhoidon sekä liikuntaa maastossa klo 11-15.
Juomaa ja sään mukaista vaatetusta lapselle mukaan.
EnnakkoilmoiƩautuminen restoiminta.pirkanmaa@gmail.com
28.8.2017 mennessä (ilmoita lapsen nimi ja ikä).
Tilaisuudessa esiintyi myös Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.

Pirkan Viesti 3
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Jotoksen lounastauko vietettiin hiekkarannalla auringon paisteessa ja hyvässä seurassa.
Voiko mukavammin kevätpäivää viettää?

Telamiinan pyörityksessä kisattiin nopeudesta.

Kustakin joukkueesta yksi jäsen ylitti vesistön joukkueen
yhdessä rakentaman A-puun avulla.

Yhdessä tekemisen riemua Kyrös-jotoksella
Liikuntahalli Kosken sykkeen piha-alue
täyttyi 21. toukokuuta iloisista ja tarmokkaista naisista, jotka olivat tulleet
ympäri Suomen ottamaan mittaa toisistaan ja itsestään Kyrös-jotoksen rastitehtäviä ratkoen. Maanpuolustusnaisten
Liitto ry:n jokakeväisellä maastovaelluksella mitataan leikkimielellä kilpasiskojen maastotaitoja ja kansalaisvalmiuksia. 28. jotoksen teemoiksi oli valittu
Suomi 100 vuotta ja Luonnon päivä.
Teemat olivatkin varsin sopivia upeissa
Hämeenkyrön kansallismaisemissa järjestettävälle jotokselle.
Pieni mutta pippurinen Hämeenkyrön
Seudun Maanpuolustusnaisten yhdistys
otti vuonna 2015 ison haasteen vastaan
ja lupasi järjestää jotoksen omilla kotikulmillaan. Yhdistyksen jäsenet luottivat siihen, että apua saadaan kun sitä
pyydetään. Tässä ei jotoksen johtajana
toimineen Elina Paukkusen tarvinnutkaan kokea pettymystä. Viiden naisen
ydinryhmän lisäksi jotoksen rastitehtäviä riensivät suunnittelemaan ja toteuttamaan alueen reservijärjestöjen jäsenet.
Lisäksi MPK ja puolustusvoimat tukivat
jotostapahtumaa merkittävästi. Tampereen koulutuspaikan MPK:n huollon
kurssilaisilla oli keskeinen rooli suuren
joukon sujuvassa muonituksessa ja myös
jotoksen lääkintähuolto oli MPK:n toimijoiden osaavissa käsissä.
Jotoksen avajaistapahtumaa vietettiin
juhlavasti Kyröskosken koulun pihaalueella. Tervetulosanoissaan jotoslaisille Elina Paukkunen kehottikin osallistujia välillä myös pysähtymään ja
nauttimaan keväisen luonnon kauneudesta. Avajaistapahtumaan toivat tervehdyksensä Maanpuolustusnaisten Liitto
ry:n puheenjohtaja Mervi Liimatainen,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen sekä
Hämeenkyrön kunta. Jotoksen siunaamisen suoritti jotoksen ohjelmapäällikkö, pastori Anu Mätäsniemi.
Jotoksen varajohtaja Päivi Vilppolan
annettua vaelluskäskyn lähti matkaan
39 partiota Kyröskosken VPK:n esittämän Sillanpään marssilaulun siivittämä-

nä. Ensimmäiselle laserammuntarastille
tuli ruuhkaa, mutta pian partiot hajaantuivat kukin tahoilleen. Seuraavalla rastilla telamiinat pyörivät hurjaa vauhtia.
Jokaista miinanpyörittäjää kannustettiin
siivittämään itsensä mahdollisimman
pian maaliin, rastimiesten mitatessa tarkoin suoritusaikaa. Mannanmäen näkötorniin kiipeäminen palkittiin upeilla
maisemilla ja maukkailla korvapuustikahveilla. Näkötornin huipulla partioit
suorittivat piste kartalla -tehtävän. Lauantain rastitehtäviin kuului kaikkiaan
kolme ammuntarastia sekä myös esineiden tunnistustehtävä ja Suomen historiaan liittyviä kysymyksiä. Jotoksen varmasti toiminnallisin vesistönylitysrasti
suoritettiin maatalon pellolla, jossa piti

päästä kuivin jaloin ja mahdollisimman nopeasti suuren vesiojan yli. Tätä
tarkoitusta varten partiot rakensivat
A-puun. Aivan kuivin jaloin eivät kaikki
partiot selvinneet, mutta sitäkin hauskempaa kaikilla oli. Yksi joukkue päätti
suorittaa vesistönylityksen varman päälle ja he rakensivat kevyen sillan. Oli siinä maatalon lehmilläkin ihmettelemistä, kun partiot marssivat vuoron perään
ojan varteen suorittaman tehtävää.
Auringon porottaessa siniseltä taivaalta
ja matkan taittuessa joutuisasti oli puolenpäivän aikoihin aika viritellä retkikeitin ja nauttia vahvistava lounas annetuista
aineksista. Jotoksen yöpymisrastina toimi
telttakylä joka oli pystytetty Hämeenkyrön seurakunnan leirikeskuksen maille.

Kaikkien saavuttua maaliin ja täytettyä
vatsansa MPK:n ”soppamiesten” maukkailla keitoksilla, oli saunomisen ja yhteisen illanvieton aika. Sunnuntaina metsäpoluille lähdettiin jo aamuvarhaisella
lintujen sirkutusta kuunnellen. Jotoksen
ensimmäiseen päivään kuului kaikkiaan
11 rastia ja toisena päivänä suoritettiin 4
erilaista rastitehtävää joiden joukossa oli
muun muassa ensiaputehtäviä.
Maaliin saapuivat kaikki 39 partiota.
Tiukka kärkikamppailu käytiin partioiden Ilimajokiset ja HPK Urban välillä ja
erotukseksi jäikin vain yksi piste Ilimajokisten hyväksi. Ensi vuonna jotos kilvoitellaan Nilsiällä Pohjois-Savossa.

Jotoksen ohjelmapäällikkö, pastori Anu Mätäsniemi siunasi jotoksen. Vaellukselle osallistui lähes 160 naista.

Sirkka Ojala
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Kyrös-jotoksen avajaisissa Kyröskosken koulun pihalla on odottava ja innostunut tunnelma. Jotosreitin pituus oli lauantaina noin kymmenen kilometriä ja rasteja oli 11. Sunnuntaina vaellettiin noin viiden kilometrin lenkki ja suoritettiin
4 rastitehtävää.

MPK:n huollon kurssi huolehti jotoksen muonituksesta. Illan ruoanjakelussa ”soppamiehet” Kari Ketola, Jari Jännetyinen ja Matti Kivijärvi.

Vasemmalta jotoksen johtaja Elina Paukkunen, Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen ja MNL Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen.

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen ja MPK:n Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola tutkivat Kyrös-jotoksen
ohjelmaa.

Lauantaipäivän viimeisellä rastilla testattiin joukkueiden ampumataitoja.

Joukkueet olivat hioutuneet hyvin yhteen ja yhteistyöllä tehtävät ratkaistiin.

KYRÖS-JOTOKSEN
KUUSI ENSIMMÄISTÄ PARTIOTA:
Sijoitus
Partion nimi
Pistemäärä
1 ............ Ilimajokiset ..................110
2 ............ HPK Urban ..................109
3 ............ 1313 ............................105
4 ............ Nelistee .......................104
5 ............ HPK Metsä ................ 102,5
6 ............ Hukka Junnut ...............91

Kyrös-jotoksen palkitut partiot ryhmäkuvassa. Kuva: Ari Paukkunen.

Pirkan Viesti 3
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Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten pitkäaikainen haave toteutui

Lipun naulaajat ryhmäkuvassa Hämeenkyrön Isopappilan salissa.

Aurinkoisena sunnuntaina 23. huhtikuuta kokoontui isänmaallinen joukko kutsuvieraita Hämeenkyrön Isopappilan kauniiseen saliin. Päivä oli
Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry:lle historiallisesti merkittävä, sillä jäsenten pitkäaikainen haave
omasta kantolipusta toteutui viimein
yhdistyksen tultua 55 vuoden ikään.
Viime vuosina yhdistys onkin lainannut aktiivisesti MNL Pirkanmaan Piirin lippua Hämeenkyrössä järjestettyihin moniin juhlallisuuksiin.
Yhdistyksen lipun pohjana on tuttu
Maanpuolustusnaisten Liiton pellavankukka tunnus, joka symbolisoi suomalaista naista ja hänen maanpuolustustahtoaan ja -työtään. Tunnuksen on
suunnitellut ylöjärveläinen reservin majuri Matti Ponsi. Tunnuksen lisäksi lipussa on Hämeenkyrön vaakuna. Lipun
on valmistanut heraldikko Harri Rantanen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Elina
Paukkunen toteaa, että lipun tärkeimpiä tehtäviä on muistuttaa jokaista juuristamme ja kunnioittaa menneiden aikojen muistoja ja tapahtumia sekä olla
omalla tavallaan siirtämässä niitä tuleville sukupolville. Hämeenkyrön naisten kaunis lippu pääsikin heti käyttöön
veteraanipäivän lippulinnaan Hämeenkyrön sankarihaudalle. Lippu hulmusi
myös Kyrös-jotoksen tapahtumissa sekä
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
Hämeenkyrössä.
Lippuun napautettiin kaikkiaan 13

Lipun siunasi pastori Anu Mätäsniemi. Lipun luovutti entinen puheenjohtaja
Vuokko Pajulahti ja airueina toimivat Seija
Isomuotia ja Pirjo-Riitta Lehti.

naulaa. Ensimmäisen naulan lippuun
kopautti kolmesti hämeenkyröläinen
rintamalotta Elma Suni. Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan Piirin naulan
numero viisi löi Nokian Maanpuolustusnaiset ry:n puheenjohtaja Mariitta Hurme. Naulaajien joukossa olivat
edustettuina paikalliset maanpuolustustoimijat ja sotaveteraanit sekä tärkeimmät yhteistyökumppanit. Vasaramestarina toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja
Tiina Lindi-Mokkila.
Naisten lippu vie lottien
viestiä uusille sukupolville
Naulauksen jälkeen lippu siunattiin juhlallisesti käyttöön. Siunauksen suoritti
yhdistyksen jäsen, pappi Anu Mätäsnie-

mi. Hän totesi puheessaan, että naisten
lippu hulmuaa erityisesti lottien perinnettä aina uusille ja uusille sukupolville.
Lottien jalanjäljissä saamme viedä arvokasta sanomaa kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta.
Siunauksen jälkeen lipun luovutti yhdistykselle yhdistyksen entinen puheenjohtaja Vuokko Pajulahti. Airueina
olivat Seija Isomuotia ja Pirjo-Riitta
Lehti.
Elina Paukkunen totesi lipun vastaanotettuaan, että yhdistyksen jäsenet ovat
ensimmäisestä lipustaan kovin ylpeitä ja
tulevat kantamaan lippua kunnioituksella lippulinnoissa.
Sirkka Ojala
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Toimintaa yhdistyksissä!

Ensimmäisen naulan lippuun napautti kolmasti kodin, uskonnon ja isänmaan kunniaksi
rintamalotta Elma Suni.

Ensimmäisen naulan lippuun napautti kolmasti kodin, uskonnon ja isänmaan kunniaksi
rintamalotta Elma Suni.

Muistoa kunnioittaen
Vapaussodan päättymispäivänä 16.
toukokuuta 2017 kunnioittivat reserviläiset kaatuneitten ruovesiläisten
vapaussoturien muistoa laskemalla
heidän hautapaadelleen havukareen.
Laskijoina olivat Anja Latvala, jonka
setä kaatui Epilän kovissa taisteluissa

ja Esko Riponiemi. Kunniavartiossa
olivat Erkki Lammi, kuvassa vasemmalla ja Timo Lohipuro. Puheen piti
Sauli Latvala. Havunoksan muotoisen havukareen oli valmistanut Heikki Selkee.
Sauli Latvala

MNL Pirkanmaan Piirin naulan numero 5 kopautti Nokian Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Mariitta Hurme. Vasaramestarina toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Tiina LindiMokkila.

Lenkillä mukana Lotta Nissi, Maritta Moisio, Leena Jokiluoma, Irja Valento ja kuvan
ottaja Hannele Heino.

Sauvakävelyllä
Iso-Naistenjärven maisemissa
Viimeisen naulan numero 13 lippuun kopautti yhdistyksen puheenjohtaja Elina Paukkunen.

Lipun naulauksen
ja siunauksen jälkeen
siirryttiin nauttimaan
kahvista ja maukkaista
kahvipöydän antimista. Juhlakakkua somisti kaunis pellavankukka.

Pirkan Viesti 3

Tampereen Seudun Reserviläisnaisten liikuntaohjelmassa oli toukokuulle
merkitty sauvakävely Iso-Naistenjärven laavulle. Pirkkala-Seuran ylläpitämä luontopolku oli jo hyvässä kunnossa ja myös sää suosi meitä lenkille
lähtijöitä. Alkuvenyttely ja lämmittely vetristi mukavasti jäsenet ja mat-

ka välkkyvän järven maisemissa sujui
melkein huomaamatta. Laavulla nuotiomestarinamme toimi Irja Valento. Siispä paistoimme vielä makoisat
makkarat. Näitä lenkkejä lisää, oli porukan yhteinen toive.
Maritta Moisio

www.pirkanviesti.fi
aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
2017
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Iloisia ilmeitä ennen kisaurakan ensimmäistä erää. Keskittymässä Rauno Kivijärvi, Timo
Kivelä ja Olli Seppälä.

Kivaa on ollut ja keli on suosinut, totesivat pirkanmaalaiset ensimmäisen kilpailupäivän
päätteeksi. Kuvassa osa edustusjoukkueesta.

Perinneaseiden SM-kisat Keuruulla
Keuruulla pidetty Reserviläisurheiluliiton perinneaseiden SM-kilpailu
oli samalla ampumaurheilukeskuksen
avajaistapahtuma. Keuruun Ampumaratayhdistys on nähnyt suuren vaivan
kunnostaessaan vuonna 2014 lakkautetun radan nykynormit täyttäväksi rataalueeksi.

Avajaiset vietettiin aurinkoisessa säässä ja tykillä ammutun avajaislaukauksen
jälkeen olikin aika miettiä omia tähtäyksiä. Kisoissa tehtiin vajaat 600 suoritusta, joten kisaviikonlopun aikana ammuttiin yli 18 000 laukausta.
- Keuruulla on totuttu paukkeeseen.
Pioneerirykmentin lopetettua toimin-

joittui 3. kiväärin kolmiasennossa. Arttu Niittymies peittosi kilpaveikkonsa
voittaen komiasennon sarjassa H Mika
Salovaaran tullessa kolmanneksi. Joukkuekultaa Pirkanmaalle toivat Mika
Saarela-Niittymies-Seppälä.
Pistooli koulu 25 metriä toi Isosaarelle hopeaa ja Timo Ala-Laurila nappasi pronssia sarjassa H50. Kivääri kenttä
-lajissa palkittiin hopealla Pirkanmaan
joukkue Salovaara-Seppälä-Niittymies.
Pistooli kuvio 25 metriä sujui Isosaarelta mallikkaasti SE-tuloksen myötä.
Pronssia pokkasivat Timo Kivelä sarjassa H, Juha Lindberg sarjassa H50, Koivu sarjassa H70 ja sarjassa H joukkue
Juha Lamberg-Saarela-Kivelä. Kultaa
Pirkanmaalle voitti sarjassa H50 joukkue Pasi Koivu-Seppälä-Lindberg.
Perinnepistooli 50 metriä oli menestys. Lajista voitettiin 3 kultaa Isosaaren
SE-tuloksen, E. Koivun ja Reijo Heikkilän ammunnan myötä ja joukkuekulta kolmikolla Kivelä-Seppälä-Heikkilä.
Perinneasekilpailujen osanottajamäärät ovat kasvussa ja yleinen tulostaso on
jatkuvasti nousussa leveällä rintamalla.
Kapea kärki -ilmiötä oli turha etsiä Keuruun Ampumaurheilukeskuksen varjoisimmistakin nurkista.

Eeva-Liisa Isosaarelle ojennettiin kultaa perinnekivääri 300 metriä sarjassa D.
Kuva: Juha Lindberg

tansa on oikeastaan ollut aika outoa,
kun ampumaradalta ei ole kuulunut pihaustakaan. Olemme korottaneet valleja
ja tuulikin käy sellaisesta suunnasta, että
kisapauke ei kuulu kylille, totesi eräs toimitsijoista, joita kisaorganisaatiota pyörittämässä oli yli 40 henkeä.
Pirkanmaata kisoissa edusti 15 hengen joukkue, joista osa osallistui yhteen
ja urhoollisimmat urhot kaikkiin kuuteen lajiin. Perinneaseilla ammuttaessa
ratkaisevinta ei aina ole ampujan tähtäyskunto vaan aseen häiriövapaa toiminta. Lataushäiriöt ynnä muut ongelmat
häiritsevät kilpailusuoritusta erittäin tehokkaasti.
Pirkanmaan joukkueessa monet ylsivät omalle tasolleen, toisilla tulostaso jäi
alle omien tavoitteiden ja osa koki iloisia
yllätyksiä tulosten selvittyä.
Tahtomattaan eräänlaisen ennätyksen
teki viiteen lajiin osallistunut Eeva-Liisa
Isosaari, jolle aseentarkastus-arpaonni
osui neljästi ja viides tarkastus oli omaaloitteinen hänen ammuttuaan uuden
SE:n.
Kotiintuomisina kisoista olikin Isosaarella 3 kultaa, hopea ja pronssi sekä 2
SE:tä sarjoista D ja D50. Joukkueen toinen mitalirohmu henkilökohtaisissa sarjoissa oli Eino Koivu, joka voitti kullan
ja pronssin. Olli Seppälä ampui kisaviikonloppuna tasaisen varmasti voittaen
eniten joukkuemitaleita.
Isosaari voitti kivääri 300 metriä ja si-

Kiväärin kolmiasennon voittanut joukkue mitalien jaossa. Kultaa pokkasivat Mika Saarela, Arttu Niittymies ja Olli Seppälä.

Kiväärin kolmiasento H-sarjan palkintojenjaossa ojennettiin Pirkanmaalle vietäviksi kultaa ja pronssia. Saajina Arttu Niittymies ja Mika Salovaara.

Tulokset voi katsoa osoitteesta:
resul.fi/tulos/perinneaseet/.
Eeva-Liisa Isosaari
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Puheen tilaisuudessa piti Kansalaisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja Jorma Suonio. Hän kertoi puheessaan Mannerheimin merkittävästä elämänkaaresta. Suonio toi myös esiin miten paljon Mannerheimiä on tutkittu. Siitä ovat todisteena Maanpuolustuskorkeakoulun
kirjastossa olevat 450 Mannerheimiin liittyvää nidettä. Suonion mukaan vuonna 1918 kansakuntamme oli paitsi kriisissä myös monessa mielessä pohjalla. Suonion sanoi maamme kehityskaaren tähän
päivään olleen poliittisesti, aineellisesti ja sivistyksellisesti huikea.
Suonio totesi Suomen sisäisen eheyden olevan korkea ja maamme
puolustuskyvyn uskottavampi kuin vuosikymmeniin. Myös talous on
osoittanut elpymisen merkkejä. Suonion mukaan näistä lähtökohdista maamme on hyvä lähteä kohti seuraavaa satavuotistaivalta.
Kuva: Raimo Ojala.
Kuvanveistäjä Evert Porilan tekemä Mannerheimin patsas pystytettiin kalliolle 4.6.1956. Patsas on saanut aiheensa taidemaalari Eero Järnefeltin vuonna 1933 tekemästä maalauksesta, Kenraali Mannerheim vuonna 1918 Vehmaisten sotanäyttämöllä. Vuosien
odotuksen jälkeen Tampereen kaupunki raivasi tänä keväänä puustoa patsaan ympäriltä. Kalliolta voi nähdä jälleen Tampereen keskustaan ja hyvällä säällä Näsinneulaan asti. Kuva: Sirkka Ojala.

Mannerheimin syntymän 150-vuotismuistotilaisuus Leinolassa
Ylipäällikkömme Suomen marsalkka
Carl Gustaf Emil Mannerheimin syntyi Louhisaaren kartanolinnassa 4. kesäkuuta 150 vuotta sitten. Pirkanmaan

maanpuolustusväki on perinteisesti kokoontunut marsalkan syntymäpäivänä
pienimuotoiseen muistotilaisuuteen Leinolaan ja laskenut seppeleen Manner-

heimin patsaalle. Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana tilaisuuteen osallistui
runsaasti yleisöä. Tilaisuuden järjestelijöinä toimivat Tampereen Kansalaisjuh-

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
MAASTOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA:

TULEVIA JOTOKSIA 2017
18.-19.8.2017

Suviyön jotos, Sastamala. (www.mpk.ﬁ)
Muista ilmoittautua MPK:n järjestemässä!

8.-10.9.2017

PAHKIS sissijotos, Vekaranjärvi.
www.stadinsissit.ﬁ/pahkis-2017/

22.-24.9.2017

RESUL:n syysjotos, Rauma.
rauma-jotos.webnode.ﬁ
www.raumanreservilaiset.ﬁ/ilmoittautuminen

latoimikunnan jäsenet. Myös tilaisuuden lippulinna oli tänä vuonna tavallista
näyttävämpi.
Sirkka Ojala

TULEVIA VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2017
12.-13.8.2017

Viestimiespäivät, KARPR. Kaikille viestimiehille.
www.viestikiltojenliitto.ﬁ/wp-content/uploads/
vmp2017.pdf

2.9.2017

Reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.ﬁ)

30.9.2017

Kyber-koulutuspäivä, Pirkanmaa. (www.mpk.ﬁ)

6.-8.10.2017

KYYNEL 17 sissiradistikurssi, Parola.
(www.mpk.ﬁ)

6.-8.10.2017

JOHLA/MATI-viestikurssi, Parola. (www.mpk.ﬁ)

6.12.2017

Perinneradiotapahtuma PRT25, koko maa,
Pirkanmaalla muutama asema.

KARTAT JA KOORDINAATIT -TEEMAILTA
AIKA: tiistai 15.8.2017 kello 18.00-21.00.

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN (VAPEPA)
TAMPEREEN PAIKALLISTOIMIKUNTA TIEDOTTAA:

PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere,
rautaportista portaat ylös 2. kerrokseen.

LOPPUVUODEN 2017 VAPEPA-KURSSEJA JA TAPAHTUMIA

TARKOITUS: tutustua nykyiseen MGRS-koordinaatistoon ja
1:25000 mittakaavan peruskarttaan. Opetella hakemaan kartasta UTM34(ja UTM35-) koordinaatit, eli lukemaan ja kirjoittamaan paikkatietoja.
Myös maantieteellisiä koordinaatteja tarkastellaan (WGS84-pohjalla).
Lisäksi vilkaistaan muutamaa hyödyllistä www-sivua ja ohjelmaa.

23.8.2017

Vapepa-info eli teemailta, ressutoimisto Tampere.

9.9.2017

Vapepan peruskurssi.

OHJELMA: teoriaa sisätiloissa, ei käytännön osuutta.

16.9.2017

Vapepan viestikurssi.

SUOSITELTAVA VARUSTUS: muistiinpanovälineet.

17.9.2017

Ensihuollon peruskurssi

7-8.10.2017

Hämeen rajamailla pepataitokilpailu Forssan seudulla.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
HINTA: maksuton eli ilmainen.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ

Pirkan Viesti 3
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28-29.10.2017

Etsinnän peruskurssi eli etsintäkurssi.

9.11.2017

Pirkka-viranomaisharjoitus, kellonaika avoin,
ensihuoltoteema sisältyy harjoitukseen.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: kurssit@vapepatampere.ﬁ
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Rastitehtävät olivat hyvin erilaisia. rastituomari seuraa hyvin tarkasti suoritusta laukausääniin reagoiva ajastin kädessään.

SRA kilpailulajina Matinsuolla
Sastamalassa Matinsuon ampumakeskuksessa pidettiin kaikille avoin Pirkanmaa SRA 2017 -kilpailu. Kilpailu
oli samalla myös Pirkanmaan reservipiirien
SRA-piirinmestaruuskilpailu
ja Pirkanmaan reservipiirien joukkueiden karsintakilpailu tämän vuoden
SRA SM-kilpailuun. Matinsuon kisoihin osallistujia tuli 26 eri seurasta ja lähes 60 kilpailijan joukossa oli väkeä eri
puolilta Suomea ja kaukaisin osallistuja
tuli Ruotsista.
Kilpailussa oli kuusi erilaista suoritusrastia, joissa rastitehtävästä riippuen ammuttiin pistoolilla, kiväärillä tai
haulikolla. Eri rastien kautta SRA:han
saadaan vaihtelevuutta ja haastavuutta.
Vammalan Reserviläisiä edustava
Juha Löflund aloitti kilpailupäivänsä pistoolirastilta, joka koettiin päivän

mittaan haastavaksi kapeiden ampumasektorien vuoksi.
- Olipa kankeaa. Olen harjoittelussani keskittynyt kivääriin, joten suorituksen aikana minulla oli epävarma olo.
Tästä syystä ammuin pari paikkolaukausta, totesi oman suorituksensa jälkeen
kilpailun tulostoimistossa ahertanut
Löflund.
- Kävin vähän aikaa sitten IPSC-kisoissa Virossa ja siellä kisat menivät minulta hyvin. SRA:ta olen harrastanut
vuodesta 2013.
Parkkipaikalla omaan suoritukseensa
ovat valmistautumassa Jari-Pekka Walden Valkeakosken Reserviupseerikerhosta ja Mikko Telanne Valkeakosken
Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry:stä.
- Suoritin SRA-ampujan kurssin armeijan jälkeen ja olen toiminnassa ak-

Mikko Telanne ja Jari-Pekka Walden tulivat Pirkanmaa SRA 2017 -kilpailuun Valkeakoskelta.
PIRKANMAA SRA 2017 -KILPAILU
Avoin luokka
1. Kim Leppänen TamRU
2. Jaakko Viitala TRES
3. Samppa Astikainen VamRes
Vakioluokka
1. Max Käär VaRes
2. Jaakko Korppila Ruoveden Res
3. Jani Harju TRES

50-v sarja
1. Olli Seppälä VamRes
2. Harri Ylinen Ruoveden Res
3. Petri Ranta Ulvilan ResUpsKerho

tiivisesti mukana, kertoi Walden. - Olen
SRA-ylituomari ja SRA-toimikunnan
jäsen. Olen saanut SRA-harrastuksen
kautta erittäin paljon hyviä kavereita.
Ja antaahan SRA:n toiminnallisuus ja
monipuolisuus hyvää vastapainoa palvelusammuntaharjoittelulle.
Telanne on tullut SRA:n pariin metsästyksen kautta. – Laji antaa paljon lisäpotkua muuhun maanpuolustustoimintaan ja sotilasammuntaan vahvan
pohjan, totesi SRA-tuomariksi kouluttautunut Telanne.
Kilpailun järjestelyistä vastasi Pirkanmaan piirin SRA-toimikunta. Kilpailun johtajana ahersi Mika Mäkinen ja
monipuolisesta ja haastavasta radasta
vastasi ratamestari Juha Aromäki.
Eeva-Liisa Isosaari

Kilpailun johtaja Mika Mäkelä oli hyvin kiireinen koko kilpailupäivän ajan.

Rastituomarit ja toimitsijat aamupalaverissa ennen kilpailun alkua.

PIRKANMAAN PIIRIEN TULOKSET, 3 PARASTA:
Avoin luokka
1. Kim Leppänen TamRU
2. Jaakko Viitala TRES
3. Samppa Astikainen VamRes
Vakioluokka
1. Jaakko Korppila Ruoveden Res
2. Jani Harju TRES
3. Esa Moisiomäki VamRes

50-v sarja
1. Olli Seppälä VamRes
2. Harri Ylinen Ruoveden Res
3. Harri Koskinen TamRU.
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Pienoiskiväärilajien voittajien kultaisia hymyjä. Eeva-Liisa Isosaari, Tauno Törnudd, Saku Lahti ja Vesa Valkama.
Kuva: Samppa Astikainen.

Mestaruuksia
ratkottiin Aitovuoressa
Aitovuoren ampumakeskuksessa Tampereella ratkottiin kesäisenä hellepäivänä Pirkanmaan piirien pienoiskiväärin ja -pistoolilajien mestaruudet. Mukana
oli 28 kilpailijaa 9 eri seurasta.

Pienoiskivääriradalla on keskittynyt hiljaisuus, kun
kilpailijat kuuntelevat kilpailun johtajan, Vesa Valkaman antamia ohjeita. Koelaukausten jälkeen alkaa
kiväärin makuu 50 metriä -lajin tunnin kestävä suo-

ritus. Jätetäänpä miehet ja yksi nainen tähtäilemään
kohti 10 centin kolikon kokoista kymppialuetta ja
siirrytään toisaalle.
Pistooliradalla käy kova keskustelun porina. Kilpailijat palailevat koelaukaustaulujen tarkastuksen jälkeen suorituspaikalleen. Sitten on hiljentymisen paikka. Isopistoolit eivät tutise viiden laukauksen sarjoissa
ammuttavassa kisassa. Kun viimeinenkin 60. laukaus
on itse kullakin ammuttu, selviää, että Hämeenkyrön
Reservinaliupseereiden Kari Reinola on sarjan H50
mestari 554 pisteellä. Kaukana siitä ei ole H sarjan
voittajan, Tampereen Reserviläisten Timo Kivelän
pisteet 548.
Kilpailun johtajan Juha Moijasen käskystä alkaa
valmistautuminen pienoispistooli-lajia varten. Kivääriradallakin on syntynyt tulosta. Makuu-kilpailun Hsarjan voittaa Tampereen Reservinupseereiden Saku
Lahti ylivoimaisesti tuloksella 572. Pisteet 564 oikeuttavat Vammalan Reserviläisten Samppa Astikaisen
hopealle ja pisteet 562 sarjassa H60 Parkanon Reserviläisten Hannu Majalahden voittoisaan kultakantaan.
On aika keskittyä 3-asentoon uusien sääntöjen määräämässä järjestyksessä polvi-makuu-pysty. Omaan
tahtiin ammuttavassa kilpailussa on koelaukauksineen suoritusaikaa 2 tuntia 15 minuuttia. Kaikilla
tuntuu jo rahkeissa edellinen kisa, joten kestävyyttä ja
keskittymiskykyä vaaditaan.
TamRU:n Vesa Valkama osoittaa olevansa H-sarjan
mestari tuloksellaan 526. Pisteet 523 tuovat saman
seuran Saku Lahdelle hopeaa ja voiton HämkResAu:n
Tapio Lehdolle sarjassa H60.
Pistooliradalla miehet suuntaavat ajatuksensa tähtäyksen linjohin kohti 25 metrin päässä olevia tauluja. Iltapäivän kaksoismestariksi osoittautuu HämkResAu:n
Jussi Saari, joka voittaa miesten sarjan pienoispistoolin 558 ja pikapistoolin 564 pisteellä.
Mestariampujan
elkeitä
osoittaa
myös
HämkResAu:n Kari Reinola, joka voittaa kolmoismestaruuden H50-sarjassa: nyt pienoispistoolin tuloksella 542 ja pikapistoolin pistein 560.
Päivän aikana saatiin tukku uusia mestareita eri
ikäluokissa. Hatunnoston ansaitsevat H75-sarjassa ampuneet TamRU:n Antti Rantanen, pistooli, ja
HämkResAu:n Tauno Törnudd, kivääri. He jaksoivat
osallistua kaikkiin asetyyppinsä lajeihin.
Joukkuekilpailussa nähtiin tiukkaa kädenvääntöä
eri seurojen kesken etenkin pistoolilajeissa. Kivääri- ja
pistooliradan kilpailut etenivät leppoisissa merkeissä.
Asioiden sujumisesta ja kahviosta huolehtivat Tampereen Reserviläiset ja Tampereen Reservinupseerit.
Tulokset osoitteessa:
pirkanviesti.fi/ammunta

Tulokset puhuttavat aina. Kilpailun johtaja Juha Moijanen tulkkaamassa tauluja vierellään kirjuri Arttu Niittymies.
Kuva: Eeva-Liisa Isosaari.

Eeva-Liisa Isosaari

Reserviläisnaiset
testasivat taitojaan
Pirkkalan esteradalla
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten liikuntavastaava
Päivi Mäkinen, keräsi viime huhtikuussa joukon innokkaita ja rohkeita naisia testaamaan taitojaan ja kuntoaan Pirkkalaan puolustusvoimien esteradalle. Kokeilukierroksen jälkeen naiset juoksivat ja kiipesivät radan
pareittain, kertoo Päivi Mäkinen. - Mustelmitta ei säästytty, niitä tuli etupohkeisiin ja kylkiin, mutta muuten
ihan turvallista menoa – mustelmat paranevat, mutta
muistot jäävät, Mäkinen toteaa iloisena. – Eniten ehkä
on kysymys itsensä ylittämisestä ja rohkeudesta lähteä
kokeilemaan omia rajojaan, hän vielä jatkaa.
Liikkuvat reserviläisnaiset toivovat pääsevänsä syksyllä kokeilemaan Pirkkalan Lennoston crossfit-rataa ja
esteradalle mennään taas keväällä. Jos olet kiinnostunut
lähtemään mukaan, niin Päiviin voi olla jo nyt yhteydessä: p. 050 411 9988
Tiina Kokkola
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1000 euron lahjoitus
Sotaveteraanien huoltoyhdistykselle

Lottalaulajaisten
teemana
”Taaton maa ja
maammon kieli”

Maamme 100-vuotisjuhlan kunniaksi Tampereen Seudun Reserviläisnaiset
ry lahjoitti Tampereen sotaveteraanien
huoltoyhdistykselle 1000 euroa. Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Vuori ja yhdistyksen puheenjohtaja Raimo
Nuutinen ottivat lahjakirjan vastaan
veteraanien juhlalounaalla ravintola
Masuunissa 24. huhtikuuta 2017. Ajatuksena on, että Huoltoyhdistys voisi tarjota itsenäisyytemme mahdollistaneille vielä keskuudessamme oleville
iäkkäille veteraaneille arjen pieniä palveluita.
Tiina Kokkola

Jälleen tänä vuonna Pälkäneellä vietetään kotiseutuviikkoa heinämaariana heinäkuun lopulla. Jo perinteeksi
ovat tulleet myös tuon heinämaarian
tiistai-illan Lottalaulajaiset, Pälkäneen Maanpuolustusnaisten järjestämät. Laulajaiset ovat muodostuneet
yhdeksi pitäjän keskeisistä kesätapahtumista; ne keräävät laulajia pitäjän
rajojen ulkopuoleltakin. Esilaulajana on reserviläisten Korsukööri, jota
Matti Huomo hanureineen säestää.
Alkuvuosina laulettiin Syrjänharjulla Lottakiven vierellä. Kivi on pystytetty harjulle ilmavalvontaa suorittaneiden lottien muistoksi. Vuosia
sitten harjulta kuitenkin siirryttiin
tuulensuojaan Nuijantaloon.
Lottalaulajaisilla on vuosittain
oma teemansa. Suomi 100-juhlavuosi on tämän vuoden teema. ”Kotimaani ompi Suomi” -hengessä tutustutaan ”taaton maahan ja maammon
kieleen”.
Laulaen 3/4-tahdissa piirretään ensin maamme rajat, etelärajakin suurpiirteisesti valssin myötä Saarenmaan
kohdalle! Sitten rakennetaan omaa
Suomeamme, maaseutua ”Pienen
mökinlaittajan” tavoin ja teollisuuskaupunkia kosken kuohuja kunnioittaen. Kierrellään kotimaan tutuissa
kohteissa: käydään Lapissa ja tietenkin saunassa tuore vihta tai vasta mukana. Tutustutaan myös Suomen kansallispuuhun, -kukkaan ja -lintuun.
Arvostusta saavat suurmiehemme:
laulaen muistetaan kansallisrunoilijamme ”Sotilaspoikaa” ja kansalliskirjailijamme veljeksiä, joilla on ”seitsemän miehen voima”.
Sodat kuuluvat 100-vuotiaan
maamme historiaan, joten illan laulut kertovat myös ”Sisar valkoisen”
ja ”Vartiossa” seisovan miehen tunnoista.
Juhlavuoden Laulajaiset päättyvät
kiitokseen isänmaasta kansallissäveltäjämme säveltämin sanoin.
Kirsti Uotila

LOTTALAULAJAISET
Pälkäneen Nuijalla
(Onkkaalantie 102)

tiistaina 25.7.2017
klo 18.30
Tilaisuus on maksuton ja
sisältää kahvitarjoilun.

Toiminnanjohtaja Johanna Vuori, puheenjohtaja Raimo Nuutinen, Tampereen Seudun
Reserviläisnaiset ry:stä hallituksen jäsenet Anna Savela ja Merja Soininen-Välimäki.
Kuva: Tuomo Koiranen.

TÄMÄN MAAN TEKIJÄT
Nuoret miehet joutui kerran
sotaan, mihin käskyt herran
komensivat lähtemään,
Isänmaata turvaamaan.
Moni ei tullut kotiin koskaan,
moni ikuisesti tuntee tuskaa
tuntee aina sielussaan,
miks minä pääsin palaamaan?
On mahdotonta ymmärtää
sitä, mikä sieluun jää
nuoruusajan elämästä,
sodan kauhun leimaamasta.
Kiitos, kunnioitus Teille
raskaan matkan kulkeneille,
jotka vapauden toitte,
menetykset suuret koitte.
Koskaan emme unohda
sankareita, rakkaita!
- Tuula Keskinen-

LAHJAKORTTI
TÄMÄN MAAN TEKIJÄT
Nuoret miehet joutui kerran
sotaan, mihin käskyt herran
komensivat lähtemään,
Isänmaata turvaamaan.

Maksun saaja: Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry.

Moni ei tullut kotiin koskaan,
moni ikuisesti tuntee tuskaa
tuntee aina sielussaan,
miks minä pääsin palaamaan?

Lahjoituksen määrä: 1000 €
Lahjoittaja: Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry.

On mahdotonta ymmärtää
sitä, mikä sieluun jää
nuoruusajan elämästä,
sodan kauhun leimaamasta.
Kiitos, kunnioitus Teille
raskaan matkan kulkeneille,
jotka vapauden toitte,
menetykset suuret koitte.
Koskaan emme unohda
sankareita, rakkaita!

Lahjakortissa mainittu summa on maksettu Tampereen Sotaveteraanien
Huoltoyhdistyksen tilille.

- Tuula Keskinen-

Tule mukaan Juupajoen asemalle
elävöittämään evakkojunan matkaa!
Evakkojuna 2017 kuuluu Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin.
Höyryjuna kuljettaa lauantaina 26.8.2017 karjalaisten evakkotaipaleen kunniaksi juhlaväen Tampereelta Haapamäelle ja takaisin. Mennessä pysähdytään Juupajoen asemalla, missä kunta on järjestänyt erillisen tapahtuman
matkalaisille. Evakkojuna pysähtyy Juupajoen seisakkeelle noin klo 10.30.
Juupajoen Reserviläiset osallistuvat tapahtumaan muun muassa esiintyen
vanhoissa sotilasasuissa. Radiokerho on mukana ottaen puolijoukkueteltassa
viestiyhteyksiä perinneradioilla.
Toivomme Pirkanmaalta mahdollisimman monia mukaan tapahtumaan.
Asuna 40-luvun asepuku. Myös lottapukuisia olisi hieno saada joukkoon.
Lisätietoa: Jukka Tuomaala, p. 0400 239020 tai jukka@orivedenvari.fi

Talvisodan aikaan 18-vuotias Aila Iisalo
oli ilmavalvonnassa Pyynikin näkötornissa ja kiikaroi taivaalle, oliko vihollisen lentokoneita tulossa Tamperetta
pommittamaan. Rintamalotta Aila Iisalon (1921-2015) lottataipaleesta kertova
Kaija Lammin kokoama muistelmateos
julkistettiin 26. kesäkuuta Tampereen
Suomalaisella Klubilla.
Seuraavassa lehdessä julkaistaan juttu
kirjan julkistamistilaisuudesta ja kirjan
tarkempi esittely.
Kirjaa voi tilata Pirkanmaan Lottaperinne ry:n puheenjohtaja Inkeri HaarlaKettuselta sähköposti:
inkeri.haarla@gmail.com
tai puh. 050 5678 165.
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Toimintapäivä Ikaalisissa
Ikaalisten Reserviupseerikerho ja Ikaalisten Reserviläiset järjestivät yhteisen
ampumatapahtuman Vatulan Ampumaurheilukeskuksessa. Tapahtuma sisälsi neljä rastia, joissa kolmella ammuttiin
ja yhdellä rastilla aterioitiin. Käytössä oli
molempien yhdistyksien aseet, joilla ammuttiin 25 m pistooliradalla, 100 m kivääriradalla sekä hirviradalla, jossa liikkuvaan hirveen matkana oli 75 m.
Tapahtuma oli tarkoitettu yhdistyksien jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen,
joita paikalla oli noin 25.
Tapahtuman käytännön järjestelyistä
vastasivat Jali Smolander ja Mika Isohannu. Tapahtuman tavoitteena oli tar-

jota erityisesti uusille jäsenille mahdollisuus tutustua yhdistysten toimintaan.
Vastaavia tapahtumia on tarkoitus järjestää jatkossakin.
Mikäli herää kysymyksiä ammuntaharrastuksesta tai halutaan tietoa tulevista ammuntaan liittyvistä tapahtumista
yhteyttä voi ottaa Reserviupseerikerhon
osalta Jali Smolander, jali.smolander@
ikaalistenambulanssipalvelu.com,
040 511 5658 tai Reserviläisten osalta Henrikki Sillanpää, sillanpaa_hj@
yahoo.com, 040 305 6314 tai Toni Ekman, ekman.toni@gmail.com,
040 746 5466.
Raimo Ojala

Suomi 100 vuotta –
veteraanipäivän juhla Pälkäneellä
Pälkäneen Reservialiupseerit ja Reserviupseerikerho järjestivät yhdessä kunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän
juhlan perinteikkäässä Nuijan talossa
27. huhtikuuta. Juhla onnistui hienosti – salin tuolirivit täyttyivät reunasta
reunaan. Juhla alkoi seppelpartioiden
lähettämisellä. Sitten olivat vuorossa Korsukööri, Aimo Kokkola ja Yrjö
Tikka sekä nuori Pyry Vaismaa. Juhlaan valmistui myös videokooste ”Tuntematon sotilas” -näytelmästä, jonka
reserviläiset esittivät itsenäisyyspäivän
juhlassa vuonna 1992. Tervehdyssanat lausui Reservialiupseerien puheenjohtaja Jussi Mikkola ja päätössanat
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri
Urkko.

Juhlapuheessaan ”isämme siellä jossakin” varatuomari Antero Oksanen
kertoi isänsä, reservin majuri Urpo Oksasen sotakokemuksista Talvi- ja Jatkosodassa Suomussalmella, hyökkäyksessä
Karjalan kannaksella, Suursaaren valtauksessa. Sotien jälkeen suoritettu asekätkentä pelasti monen mielestä Suomen
miehitykseltä, puhdistuksilta ja Siperian
karkotuksilta. Kova sotatie opetti sekä
nöyryyttä että äärimmäistä sitkeyttä.
Kangasalan miesten komppanianpäälliköstä, arvostetusta sotilaasta Urpo Oksasesta tuli sitten Pälkäneen ensimmäinen
kunnanjohtaja, jonka monet juhlassa
olijat vielä hyvin muistavat.
Vesa Mellavuo

Pälkäneen reservijärjestöjen tupaillassa 9.1. Erno Syrjä sekä Hermanni ja Aukusti Koivisto kertoivat palveluksestaan Panssariprikaatin autokomppaniassa ja soittokunnassa
- hienoja nuoria miehiä.

Pirkan Viesti 3
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Juhlapuheen piti Antero Oksanen.

Pyry Vaismaan puhe ja itsetehty runo koskettivat.

Reserviläiset ”Tuntemattomassa” vuonna 1992
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Mouhijärvi

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu

Tampere

Orivesi

Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Ruovesi

Virrat

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste
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

Ylöjärvi

Sahalahti

Suomen Kukkatarvike Oy
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

Ojan Taksit

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Vastaukset sivulla 36

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Kotiin tai

Tiedätkö?

lahjaksi

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi
rkanviesti.fi

1. Kuinka monta metriä pitää vähintään juosta
Kadettikoulun pääsykokeen 12 minuutin
juoksutestissä, jotta saa testistä hyväksytyn tuloksen?
2. Mitkä maat osallistuivat Suomen lisäksi Niinisalossa
toukokuussa pidettyyn Arrow 17 -harjoitukseen?

Valmistettu nykyaikaisesti kierrätys- KESTO KI
K
materiaalista.
SUOSI
Laukkuun mahtuu
A4 kokoinen ka
kansio!
Laukun vasemmassa
vasem
alakulmassa
harmaalla pain
painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

2 kpl

5. Kuinka monta päivää enintään on asevelvollinen
reservin aliupseeri, opistoupseeri ja upseeri nykyään
velvollinen osallistumaan kertausharjoituksiin?

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

i erä !
uus
a
Nyt asoljell
kult

25€

Pirkan Viesti myös
Facebookissa!

19€

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

IIkkunalla.
kkun
Ruostumatonta
Ruos
terästä,
teräs
leijonalogo
kaiverrettuna.

20€

Adressit
esssit

6. Kuka on säveltänyt Ilmajoella tänä kesänä esitettävän
Mannerheim-oopperan?
7. Kuinka monta vuotta on ilmestynyt Puolustusvoimien
uutislehti Ruotuväki?

TTeräspikarit
e
nnahkakotelossa
a
Pyöreä
P
Pyö
y
taskumatti

Leijonavyö

4. Kuinka monessa kaupungissamme vierailee
Puolustusvoimien Suomi 100 -kesäkiertue?

5€

Leijona heijastin

5€

3. Kuka komensi paraatijoukkoja Puolustusvoimain
lippujuhlan päivän valtakunnallisessa paraatissa
Helsingissä?

Eko-olkalaukku

Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

Ostamalla
O
Os
sta
tama
tam
mall
mal
lla PMT:n jäse
lla
jjäsense
en
ttuotteita
tuott
tt it ttuett vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry

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

www.pirkanviesti.fi

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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

KMVTurvapalvelut Oy

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

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää
ruokaa

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

Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 3

2017
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Kiitämme
tukijoitamme!

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Viitanen93x30.indd 1

Kiitämme
tukijoitamme!

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

6.6.2007 16:36:03

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kiitämme
tukijoitamme!
• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt

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

www.lukkoluket.ﬁ

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

Pirkanmaa

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

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

www.hyxal.ﬁ

www.tuulilasimyynƟ.fi

Luvassa jäsenkasvua
Pirkanmaan reserviläispiirin jäsenhankintakilpailu on puolessa välissä. Ilahduttavaa on se,
että lähes kaikki yhdistykset ovat saaneet uusia
jäseniä. Väliaikatilanne näyttää herkulliselta;
lähes 100 uutta jäsentä enemmän kuin viime
vuonna vastaavana aikana ja 4000 maksaneen
raja häämöttää. Pirkkalassa jäsenhankinta on
onnistunut erinomaisesti, Ylöjärven ja Nokian
seuratessa kannoilla. Tampereella yhdistyksissä
on jo lähes 90 uutta jäsentä. Tästä on hyvä jatkaa tehokkaasti toinenkin vuosipuolisko.
Hyvää kesää kaikille!
Jussi Mäkitalo

www.pirkanviesti.fi
aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
Pirkan Viesti
myös Facebookissa!
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2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

UUSIA

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

302

335

313

286

283

239

4

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

173

177

163

150

148

129

9

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

82

86

84

79

76

72

3

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

212

220

216

210

207

191

9

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

9

9

8

7

6

0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

342

344

352

359

350

323

10

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

151

142

143

137

138

127

7

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

63

63

61

57

51

47

5

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

128

127

131

128

120

1

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

105

98

98

88

83

75

4

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

184

180

167

167

150

163

155

12

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT-RESERVILÄISET RY

133

127

115

113

117

113

106

9

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

92

87

163

190

216

191

157

6

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

109

123

119

107

131

117

34

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

52

52

61

73

64

60

6

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

61

65

62

62

53

47

0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

110

109

128

122

116

104

0

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

4

4

4

4

4

0

1231

1243

1203

1228

1081

73

114

110

97

98

92

96

87

9

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

106

145

155

166

167

183

179

9

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

69

70

70

71

72

66

0

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

56

50

43

38

29

28

1

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

75

75

76

81

89

90

5

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

172

189

201

203

175

17

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

2017

5
1210

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY
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6
1073

87

102

122

124

115

111

103

1

3899

4210

4372

4419

4324

4317

3888

234
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Amerikkalaiset sotilaat esittelivät nuorille aseitaan ja taisteluvarusteitaan. Kysymykset satelivat ilmassa ja juttu luisti
puolin ja toisin. Toimikunnan opetusalan
asiantuntija Juha Heinonen seurasi keskustelua taustalta.

Hiekka pöllysi ja maa tärähteli
kevään TURPO -varuskuntavierailulla
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunta järjesti tänäkin keväänä edellisenä syksynä
TURPO -tietokilpailuun osallistuneille
lukiolaisille ja heidän opettajilleen varuskuntavierailun. Vierailuun osallistui myös toimikunnan jäseniä sekä rotaryvaihto-oppilaita. Edellisen vuoden
vierailupalautteessa nuoret olivat esittäneet, että varuskuntavierailut sisältäisivät jatkossa enemmän puolustusvoimien
toimintaa. Toimikunnan puheenjohtaja,
eversti Leo Ukkonen ottikin neuvosta
vaarin ja luotsasi joukon 3. toukokuuta
kohti Porin prikaatiin kuuluvaa Niinisalon varuskuntaa ja Pohjankankaan ampuma-aluetta, jossa oli juuri alkamassa
Panssariprikaatin johtama Maavoimien

mekanisoitu Arrow 17 -harjoitus.
Hyväksi havaittuun tapaan vierailu
toteutettiin jälleen Maanpuolustuskoulutuksen kurssina ja mukana matkassa oli myös kurssin johtajana toiminut
MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö Matti Eskola. Menomatkalla kuultiin kattava tietoisku varusmieskoulutuksesta ja kertausharjoituksista. Aika moni olikin jo käynyt
kutsunnoissa ja muutamat odottelivat jo
palveluksen alkamista Panssariprikaatissa tai Niinisalossa.
Panssariprikaati oli panostanut ryhmän vierailuun aivan erityisesti. Kurssilaiset pääsivät tutustumaan Panssariprikaatin harjoitusjoukkojen huollon
järjestelyyn, ensihoitoasemaan, evaku-

ointipanssarivaunuun sekä huollon johtamisjärjestelyihin.
Varuskuntaravintola
Falkonetissa
nautitun lounaan jälkeen ryhmä pääsi seuraamaan Pohjankankaan ampuma-alueelle panssarijääkärikomppanian
hyökkäystaistelua. Hiekka pöllysi ja tanner tömisi kun Leopard 2 A6 -taistelupanssarivaunut ja modernisoidut BMP2-rynnäkköpanssarivaunut rymistivät
Pohjankankaan laajassa hiekkamaastossa. Kännykkäkameroiden muistiin ikuistettiinkin kilvan ohi ajavia Leopardeja ja
muuta massiivista taistelukalustoa.
Arrow 17 -harjoituksen joukkojen kokonaisvahvuus oli enimmillään 2200
henkilöä. Harjoitukseen osallistui henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssarip-

rikaatista, Porin prikaatista, Karjalan
prikaatista, Uudenmaan prikaatista, Jääkäriprikaatista, Utin jääkärirykmentistä
ja Maasotakoulusta. Koska kyseessä on
kansainvälinen harjoitus, jossa harjoiteltiin yhteistoimintaa joukkojen, maiden ja
eri aselajien välillä oli harjoituksessa mukana myös Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen komppania noin 125
sotilaan vahvuudella ja Norjan maavoimien Pohjoisen prikaatin mekanisoitu
joukkue noin 50 sotilaan vahvuudella.
MPK:n kurssin tavoin palautteita kerättiin ja kurssin keskiarvoksi saatiin
4,46. Nuorten mukaan matkasta jäikin
positiivinen fiilis. Kiitosta sai muun muassa monipuolinen ja hyvin järjestetty
ohjelma ja vierailun runsas tietopuolinen anti sekä hyvä ruoka. Tulevia vierailuja silmällä pitäen toivottiin kuitenkin
edelleen enemmän toimintaa ja muun
muassa tykistöammuntojen seuraamista
kaivattiin ohjelmaan. Moni myös haluaisi tutustua vierailun aikana suomalaisiin palvelusta suorittaviin varusmiehiin.
Arrow -vierailun ehdoton kohokohta
olikin mahdollisuus keskustella amerikkalaissotilaiden kanssa.
Ennen kotimatkalle lähtöä poikettiin
vielä Sotilaskodissa munkkikahveilla.
Matka Tampereelle sujui sukkelasti, kun
vierailun aikana saatuja tietoja mitattiin
tietokilpailun merkeissä. Ennen Tampereen Vanhan Kirkon päätepysäkkiä piiripäällikkö Eskola saikin palkita parhaille
pisteille yltäneet MPK:n palkinnoilla.
Kiitokset Panssariprikaatille ja kapteeni Ari Viitalalle mielenkiintoisesta ja
hyvin järjestetystä vierailusta.
Sirkka Ojala

Vastaukset

Parhaat katselupaikat löytyivät Pohjankankaalla korkealta hiekkasäkkien päältä. Vierailuun osallistui yhteensä 43 henkilöä. Vierailu oli jo 7 toimikunnan järjestämä nuorille suunnattu
varuskuntavierailu.

Pohjankankaan hiekka pöllysi panssarijääkärikomppanian hyökkäystaistelun tuoksinassa.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 32)
1. 2600 metriä
2. Yhdysvallat ja Norja
3. Maavoimien esikuntapäällikkö
kenraalimajuri Petri Hulkko
4. 16 kaupungissa
5. 200 päivää
6. Tuomas Kantelinen
7. 55 vuotta

