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Mikkelin kuulumisia
Reserviupseeriliiton liittohallitus kokoontui Mikkelissä 8.- 9. syyskuuta hakien suuntaviivoja tulevaan toimintaan
ja samalla katsoen kuluneeseen vuoteen.
Liiton toiminnan painopisteitä tulevana vuonna ovat ampumatoiminnan aktivoiminen, liiton ulkoisen viestinnän
tehostaminen ja nuorten toiminnan
kehittäminen. Ampumalakiin pyritään
vaikuttamaan ja sitä kautta turvaamaan
harrastusmahdollisuudet sekä ampumarataverkon säilyminen. Liiton ulkoista
näkyvyyttä parannetaan nykyaikaisen
viestinnän eri keinoin. Jo molemmat
edellä mainitut asiat saavat mukaan lisää
nuoria toimijoita. Viestinnän tehostamiseksi järjestetään mediaväelle suunnattu
”Reserviupseeripäivä” Katajanokan Kasinolla. Yhdistyspäivillä Lahdessa 7.8.9.2018 järjestetään nuorisoupseerien
koulutustilaisuus kokonaisturvallisuusmessujen yhteydessä. Ensi vuodeksi tu-

lee jokaiseen yhdistykseen nimetä oma
nuorisoupseeri.
Myös Reserviläisurheiluliittoa uudistetaan. Liiton taholta järjestettiin kysely mitä Reserviläisurheiluliitolta odotetaan ja tärkeimpänä painopisteenä
nähtiin toiminnallinen ammunta, seuraavana jotokset ja maastokilpailut sekä
kolmantena muu ammunta eli rata- ja
perinnekilpailut. Lajikirjoa pyritään vähentämään ja keskittämään toimintaa
painopisteisiin. Kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä reserviläisen fyysisen kunnon mittareista.
Kuitenkin sen testaaminen ja kunnon
vaikutus esim. SA-sijoituksiin on alkutekijöissään. Puolustusvoimien mukaantuloa tarvitaan testaamisessa ja kannustimien luomisessa.
Liiton talous on vakaalla pohjalla eikä
jäsenmaksukorotuksia ole liiton taholta
tulossa, toimintatuet tosin pysyvät myös

ennallaan. Myös Reserviläinen-lehti jatkaa samalla lehtimaksulla. Liiton sijoitustoiminta on ollut vakaata ja sen tuotolla on suuri merkitys toimintakuluissa.
Jäsenmäärä on lievässä laskussa ja siihen
on jokaisen yhdistyksen syytä panostaa.
Ottakaa heti yhteyttä uusiin jäseniinne!
Inttistore lopetti toimintansa ja myymälä Helsingissä on suljettu. Koko
myymälän varasto myytiin Varusteleka
Oy:lle jäsentuotteita lukuun ottamatta.
Inttistore on ollut Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n myyntitoiminnasta vastaava osa, jonka omistavat RUL ja RES
tasaosuuksin. MPY Oy:n kustannustoiminta, jäsenrekisteri- ja hallintopalvelujen tuottaminen jatkuvat entisellään, joten Reserviläinen-lehti ilmestyy entiseen
malliin.
Piirin toiminnan kehittämiseen tarvitaan samoja teemoja kuin liittotasolla.
Mutta jos piirin toimintaa halutaan oi-

keasti viedä eteenpäin, siihen tarvitaan
myös SINUN panostasi. Mitä SINÄ haluat ja mitä olet valmis ITSE tekemään
sen eteen. Vain yhdessä saamme jotain
pysyvää aikaiseksi.
LIIKU – AMMU – KOULUTTAUDU
Siinä tavoitetta jokaiselle loppuvuodeksi.
Ari Paukkunen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Medianäkyvyyttä ja edunvalvontaa
Reserviläisliiton kannanottoja on näkynyt julkisuudessa viime aikoina. Teimme valiokunnassa viime vuoden lopulla
päätöksiä kannanottoihin, joihin myös
lukeutui liiton virallinen kanta naisten kutsunnoista. Erityisesti jälkimmäinen asia on ollut mediassa paljon esillä
ja moni muukin taho ja henkilö on yhä
rohkeammin nostanut asiaa esille. Moni
kansanedustajakin on liputtanut esityksemme puolesta.
Reserviläisliitto on esittänyt myös
naisille järjestettävää, pakollista kutsuntapäivää, jossa naiset saisivat tietoa
puolustusvoimista ja puolustusjärjestelmästämme. Tämä varmasti houkuttelisi
yhä enemmän naisia hakeutumaan asepalvelukseen. Itse asepalvelus kuitenkin
säilyisi jatkossakin vapaaehtoisena.
Puolustusministeri Jussi Niinistö
sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva ovat esittäneet
myös kansalaispalvelusmallia, jossa
otettaisiin käyttöön molempia sukupuolia koskeva, pakollinen palvelus,
jonka voisi suorittaa asepalveluksena
tai yleisenä kriisivalmiuskoulutuksena.
Myös Reserviläisliitto on esittänyt tämän mallin selvittämistä. Mikään uusi
malli ei saa kuitenkaan heikentää nykyistä puolustusjärjestelmäämme, joka
pohjautuu suureen reserviin. Tästä asiasta varmasti vielä keskustellaan jatkossa monissa kanavissa.
Olemme pyrkineet kehittämään liittoa viime vuosina nuorekkaamman näköiseksi. Liiton uusi graafinen ilme on
räväkkä ja pysäyttävä kuten sen pitääkin olla, jotta saamme enemmän nuoria

mukaan toimintaan. Olemme tehneet
paljon some-kampanjoita, jotka ovat
poikineet niin uusia jäseniä kuin lisää
seuraajia Reserviläisliiton sosiaalisen median kanaviin. Liiton toiminta ja harrastusmahdollisuudet kiinnostavat selvästi
suomalaisia yhä enemmän.
Asedirektiivissä hyvä tulos
Jäsenistöämme puhuttanut EU:n asedirektiivi on kääntymässä meille ammunnan harrastajille hyvään suuntaan. Reserviläisliitto käynnisti liiton edellisen
puheenjohtajan Mikko Savolan johdolla tiiviin edunvalvonnan heti kun tieto
asedirektiivistä tuli meille. Marssimme
Eduskuntaan RUL:n ja RESUL:n edustajien kanssa kertomaan kuinka paljon reserviläiskivääreitä Suomessa on ja
kuinka suuri merkitys niillä on reserviläisten omaehtoisessa ampumaharjoittelussa sekä maanpuolustuskoulutuksessa.
Tästä kirjoitettiin muistio, joka käännettiin EU:n kaikille suurille kielille.
Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli
Nyberg lähetti muistiot kaikille europarlamentaarikoille pyytäen tukea asiassa. Enemmistö parlamentaarikoista lupasikin tukensa asialle.
Eduskunta päätti esityksestämme,
että direktiiviin haetaan ns. maanpuolustuspoikkeamaa. Eduskunnan yksimielinen kanta muuttui myöhemmin
valtioneuvoston kannaksi, jota sisäministeriön ja puolustusministeriön pääneuvottelijat sitkeästi kävivät EU:ssa
selittämässä.
Pikkuhiljaa näkökantamme sai EU:ssa
yhä enemmän ymmärrystä. Lopulta di-

rektiiviin saatu poikkeama takaa sen,
että reserviläiskivääreillä saa jatkossakin
Suomessa harjoitella ja kouluttaa. Asia
etenee nyt sisäministeriön johdolla ja
muun muassa järjestöjen kuulemisilla.
Eduskunnan käsittelyyn aselain muutosesitys tulee ensi keväänä.
Reserviläisliiton 37 000 jäsenestä noin
4/5 käy ampumaradalla vähintään satunnaisesti. Vajaa puolet tästä joukosta harrastaa vuosi sitten tehdyn jäsenkyselyn
mukaan ammuntaa myös reserviläiskivääreillä. Liiton laajalla ampumatoiminnalla on suuri merkitys puolustusvoimien sodan ajan joukkojen ampumataidon
kannalta. Viime vuonna liiton puitteissa
ammuttiin yli 2,2 miljoonaa laukausta,
joka on lähes puolet puolustusvoimien vuosittaisesta laukausmäärästä. Joten
liittomme ei siis tässä suhteessa ole ihan
pikku harrastelijaporukka eikä kampaviinerikerho.
Lehdessä sivulla 18 on juttu Pirkanmaan Reserviläispiirien järjestämästä
ampumailloista, johon Tampereen Seudun Reserviläisnaistenkin yhdistyksestä
muutama osallistui. Nämä ovat erinomaisia ja pidettyjä iltoja, joissa ammuntaa pistoolilla tai kiväärillä pääsevät kokeilemaan myös sellaiset joilla ei
ole omia aseita. Kiitos järjestäjille hienosta kivääri-illasta! Näitä tarvitaan lisää.
Meillä on liitossa tulossa isoja asioita syksyn mittaan kuten muun muassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
rooli jatkossa vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, jota puolustusministeriön
selvitystyöryhmä on jo tovin puinut.

Reserviläisliittohan on ollut aikanaan
mukana perustamassa MPK:ta ja sen
kouluttajista yli 40 % on Reserviläisliiton jäseniä. Sen on jo nyt varmaan, että
vapaaehtoisen maanpuolustuksen rooli kasvaa jatkossa, kuten on mainittu
muun muassa keväällä julkaistussa puolustusselonteossa.
Reserviläisliiton seuraava liittokokous järjestetään 18.11.2017 Kouvolassa,
johon tietysti toivon runsasta osanottoa yhdistyksistämme. Esityslistalla on
muun muassa viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, liittomaksun suuruus (siihen ei ole
korotuspainetta tällä hetkellä) sekä erovuoroisten hallitusjäsenten vaali, joka
koskettaa myös piiriämme sekä allekirjoittaneen että toisen edustajamme
osalta. Kokouksessa myös palkitaan
vuoden malliyhdistys sekä Reserviläinen.
Terhi Hakola
varapuheenjohtaja
Reserviläisliitto ry
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Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta
antaa voimavaroja arjen jaksamiseen
Vietin viikonlopun Panssariprikaatissa
seuraten Hämeen Ilves 2017 -harjoitusta. MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin vuoden pääharjoituksen kursseja ei
olisi pystytty järjestämään ilman runsasta
ja osaavaa joukkoa vapaaehtoisia maanpuolustustoimijoita. He puursivat läpi
viikonlopun, osa lähes ilman yöunia,
jotta yli 350 osallistujan harjoitus saatiin vietyä läpi suunnitelman mukaisesti.
Työtä tehdäänkin vahvalla maanpuolustustahdolla ja sydämellä. Nyt harjoituksen päätyttyä moni toimija ja kurssilainen odottaakin varmasti jo vuoden 2018
Ilveksen kutsua. Itselleni tuotti suurta
iloa, kun sain tavata harjoituksen tiimellyksessä myös monia tuttuja, maanpuolustustyössä tapaamiani aktiivitoimijoita
ympäri maata. Sunnuntaina odotellessani varusvaraston oven edessä muiden
tavoin varusteiden luovutusta oli upeaa
nähdä kurssilaisten silmistä loistava hyvä
mieli ja ilo. Viikonlopun onnistuneilla ja
mieleenpainuvilla hyvillä kokemuksilla
jaksetaankin taas puurtaa pitkään kukin
omilla tahoillaan arjen askareissa.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö eri
muodoissaan antaakin runsaasti henkistä pääomaa, kasvattaa fyysistä kestävyyttä, harjaannuttaa ja ylläpitää sotilaan
perustaitoja ja lisäbonuksena matkaan
tarttuu myös uusia ystäviä. Ilveksestä jäi
siis hyvä pilke, kuten MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen totesi
vierailtuaan harjoituksessa.
MPK:n kurssit antavat kipinän
naisten asepalvelukseen
hakeutumiseen
Hämeen Ilveksessä oli myös pelkästään
naisille suunnattuja kursseja. Intti tutuksi naisille -kurssilla oli innostunut
tunnelma ja viikonlopun aikana päästiin harjoittelemaan myös siviilielämässä tarvittavia taitoja. Teltassa yöpyminen oli muutamille aivan uusi kokemus
ja kipinävuoroakin pääsi kokeilemaan.
Lisäksi saatiin oppia muun muassa hätäensiavun antamisesta. MPK:n kurssit
ovatkin olleet useille naisille se väylä,
joka on saanut heidät myöhemmin hakeutumaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Reserviin on koulutettu
vuodesta 1995 lähtien jo yli 7400 naista. Tänä vuonna naisia hakeutui palvelukseen ennätysmäärä, peräti 1126.
Naisten koulutuksen kehittäminen on
yksi MPK:n toiminnan painopisteistä.
Laatikainen totesikin Hämeen Ilves -harjoituksessa vieraillessaan, että MPK haluaa olla mukana kaikessa mikä kehittää
naisten osallistumista maanpuolustustoi-

Sinulla on merkkipäiväsi
vieton yhteydessä mahdollisuus tukea pirkanmaalaista
maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi pankissa ja ohjaamalla sen tuotto Pirkanmaan
Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA LOKAKUU - JOULUKUU
LOKAKUU
05.10.2017-26.4.2018
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paikka
käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00-20.00 huhtikuun loppuun 2018 asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama,
vesa.valkama@pp.inet.fi tai 050 5514265.
.

MARRASKUU

13.11.
TAMRU:n Syyskokous maanantaina 13.11. klo 18.00 Siivikkalan majalla, Vasamantie 238.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
25.11.
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina 25.11.2017 klo
13.00-16.00 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena sää huomioiden toimistolla tai Kalevankankaan hautausmaalla. Ilmoittautumiset koulutus tilaisuuteen 17.11.2017 mennessä sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.fi.

JOULUKUU
6.12.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet:
klo 10.45 Maanpuolustusyhdistysten kokoontuminen Tammelaan Talvisodan
Henki -muistomerkille seppeleenlaskuun
klo 11.10 maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
klo 12.00 kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä
klo 12.45 ohimarssi Kalevanpuistotiellä
klo 13.00 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa
13.12.
Joulusauna, keskiviikkona 13.12. klo 18.00-21.00 Siivikkalan majalla

Kuva: Raimo Ojala

mintaan. Myös Maanpuolustusnaisten
Liitto haluaa panostaa entistä enemmän
jäsenten koulutukseen. Liitto luovuttikin syyskuun puolivälissä MPK:lle oman
koulutusohjelmansa. Puolustusministeri
Jussi Niinistö asetti maaliskuun lopulla
työryhmän selvittämään vaihtoehtoja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
kehittämiseen. Selvitysryhmä luovuttaa
raporttinsa 30. syyskuuta puolustusministerille. Raporttia odotellaan mielenkiinnolla.
Liity Instagram kanavan
#pirkanviesti seuraajiin
www.pirkanviesti.fi -sivuston etusivun
visuaalinen ilme ja uudet toiminnot
ovat parhaillaan pohdittavana Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry:n tukirenkaaseen kuuluvan Mainostoimisto Värikäs Oy:n osaavan henkilökunnan näyttöpäätteillä. Odottelenkin
ehdotuksia malttamattomana. 60-vuotisjuhlalehden ilmestymisen jälkeen olen
avannut Pirkan Viestille myös Instagram-kanavan. Löydät toimintakuvia
hashtagilla #pirkanviesti. Liity seuraajien
joukkoon jo tänään.

15.12.
Avoimet ovet perjantaina 15.12. klo 14.00-16.00 toimistolla, Väinölänkatu 2. Tule tapaamaan tuttuja.
Tarjolla on glögiä, kahvia, pullaa, piparkakkuja ja joululauluja.
24.12.
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla.
Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen Reserviläiset ry vastuulla on kuusi neljän henkilön kunniavartiota Kalevankankaan Sankariristillä jouluaattona 24.12.2017. Kukin vuoro kestää yhden tunnin.
Reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 21-22 ja 23-24 sekä reserviläisten klo 18-19, 20-21 ja 22-23.
Lamminpään sankarihaudoilla on kahden hengen kunniavartio. Reserviläisten vuorot ovat klo 16-17,
17-18 ja 18-19 sekä reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 20-21 ja 21-22.
Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai maastopuku, vyö ja turkislakki sekä vartiokohtaisesti pistooli, miekka tai konepistooli. Muu säänmukainen vaatetus on osallistujan omaa kuten yhtenäisyyden
mukaisesti tummat käsineet ja jalkineet. Omaa vastaavaa sotilasvaatetusta voi käyttää.
Kalevankankaan Sankariristille tai Lamminpään Sankarihaudoille kunniavartioon osallistuvia pyydetään
ilmoittautumaan torstaihin 14.12.2017 klo 12.00 mennessä.
Tampereen Reserviupseerit ry:n jäsenet ilmoittautuvat yhdistyksen sähköpostiin:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai Mikko Hörkölle p. 040 557 6952

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

Tampereen Reserviupseerit ry

Kaunista syysruskan aikaa!

Joulusauna

Hyvä
maanpuolustustyön
ystävä

Perinteinen joulusauna on lämpimänä keskiviikkona 13.12. klo 18.00
Siivikkalan majalla, oma pyyhe mukaan.
Kahvit
Joululauluja, toimisto varaa lauluvihkot. Käynti muistokivellä

13.12.2017 klo 18.00

Väinölänkadulta järjestään kimppakyytejä. Kyytejä ja tarjoilua varten pyydetään
ilmoittautumiset toimistolle torstaihin 7.12. mennessä
köpostilla: tamru@tampereenreserviu
sähköpostilla:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi

Soita ja sovi asiasta
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI
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Tervetuloa!

4
Kuva: Sirkka Ojala.

Hengellinen palsta
Arvokkaampi tehtävä?
”Jaahas, tuliko kakka?” Olen voinut esittää tämän kysymyksen pienelle tyttärelleni siitä lähtien, kun meillä on
ollut yhteinen kieli. 2-vuotias tyttäreni vastaa yleensä
lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Joo.” Sanon hänelle: ”Mennään pesemään se pois.”
Uskonpuhdistuksen alulle panija Martti Luther
pohti eri kutsumuksien suhdetta toisiinsa. Mikä työ
tai tehtävä on yhteiskunnassa arvokasta? Lutherin ajatusmaailmassa lapsiaan ruokkivan äidin ja vauvan
vaippoja vaihtavan isän tekemä työ oli yhtä arvokasta kuin papin, joka lauloi kirkossa jumalanpalvelusliturgian osia. Hänen käsityksensä arvokkaasta työstä oli
muuttunut radikaalisti sitten nuoruusvuosien. Luther
itse oli nuorena miehenä vetäytynyt luostariin ja
liittynyt hengelliseen säätyyn. Luostarielämää pidettiin
läntisessä kirkossa arvokkaimpana kutsumuksena.
Tätä kutsumusta harjoitti vain pieni osa väestöstä
ja kristityistä. Suurin osa eli elämäänsä luostarien
ulkopuolella arkisessa raskaassa aherruksessa.
Martti Luther kyseenalaisti tämän ajattelutavan. Hän
päätyi teologisista syistä siihen, että luostarielämä on
hengellisesti yliarvostettua. Kristinuskossa ei ole kysymys vain Kristuksen seuraamisesta luostarin seinien sisäpuolella. Elämä itsessään on Jumalan arvokas lahja.
Jumalan luoma maailma on yhtä arvokas paikka kuin
luostari. Sepän, lastenhoitajan tai vaikkapa sotilaan
työ on yhtä arvokasta kutsumustyötä kuin munkin tai
nunnan työ luostarissa. Luther uskoi, että kun ihminen
tekee omaa ammattityötään, hän toteuttaa Jumalalta
saamaansa kutsumusta. Voiko vanhemmuutta kutsua
ammatiksi? Ehkä ei, mutta pidän sitä kutsumuksena.
Luterilainen työmoraali tai työn etiikka on uskoa siihen, että kaikki laillinen ja moraalisesti kunniallisena
pidetty työ on arvokasta myös Jumalan silmissä. Arkinen kutsumustyö on Lutherin mielestä se paikka, jossa
ihminen täyttää oman velvollisuutensa Jumalan edes-

sä. Sen, joka haluaa noudattaa Jumalan tahtoa, ei siis
tarvitse vetäytyä luostariin vaan riittää, että hän tekee
työnsä hyvin.
Viime sunnuntai oli 10. sunnuntai helluntaista.
Maamme evankelisluterilaisissa seurakunnissa kokoonnuttiin jumalanpalveluksiin, joidenka aiheina oli: ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa.” Jokainen
meistä on saanut lahjoja jo syntyessään tähän maailmaan. Toiset ihmiset ovat voineet auttaa meitä löytämään omat lahjamme ja paikkamme tässä elämässä ja
maailmassa. Mikä on tärkein tehtävä? Mikä on suurin
kutsumus? Jumalan kasvojen edessä ja puhuteltavana
ihminen joutuu nöyrtymään, kun hänen elämänsä valinnat ja tarkoitusperät paljastuvat. Olenko minä ollut
uskollinen Jumalalle niiden lahjojen hoitamisessa, mitkä olen syntymässäni saanut tai elämänkokemuksen
karttuessa omaksunut?
Kristitty ihminen elää elämäänsä suhteessa Luojaansa, lähimmäisiin ja muuhun luotuun. Näiden suhteiden
kautta aukeaa myös tärkein tehtävä: ”Rakasta Herraa
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Koska Jumala itse on rakkaus, hän loi ihmisen kuvakseen, olennoksi, joka kykenee rakastamaan. Rakkaus on salatun
Jumalan tärkein ominaisuus. Jokaisen ihmisen syvin
tarve on rakastaa ja tulla rakastetuksi – siihen kätkeytyy
elämän varsinainen sisältö ja käyttövoima. Rakkauteen
sisältyy kaikki, mikä on todella elämisen arvoista. Rakkauden puute ja epäonnistumiset rakastamisessa järkyttävät elämää enemmän kuin mikään muu.
Vaikka vanhempana rakastan pientä tytärtäni, tulee
vastaan tilanteita jolloin pieni ihminen saa isänsä suuttumaan. Hän osaa ”vääntää” juuri oikeasta kohdasta.
Näiden tilanteiden jälkeen huomaa kuinka vajavaista
ihmisen rakkaus on, kun sitä vertaa Jeesuksen kiteyttämän Rakkauden kaksoiskäskyn ihannetilaan. Kun ih-

TEEMA- JA KIRKKOILTA
TAMPEREEN
ORTODOKSISESSA
SEURAKUNNASSA
Tuomiokirkonkatu 27, Tampere

Torstaina 26.10.2017

minen tuntee oman vajavaisuutensa rakkaudessa, on
hyvä muistaa, että Jumala on rakastanut meitä ensin.
Hän ei hylännyt langennutta ihmistä, vaan päätti lähettää oman Poikansa kärsimään ja kuolemaan meidän rakkaudettomuutemme tähden. Jumalan armon
varassa voimme aloittaa jokaisen uuden päivän sitä
kutsumusta toteuttaen, mikä meille suotu. Jääkää Herran rauhaan.
Juhana Saari
sotilaspastori
Satakunnan lennosto
Hartauskirjoituksessa on siteerattu tuomiorovasti
Olli Hallikaisen luentoa reformaation löydöistä.

Sotakamreeri, museomestari, kunniasusi, pitkän linjan maanpuolustusmies, ylivertainen Lapin retkeilijä, harrastejohtaja, reserviläisjohtaja, reservin yliluutnan , so laspoika Yrjö Suunii u,
Stuorra-Ykä, läh elokuussa taivasvaellukselleen.
Yrjölle oli yli 80-vuo sen vaelluksensa aikana kertynyt valtava
määrä etoa, taitoa, ystäviä, tu uja, järjestöjä ym. Tuokaa muistonne tähän laisuuteen sanoin, kuvin tai esinein. Jos teillä on aineistoa, jonka halua e lai aa Yrjö-arkistoon, tuokaa mukananne.

MUISTELEMME YRJÖÄ

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

Suomalaisen Klubin Marskin salissa 18.10.2017 klo 16.00 alkaen.
Tarjolla sopivas syötävää omakustanteises hintaan 25 €.
Ilmoi autumiset mo.tulosmaa@ outlook.com tai
040 744 0565 viimeistään 13.10.2017.

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.

MaSa kiittää
lämpimästi
merkkipäiväänsä
muistaneita!

www.pirkanviesti.fi
aineisto: pirkanviesti@gmail.com
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in memoriam
Sotakamreeri, toiminnanjohtaja,
museomestari, veturinkuljettaja

Yrjö Suuniittu 1930–2017

T

uskin monesta edesmenneestä pirkanmaalaisen maanpuolustustyön vaikuttajasta voi
kirjoittaa sellaisen muistokirjoituksen,
jonka Yrjö “Ykä” Suuniittu ansaitsee.
Eikä siinä ylisanoja tarvita! Ykän panos
niin monilla harrastusalueilla oli mahtava!
Yrjö Suuniittu poistui keskuudestamme perjantaina 11. elokuuta Hatanpään sairaalassa sairastettuaan jo
pitkään. Ykän “loppusuora” oli nopea.
Vielä edellispäivänä hän jaksoi saatella
lähtijän ykämäisellä tervehdyksellä.
Ykä syntyi 1.5.1930 Iisalmessa perheen ainoana lapsena rautatieläisperheeseen. Ehkä isän ammatista johtuen
myös Ykän työuraksi tuli VR. Jo nuoruudessa partiolippukunta Iisalmen
Korvenveikoissa Ykä sai kipinän luontoon, retkeilyyn ja vaeltamiseen. Se kipinä säilyi hänellä elämän loppuun.
Ykä oli myös Suojeluskunnan Sotilaspoika. Sieltä juontanevat juuret mittavaan maanpuolustustyöhön koko elämän ajan. Ykä suoritti RUK:n kurssin
nro 69 kesällä 1950. Ajat olivat tuolloin
sotien jälkeen “ankeat” ja aamuteen
kera tarjottiin vain näkkileipää! Asevelvollisuuden jälkeen Ykä liittyi res.ups
toimintaan Kuopiossa. Silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja piti
tulopuhuttelun.

Ammattiin veturinkuljettajaksi kouluttauduttuaan Ykä sai työpaikan Tampereelta, jota tuli hänen kotikaupunkinsa. Perhe perustettiin Maria Liisan
kanssa ja kaksi lasta syntyi. Markku ja
Sirpa.
Markun kuolema lähes parikymmentä vuotta sitten tapahtui Ykän isän
101-vuotissyntymäpäivänä. Muistan
sen olleen Ykälle raskas paikka. Onneksi hän ehti vielä kokea pojanpoikansa Mikon nuorimman lapsen kasteen
muutama viikko ennen sairaalaan joutumistaan.
Tampereelle kotiuduttuaan Ykä liittyi myös Tampereen Reserviupseerikerhoon. Muistan hänen kertoneen
silloisen kerhon toiminnanjohtajan lennostomajuri Ville Viherron tiukahkon
“kuulustelun” ennen jäseneksi hyväksymistä. Se oli sitä aikaa…Ratinanlinnassa! TamRu:n toiminnassa Ykä teki mittavan työn: eri harrastuspiireissä em.
retkeily- ja maastotoiminnassa. Kerhon
hallituksen jäsen hän oli 12 vuotta ja
toiminnanjohtaja vuosina 1985-2004.
Ansioistaan hänet kutsuttiin kunniajäseneksi ja palkittiin kunniamiekalla numero 4.
Maanpuolustuksen sektorilla Ykä oli
maastokilpailija ja myös vaellusten vetäjä kymmenien vuosien ajan. Niin Pirkan Hiihto, RUL:n maastomestaruus-

kilpailut, Rajojen jotos, Merenkurkun
ylitys ym. ja monet kilpailujen suunnittelu- ja valvontatehtävät tulivat Ykälle
tutuiksi.
Myös Vapepan toiminnassa Ykä oli
mukana vuosikymmenet. Hänen palkittiin Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun
hopeisella ansioristillä.
Yrjö Suuniitun rakkaus Lappiin ei
koskaan kuollut. Viime vuosiin saakka
hän vaelsi ja hiihti siellä. Porukan mukana ja usein myös yksin. Tuskin hän
tarvitsi GPS paikanninta tai kummoisia karttoja. Reitit ja maisemat olivat
hänelle tuttuja. Ykä jakoi kokemustaan
ja tietoaan auliisti myös muille. Hän
kirjoitti kirjan ja oppaita retkeilystä ja
koulutti myös partiolaisia ja nuorisotyöntekijöitä. Ykä paransi ja suunnitteli
monia retkivarusteita yhdessä valmistajien kanssa.
Ykä toimi ansiokkaasti Suomen Ladussa ja Tunturiladussa. Hän oli perustamassa tänne TK Kolbmaa. Tunturiladussa hän oli emeritus puheenjohtaja ja
yksi neljästä Kunniasudeksi kutsutuista. Ykän käden jälki näkyy lukuisissa
kämpissä Lapissa, viimeksi ehkä Susikyrön huoltorakennuksessa Enontekiön Vuontisjärvellä!
Ykän retkeilyharrastus vei hänet myös
Alpeille Keski-Eurooppaan kuin myös
melomaan Kanadan vuoristoon.

Työssään Valtionrautateillä Ykä oli
pidetty työtoveri. Hieno mies, kuten
eräs työkaveri häntä kuvasi. Ykä oli nopea ja tunnollinen, koulutti mielellään
nuorempia ja oli luomassa hyvää yhteishenkeä työyhteisöön.
Kiitollisena muistamme myös me
Ykän: aina valmiina, empaattisena ja
hyväsydämisenä ihmisenä, upseeriveljenä ja vaelluskaverina.
Ykää jäivät kaipaaman Sirpa-tytär ja
pojanpoika Mikko perheineen.
Ykän tuhka saatetaan Iisalmen sukuhautaan ja osansa siitä saavat myös Lapin selkoset.
Timo Mitrunen
Ystävä ja ex Tampereen
Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja

Metsämies ja maanpuolustustyön monitoimija

Matti Ponsi 1932–2017

P

irkanmaalaisen maanpuolustusväen hyvin tuntema metsänhoitaja Matti ”Masa” Ponsi siirtyi ajasta ikuisuuteen 5.8.2017
Ylöjärvellä. Masa syntyi Kangasalla
1932, tuli ylioppilaaksi Tampereen yhteiskoulusta 1952 ja valmistui metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta 1958.
Pääosan työelämästään hän toimi metsäteollisuuden puunhankinnan johtotehtävissä – Nokia Oy:ssä 1961–72,
Puulaaki Oy:ssä 1972–84, toimitusjohtajana 1980–84, G. A. Serlachius Oy:n
metsäjohtajana 1984–86 ja Osuuskunta
Metsäliitossa ylimetsänhoitajana ja projektinjohtajana 1995 asti, jolloin hän jäi
eläkkeelle.
Jatkosodan loppuvuosina Masa oli aktiivinen sotilaspoika. Sotilaspojan tehtäviin kuului Kangasalla harjoitusten
ohella muun muassa suojeluskunnan
aputehtävät, pilketalkoot ja toimia sankarihautauksissa seppeleen kantajana.
Vuoden 1944 Juhannuksen aikoihin sattui nuorta sotilaspoikaa syvästi koskettava tapahtuma – isoveli Pekka kaatui
vihollisen panssariarmeijan hyökätessä
Sammatuksessa Laatokan takana. Hänet siunattiin kentälle jääneenä. Vuosi-

Pirkan Viesti 4

2017

kymmeniä myöhemmin Masa pääsi laskemaan kukat veljensä kaatumispaikalle.
Sotilaspoikajärjestön lakkautuksen jälkeen syksystä 1944 Masa toimi Kangasalla Partiolippukunta Harjun Pojissa ja
oli sen Mäyrävartion vetäjä. Sittemmin
vuorossa olivat senioripartiolaiset.
Masa oli maanpuolustusmies henkeen
ja vereen. Hän toimi luottamustehtävissä ja jäsenenä reserviläisjärjestöissä ja
maanpuolustusperinteen yhdistyksissä
niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnankin tasolla. Hän oli myös monen
yhdistyksen kunniajäsen. Sotaveteraanien ja sotainvalidien huoltotyö olivat
myös Masan sydäntä lähellä. Hän toimi
Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Hämeen piirin ja Veljeskotisäätiön hallinnossa. Sotilasarvoltaan hän oli reservin
majuri.
Erityinen kiinnostuksen alue Masalla
oli Karjala, sen asukkaat ja kieli. Kymmenillä matkoillaan rajan taakse hän
laajensi karjalaisen kulttuurin tuntemustaan. 1990-luvulta lähtien hän teki avustustyötä Suomen puolesta taistelleiden
heimoveljien ja näiden perheiden hyväksi muun muassa organisoimalla tukikeräyksiä ja heidän kotiensa remonttitalkoi-

ta. Masa teki kymmeniä sotahistoria- ja
kulttuurimatkoja eri puolille Karjalaa
ja toimi niillä asiantuntijana. Hän oli
myös Akateemisen Karjalaseuran Perinneyhdistyksen kunniajäsen.
Yksi Matti Ponsin eläkevuosien harrastuksista oli heraldiikka. Monen
maanpuolustusyhteisön lippu, tunnus tai ansioplaketti onkin hänen
suunnittelemansa. Lisäksi monilla
hänen ystävistään on käyntikortissaan
Masan suunnittelema sukuvaakuna.
Masa harrasti myös isänmaallista runoutta. Monissa yhteyksissä, retkillä ja juhlissa saimme kuulla hänen esittämänään
esimerkiksi Yrjö Jylhän runot ”Laulu
Kuujärvestä” ja ”Aavepartio” tai maakuntalaulumme ”Kesäpäivä Kangasalla”
harvemmin kuultuna Otto Mannisen
suomennoksena.
Niin työyhteisöissä kuin harrastusten parissa Masa oli yhteishengen luoja. Hän oli osaava johtaja ja esimiehenä
oikeudenmukainen ja helposti lähestyttävä. Hän oli esimiestensä, alaistensa ja
yhteistyökumppaneidensa
arvostama
metsäammattimies. Tästä kertoo menestyksekäs työura sekä lukuisat luottamustehtävät alan järjestöissä.

Koti, uskonto ja Isänmaa olivat ystävämme Matti Ponsin elämän keskeisiä
arvoja. Nämä arvot ohjasivat näkyvästi
hänen yhteiskunnallista toimintaansa.
Näiden arvojen vaalijana hän on hyvä
esimerkki meille kanssakulkijoille ja
nuoremmille sukupolville.
Markku Rauhalahti
Ammattiveli ja
ystävä vuosikymmenten ajalta
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Tilaisuudessa palkitut ja palkitsijat yhteiskuvassa. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

Pirkkalan reservijärjestöt juhlivat yhdessä
Pirkkalan Reserviupseerikerho ry ja
Pirkkalan Reserviläiset ry ovat järjestäneet tapahtumia yhteistyössä jo vuosikymmenien ajan. Näin päätettiin yksissä tuumin viettää myös yhdistysten
50-vuotisjuhlia Suomi 100 lipun alla yhteisen 100 vuoden merkkipaalun kunniaksi.
Juhlapäivä 9. syyskuuta alkoi seppeleenlaskulla tasan kello kaksitoista Pirkkalan vanhan kirkon sankarihaudalle. Tämän jälkeen yhdistysten puheenjohtajat
olivat rinta rinnan vastaanottamassa onnitteluja ennen varsinaista vuosijuhlaa.
Nuolialan koululla juhla alkoi komeasti Suomen lipun saapumisella ja yhteisellä lippulaululla, jota säesti Pirkkalan
puhallinorkesteri johtajanaan Jutta Jelys. Juhla jatkui Pirkkalan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Janne Kivisen
ja Pirkkalan Reserviläisten puheenjohtaja Mika Vanhasen avaussanoilla.
Henkistä ja fyysistä kuntoa
sekä upseeritaitoa ylläpitävää
toimintaa
Ensimmäisenä päästiin hyppäämään
50-vuoden takaiseen aikaan Pirkkalan
Reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja Pasi Hellstenin kertoessa Reserviupseerikerhon historiasta. Kerho perustettiin marraskuun 17. päivä vuonna 1967
silloisen osuuskassan kerhohuoneessa ja
paikalla oli 11 paikkakunnan reservinupseeria.
Hellstenin mukaan kerhon toiminta
on ollut vilkasta heti perustamisesta lähtien. Jäseniä kerhossa oli ensimmäisinä
toimintavuosina 40 - 50 henkeä ja kuluneen 50 toimintavuoden aikana kerhon jäsenmäärä on kaksikertaistunut.
Alkuvuosina suosittua kerhon toiminnassa olivat kerran kuukaudessa pidetyt
kerhoillat. Tuolloin kerhon taloudellista tilannetta kohennettiin esimerkiksi
myymällä itsenäisyyspäivän sinivalkoisia
kynttilöitä ja järjestämällä muitakin varainkeruuseen tarkoitettuja tempauksia.
Retkiä on järjestetty maanpuolustukseen
liittyviin kohteisiin ja lähialueen tuotantolaitoksiin. Hiihto- ja ampumakilpailut
sekä ampumahiihtokilpailut ovat myös
kuuluneet vuosittaiseen ohjelmaan.
Hellsten kertoi Naistenmatkantien varressa olevasta jääkärimuistomerkistä,
jonka huoltaminen kuului myös pitkään kerhon kunniakkaisiin tehtäviin.
Vuodesta 1998 toimintaa ovat värittäneet myös perinteisiksi muodostuneet

melonta- ja värikuulapelipäivät. Yhtenä
nykypäivän aktiviteeteista Hellsten nosti
esiin osallistumisen MPK:n toimintaan.
Kerhon jäsenet toimivat aktiivisina kurssin johtajina ja kouluttajina muun muassa johtamiskoulutuksen parissa.
Maja on tärkeä kiintopiste
Pirkkalan Reserviläisten
toiminnassa
Pirkkalan Reserviläisten historiasta juhlayleisölle kertoi Pekka Lindholm.
Pirkkalan Reservin Aliupseerit yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Pentti
Ollilan pirtissä 27. joulukuuta vuonna
1967 ja paikalla oli 16 paikkakunnan
aliupseeria. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Pentti Ollila, Erland Suni ja
Heikki Mutanen. Oman lipun yhdistys
sai 20-vuotisjuhlaansa.
Lindholm toi esiin, että Pertti Luoman puheenjohtajakaudella toimintaan liittyi runsaasti nuoria jäseniä ja
jäsenkasvu on edelleen kiihtynyt puheenjohtaja Vanhasen kaudella. Vuonna 2016 yhdistys voittikin Pirkanmaan
Reserviläispiirin
jäsenhankintakilpailun. Luoma myös järjesti yhdistyksen
ensimmäisen sotahistoriamatkan Karjalankannakselle. Sotahistoriamatkoja on
tehty kaikkiaan kuusi.
Vuonna 1993 yhdistys sai oman majan. Keskisenjärven majalla pidettiin ensimmäiset Reserviläisten joulutulet. Paikalla oli seurakunnan edustajan lisäksi
upseerikerhon jäseniä. Perinne on jatkunut näihin päiviin ja mukaan ovat tulleet Pirkkalan partiolaiset. Majalla järjestetään paljon erilaista toimintaa niin
jäsenistölle kuin yhteistyössä toimiville tahoille. Majan sauna lämmitetään
kesäkaudella vähintään kerran viikossa
ja paikalle tulee jäsenistöä vaihtamaan
kuulumisia makkaranpaiston ja saunomisen lomassa. Nykyisin yhdistyksellä
on myös Erä- ja Kalastusjaos joka tekee
aktiivisesti eräretkiä eri kohteisiin.
Reserviläistoimintaa yhdessä
Muutamana esimerkkinä yhdistysten
yhteisestä toiminnasta ovat muun muassa vuodesta 1984 alkaen yhdessä hoidetut jouluaaton kunniavartiot sankarihaudalla sekä yhteiset pilkkikilpailut.
Vuonna 2003 aloitettiin pystykorvakivääreillä yhteinen ampumakilpailutoiminta. Yhteiset tutustumismatkat erilaisiin maanpuolustuksellisiin kohteisiin
ovat olleet ohjelmassa alkuvuosilta läh-

tien. Vuonna 1970 yhdistykset myös
vuokrasivat yhteistuumin Haaparanta
-nimisen kiinteistön 1 markan vuosihintaan. Haaparannassa järjestettiin aikanaan ampumahiihto- ampumajuoksusekä ilma-aseammuntakilpailuja.
Satakunnan lennosto on molemmille yhdistyksille tärkeä yhteiskumppani
ja tukija. Ampumatoimintaa on voitu
harjoittaa varuskunnan ampumaradalla ja varuskunta on huolehtinut muun
muassa jouluaaton kunniavartion varustuksesta.
Juhlapuheen tilaisuudessa piti Pirkkalan pormestari Marko Jarva. Hän toi
puheessaan esiin muun muassa kokonaisturvallisuuden ja suomalaisten tutkimuksellakin juuri mitatun Euroopan
korkeimman maanpuolustustahdon.
Jarvan mukaan puolustusvoimat ei voi
onnistua tehtävässään, jollei sen tukena
ole vapaaehtoisen maanpuolustuksen ver-

kostoa. Eri puolella maata toimivien reserviläisjärjestöjen merkitystä ei voi liikaa
korostaa. Jarvan mukaan jatkossakin tarvitaan samoja sotilaan taitoja, joiden avulla kunnioitetut veteraanimme onnistuivat säilyttämään itsenäisyytemme reilut
70 vuotta sitten, mutta monipuolistunut
uhkakirjo edellyttää maanpuolustukselta
entistä monipuolisimpia taitoja.
Maanpuolustustahtoa olivat juhlassa
nostattamassa myös Teiskon mieslaulajat
jotka kajauttivat komeasti muun muassa
Sillanpään marssilaulun ja Finlandian.
Kuoroa johti Kaisa Tienvieri.
Sirkka Ojala

Juhlassa esiintyi Pirkkalan puhallinorkesteri johtajanaan Jutta Jelys.

Juhlan jälkeen vaihdettiin kuulumisia ja keskusteltiin myös ajankohtaisista maanpuolustusasioista juhlakahvien lomassa.
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Kaksi piiriä saa uuden
puheenjohtajan Hämeenkyrössä!

Janne Kivinen ja Mika Vanhanen (puhumassa) toivottivat juhlavieraat tervetulleiksi.

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri, Pirkanmaan Reserviläispiiri ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri
järjestävät yhteisen syyskokoustapahtuman Hämeenkyrössä 15. marraskuuta
Ammatti-Instituutti Iisakin tiloissa. Kokoustapahtumassa pääset tutustumaan
myös Pirkanmaan aluetoimiston uuteen
alueupseeriin kapteeni Petteri Kovalaiseen.
Pirkanmaan Reserviläispiiri ja MNL
Pirkanmaan Piiri myös valitsevat uuden
puheenjohtajan. Puheenjohtaja Juha
Moijanen jättää Reserviläispiirin puheenjohtaja tehtävät palveltuaan piiriä 6
vuotta. Myös Marja Hirvosen toiminta-

vuodet piirin puheenjohtajana ovat tulleet täyteen, Marjan toimittua piirin puheenjohtajana 6 vuotta.
Kenestä tulee
Juhan manttelinperijä?
Suomen suurimman Reserviläispiirin
puheenjohtajan paikkaa on tällä hetkellä
hakemassa kolme yhtä varteenotettavaa
ehdokasta. Piirin nykyinen varapuheenjohtaja ja Reserviläisliiton hallituksen jäsen Jussi Mäkitalo Virroilta sekä kaksi
nuorempaa aktiivitoimijaa Niko Liehu
Ylöjärveltä ja Mika Vanhanen Pirkkalasta. Kaikilla kolmella on kokemusta
myös reserviläisyhdistyksen puheenjoh-

tajan tehtävistä. Myös uusia ehdokkaita
saattaa vielä ilmaantua seuraavassa Reserviläispiirin hallituksen kokouksessa
tai vaikka vielä Hämeenkyrössä aivan
valinnan kynnyksellä. Reserviläispiiri
kutsuu syyskokouksessaan piirille myös
uuden kunniajäsenen.
Tule mukaan Hämeenkyröön todistamaan ja tapaamaan Pirkanmaan maanpuolustuskentän uusia johtohahmoja ja
osallistumaan oman piirisi tulevaisuuden suunnitteluun. Kokouskahvit tarjoillaan ennen kokoustapahtumaa kello
17.00 alkaen.
Kokoustapahtuman järjestelyvastuussa ovat Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry, Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry sekä Hämeenkyrön
Seudun Maanpuolustusnaiset ry.
Sirkka Ojala

Lottalaulajaiset – Pälkäneen
maanpuolustusnaisten
keskeistä toimintaa
Pirkkalan kunnan onnittelut yhdistyksille
toi Pirkkalan pormestari Marko Jarva. Jarva totesi puheessaan tervehtivänsä ilolla
Pirkkalan reservijärjestöjen jäsenten aktiivisuutta MPK:n toiminnassa.

Pasi Hellsten palautti mieliin Pirkkalan Reserviupseerikerhon toiminnan 50 vuoden ajalta.

Pekka Lindholm kertoi Pirkkalan Reserviläisten toiminnasta vuosien saatossa.

Pälkäneen Maanpuolustusnaiset ry. on
lähtenyt toteuttamaan omannäköistään
toimintaa. Yhdistyksen toiminnan perusta ovat arvot avoimuus, luottamus,
vastuullisuus ja iloisuus. ”Emme ole aikeissa muuttaa mitään, mitä meillä jo
on, mutta tähyilemme uusia mahdollisuuksia ja lisäämme aktiivisuuttamme.
Tärkeää on pitää toiminta ajan tasalla:
perustehtäviimme kuuluvat positiivinen
maanpuolustushenki, naisten maanpuolustustaitojen ylläpitäminen ja veteraanityöhön osallistuminen. Kaiken tämän
voimme suunnitella omalle joukollemme sopivaksi”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Aili Huhtinen.
Lottalaulajaiset
Pälkäneen Maanpuolustusnaisten keskeisintä toimintaa on Lottalaulajaisten
järjestäminen. Jo vuonna 2004 kokoonnuttiin ensimmäisen kerran laulamaan
Syrjänharjun Lottakiven ympärille; kivi
oli edellisenä kesänä pystytetty ilmavalvontalottien muistoksi. Sateet ja tuulet
kuitenkin pakottivat siirtämään Laulajaiset läheiseen Nuijantaloon vuonna 2011.
Kotipitäjäläisten lisäksi laulajia tulee
myös naapurikunnista. Kunniavieraina
ovat lotat ja pikkulotat; Pirkanmaan Lot-

taperinteen jäseniä tulee
mukaan Tampereelta.
Mieluisimpia lauluja
Nuijantalossa ovat tutut
isänmaalliset sekä luonnosta kertovat laulut
samoin kuin sota-ajan
laulut. Viime vuosina
ohjelmisto on koottu
jonkin yhteisen teeman ympärille.
Tämän vuoden teemana oli tietysti
Suomi 100 ”Kotimaani ompi Suomi”.
Tuo teema keräsi Nuijantaloon 200 laulajaa.
Laulajaisten järjestämisessä ovat mukana myös reservialiupseerit ja -upseerit.
He auttavat salin järjestelyissä, ja heidän
Korsuköörinsä toimii esilaulajana.
Lottalaulajaisten lisäksi maanpuolustusnaiset järjestävät vuosittain kaksi tilaisuutta lotille ja pikkulotille. Toukokuussa Lotan-päivän ja joulukuussa
itsenäisyyspäivän aikoihin heidät kutsutaan kahvitilaisuuteen vanhustenkotiKostiakotiin. Heidän kanssaan tulevat
kahvittelemaan myös Kostiakodin asukkaat. Tilaisuuteen pyritään saamaan aina
lasten ja nuorten esittämää ohjelmaa.
Ajatus lottaperinteen tallettamisesta
syntyi Pälkäneellä reserviupseerinaisten

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS JA
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN MAASTOTOIMIKUNTA JÄRJESTÄVÄT
Lauantaina 4.11.2017

Kirsti Uotila

TULENTEKO/MAJOITTUMISTEEMAPÄIVÄ
TEISKON TAKAMETSISSÄ
Perjantaina 5.1.2018

Aamupäivällä teoriaa, iltapäivällä ruokailun jälkeen käytännön osuus lähimaastossa.

HINTA: 25 euroa.
ILMOITTAUTUMISET www.mpk.ﬁ (Häme/Tampere).
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Turvallisuutta ja huolenpitoa
Pälkäneen Maanpuolustusnaisten jäsenistö koostuu suurimmaksi osaksi seniori-ikäisistä naisista, joten fyysistä toimintaa yhdistys toteuttaa osallistujien
voimavarojen mukaan. ”Lottaperinne
elää ja toimii yhdistyksessä kunnioittavassa ja huolehtivassa, turvallisessa, vuorovaikutuksellisessa ilmapiirissä. Kaikessa toiminnassamme pyrimme pitämään
esillä tietämistä, taitamista ja tunteita”,
toteaa puheenjohtaja Aili Huhtinen.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää tänäkin vuonna
vuodenvaihteen jälkeen (täydenkuun aikaan) maastopäivän eli teemapäivän;
tulenteko ja ehkä jotakin majoitteistakin.

Tutustutaan nykyiseen MGRS-koordinaatistoon ja 1:25000 mittakaavan peruskarttaan. Opetellaan hakemaan kartasta UTM34- ja MGRS-koordinaatit (ehkä myös
UTM35), eli lukemaan ja kirjoittamaan paikkatietoja. Myös maantieteellisiä koordinaatteja tarkastellaan hieman (WGS84-pohjalla). Lisäksi vilkaistaan Maanmittauslaitoksen avointa paikkatietodataa ja muutamaa hyödyllistä www-sivua ja ohjelmaa.

Pirkan Viesti 4

keskuudessa jo 1980-luvun alussa. Seuraavalla vuosikymmenellä tehtiin paljon
lottahaastatteluja, ja muistojen tallettaminen on jatkunut lähinnä lottatyttöjen
haastatteluilla aivan viime aikoihin asti.

TEEMAPÄIVÄ: Kartat, koordinaatit ja suunnitus, Pirkkala.

SISÄLTÖ:
- koordinaattien lukeminen ja kirjoittaminen (MGRS/UTM34)
- paikantamisen, suunnistamisen ja etäisyyden arvioinnin teoriaa ja käytäntöä.

Pirkkalan sotaveteraanien puheenjohtaja
Juhani Husa lausui juhlan päätössanat.

Kuva: Vesa Mellavuo

LISÄTIETOJA:
Topi Jaakonaho, topijaakonaho@ gmail.com tai Tero Ahtee, tensu@ iki.ﬁ.

Lumitilanteesta ja pakkasestahan ei
nyt tiedetä mitään, mutta silti tuolloin on
jotakin maastotouhua tarjolla.
Teemapäivää voi jatkaa lauantain eli
loppiaisen puolelle, jos haluaa testata
omia varusteitaan ja/tai majoitteitaan.
Ei osallistumismaksua,
Maastotoimikunta hoitaa materiaalikulut.
ILMOITTAUTUMISET:
Tero Ahtee, tensu@ iki.ﬁ.
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Liikunnan riemua Hämeen Hölkässä
Lähtölaukaus kajahti perinteiseen tapaa tasan kello 12.

Kaunis syyssää ja mukava maasto keräsivät 2. syyskuuta lähes sata osallistujaa
Hämeen Hölkkä -liikuntatapahtuman
lähtöviivan taakse. Jarmo Valkaman
ampuman lähtölaukauksen kajahdettua
ryntäsi kimmoisille Ylöjärven metsäpoluille iloinen joukko liikunnan ystäviä,
juosten ja kävellen sekä muutama myös
lastenrattaita työntäen tai sauvoja heilutellen. Myös lenkkipolun reunalla tapahtumaa dokumentoinut toimitsija saattoi
kokea osallistujista kimpoavan vahvan ja
iloisen yhdessä tekemisen riemun.
Lähtö- ja maalialueena toimi perinteiseen tapaan Lamminpään ulkoilumaja.
Tämän vuoden tapahtuma oli järjestyksessään jo 43. ja järjestelyorganisaatiossa
tapahtumaa tukemassa olivat ensimmäisen kerran myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Tampereen koulutuspaikan toimijat Pirkanmaan reservipiirien
ja Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan
Piirin toimijoiden rinnalla. Kilpailun
johtajana oli niin ikään ensimmäistä kertaa MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti Eskola. Hölkän
järjestelyorganisaatioon osallistui kaikkiaan lähes 30 henkilöä eri tehtävissä.
Hölkässä oli tänäkin vuonna kolme 20
kilometrin kilpasarjaa sekä 9 ja 20 kilometrin mittainen kuntosarja sekä lisäksi 9 kilometrin kävelysarja. Lapsiakaan
ei unohdettu sillä heille oli oma 9 kilometrin reitti. Tänä vuonna kokeiltiin
ensimmäisen kerran myös lapsiparkkia
ja hölkän ajan lapsia liikuttamassa olikin
itse SuperSam. Lapsiparkki havaittiin

onnistuneeksi hölkän osatapatumaksi,
joten se järjestetään varmasti myös ensi
vuonna.
Perinteiseen tapaan kaikki Hämeen
Hölkän suorittaneet saivat muistoksi
pronssien Hämeen Hölkkä -erikoismitalin. Lisäksi kilpasarjojen parhaat palkittiin ylöjärveläisen Lasipaja Sinisiiven
kauniilla tuotteilla sekä ylöjärveläisen
Mäkkylän perunatilan lahjoittamalla 10
kilon perunasäkillä. Tapahtumassa arvottiin myös kaikkien osallistujien kesken yli 70 Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n yritystukirenkaaseen
kuuluvan yrityksen lahjoittamaa arvontapalkintoa.
Miesten yleisen 20 kilometrin kilpasarjan nopein oli Ylöjärven Ryhtiä edustanut, ylöjärveläinen Tino Stenman ajalla
1.20.05. Naisten yleisen 20 kilometrin
kilpasarjan voitti Hanna-Mari Siivonen
Pirkkalasta ajalla 1.35.13 ja Miesten 50
kilpasarjan nopein oli Aitoon urheilijoiden Timo Heikkilä Pälkäneeltä ajalla
1.36.57.
Tapahtuma on päätetty järjestää jälleen ensi vuonna ja ajankohta on lauantai 1. syyskuuta 2018. Tämän vuoden
kokemuksiin perustuen hölkkätapahtuman markkinointia tehostetaan ensi
vuonna muun muassa yritysten suuntaan. Hölkkään kaivattaisiin myös lisää
osallistujia reserviläisten suunnalta.
Hölkän tulokset ja lisää tapahtumakuvia löydät www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
Sirkka Ojala

Kilpailu johtaja MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti Eskola ojentaa M
Yleinen 20 km sarjan voittaneelle Tino Stenmanille palkinnoksi 10 kilon säkillisen Mäkkylän perunatilan perunoita. Vierellä ovat kilpailussa 2 ja 3 sijoille kirineet Jarno Vikman
Tampereelta ja Markus Koskela Hämeenlinnasta.

Lapsiparkissa SuperSam viihdytti perheen pienimpiä. Avustajina toimivat Tampereen
Seudun Reserviläisnaisten jäsenet.
Tamperelaiset Mikko ja Helmi Turunen osallistuivat yhdessä 9 kilometrin kävelysarjaan. Helmi taivalsi matkan ensimmäistä kertaa, mutta Mikolle hölkkään osallistuminen
on jo lähes vuosittainen perinne.
Ajanotossa olivat jälleen tarkat miehet Antti Rantanen ja Jyrki Keto-Tokoi
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Satakunnan lennoston alokkaat marssivat
Suupan kentälle antamaan sotilasvalansa.

Kymmenes elokuuta valapäivän väri oli sininen
Pirkkalassa järjestettiin Satakunnan lennoston saapumiserän 2/17 sotilasvala ja
-vakuutuksenantotilaisuus 10. elokuuta.
Suupan kentälle marssi lähes 170 alokasta saamaan valatilaisuuden lopuksi en-

Minä lupaan ja vakuutan…

simmäistä ylennystään lentosotamiehiksi.
Kenttähartauden ennen valanantoa piti
sotilaspastori Juhana Saari ja sotilasvalakaavan esilukijana toimi Pirkkalan pormestari Marko Jarva. Puheensa lopuksi

lennoston komentaja tehtävät 1. elokuuta vastaanottanut eversti Petteri Seppälä
ylensi alokkaat lentosotamiehiksi.
Valan vannomisen jälkeen joukot järjestäytyivät Suupantielle ohimarssiin jota

Lennoston komentaja, eversti Petteri Seppälä on ylentänyt alokkaat lentosotamiehiksi.

Satakunnan lennoston komentaja vaihtui
Eversti Juha-Pekka Keränen luovutti Satakunnan lennoston ohjaimet seuraajalleen
eversti Petteri Seppälälle 1.
elokuuta. Eversti Seppälä siirtyi Pirkkalaan Tikkakoskelta Ilmavoimien esikunnasta, jonne
vastaavasti eversti Juha-Pekka
Keränen siirtyi operaatiopäälliköksi. Komentajien vaihtovastaanottoa vietettiin Tampereen
kaupungin kutsusta juhlavissa
tunnelmissa Tampereen Raatihuoneella elokuun ensimmäisenä päivänä. Kaupungin
puolesta tilaisuutta isännöi
apulaispormestari Aleksi Jäntti.
Kuvat: Sirkka Ojala.
Eversti Petteri Seppälä
Lisää lennoston uudesta komentajasta vuoden viimeisessä Pirkan Viesti-lehdessä.

Pirkan Viesti 4

kunnioitti myös juhlallinen CASA-kuljetuskoneen, kahden 2 Learjet-suihkukoneen ja Pilatus-yhteyskoneen ylilento.

2017

Sirkka Ojala

10

Nuku rauhassa -tapahtuma ja
Panssaridivisioona 75 vuotta

Kokonaisturvallisuustapahtuma Nuku
rauhassa järjestettiin 28. kesäkuuta Parolannummella. Maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden kannalta keskeiset
järjestöt ja viranomaiset esittelivät toimintaansa tässä alueellisessa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlatapahtumassa. Samalla vietettiin Panssaridivisioonan
75-vuotisjuhlaa. Päivän antiin kuului
Panssaridivisioonan juhlallisuuksien lisäksi monipuolinen tapahtumatori, kalustonäyttely sekä upeat toimintanäytökset.
Tuhatpäinen yleisö kerääntyi hienon
päivän lopuksi seuraamaan upeaa Panssariprikaatin toimintanäytöstä ja loppuhuipennukseksi Raskaspatteristo 1:n
Suomi100 -perinnetykkinäytöstä. Näytöksessä neljä sodanaikaista, ranskalaista
155H17 haupitsia ajettiin asemaan ja ne
kumauttivat näytöksen päätteeksi komeat Suomi100 -laukauksensa taistelutantereen verhotuessa siniseen savuverhoon.
Sirkka Ojala

Tapahtuma keräsi tuhansittain yleisöä ympäri maakuntaa. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan maakuntakomppania ohimarssilla. Kuva: Raimo Ojala.

Yhteislaukaus huomio…Tulta! Perinnepatteri on avannut tulen. Kuva: Sirkka Ojala.

Panssaridivisioonan vanhaa kalustoa ohimarssilla.
Kuva: Sirkka Ojala.

MPK:n osastolle oli rakennettu myös laavu. Kuva: Raimo Ojala.
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Tampereen koulutuspaikka

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

”Suomi 100 kunnioiƩaa

sankarivainajiaan”

Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivänä 6.12.
6.12.2017
2017
kunnioitetaan sankarivainajia Tampereen
Kalevankankaan hautausmaalla. Jokaisen sankarihaudan luona seisoo kunnian osoituksena haudatun
kuolinhetken ikätoveri.
Joulukuussa 1939 käy öön otetulla sankarihautausmaalla on nykyään 749 vainajan viimeinen leposija. Heistä yli puolet on alle 30 vuo aita, 17-24 vuo aita lähes
40 %. Kaikki sankarivainajat ovat miehiä.
Kunnianosoitus järjestetään Tampereen Suomalaisen Klubin koordinoimana. Satakunnan lennosto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys osallistuvat tapahtuman
järjestelyihin. Kunniavar joina tulevat toimimaan muun muassa Suomalaisen Klubin omat jäsenet tai heidän sukulaisensa, Tampereen eri reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä urheiluseurojen edustajat, par olaiset sekä yliopistojen ja
toisen asteen koulutuksen opiskelijat.
Aikataulu
• kokoontuminen Hakametsän jäähallille klo 09 mennessä
• varustaminen SATLSTO huollon toteu amana (MAAKK:n jäsenet omassa maastopuvussa)
▫ Talvisodassa kaatuneet - lumipuku ja turkislakki
▫ Jatkosodassa kaatuneet - maastopuku ja turkislakki
▫ lisäksi kaikilla omat käsineet (mustat) ja omat jalkineet (maastokengät (vast),
talvikengät (mielellään mustat) tai pelkät mustat puolikengät)
• kuljetus jäähallilta kahdessa kuljetuserässä TKL:n busseilla alkaen noin klo 10.30
• kunniavar o noin klo 11.45- noin klo 13, varuskunnallisen muisto laisuuden ajan
• siirtyminen busseilla jäähallille, varusteiden luovutus ja ken älounas SATLSTO:n
huollon tarjoamana alkaen noin klo 13.30.
Kunniavar oon osallistujat ryhmitetään viimeistään pääpor lla ikäjakaumaa nouda aen hautarivien mukaises 16 osastoksi, jota kutakin johtaa Maakuntakomppanian edustaja.
KunniavarƟoon voit ilmoiƩautua seuraavasƟ:
1. sähköpos tse kenrm evp Kalervo Sipi kalesipi@tpnet.fi tai
2. mpk.fi-sivuilta Tampereen koulutuspaikan kurssille ”KunniavarƟo Suomi 100v
6.12.2017”
KunniavarƟoon ilmoiƩautumisesta tulee ilmetä seuraavat asiat:
nimi, ikä 6.12.2017, maastopuvun (=puvun) koko tai sitoumus MAAKK:ssa, sp-osoite
esim 1: Reijo Reserviläinen, ikä 33 vuo a, koko 54, reijo.reservilainen@gmail.com
esim 2: Juho Jääkäri, ikä 21 vuo a, MAAKK, juho.jaakari@hotmail.com

Tervetuloa mukaan kunnioiƩamaan sankarivainajia ja sotaveteraaneja
Suomi 100 juhlavuoden hengessä!

Lapsia tutustumassa Panssariprikaatin toimintanäytöksen jälkeen 155 H 17 tykkiin ja
tykkiryhmän toimintaan. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkan Viesti 3
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Arjen
turvallisuuskurssi
4.–5.11.2017

Mitä teet jos rasvakattila syttyy palamaan, työkaveri liukastuu
li k t jja satuttaa
t tt
itsensä, vieras esine tai nestettä on päässyt silmään, tulet ensimmäisenä
paikalle onnettomuustilanteessa tai sähköt katkeavat yllättäen syysmyrskyn
seurauksena?
Opit mm. näitä arjen turvallisuusasioita kaksipäiväisellä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämällä Arjen turvallisuuskurssilla.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on parantaa osallistujan valmiuksia kotitalouden poikkeustilanteisiin varautumisessa.
Aika: 4.–5.11.2017
Kohderyhmä: Kurssi soveltuu kaikille kodin turvallisuudesta kiinnostuneille.
Hinta: 50 euroa + alv 0%
Paikka: Satakunnan lennosto, Varuskunnantie 274, Pirkkala
Kurssilla harjoitellaan muun muassa selviytymistä onnettomuus-, tulipalo-, ja
sähkökatko-tilanteista. Harjoitellaan kodin varautumista, alkusammutusta ja hätäensiavun antamista
Sisältö: Luentoja ja ryhmätöitä kodin varautumiseen liittyen sekä toiminnallisia
koulutusrasteja mm. hätäensiapua ja alkusammutusta.
Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Jari Varpukoski,
email: jari.varpukoski (at) gmail.com
MPK kurssinumero: 1100 17 13021
Linkki ilmoittautumiseen:
https://mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=90349
Ilmoittaudu 27.10.2017 klo 12:00 mennessä.

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Tervetuloa
opiskelemaan arjen sankariksi!

Myös onnenpyörä pyöri vinhaa vauhtia MPK:n teltalla. Palkinnoksi onnekkaimmille annettiin museoelämyksiä: pääsylippuja Panssarimuseoon ja Museo Militariaan.
Kuva: Sirkka Ojala.
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Komea Kiikan suojeluskunnan lippu
pääsi myös päivänvaloon Satakunnan
museon kätköistä. Lippuairuina toimivat
Säkylässä, Porin prikaatissa parhaillaan
varusmiespalvelustaan suorittavat (vas.)
Paavo Koukku ja Juhana Koukku. Suojeluskuntalipun esitteli Kaarlo Koukku.
Kuva: Sirkka Ojala.

Kannen valokuva:
Isä-lapsi-leirillä Jukka Osara opasti ammunnassa. Harjoitteluvuorossa
Jaakko Laukkoski.

Kuva: Juha Luukkanen.
Painos
7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Esko Raskila
Hannu Riikonen vpj.
Matti Salonen

Kinnalan Koukulla vietettiin
Kiikan suojeluskunnan perustamisen
100-vuotisjuhlaa
Kinnalan Koukun sali täyttyi ääriään
myöden 19. elokuuta, kun runsas joukko maanpuolustushenkisiä kutsuvieraita saapui lähipitäjistä ja kauempaakin
juhlistamaan Kiikan Suojeluskunnan
perustamisen 100-vuotismuistojuhlaa.
Kiikan Suojeluskunnan historiasta juhlaväelle kertoi Kaarlo Koukku ja juhla-

puhujana kuultiin Sastamala säätiön puheenjohtajana toimivaa kenraalimajuri
Kalervo Sipiä. Juhlassa saatiin nauttia
myös isänmaallisesta konsertista, jossa
Kiikan torvisoittokunnan ammattitaitoiset soittajat virittelivät ilmoille marsseja ja muutakin isänmaallista musiikkia. Soittokunta on alkujaan toiminut

SEMINAARI

JOHTAMINEN JA TURVALLISUUS

FIKTIOIDEN

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

HYVÄT PIRKAMAAN RESERVILÄISPIIRIN
JÄSENYHDISTYSTEN JÄSENET!
opastetun tutustumisen torstaina 19.10.2017
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoon
sekä kahvit piiritoimiston kokoustiloissa.
Opastetut museokierrokset järjestetään klo 17.00 ja 18.30.
Kierroksen jälkeen kahvit piiritoimiston kokoustiloissa.
Kahvitilaisuudessa on mahdollisuus tavata piirin ja
Reserviläisliiton toimihenkilöitä.

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Tervetuloa!

Pirkanmaan Reserviläispiirin hallitus

tervetuloa
maanpuolustusjuhlaan
tampereelle
torstaina 12.10.2017 klo 18
Kalevan lukion juhlasali, Salhojankatu 33



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.

25.10.2017 klo 14.30-18.00
TECHNOPOLIS, Häggman-sali,
Kalevantie 2, Tampere

Osoite: Väinölänkatu 2, Tampere

Ilmoittautuminen 15.10. mennessä: puheenjohtaja Juha Moijaselle
juha.moijanen@pp.inet.fi, tai puh. 0500 625 246.

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2017:

MAAILMASSA

PIIRI TARJOAA 60-VUOTISJUHLAVUOTENSA KUNNIAKSI

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

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

Kiikan suojeluskunnan soittokuntana
ja myös sen soittimet ovat taannoin olleet Sastamala säätiön omaisuutta. Risto
Yli-Perttulan johtamana konsertti huipentuikin Kiikan suojeluskunnan lippumarssiin. Tilaisuudessa saatiin nauttia
myös herkästä viulumusiikista viulisti
Asta Kuusisen esittämänä.
Juhlatilaisuuden lopuksi päästiin vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan
muun muassa maanpuolustusasioista
kahvikupposen ja maukkaiden leipomusten äärellä. Ennen kotiinlähtöä oli
myös mahdollisuus kurkistaa Kinnalan
Koukun mielenkiintoiseen Suojeluskuntamuseoon, jonka esineistöä Kaarlo
Koukku esitteli. Juhlan järjestivät yhteistyössä Vapaussotien ja Itsenäisyyden
perinneyhdistys Sastamala ry, Marja ja
Kaarlo Koukku sekä Kiikan Torvisoittokunta ry.
Sirkka Ojala





Kahvitarjoilu klo 17.30
Tervetulotoivotus, eversti evp Pentti Väänänen,
Juhlapuhe, eversti Petteri Seppälä
Seppelepartion lähettäminen
Ilmavoimien soittokunta ja
Mieskuoro Kelot

Järjestäjä:
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki ry
järjestää yhteistyössä Tampereen kauppakamarin ja
Pirkanmaan Yrittäjien kanssa tietoturvaa, informaatiota
ja johtajuutta käsittelevän seminaarin. Seminaarissa kuullaan
huippupuhujia ja keskustellaan ajankohtaisista muutosjohtamiseen
ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.
SEMINAARIN OHJELMA:
14.30 Tilaisuuden avaus: Pirkanmaan maanpuolustuksen tuen
puheenjohtaja Esko Raskila
”Yrityksen tietoturvallisuus ja henkilöriskit”
ev Sakari Wallinmaa
”Yrityskriisistä ulos – muutosjohtajan selviytymisopas”
Tekniikan tohtori Kari Neilimo
15.50 Tauko ja kahvit
16.20 ”Faktojen sota: Informaation oikea ja väärä”
Johtaja Matti Apunen
Lyhyt paneelikeskustelu alustusten pohjalta
18.00 Päätös
Tilaisuuden juontaa Tampereen teknillisen yliopiston
rehtori Mika Hannula
Seminaarin hinta on 250 € (+alv 24%).
Ilmoittaudu mukaan 18.10. mennessä osoitteessa:
https://www.lyyti.fi/reg/Liikeelaman_turvallisuus_ja_johtaminen_
fiktioiden_maailmassa_6569
tai
www.pirkanviesti.fi tapahtumakalenterissa olevan linkin kautta.
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Kaija Lammi:
Sota oli korkeakouluni
– Aila Iisalo 1921-2015

Tilaisuus kokosi runsaan joukon Ailan sukulaisia sekä kirjasta kiinnostuneita Suomalaiselle Klubille.

Rintamalotta Aila Iisalon sota-ajan
muistot pääsivät kirjan sivuille
Pirkanmaan Lottaperinne ry järjesti toukokuun lopulla pienimuotoisen,
mutta koskettavan ja lämmintunnelmaisen
kirjanjulkistamistilaisuuden
Tampereen Suomalaisella Klubilla. Yhdistyksen puheenjohtaja Inkeri
Haarla-Kettunen kertoi kirjan idean
syntyneen, kun hän oppi tuntemaan
yhdistyksen perustajajäsenen, rintamalotta Ailan Iisalon. Kuunnellessaan Ailan tarinoita Haarla-Kettusen mielessä
heräsi vahva ajatus, että tarinat ansaitsevat tulla laajemmaltikin kuulluiksi.
Inkerin mukaan Ailalla oli terävä muisti, laajat muistiinpanot ja mielenkiintoinen tapa kertoa kokemuksistaan.
Haarla-Kettunen olikin nauhoittanut
useita tunteja Ailan tarinoita. Inkeri totesi, että häntä ja Ailaa yhdistivät yhteinen arvomaailma ja yhteiset sukujuuret

joiden kautta löytyi myös kirjan kirjoittaja Kaija Lammi.
Vaikka Inkerin ja Ailan ystävyys ehti
kestää aivan liian lyhyen ajan, ehti Inkeri
oppia Ailalta myös tärkeän elämänviisauden: Yritän aina parhaani, enempää en voi.
Eduskunnan entinen puhemies, Ailan
sisarenpoika Paavo Lipponen totesi tilaisuudessa, että kaikki neljä Iisalon sisarusta tekivät elämänsä aikana esimerkillistä työtä isänmaan hyväksi. Lipponen
sanoi Ailan olleen hieno ihminen, joka
ei myöskään koskaan sanonut kenestäkään toisesta pahaa sanaa. Aila piti myös
aktiivisesti yhteyttä Hilkkaan Paavon
äitiin. Lipponen muisteli puheessaan
myös kaksi vuotta sitten Pyynikin näkötornilla järjestettyä hienoa ilmavalvontalottien laatanpaljastustilaisuutta jota
Aila ei enää ollut todistamassa, mutta

hän ehti kuitenkin nähdä vedoksen laatasta ja antaa siitä kommenttinsa.
Kirjan kirjoittaja Kaija Lammi esitteli
kirjan ja yleisö kuunteli hiljaa ja liikuttuen kirjasta luettuja otteita. Lisäksi saatiin
nauttia kauniista Heljä Lipposen esittämästä viulumusiikkia.
Muistelmissaan Aila toteaa: ”En ole
koskaan katunut tai pahoitellut lottana
olemistani. Olin oppinut viidessä vuodessa rintamalla enemmän kuin ikätoverini koulussa. Olin oppinut selviytymään
vaikeista tilanteista ja tulemaan toimeen
erilaisten ihmisten kanssa. Olin oppinut
hallitsemaan tunteitani ja luottamaan itseeni. En ollut enää ujo orpotyttö vaan sodan kokenut aikuinen nainen. Minä tiesin ja tunsin oman vahvuuteni”.
Sirkka Ojala

Inkeri Haarla-Kettunen kertoi kirjan syntyideasta.

Ailan sisarenpoika Paavo Lipponen tutustuu painotuoreeseen tätinsä elämänkertaan.

Pirkan Viesti 4

2017

Julkistamistilaisuudessa jonotettiin kirjailija Kaija Lammin omistuskirjotuksia.
Sellaisen sai kirjaansa myös Kristina Alho (kuvassa vasemmalla).

Kirjan historiallinen viitekehys kertoo pääpiirteet Suomen historian
vaiheista ja käännekohdista tuhannen vuoden takaa aina nykypäiviin asti. Kirja kertoo Aila Iisalon
(1921–2015) tarinan. Kirjan kirjoittaja Kaija Lammi on lomittanut
mielenkiintoisella tavalla Aila Iisalon elämänvaiheet historiallisten tapahtumien ketjuun. Kirja keskeistä
antia ovat Aila Iisalon sota-aikaiset
muistiinpanot. Hänen toiveenaan
oli, että nämä tulisivat julki kirjan
muodossa.
Aila Iisalo muutti vuonna 1937
Tampereelle ja liittyi pari vuotta myöhemmin Lotta Svärd Pirkka-Hämeen piirin Tampereen osastoon. Talvisodan alkaessa 17-vuotias
Aila Iisalo aloitti ilmavalvontatehtävät Pyynikin näkötornista, tähyillen
taivaalle näkyikö taivaalla vihollisen
pommikoneita. Hän kertoo, että
aluksi jännitti, huomaako varmasti
etäältä pommikoneiden tulon. Sitten
hän mietti, että on vain oltava rauhallinen ja tehtävä parhaansa. Muuta
ei pysty tekemään. Tämä olikin elämänviisaus, joka sopii meille kaikille:
Yritän aina parhaani, enempää en voi.
Jatkosodassa hänet määrättiin ilmavalvontatehtäviin, mutta halusi
rintamalle päätyen 16. Kenttäsairaalaan. Hänen tehtävänsä oli kirjoittaa haavoittuneiden ja kuolleiden
potilaiden sairaskertomukset. Hän
kertoo, että haavoittuneiden ja kuolevien näkeminen järkytti. Kirjassa
on Aila Iisalon päiväkirjamerkintöjä
ja yksityiskohtaista kerrontaa menneistä tapahtumista.
Ennen sotaa hän ei ollut ehtinyt
opiskella ammattia itselleen. Aila
Iisalo totesi, että viidessä vuodessa hän oli oppinut enemmän kuin
koulussa. Esimerkiksi selviytymistä vaikeissa olosuhteissa, itseluottamusta ja tunteiden hallintaa. Kirjan
nimi Sota oli korkeakouluni viittaakin osuvasti juuri siihen valtavaan
henkiseen pääomaan mitä sota-ajan
kokemukset hänelle antoivat. Varsinaiset ammatilliset toimistoalan ja
kieliopinnot hän suoritti sodan jälkeen tehden pitkän työuran Valmetin myyntisihteerinä.
Sodan jälkeen Lotta Svärd-järjestö jouduttiin lakkauttamaan ja vasta
1990-luvun alussa perustettiin lottaperinneyhdistyksiä ympäri maata.
Aila Iisalo oli aktiivisesti jälleen mukana toiminnassa aina kuolemaansa
saakka.
Raimo Ojala
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Isä-lapsi-leirillä koetaan
yhdessä mieleenpainuvia hetkiä
Seitsemän isää ja 21 lasta Hämeenkyrön
lähialueilta osallistui 25. isä-lapsi-leirille,
jota minä allekirjoittanut olen junaillut
jo yli kymmenen kertaa ja ilmoitinkin
viime kesän leirillä, että nyt riitti… joku
muu saa alkaa uudeksi ”leirimestariksi”.
Tästä huolimatta tänäkin vuonna olin
jälleen leirin järjestelijänä.
Hämeenkyrön reserviläisjärjestöt yhteistyössä kunnan nuorisopalvelun kanssa ovat järjestäneet jo neljännesvuosisadan ajan leiriviikonlopun, joka on
suunnattu lapsiperheille. Leiri aloitettiin
aikanaan isä-poika -leirinä, mutta heti
huomattiin, että myös tyttöjä oli tulossa mukaan. Tapahtuman nimi vaihdettiinkin pian nykyiseen muotoonsa ”Isä
– Lapsi leiri”. Näin saatiin äideille vapaailta ja isät touhuamaan lastensa kanssa. Leiri on ikään kuin ”perhepoliittinen
kannanotto isien syrjäytymiseen”. Reserviläiset hoitavat kaikki järjestelyt Hämeenkyrön liikuntatoimen maksaessa
osan kuluista. Mukaan tulijoiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä mutta leiriläisille on kaksi vaatimusta:
”Jokaisen on otettava mukaan retkeilymieltä ja pitkää pinnaa. Kotiin tulee
jättää vaimo, työ- ja kotiasiat, mökötys
ja turha kiire!” Jjokainen isä on velvollinen vahtimaan omia ja kaikkien muiden lapsia, jotta leirillä on kaikilla turvallinen olo.
Alkuaikoina leiripaikka valittiin jostain ”maastosta”, jonne isät ja lapset
omia tarvikkeitaan kantaen itsensä samoilivat - kävellen – siis ei autolla. Nykyään leirille tulokynnystä on laskettu ja
leiripaikka pyritään järjestämään sellaiseksi, että autoilla pääsee aivan viereen.
Leiripaikkana oli viidennen kerran peräkkäin Vekaran vanha leirikeskus Ylöjärvellä, jonka jälleen Tuomo Palomäki
luovutti vastikkeetta meidän käyttöömme – siitä suurkiitos hänelle. Alueella
on aivan mahtava infrastruktuuri tämän
tyyppiselle leirille: iso leirikota, uimavedet, sauna ja paljon tilaa, missä lapset
saavat telmiä. Oheiseen piirustukseen on
Lotta Luukkanen kiteyttänyt koko leirin
tapahtumat.

Vuoden 2017 leirijärjestelyistä vastasivat Jukka ja Antti Osara. Vakio-ohjelmaa oli tänä vuonna vain leirin avaus
ja lipunnosto. Yleensä leirillä on pyritty
esittelemään lapsille ja isille jotain uutta ja kivaa elämystä. Tänä vuonna Niko
Osara esitteli suorituskykyistä nelikopteria eli ”dronea”. Kun Niko jätti dronen leijumaan 137 metrin korkeuteen,
leiriläiset saivat arvioida lentokorkeuden. Voittaja tässä arviointikilpailussa
oli Jani Posti, joka arvasi korkeuden täsmälleen oikein. Hyvänä kakkosena oli
Dani Hjelm, jonka arvaus meni yhdellä metrillä pieleen. Lisäksi eniten pieleen
arvioinut Kaisa Luukkanen palkittiin
suurennuslasilla.
Muuta järjestettyä ohjelmaa olivat ilmakivääriammunta ja perinteinen ”saavikalastus”. Koska leiripaikan olosuhteet
olivat monipuoliset, oli sanomattakin
selvää, että lapset saunoivat, uivat ja kalastivat ahkerasti.
Mitenkään muutoin ohjelmaa leirillä
ei tarvinnut paljon keksiä, sillä lapsilla
oli vilkas mielikuvitus. Illan hämärtyessä lapsille ilmestyvät taskulamput kuin
taikaiskusta ja alkoi perinteinen rosvo
ja poliisi -leikki, joka tällä leirillä loppui
ennen aikojaan sateen yllättäessä. Meille
aikuisille ei vieläkään ole aivan tarkkaan
auenneet tämän leikin säännöt. Tällä
leirillä tapahtui kaksi minulle ennen
kokematonta asiaa: lapset eivät pitäneet
kipinävuoroa läpi yön ja leirin aikana satoi!
Leirin menyy on pysynyt pitkään perinteisenä sisältäen vaihtelevasti sekoittaen lihapullia, makkaraa, perunoita,
lettuja, leipää, kananmunia. Niinisalon
tiedustelukomppaniassa varusmiespalvelustaan suorittava upseerikokelas Kristian Osara kokkasi leiriläisille maisteltavaksi erilaisia sissimuonia. Yleinen
mielipide olikin: ”kyllä kai noilla elää,
mutta ei ne miltään maistu – pikemminkin päinvastoin”.
Leiri on lapsille ja isille jokavuotinen
kohokohta, jota odotetaan innolla. Hiukan tulee sääli isiä, jotka joutuvat jäämään pois, koska heidän lapsensa ovat

Lotta Luukkasen
piirustus kiteyttää
leirin tapahtumat
ja tunnelmat.
Kuvat:
Juha Luukkanen.

emmalta Jani Posti,

at: vas
Drone kilpailun voittaj

kasvaneet ”ei enää leirille ikään” ja lastenlapsiakaan ei vielä ole. Ensi vuoden
26. leirin järjestelyt on jo aloitettu ja allekirjoittanut odottaa uusia ideoita leiri-

Kaisa Luukkanen ja

Daniel Hjelm.

paikan ja ohjelman suhteen… ja myös
sitä uutta leiripäällikköä.
Jukka Osara

200 iloista reippailijaa kiersi Pikku-Ahveniston lenkin
Ylöjärven maanpuolustusjärjestöt järjestivät jälleen
10. syyskuuta Pikku-Ahvenistolla perinteisen koko
perheen ulkoilutapahtuman. Tapahtuma on leikkimielinen ja maanpuolustushenkinen kansalaistaitoja ja -tietoja tarjoava koko perheen reippailu, jossa
kaikille mahdollistetaan onnistumisen elämyksiä.
Tänä vuonna järjestelyistä vastasi Ylöjärven Reservin
Aliupseerit Ry.
Reitti kiersi järven ympäri ja oli noin kahden kilometrin pituinen. Reitti on helppokulkuinen ja
lastenvaunuillakin kierrettävä. Toimintarasteja matkan varrelle järjestivät SPR, VPK, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Reservin Aliupseerit ja Reserviupseerit. Maanpuolustusnaiset tarjoilivat kuumaa
makkaraa ja mehua reippailijoille. Maukkaat makkarat lahjoitti ylöjärveläinen rakennusalan yrittäjä
Kari Koivunen. Ylöjärven MP- järjestöt pyrkivät
jatkossakin siihen että tapahtuman tarjoiluineen pysyy maksuttomana. Ulkoilijoita oli mukava määräsateisesta sääennusteesta huolimatta. Noin 200 iloista
reippailijaa saikin kiertää järven poutaisessa säässä.
Jari Vuolle

Ylöjärven Reserviupseerien toiminnasta vastasi (vas.) Otso Karhu. Tunnistusrastilla apuna oli Juuso Koivunen.
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Reserviupseeritoiminta esillä Tampereen Puistofiestassa
Hämeenpuisto täyttyi tapansa mukaan eri harrastustoimintojen edustajista elokuun toisena viikonloppuna, kun
Hämeenpuiston ystävät ry järjesti vuotuisen Puistofiestansa. Tampereen Reserviupseerit ry osallistui tilaisuuteen
tänäkin vuonna monipuolisella osas-

tolla. Tarjolla oli tietoa niin liiton kuin
TamRU:n toiminnasta, esillä oli jotosvarusteita sekä eräilijöille tuttu rakovalkea
ja toiminnallisuudesta huolen piti ”käsikranaattien” tarkkuusheitto, joka oli erityisesti lasten ja nuorten suosiossa.
Edellisestä
vuodesta
poiketen

TamRU:n osasto oli sijoitettu erilleen
muun muassa Pelastuslaitoksesta, mutta onneksi sentään sotilaan paras ystävä,
Sotilaskoti, löytyi heti viereiseltä tontilta. Muiden toimijoiden kesken vierailtiin puolin ja toisin Vapepan eri osastoilla ja pääsipä TamRU antamaan myös

virka-apua katoksensa kanssa kovassa
tuulessa kamppaileville Kalpaveljille.
Epävakainen sää verotti jonkin verran
näytteilleasettajia sekä tietenkin yleisöä,
mutta reserviupseerien osastolla kävi
mukava kuhina pitkin päivää. Toimintaan jo mukaan lähteneitä jäseniä vieraili jututtamassa kerhon edustajia ja
suoritettiinpa päivän aikana hieman jäsenhankintaakin. Tarkkuusheitto oli
viihdyttävä ohjelmanumero, jota innokkaimmat kävivät kokeilemassa useammankin kerran päivän mittaan.
Onneksi pahimmat sateet osuivat
kohdalle vasta Puistofiestan viimeisillä minuuteilla ja vain pintapuolisesti
märkiä kamoja autoon pakatessa saatettiin todeta, että tapahtuma oli tänäkin
vuonna upseerien puolesta melko onnistunut. Sen varmisti edellisenä vuonna
erinomaisesti koeponnistettu monipuolinen osasto, joka tänä vuonnakin saatiin
pystyyn osaavalla ja aktiivisella otteella.
Susanna Takamaa
Tampereen Reserviupseerit ry

Tuoreiden munkkien tuoksu
leijaili Hämeenpuistossa
Tampereella Hämeenpuiston Puistofiesta -tapahtumassa 13. elokuuta vierailleet saivat myös herkutella Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen sotilaskotisisarien maukkailla vasta paistetuilla munkeilla.
Munkkien tuoksu houkutteli Sotilaskotiteltalle pitkän jonon.
Sisaret leipoivatkin lähes liukuhihnalta, jotta kaikki halukkaat
saivat suunsa makeaksi. Samalla voitiin esitellä yleisölle sotilaskotitoimintaa poikkeusoloissa.
Sirkka Ojala
Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen makean toiminnan joukot: vasemmalta oikealle Ulla Hepola, Hilkka
Koiso, Reetta Laitinen, Paula Laine, Anne Nisaka ja teltassa
ovat Ulla Valo ja Kirsi Tulkki.

Maanpuolustuspäivä Lempäälässä
Lempäälän Reserviupseerikerho järjesti 70-vuotisen taipaleensa, sekä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 19.
elokuuta maanpuolustuspäivän Veljespirtillä ja lähimaastossa. Veljespirtti
on Lempäälän Reserviupseerikerhon ja
Reserviläisten yhteinen tukikohta. Pirtti on nyt jäänyt ampumaratojen poistamisen jälkeen aivan Laasonportin pientaloalueen kainaloon.
Ohjelmassa oli eko-aseammuntaa, tehtävärasteja, tutustumista puolustusvoimien varusmieskoulutuksen elektronisiin
laitteistoihin, esitys paikallisjoukkojen organisaatiosta ja toimintatavoista ja Lempäälän komppanian sotapolun esittelyä.
Päivän mittaan tyypilliseen kesäsäähän
sattui pari sadekuuroa, mutta keskeiset
toiminnot olivat telttojen suojissa, joten

Pirkan Viesti 4

2017

kaikki sujui katkoitta.
Toimintapäivään kuului tietysti hernekeittoa soppatykistä. Vastaavana mestarina toimi kerhon sihteeri Juha Uutela.
Keitto oli hyvää ja sitä kului runsaasti,
erikseen mainittakoon, että vaikka Juhalla on hygieniapassi, hän oli vain kerran nähnyt, miten hernekeittoa tehdään
soppatykillä. Lettuja paistettiin kahdella
muurikalla, joten jono pysyi kohtuullisena. Kahvia, pullaa, keksejä ja mehua tarjoiltiin kullekin mieltymyksen mukaan.
Kaikkiaan toimintapäivään osallistui
lähes 100 henkeä, näin nykyaikaisten
tiedotusvälineiden (Facebook) toimivuus osoitettiin. Palkkioksi jäi toteuttajille hyvä mieli ja neljä uutta jäsentä.
Aleksi Riikonen
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Ryhmäkuvassa tapahtumaan osallistuneet viestimiehet ja reserviläiset vas. tuntematon taistelija, asu m/ Cajander, Tero Ahtee, Jussi
Lyly, Kari Salminen, Veikko Kuumola, Eero Inkinen, Eero Nurminen, Timo Järvi, Jussi Alanen, Jukka Jokinen. Edessä vas. Valtteri Lyly
ja Jukka Tuomaala. Kuvasta puuttuu Verneri Lyly, joka oli kuvanottohetkellä vartiokierroksella. Kuva: Jani Taipale.

Evakkojuna seisahtui hetkeksi Juupajoelle
Suomen nähtävästi pisin SUOMI 100 -Evakkojuna lähti matkaan
höyryveturien Tk3 1136 ja Tk3 1150
vetämänä Tampereen asemalta 26.
elokuuta aikataulussaan kello 9.15. Junassa matkasi noin 700 ”evakkoa” kohti
Haapamäen risteysasemaa, josta karjalaiset evakot jaettiin aikanaan eri puolille
maata. Junan kulkua oli varmistamassa
myös junan perään liitetty museodieselveturi Dr13 2343. Junan kokoonpanoon kuuluivat myös halko- ja postivaunut, konduktöörivaunu sekä kaksitoista
puukorista matkustajavaunua. Museojunalla olikin mittaa peräti 358 metriä.

Päivän aikana muisteltiin vuoden 1944
tapahtumia ja suuri osa matkalaisista oli
myös pukeutunut 40-luvun asuihin. Junassa ”evakkojen” matkaa siivittivät iloinen laulu ja soitanta, eväspapereiden
rapina sekä taukoamaton puheen pulputus.
Matkallaan kohti pääkohdettaan juna
pysähtyi hetkeksi myös Juupajoen seisakkeella, joka toimi hyvän sijaintinsa vuoksi välitankkausasemana. Juupajoen kunta olikin järjestänyt hienon
markkinatapahtuman seisakkeen tuntumaan ja heti perille päästyään kaikki
”evakot” saivat virkistyksekseen myös

Komea SUOMI100 -Evakkojuna puksuttaa kohti Juupajokea. Kuva: Jukka Jokinen.

kahvikupposen kastamisen kera kunnan
tarjoamana.
Juupajoen Reserviläiset ja Lylyn Viestivarikon Radiokerho OI3V olivat myös
mukana markkinatapahtumassa. Edellisenä iltana Juupajoen reserviläisten
radioryhmä oli suorittanut maaston
tiedustelun ja ottanut heti aamulla varhain haltuunsa Juupajoen seisakkeen ja
virastotalon välisen maaston. 40-lukua
mukailevassa radioteltassa sai tutustua
peitenimellä ”Raili” kutsuttuun VRFKradioasemaan sekä uikuttavasta sähkötysäänestä tunnettuun sota-ajan Kyynel-radioon (M11x). Paikalle oli saatu

vahvennetun ryhmän verran 40-luvun
asuihin sonnustautuneita viestimiehiä
sekä muuta aiheeseen liittyvää rekvisiittaa. Matkalaisia teltan ulko- ja sisäpuolelle houkutteli nuotiolle viritetty nokipannu ja siitä tarjoiltu kahvi. Yleisöä
poikkesikin runsaasti juttusille ja vapaaehtoista pirkanmaalaista maanpuolustustietoutta jaettiin muun muassa Pirkan Viesti-lehtien muodossa.
Timo Järvi ja Sirkka Ojala

Tero Ahtee esitteli viestiteltassa radio Raili VRFK-C sekä Kyynel sissiradiota. Kuva: Sirkka Ojala.

www.pirkanviesti.fi
aineisto: pirkanviesti@gmail.com
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kokouskutsut

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY
SYYSKOKOUS
Järjestetään tiistaina 24.10.2017 klo 18.00
PAIKKA: Ravintola Vaskitähti,
Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00
ESITELMÄ: Matti Salonen:
Onko Suomen puolustus uskottava?
Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset syyskokousasiat
Huomionosoitukset
Tervetuloa
Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta
Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä
piha-alueelle, josta G-portaaseen.
TKL:n linjat 11, 21, 32T ja 33. Poistumispaikka sairaalan
pysäkki. Linjat 1 (A,B,C),14, 26 ja 34 lähin pysäkki on
Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Kokouskutsu
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON
PIRKANMAAN PIIRI RY
PIIRIEN SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN
keskiviikkona 15.11.2017 klo 18.00
Ammatti-Instituutti Iisakissa,
Taitokuja 3, Hämeenkyrö
Tervehdyssanat: Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry
Esitelmä: Kapteeni Petteri Kovalainen, PIRKMALTSTO
Palkitsemiset
Päätössanat: Hämeenkyrön Seudun Reservinaliupseerit ry
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat.
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n kokouksessa käsitellään myös piirihallituksen esitys kunniajäseneksi kutsumisesta.
Lisäksi Pirkanmaan Reserviläispiirille ja
MNL Pirkanmaan Piirille valitaan uusi puheenjohtaja.
Kahvitarjoilu klo 17.00 -18.00

Tervetuloa!
Hallitukset
Järjestäjinä: Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry,
Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry ja
Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry.
Pukeutumisohje: arkipuku, sotilaspuku

JOULUAATON
KUNNIAVARTIOT
KALEVANKANKAALLA
JA LAMMINPÄÄSSÄ
Tampereen Reserviupseerit ry:n ja Tampereen
Reserviläiset ry:n vastuulla on kuusi neljän henkilön kunniavartiota
Kalevankankaan Sankariristillä jouluaattona
24.12.2017. Kukin vuoro kestää yhden tunnin.
Reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 21-22
ja 23-24 sekä reserviläisten klo 18-19, 20-21 ja
22-23.
Lamminpään sankarihaudoilla on kahden hengen kunniavartio. Reserviläisten vuorot ovat
klo 16-17, 17-18 ja 18-19 sekä reserviupseerien
vuorot ovat klo 19-20, 20-21 ja 21-22.
Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai
maastopuku, vyö ja turkislakki sekä vartiokohtaisesti pistooli, miekka tai konepistooli. Muu
säänmukainen vaatetus on osallistujan omaa kuten
yhtenäisyyden mukaisesti tummat käsineet ja jalkineet. Omaa vastaavaa sotilasvaatetusta voi käyttää.
Tampereen Reserviupseerit ry:n jäsenet voivat
ilmoittautua sähköpostiin:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi
tai Mikko Hörkölle p. 040 557 6952
Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenet voivat ilmoittautua Jarno Lahtiselle: jarno.lahtinen@iki.fi
tai p. 040 719 6468

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N JA
IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:n Altin Salissa
tiistaina 31.10.2017 klo 18.00.
Kahvitarjoilu!
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
syysvuosikokouksille määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitukset

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY
SYYSKOKOUS
13.11.2017 klo 18.00
Siivikkalan maja, Vasamantie 238

Tervetuloa!

Myös yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä osoitteesta
Väinölänkatu 2 klo 17.15 ja takaisin kokouksen jälkeen.
Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen maanantaihin 6.11. mennessä
puheenjohtajalle sähköpostilla: mikko(at)horkko.ﬁ

Nokian Reserviupseerit ry

julistaa haettavaksi
Jarl Allan Janssonin ja
Meri Harmovuori-Janssonin rahastosta

APURAHAN
joka myönnetään Tampereen Teknillisessä Yliopistossa tai Tampereen Ammattikorkeakoulussa
ansioituneelle nokialaiselle opiskelijalle.

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY:N
SYYSKOKOUS TIISTAINA 10.10.2017 KLO 18.00
Reserviläisjärjestöjen toimistolle, Väinölänkatu 2, Tampere
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Ennen kokousta Timo Tulosmaa kertoo Jääkäriliikkeestä.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hallitus

Pirkan Viesti 4
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Tampereen Reserviupseerit ry
Tampereen Reserviläiset ry

Palkitsemiset, Kokousesitelmä

Hallitus

Kokoustiloilla Härkikuja 6, Hämeenkyrö
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Esitelmä ja kahvit.

Tervetuloa

Käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset
syyskokousasiat
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

TERVETULOA

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY
SYYSKOKOUS to 12.10.2017 klo 18.00

Ilmoittautumiset torstaihin 14.12.2017
klo 12.00 mennessä.

Apurahan suuruus on tuhat (1000) euroa.
Apurahahakemus on vapaamuotoinen ja siihen on
liitettävä selvitys opinnoista.
Hakemus on lähetettävä 27.10.2017 mennessä
Nokian Reserviupseerit ry,
puheenjohtaja Erkki Asmala,
Virtasentie 98, 39150 Pinsiö.
Tiedusteluihin vastaa puheenjohtaja (050 365 2012) ja
varapuheenjohtaja Ari Hanttu 040 848 7881.

Suomi 100

Maanpuolustusjuhla
Hämeenkyrön Koskilinnassa
2.12.2017 klo 18
ohjelmallinen iltajuhla,
illallinen ja tanssia
Illalliskortin hinta 45 euroa
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
23.11. mennessä sähköpostitse:
linnanjuhlat.koskilinna@gmail.com tai
tekstiviestillä numeroon 050 401 1878.
tumma puku/paraatipuku
isot kunniamerkit
Tervetuloa viihtymään!
Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry
Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry
Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry

18
Huolellinen perehtyminen on tärkeätä.
Kylmäharjoittelua opastavat Harri Mäntylä,
Lauri Wirola ja Arto Teittinen.

Apua ampujanpolun alkuun
Reserviläisellä kuten kaikilla muillakin
on monenlaisia elämäntilanteita. Intin
jälkeen ei kenties ole pyssyyn koskettu,
kun muun muassa työesteiden tai
perheasioiden vuoksi ei yksinkertaisesti
ole ehditty. Ampumaharrastuksessa on
kenties ollut pitkä tauko. Omaa asetta ei
ole, eikä oikein muutoinkaan ole tietoa,
miten päästä alkuun. Ehkäpä kiinnostaisi
ampuminen muunlaisillakin sota-aseilla
kuin millä intissä pääsi ampumaan,
esimerkiksi vanhemman mallisilla ns.
perinneaseilla. Tai miten saadaan riittävä määrä dokumentoituja ampumasuorituksia oman aseen tai rinnakkaisluvan
hankintaan ja tavata hyväksyttyjä ampuma-asekouluttajia. Tai yksinkertaisesti
ilman suurempia ambitioita pitää tuntumaa ampumiseen.
Kaikkiin tämän tapaisiin kysymyksiin
Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta pyrkii antamaan oman panoksensa – sanalla sanoen auttaa reserviläistä ampujan polulle. Muutaman vuoden
kokemuksella tällaiselle toiminnalle on
kiihtyvästi kasvava kysyntä – eikä vähiten kiristyneen aselainsäädännön vuoksi. Tulijoita olisi ollut enemmänkin kuin
kyettiin tilaisuuksiin ottamaan.

Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta järjesti ”näillä sulilla” neljä ampumataitoiltaa lennoston radalla
Pirkkalassa – kahtena iltana toukokuussa
ja kahtena syyskuussa – kahtena pistooleilla ja kahtena kivääreillä. Pääaseistuksena olivat itselataavat reserviläiskiväärit
kaliiperissa 7,62x39 ja 9 mm:n pistoolit. Kumpaisestakin asetyypistä tarjolla
oli perinneaseilla kokeileminen – suosituimpina Lahti, Parabellum ja M/39
Ukko-Pekka edeltäjineen.
Tapahtuman kaava oli hyväksi havaittu ja siis varsin totunnainen: ykkösenä
turvalliseen toimintaan perehdyttäminen, sitten seikkaperäinen tutustuttaminen itse aseeseen -kädestä pitäen, ja
vielä sitten kertaus, millä tavoin ampuen hyviä tuloksia saadaan – asennosta
hengitysrytmin kautta tähtäämiseen ja
liipaisimen puristamiseen saakka. Reserviläistapahtumassa kun ollaan, vieläpä
isolla porukalla, johdettu toiminta selkeine käskyineen on tietenkin itsestään
selvyys. Vielä korostettiin ampumasuoritusten dokumentoinnin tärkeyttä joko
manuaalisesti vihkoon ja/tai käyttäen
netissä olevaa RESUL:n kuntokorttia.
Myös pyrittiin välittämään tietoa, mis-

sä yhdistyksissä, ampumaseuroissa, aselajikilloissa, Maanpuolustuskoulutuksen
piirissä jne. ampumaharrastuksessa voi
erikoistua ja muutoinkin edetä.
Ammunnat sujuivat kaikkina iltoina todella hienosti. Kiitos ennen kaikkea meidän vapaaehtoisille järjestäjil-

le ja ampuma-asekouluttajille. Näistä
haluaisimme ihan nimeltäkin mainita:
Urpo Maja, Juha Moijanen, Harri
Mäntylä, Teppo Syrjä ja Lauri Wirola.
Suuret kiitokset kuuluvat aseiden lainaajille, joiden nimiä aseturvallisuuden
nimissä ei valitettavasti voida mainita
kuten ei niidenkään nimiä, jotka ovat
subventoineet ampumataitoiltojen kustannuksia patruunalahjoituksin. Pyyntö
patruuna-avusta reserviläisammuntoihin tuotti useita hyödyllisiä yhteydenottoja, mitkä auttavat vielä seuraavankin
kesän ammunnoissa.
Paras kiitos puolestaan meille järjestäjille on ollut ampujien positiivinen palaute ja iloiset ilmeet. Toki tiedostamme
tarpeen ampumataitoilloille, ja palaute kannustaa lupaamaan vastaavanlaisia ampumataitoiltoja myös seuraavien lumien sulettua. Mukava on ollut
auttaa ampujia harrastuksessaan eteenpäin – kuka sitten milläkin tavalla jatkaen ja mihin ampumalajiin erikoistuen
tai yhteisöön liittyen. Hienoa on myös
todeta, että monilla paikkakunnilla reserviyhdistykset järjestävät paikallisia
ampumataitoiltoja. Erityisen aktiivista
toimintaa on tänä vuonna ollut Pälkäneellä – kiitokset erityisesti Mellavuon
Vesalle ja Kankilan Terolle.
Arto Teittinen ja Hannu Wirola
Pirkanmaan reservipiirien
ampumatoimikunta

Ampumataitoillan pistooliradalla tarvitaan paljon taustavoimia sekä opastamassa että
varmistamassa turvallisuutta: edestä lukien Juha Lamberg, Lauri Wirola, Teppo Syrjä ja
Arto Teittinen.

”Veltot” viestimiehet

Avoimet ovet
Väinölänkadun toimistolla
PE 15.12.2017 klo 14.00-17.00

Tarjolla glögiä, kahvia, pullaa ja piparkakkuja
Tule tapaamaan tuttuja ja
tutustumaan yhdistysten toimintaan.

Tervetuloa!
Reservitoimistojen henkilökunta
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry

”Velttojen” viestimiesten kesäinen tekniikkapäivä, tässä Timo ja Tomi korjaavat LA-radiota, joita varmaankin paikallisjoukot käyttäisivät kriisitilanteessa, koska kaikki muu kalusto olisi jo käytössä muualla.
Kuva: Tero Ahtee.
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Kisaviikonloppu vietettiin loppukesän lämmössä. Ruokatauolla puolet Pirkanmaan joukkueesta.

Leppoisat kisat Rovaniemellä
Reservin ampumamestaruuskilpailut pidettiin Rovaniemellä Toramon ampumaradalla 19.–20.8. Menossa

ResUL-kisoissa kun oltiin, oli osallistuminen rajoitettu enintään kolmeen lajiin per ampuja. Itse kunkin pähkäilyn tuloksena oli massaosallistuminen pistoolilajeihin
ja pari osallistumista pitkäpiippuisempiin sarjoihin.
Pirkanmaalaisia nähtiin radalla osallistumassa isopistooliin, 25 m pistooliin, pistooli pika-ammuntaan, itselataava kenttä 10+10 ls ja pienoiskivääri makuu 60 ls.
Pienoiskivääriampujia hemmoteltiin: he saivat ampua
elektronisiin tauluihin.
Kilpailuerien välillä oli aikaa ruokailuun, jonka merkeissä pirkanmaalaiset saattoivat myös taittaa sanallista
peistään. Yhdessä tuumailtiin olevan mukavaa piipahtaa kisoissa myös pohjoisemmassa Suomessa. Kannatusta sai myös lausuma, että kisoihin tarvitaan massaa,
jotta parhaat erottuisivat akanoista.
Kotiin tuomisina Rovaniemeltä oli Veijo Piirosella
sarjasta isopistooli H60 pronssia ja Rauno Kivijärvellä sarjasta itselataava kenttä H70 hopeaa. Pirkanmaata edustivat myös Kari Reinola, Pertti Munne,
Juha Hautamäki ja Eeva-Liisa Isosaari.

mukana oli myös sinnikäs ja yritteliäs kuuden hengen
joukkue Pirkanmaalta.

Eeva-Liisa Isosaari

Ruma mutta toimii
Matinsuon ampumakeskuksessa Sastamalassa pidettiin
Raunon Asehistoriallinen ammuntapäivä. Innokkaita
osallistujia oli kerääntynyt paikalle Satakunnasta ja Pirkanmaalta. Vammalan Reserviläisten Rauno Kivijärvi
esitteli ja opasti erikokoisten perinnepistoolien ja -kiväärien käyttöä apunaan Mika Salovaara.
Kivijärven leppoisan lupsakka kerronta motivoi kurssilaiset yrittämään parastaan, kun jokainen sai vuorollaan kokeilla kutakin asetta. Laukausmäärät vaihtelivat
3-5 laukauksen välillä, sillä kaikkiin historiallisiin aseisiin ei enää helposti patruunoita saa.
Pian kajahtelikin pistooliradan katoksessa humoristisia kommentteja. Kokeiltavana oli pieni Makarov-pistooli. - Muistakaa ottaa sormi pois edestä, jos teillä on
iso käsi. Onpa hiukan lyhkäinen, mutta yllättävän hyvä
käteen! Tämä on tarkoitettu korttipöytään, kun viides
ässä nousee.
Pienimmän taskupistoolin koko ihmetytti kaikkia.
Tämä hukkuu ihopoimuun -kommentti herätti yleistä hilpeyttä. Ylipäänsä erilaisilla perinnepistooleilla ampuminen vaati kekseliäisyyttä alkumetreistä lähtien.
Itse kullakin meni hiukan arvailun puolelle, mihinpäin
taulua kannatti tähdätä.
Pistooliradalta siirryttiin 150 metrin kivääriradalle,
jossa sielläkin pääsi kokeilemaan kolmea erilaista perinnekivääriä. Päivän lopuksi saatiin paviljongilla murua rinnan alle ja julkistettiin Raunon Asehistoriallisen

Outo kapistus. Rauno Kivijärvi ja Ukko-Mauser, jonka irrotettava perä toimii aseen kotelona.

Pirkan Viesti 4

2017

Rauno Kivijärvi kertoi jokaisesta aseesta historiallista taustatietoa.

ammuntakilpailun tulokset. Ensin tietysti diskattiin
joukosta kouluttajat Kivijärvi ja Salovaara liian hyvinä
pois. Voittajaksi saatiin, kukapas muu kuin ResUL pe-

rinneasekilpailuissa SM-mitaleita Pirkanmaalle kahminut Arttu Niittymies.
Eeva-Liisa Isosaari

Raunon Asehistoriallisen päivän aikana saatiin kokeilla erilaisilla perinneaseilla ampumista.
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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

Vastaukset sivulla 24

Ylöjärvi

Sahalahti

Suomen Kukkatarvike Oy
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

Ojan Taksit

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Kotiin tai

Tiedätkö?

lahjaksi

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

Edullinen. Kotimainen ja
hyvälaatuinen. Kirkas
heijastuspinta.

2 kpl

pirkanviesti.fi

Teräspikarit
nahkakotelossa

2. Kuka on Reserviläisliiton puheenjohtaja?
3. Kuinka monta itselataaviksi kertatuliaseiksi
muunnettua rynnäkkökivääriä
Puolustusvoimat on lahjoittamassa
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle?

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Leijonavyö

4. Mistä maavoimiemme joukko-osastosta oli pääosa
Ruotsissa pidettyyn Aurora 17 -harjoitukseen
osallistuneista varusmiehistä?
5. Kuinka monta osallistujaa keräsi Helsingissä
elokuussa järjestetty Nuku rauhassa -hankkeen
päätapahtuma?
6. Mikä maavoimiemme joukko-osasto järjestää
varusmiesten elektronisen sodankäynnin
erikoisjoukkokoulutuksen?

Leijona heijastin

Lisää tuotteita:

1. Kuinka monta 155 mm:n käytettyä
panssarihaupitsia Puolustusvoimat ostaa
Etelä-Koreasta?

7. Kuinka monta prosenttia maavoimiemme
varusmiehistä valitaan joukko-osastoissa
tämän vuoden alussa aloitettuun
valmiusyksikkökoulutukseen?

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

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

si erä
Nyt uu ljella!
kultaso

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

5€

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

5€

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

20€

Adressit
esssit
Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry

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

www.pirkanviesti.fi

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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

KMVTurvapalvelut Oy

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

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää
ruokaa

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

Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 4

2017

22

Kiitämme
tukijoitamme!

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Viitanen93x30.indd 1

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

6.6.2007 16:36:03

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

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

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

www.lukkoluket.ﬁ

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

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

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

www.hyxal.ﬁ

www.tuulilasimyyn .fi

Reserviläispiirissä
uusia jäseniä lähes
ennätysmäärä
Piirin jäsenhankintakilpailu kääntyy loppusuoralle. Uusia jäseniä on liittynyt vuoden aikana
jo yli 300 – yli sata enemmän kuin aiempina
vuosina vastaavaan aikaan. Erinomaista jäsenhankintaa on tehty muun muassa Pirkkalassa, Lavajärvellä, Vammalassa ja Nokialla. Kilpailussa kuitenkin vain maksaneiden jäsenten
määrä vuoden lopussa ratkaisee. Mitkä yhdistykset pääsevät siis paistattelemaan parrasvaloissa? Virrat johtaa tällä hetkellä tätä tilastoa
varsin ylivoimaisesti. Piiritasolla on ylitetty jälleen 4 000 jäsenen raja. Viime vuoden tulokseen on vielä matkaa, joten loppukiri tässäkin
mielessä on paikallaan.
Jussi Mäkitalo
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2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

302

335

313

286

283

259

5

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

173

177

163

150

148

135

9

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

82

86

84

79

76

71

3

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

212

220

216

210

207

202

14

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

9

9

8

7

6

0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

342

344

352

359

350

344

22

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

151

142

143

137

138

127

12

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

63

63

61

57

51

49

5

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

128

127

131

128

117

1

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

105

98

98

88

83

79

4

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

184

180

167

167

150

163

163

17

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT-RESERVILÄISET RY

133

127

115

113

117

113

106

11

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

92

87

163

190

216

191

165

8

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

109

123

119

107

131

132

43

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

52

52

61

73

64

61

6

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

61

65

62

62

53

48

1

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

110

109

128

122

116

102

0

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

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

2017

5

4

4

4

4

4

0

1210

1231

1243

1203

1228

1113

97

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

114

110

97

98

92

96

95

12

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

106

145

155

166

167

183

186

19

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

69

70

70

71

72

67

0

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

56

50

43

38

29

30

4

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

75

75

76

81

89

97

8

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

172

189

201

203

187

11

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

Pirkan Viesti 4

6
1073

87

102

122

124

115

111

105

1

3899

4210

4372

4419

4324

4317

4050

313

24

TIEDOKSI

tulevaa maastotoimintaa
5.1.2018

tulenteko/majoittumis-teemapäivä

helmikuu 2018

Kartat ja koordinaatit-teemapäivä

maaliskuu 2018
GPS-teemapäivä

17.-18.3.2018

RESUL:n talvijotos, Taivalkoski.

huhtikuu 2018

jotos-teemailta ja jotoskoulutuspäivä

huhtikuu 2018

köysilaskeutumiskoulutus
(peruskurssi)

11-12.5.2018

Kevätyön Koukkaus,
Lavajärvi (helatorstain jälkeen)

toukokuu 2018
Hagellus

15.-16.6.2018

Suviyön jotos,
Kangasala, järj. TRES.

syyskuu 2018
PAHKIS sissijotos

De vierdaagse Nijmegen -marssilla
mitataan fyysinen ja henkinen kestävyys
univormulla, sekä vähintään 10 kilon
painoisella selkärepulla. Suomesta tapahtumaan osallistui yksi 15 hengen
joukkue, sekä joukkueen ulkopuolisia
marssijoita.
Sotilassarjaan osallistuvat majoittuvat
Camp Heumensoord-nimiselle sotilasleirille, jonka Hollannin armeija rakentaa paikalliselle luonnonsuojelualueelle.
Leiriin on järjestetty tarvittava infrastruktuuri, aina viemäröintejä, ruokailua ja ensihoitoa myöden. Sotilassarjaan
osallistuvien marssijoiden suoritus alkaa
aamuyön tunteina majoitusalueelta, ja
se myös päättyy majoitusalueelle päivän
päätteeksi. Varsinainen marssireitti tekee
neliapilan muotoisen kuvion Nijmegenin kaupungin ympärille.

Valmistautuminen marssia varten on
hyvä aloittaa aikaisin, sillä neljän perättäisen maratonin käveleminen reppu selässä ei ole helppoa. Riittävä määrä 3040 kilometrin harjoituslenkkejä hyvissä
ajoin ennen varsinaista marssia on tarpeen, jotta tietää miten oma keho reagoi
rasitukseen. Fyysinen valmistautuminen
on kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä
vaaditaan. Kuka tahansa kävelee 42 kilometriä kerran, tai kahtena päivänä peräkkäin. Niitä, jotka kykenevät siihen
neljänä perättäisenä päivänä on kuitenkin jo vähemmän. Siihen vaaditaan fyysisen kunnon lisäksi henkistä kestävyyttä, sekä ymmärrys siitä, että kipu kestää
vain hetken.
Sari Jokinen

Vastaukset

De vierdaagse Nijmegen on Hollannin
Nijmegenissä järjestettävä marssitapahtuma, joka on maailman suurin useamman päivän kestävä marssitapahtuma. Tänä vuonna järjestetty marssi oli
101:nen, ja se suoritettiin 18.-21. heinäkuuta. Alun perin tapahtuma on ollut Hollannin armeijan sotilaskunnon
osoitus, ja se on järjestetty vuosittain,
poislukien maailmansotien ajat. Nykyisin tapahtumaan osallistuu sotilaiden lisäksi myös siviilejä. Osallistujia
kesän marssilla oli 47 000, yhteensä 67
eri maasta. Sotilassarjaan osallistui taistelijoita 34 eri maasta. Yhteensä 6000
sotilasta marssi peräkkäisinä päivinä
noin 40-50 kilometrin mittaisen matkan, varustautuneena oman maansa

14-16.9.2018

RESUL:n syysjotos,
Hätilä.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 20)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

48
Ilpo Pohjola
400
Porin prikaatista
15 000
Panssariprikaati
5-10 %

Pekka Kansanen: Matkusta Syvärille – isäni jatkosota

Pekka Kansasen toimittama omakustanteinen video isänsä, silloisen toijalalaisen,
Heikki Sakari Kansasen jatkosodasta on
erinomainen kuvaus pääosin LounaisHämeen rykmentin JR23:n ja erityisesti
siihen kytkeytyneen III/KTR3:n jatkosodan hyökkäysvaiheesta Korpiselästä

Syvärille sekä Venäjän suurhyökkäyksen jälkeisestä vetäytymisestä ja viimein
Nietjärven voittoon päättyneistä torjuntataisteluista. Tapahtumia on havainnollistettu ja elävöitetty hienosti sotapäiväkirjamerkinnöillä, kartoilla, valokuvilla
ja sanallisilla kuvauksilla.
Videon tapahtumat etenevät loogisesti pienin hyppäyksin, jolloin katsoja pysyy hyvin etenemisessä mukana ja
kokee tapahtumat hyvin konkreettisina.
Musiikki ja äänitehosteet on sovitettu
mielestäni hyvin tapahtumiin. Omalla koneellani oli tosin ajoittain hiukan
ongelmia puheen kuulemisessa. Hyökkäysvaihe esitetään selkeästi taistelu taistelulta haasteineen, ongelmineen ja onnistumisineen. Vanhat valokuvat kuin
myös nykypäivän valokuvatut kohteet
antavat hyvää kuvaa silloisista olosuhteista ja taistelumaastoista.
Erityisesti venäläisten suurhyökkäysvaiheeseen liitetyt veteraanihaastattelut antoivat erinomaisen käsityksen
siitä, miten sotilaamme kokivat hyök-

käyksen rajuuden ja puolustautumisen
mahdottomuuden niin suurta mies- ja
tuliylivoimaa vastaan. Perääntyminen
oli rajua ja vaati niin miehiltä kuin hevosiltakin niin henkistä kuin fyysistäkin voimaa, jota videolla kuvataan mielestäni hyvin. Myös taistelujen johdon
haasteet ja taitavat ratkaisut tulevat videolla hyvin esille. Nietjärven torjuntataistelut lopussa saavat arvoisensa osan
videolla.
Jotta katsoja paremmin ymmärtää
suomalaisten ja venäläisten joukkojen
määrälliset erot, on videolla hyvin tuotu
esille tilastoja niin joukkojen kuin myös
aseistuksen eroista, jotka olivat erityisesti loppuvaiheessa todella suuret. Niin
olivat myös menetykset, kun verrataan
kaatuneiden ja haavoittuneiden määriä
sekä mm. tuhottuja panssariaseita. III/
KTR3:n taisteluissa menehtyneiden nimiluettelo kuvaa hyvin sitä, mistä päin
maatamme ko. yksikön miehiä oli koottu ja missä taisteluissa menetykset pääosin tapahtuivat. Se on kunnianosoi-

tus näille suurimman uhrinsa antaneille
sankarivainajille.
Video on Pekka Kansasen kunnianosoitus isälleen, mutta se on hyvin suuressa määrin kunnianosoitus myös III/
KTR3:n ja JR23:n sekä sen jatkeena
toimineen ErP15:n miehille ja heidän
kauttaan koko veteraanijoukollemme.
Se toimii erinomaisena veteraaniemme perinnettä vaalivana teoksena. Sitä
kannattaa esittää nuoremmille sukupolvillemme erinomaisena kuvauksena
veteraaniemme teoista ja saavutuksista,
mutta se on myös tämän päivän sukupolvelle hankkimisen arvoinen video
syventääksemme omaa tietämystämme Aunuksen kannaksen taisteluista ja
niiden merkityksestä mm. itsenäisyystaistelumme lopputuloksen kannalta.
DVD:tä on saatavissa verkkokaupasta
www.pkproductions.fi hintaan 25 € +
toimituskulut 7 €.
Pasi Alho
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin pj.

