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Juttua kirjoittaessani on Suomen 99. it-
senäisyyspäivä. Tuleva vuosi 2017 tuo 
tullessaan niin Suomi 100v kuin Pir-
kanmaan Reserviläispiirinkin 60-vuo-
tisjuhlan. Niin kuin monet jo tietävät, 
piirimme juhlii vuosipäiväänsä Idea-
parkin ostoskeskuksen keskusaukion 
tapahtumatilassa sekä ulkoalueilla. Sa-
massa yhteydessä juhlistamme Suomen 
100-vuotisjuhlaa. Pyrimme saamaan 
vuodenvaihteen aikoihin alustavan juh-
laohjelman www.pirkanvisti.fi  -sivuille 
sekä vuoden 2017 ensimmäiseen Pirkan 
Viesti -lehteen.

Itsenäisyyspäivän aika tuo reservi-
läisille useita mahdollisuuksia juhlis-
taa itsenäistä isänmaatamme. Omalla 
kohdallani Itsenäisyyspäivän vietto al-
koi jo 3. joulukuuta Tampereen Reser-
viläisten palkitsemistilaisuudella ja jat-
kui saman päivän iltana Hämeenkyrön 
Koskilinnan Itsenäisyysjuhlalla, jossa sa-
malla juhlittiin Ikaalisten Reserviläisten 
60-vuotisjuhlaa. Juhla oli tapansa mu-
kaan kotoisan juhlava. Pääsin juhlassa 
palkitsemaan ansioituneita reserviläisiä 
niin Reserviläisliiton kuin Pirkanmaan 
reserviläispiirinkin mitaleilla. Tässä yh-
teydessä kannustankin yhdistyksiä ak-
tiivisesti palkitsemaan toiminnassa 
mukana olevia jäseniään. On paljon mu-
kavampi saada huomionosoitus silloin, 
kun vielä on aktiivisesti mukana toimin-
nassa. Aina silloin tällöin käy niin, että 
aktiivitoimijoita ei ole yhdistyksessä pal-

Suomi 99

kittu ja heidän siirtyessään sivuun vuo-
sien kuluttua, yhdistyksessä vasta herä-
tään huomionosoitusta heille hakemaan. 
Jälkikäteen haettuna on hankalaa saada 
aktiivitoimijalle toimintavuosien edel-
lyttämää huomionosoitusta, jos ns. mi-
taliketjua ei ole aikanaan aloitettu siitä 
alimmasta mitalista.

Kiitos piirin palkitsemistoimikun-
nan, Reserviläisliiton ja Tampereen Re-
serviläisten, omalle kohdalleni osui Re-
serviläisliiton ansioristi sekä RESUL 
hopeinen ansiomitali sekä Laskuvarjo-
jääkärikillan kunniakilpi. Itsenäisyys-
päivän viettoni jatkui todella juhlavalla 
ansioristien luovutustilaisuudella Hel-
singissä 5.joulukuuta Niin kuin aina 
muistetaan sanoa, tätä työtä ei huomi-
onositusten vuoksi tehdä, mutta kyllä 
se aina kummasti vanhempaakin toi-
mijaa lämmittä ä, kun oma nimi juhlas-
sa kuulutetaan. Juhlallisuudet jatkuivat 
samana päivänä kello 15 Pirkanmaan 
aluetoimistolla ylennettävien juhlas-
sa. Kuten aiempinakin vuosina, taas oli 
ylennettäviä saapunut runsain joukoin 
noutamaan henkilökohtaisesti ylennys-
todistustaan. Runsas osanotto tilaisuu-
teen kertoo, miten reservissä arvostetaan 
ylennyksiä. Tilaisuuden arvokkuutta li-
säävät joka vuosi paikalle kutsutut kut-
suvieraat, joita tässäkin tilaisuudessa oli 
kymmenkunta kenraali Kalervo Sipin 
johdolla. Pitää todeta, että vaikka alue-
toimistolla päällikkö vaihtuu, sama ar-

vostus vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä tekeviin yhdistyksiin jatkuu. Tässä 
yhteydessä on hyvä toivottaa uudelle, 
jo toki jonkin aikaa toimineelle, alue-
toimiston päällikölle everstiluutnantti 
Marko Alamäelle onnena ja menestystä 
haastavassa tehtävässään.

Toivotaan, että niin valtiovallan kuin 
yleisen mielipiteenkin positiivinen suh-
tautuminen reserviläisiin ja vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen jatkaisi hyvin 
alkanutta kehitystään tulevanakin vuon-
na. Uskon vahvasti, että Suomen 100v 
juhlavuosi kaikkine tapahtumineen ja 
lehti- ja nettikirjoituksineen tulee en-
tisestäänkin lisäämään positiivista suh-
tautumista vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen. Tähän buumiin meidänkin on 
tartuttava ja pyrittävä kaikissa mahdol-
lisissa tilaisuuksissa tuomaan esiin omaa 
yhdistystämme ja kertomaan, kuinka 
toimintaan pääsee mukaan. Pitää myös 
muistaa, että kaikki eivät välttämättä ole 
innokkaita toimijoita, mutta mukaan 
otetaan mielellään myös jäsenmaksunsa 
maksavia toiminnan tukijoita.

Vuoden vaihtuessa myös komento Re-
serviläisliitossa vaihtuu. Mikko Savola 
ottaa aikaa perheelleen ja puheenjohta-
jan nuija siirtyy syyskokouksen äänes-
tyksessä suurella äänimäärällä valitulle 
Ilpo Pohjolalle. Uskon ja toivon, että 
liitossa hyvin alkanut toimintojen päivi-
tys jatkuu Ilponkin aikana. Ansioristien 
jakotilaisuudessa lanseerattu uusi graa-

fi nen ilme jo hieman kertoi tulevasta. 
Huomiota herätetään ja kantaakin ote-
taan, näin saamme varmasti aikaan myös 
keskustelua vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen asemasta ja tulevaisuudesta.

Tuleva vuosi tulee olemaan myös mi-
nulle viimeinen piirin puheenjohtaja-
na. Toivon, että maakunnassa alettaisiin 
miettiä seuraavaa puheenjohtajaa. On 
hienoa, että puheenjohtajakauteni jat-
kui 60-vuotisjuhlavuoteemme saakka. 
Siihen on hyvä lopettaa. Palataan tuo-
hon aiheeseen sitten enemmän vuoden 
kuluttua.

Nyt itsenäisyyspäivän juhlintani jat-
kuu Kalevankankaan sankarihaudalla 
kello 12.00 alkavalla seppeleenlaskuti-
laisuudella.

Hyvää joulun aikaa ja tulevaa juhla-
vuotta 2017.

  Juha Moijanen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

 Pääkirjoitus

Lotta Eira Laalahti 
kiittää lämpimästi
kaikkia maanpuolustustalkoisiin 

28.07.2016 osallistuneita 
ja toivottaa

Rauhallista 
Joulun Aikaa

3.12.2016 80 vuo  a  Kers Osmo Mäkelä Virrat
3.2.2017 80 vuo  a  Jääk Unto Taipale Virrat
28.12.2016 50 vuo  a Alik Kari Julku Virrat

Merkkipäiviä

TAMMISUNNUNTAIN  KIRKKOJUHLA
Sunnuntaina 29.1.2017 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

Juhlapuhe professori emer. Jouko Sihvo ja liturgi pastori Antero Niemi.
Musiikkia Ilmavoimien soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat, 

urkuri Riikka Viljakainen, kanttori Tuomas Laatu

Kolehti Tarton Suomen-poikien huoltotyöhön

Kansalaisjärjestöjen lippulinna

Tammisunnuntaita vietetään Vapaussodan alkamisen muistoksi.

Tervetuloa!

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry

Puheenjohtajamme Markku Rauhalah   täy  ää vuosia 16.1.2017. 
Hän on matkoilla, mu  a lupasi olla paikalla, kun järjestämme 
museollamme, Väinölänkatu 2 (kellarikerros pihan puolelta)

avoimien ovien illan
maanantaina 23. tammikuuta 2017 klo 16–19. 

Esi  elemme museotamme ja tulevia suunnitelmia. 
Lo  akahvit ja S-piparit.

Markun toivomus: ei puheita, kukkia eikä henkilökohtaisia lahjoja. 
Mahdolliset muistamiset museomme  lille FI98 1146 3001 0766 00 

– suojeluskunta- ja lo  aperinteen hyväksi –

Toivomme ilmoi  autumista. Tervetuloa!
Veikko Parkkinen, varapj. Kari Nykänen, museomestari 
vparkkinen@kolumbus.fi  kariny@kolumbus.fi 
0400 625 011  040 577 7067
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 Jorma Suonio, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Kapula 
kiertoon!

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Yhdessä – 
Suomi 100 -juhlavuosi alkaa

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustustyötä 

avaamalla onnittelutili haluamassasi pankissa ja ohjaamalla 
sen tuotto Pirkanmaan Maanpuolustuksen 

Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi asiasta 
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari 
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI 
KIITTÄÄ TUESTASI

Tämän lehden kolahtaessa postilaa-
tikkoon on joulujuhla jo kynnyksel-
lämme ja Suomi 100 -juhlavuosi ihan 
ovemme takana.  

Sata vuotta on pitkä ajanjakso. Sen 
aikana oma valtiomme on kulke-
nut monien vaikeuksien kautta hy-
vinvointivaltioiden kärkijoukkoon. 
Tähän olemme päässeet suomalaisella 
työllä, sisulla ja ahkerilla ponniste-
luilla läheistemme ja isänmaamme 
hyväksi. Vuonna 2017 on siis aika 
iloita ja juhlia rakkaan isänmaamme 
monivaiheista 100-vuotista taipalet-
ta. Meistä jokainen voi olla mukana 
rakentamassa tätä ainutlaatuista ja 
moni-ilmeistä juhlavuotta. Vuoden 
teema on Yhdessä. Tällä hetkellä Suo-
mi 100 -ohjelmaan liitettyjä hankkei-
ta onkin yli 2000 ja juhlavuoden oh-
jemaa on rakentamassa jo yli 400 000 
suomalaista. 

Juhlavuosi näkyy myös museois-
sa. Suomen museoliiton koordinoi-
ma Yhteinen perintö -hanke kokoaa 
museoiden juhlavuoden ohjelma- ja 
näyttelytarjonnan yhteisen kalenterin 
alle. Hankkeen avulla pyritään vahvis-
tamaan ajatusta kulttuurista, taiteesta 
ja historiakokemuksista kaikkien yh-
teisenä voimavarana. Juhlavuosi alkaa 
museoissa ympäri Suomen Museoiden 
loppiaisviikonloppu -tapahtumilla.

Hämeenlinnassa sijaitseva oman 
työpaikkani, kolmen aselajin historiaa 
esittelevä Museo Militaria on valinnut 
juhlavuoden teemakseen Naiset maan-
puolustuksessa ja äitinä. Osa Militari-
an juhlavuoden ohjelmasta rakentuu-
kin yhteistyössä naisjärjestöjen kanssa. 
Miehiä ei kuitenkaan ole unohdettu 
juhlavuodenkaan tarjonnasta. 

Vuonna 2017 ensimmäisen Pirkan 
Viesti-lehden ilmestymisestä tulee ku-
luneeksi 60 vuotta. Tätä virstanpylväs-

tä juhlimme julkaisemalla lokakuussa 
60-vuotisjuhlanumeron.

Toivon, että ainutlaatuinen isän-
maamme 100-vuotisjuhla tuo meidät 
myös lähemmäs toisiamme ja löydäm-
me näinä haastavina aikoina tavan, 
joka voisi jälleen yhdistää kansakun-
tamme eheäksi ja yhtenäisemmäksi. 

Valoa ja iloa joulun juhlaan ja Hy-
vää alkavaa Suomi 100 -juhlavuotta 
kaikille!

Juhlavuoden tarjonnasta ja tapahtumis-
ta löydät tietoa muun muassa suomifi n-
land100.fi  -sivustolta sekä Museo100.fi  
-sivuilta.

Neljän vuoden etuoikeus on päät-
tymässä, ja majuri Ari Paukkunen 
aloittaa ensi vuoden alusta piirin pu-
heenjohtajana. Tehtävien täytyy kier-
tää. Oma urani reserviläisjärjestöissä 
on seurannut niitä paikkakuntia, jois-
sa kulloinkin olen ollut työtehtävissä 
ja aivan aluksi opiskelijana. Yhteen-
sä kymmenen vuotta kolmen eri pe-
rusyhdistyksen puheenjohtajana, jä-
senyys kolmessa eri piirihallituksessa 
ja nyt neljä vuotta Pirkanmaan piirin 
puheenjohtajana sekä RUL:n liitto-
hallituksessa piirtää vuosikymmenten 
kokemuskaaren vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön. Parasta tästä ajas-
ta on ollut osallistuminen toiminnal-
liseen kenttätyöhön, minkä osuus on 
viime vuosina jäänyt valitettavasti yhä 
vähemmälle.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
antaa tärkeän lisän uskottavalle puo-
lustukselle ja kokonaisturvallisuudelle, 
ja sen toimintaedellytykset ovat kehit-
tyneet yhä monipuolisemmiksi. Jo nel-
jännesvuosisadan ajan on ollut mah-
dollista antaa sotilaallista koulutusta 
vapaaehtoisvoimin, ja tämä toiminta 
on kanavoitu MPK:n kautta. Maa-
kuntakomppanioiden perustaminen 
on yhdistänyt onnistuneesti Puolus-
tusvoimien tavoitteet ja toiminnalli-
sen reserviläisyyden. Samalla meillä on 
maan kattava lisävalmius muun muas-
sa nopeaan virka-apuun. On kuiten-
kin hyvä muistaa järjestöjen perustyö 
ammunnan, jotostoiminnan, suunnis-
tuksen, muun liikunnan ja perinne-
työn parissa. Perusyhdistyksissä on re-
serviläistoiminnan ydin, ylärakenteet 
luovat puitteita ja valvovat etuja.

Mutta ruusuissa on piikkejä. Rahoi-
tus on edelleen niukentunut. MPK:n 
käyttömenoja leikattiin siten, että yksi 
johtamistaso poistettiin. Lähitulevai-

suus näyttää uuden rakenteen toimi-
vuuden ja kuinka kontaktit kentälle 
säilyvät ja kehittyvät. Myös Puolustus-
voimissa niukkuus jatkuu. Menojen 
yhteismäärän on vuonna 2017 mää-
rä olla 62 miljoonaa euroa pienem-
mät kuin tänä vuonna. Tämä aset-
taa toimintamenojen lisäksi haasteita 
uudistustyölle. Lähitulevaisuudessa 
odottavat uusinvestoinnit olisi voitava 
suorittaa erillisrahoituksella eli lisää-
mällä puolustushallinnon talousarvio-
ta investointeja vastaavalla summalla.

Maanpuolustustyö on saanut uu-
sia muotoja perinteisten aktiviteet-
tien rinnalle vuosikymmenten saatos-
sa. Muun muassa laser ja tietotekniset 
sovellukset tekevät mahdolliseksi teh-
dä monipuolisia harjoituksia ”siististi 
sisätiloissa”. On ollut etuoikeus olla 
osana tätä kehitystä hyvässä seurassa 
hyvien asioiden puolesta. Maanpuo-
lustustyö ei ole kohdallani jäämässä 
minnekään, mutta sen muodot ja 
intensiteetti vaihtuvat. Työ jatkuu 
RUL:n liittovaltuustossa, ja onhan se 
sa-sijoitus sekä asevelvollisuusikääkin 
kolme täyttä kalenterivuotta.

Hyvää joulua ja turvallista vuotta 
2017

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry
Pirkan Vies   -lehden toimitus ja
reservijärjestöjen toimiston henkilökunta:
Päivi, Ulla ja Seppo.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 

Rauhallista joulun aikaa sekä 
Hyvää Suomi 100 -juhlavuott  a!

Kuva: Jäälyhdyt, Jorma Hautala 2013.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on myöntänyt itsenäi-
syyspäivän päivämäärällä Reserviläisliiton Ansioristin 
mm. Juha Moijaselle, Jussi Mäkitalolle sekä 
Jussi Luomahaaralle. 
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Meille monille tutun, aktiivisen maan-
puolustusmiehen eversti evp Leo Uk-
kosen lapsuudenmaisemat olivat kaak-
koisrajan tuntumassa Nuijamaalla. Leon 
kotikylästä rajalle olikin matkaa vain 
400 metriä. Leo on viisilapsisen sisarus-
parven vanhin. Leon äiti toimi koulun 
keittäjänä ja isä hankki perheen elantoa 
metsurina.

Keväällä 60-vuotisjuhlassan Leo kertoi 
elämänvaiheistaan ja sanoi jo lapsuudes-
saan tehneensä ihan itse yhden merkit-
tävän päätöksen, hän nimittäin halusi 
aloittaa koulunkäynnin jo 6-vuotiaana. 

Leon sydän alkoi sykkiä tykistölle hä-
nen aloittaessaan varusmiespalveluksen 
Karjalan Tykistörykmentissä vuonna 
1975. Erityisellä lämmöllä Leo muiste-
lee RUK:n kenttätykistöpatterissa vuosi-
na 1981–1986 vietettyä aikaa. 

Yhdeksi sotilasuransa mielenkiintoi-
simmista vaiheista Leo nimeää tehtävän-
sä Pääesikunnan taisteluvälineosastossa 
ja toimimisen Saksassa kuljetusryhmän 
sihteerinä 90-luvun alussa. Saihan hän 
näin olla mukana myös hankkimassa 
ensimmäisiä panssarihaupitseja puo-
lustusvoimille. Pääesikuntavaiheen jäl-
keinen vajaa viisi vuotta Haapajärven 
Asevarikon päällikkönä oli Leolle uran 
mieluisinta aikaa erittäin itsenäisessä ja 
monipuolisessa tehtävässä. Myös Nii-
nisalon tykistöjoukko on tullut tutuksi 
Ukkosen toimiessa Tykistökoulun joh-
tajana vuosituhannen vaihteessa. Tä-
män jälkeen tulikin siirto Tampereelle 
Materiaalilaitoksen Esikuntaan aseosas-
ton päälliköksi. 

Leo siirtyi reserviin vuonna 2008 esi-
kunnan huolto-osaston päällikön teh-
tävästä. Leon pitkä sotilasura kesti va-
jaa 33 vuotta ja uralle kertyi seitsemän 
palvelus- ja asuinpaikkaa Suomessa sekä 
Saksan puolitoistavuotinen komennus. 
Vaimo Sinikka onkin ollut vuosien ai-
kana tärkeä tuki.

Leon maanpuolustusura jatkui reser-
vissä, kun vuoden 2009 loppupuolella 

eversti evp Pentti Väänänen houkutteli 
Leon tilalleen reservipiiriemme Henki-
sen toimikunnan sotilasasiantuntijaksi. 
Pian Leo huomasi olevansa myös toi-
mikunnan puheenjohtaja. Tämä menes-
tyksekäs puheenjohtajan ura onkin kes-
tänyt jo kuusi vuotta ja itse toivon sen 
jatkuvan vielä useita vuosia eteenpäin. 
Leon puheenjohtajakaudella muun mu-
assa TURPO-tietokilpailu on kehittynyt 
aimo harppauksen ja tänä vuonna nuo-
rille suunnattu Turvallisuuspoliittinen 
seminaarikin saatiin polkaistua käyntiin.  
Henkisen toimikunnan johtamisen li-
säksi Leolle on kertynyt sopivasti muita-
kin maanpuolustustehtäviä.

14-vuotiaana iskenyt urheiluinnostus 
on kulkenut Leon matkassa koko elä-
män ajan ja antanut elämään virtaa. Leo 
on kilpaillut nuoresta pitäen hiihdossa ja 

Leo kutsui 60-vuotispäivilleen 29. toukokuuta Henkisen maanpuolustuksen toimikunnan jäsenet. Toimikuntalaisten ei kovin pitkään 
tarvinnutkaan miettiä millä muistaa aktiivista ja uutteraa puheenjohtajaansa. Toimikunnan jäsenet päättivät siirtää Leon ns. nykyajan 
sykkeeseen antamalla hänelle älypuhelimen, ja lahja on ollut mieluinen. Lahjakorttia on luovuttamassa Mariitta Hurme, taustalla Mauno 
Rissanen ja Inkeri Haarla-Kettunen.

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja urheilu 
antavat virtaa puheenjohtaja Ukkoselle

soudussa. Hän kertoo, että yksi parhaista 
saavutuksista urheilusaralla on ollut alle 
18 vuotiaiden Suomen mestaruus vuon-
na 1973 kaksikossa ilman perämiestä. 

Siirryttyään reserviin Leo liittyi Tam-
pereen Pyrinnön jäseneksi ja hankki 
suunnistusliiton lisenssin ja alkoi käy-
dä suunnistuskilpailuissa. Näin kilpaur-
heilu alkoi uudestaan vuosikymmenten 
tauon jälkeen. Loppuvuodesta 2010 
mukaan tuli myös hiihto kun Ukko-
nen hankki hiihtoliiton lisenssin ja alkoi 
kiertää hiihtokilpailuja. Menestystäkin 
on tullut, sillä Leon joukkue voitti hel-
mikuussa 2012 Pyrinnölle viestipronssin 
veteraanien Suomen mestaruushiihdois-
sa. Pitkien matkojen kilpailuissa on tul-
lut viime vuosina yli 50-vuotisten sarjas-
sa muun muassa 90 kilometrin Pirkan 
hiihdossa vapaalla tyylillä 2 kertaa 4. sija 

ja 58 kilometrin Pogostan hiihdossa va-
paalla tyylillä 4. ja 7. sija. 33 kilomet-
rin Pirkan hölkässä on tullut 7. ja 6. sija. 
Leo on tuttu näky myös reservipiiriem-
me järjestämässä Hämeen Hölkässä.

Tänä vuonna vannoutunut maan-
puolustus- ja urheilumies löysi aivan 
uuden lajin triathlonin. Leo voittikin jo 
elokuussa Kuopiossa yli 60-vuotiaitten 
Suomen mestaruuden perus- eli olym-
piamatkalla, jossa uidaan 1,5 km, pyö-
räillään 40 km ja  juostaan 10 kilometriä.  
Leo kuitenkin toteaa, että vaikka juoksu 
kulkee hyvin, pysyy hiihto jatkossakin 
päälajina. Viime talvena Leo osallistui 
17 kilpailuun, joista paras saavutus oli 
SM-hopeaa 10 kilometrin perinteisen 
tyylin väliaikalähtökilpailussa.

  Sirkka Ojala

Kangasalan Super-triathlon 23. heinäkuuta oli Leon ensimmäinen triathlon-kilpailu. Kuvanottohetkellä takana on 1,5 km uintia ja 50 km pyöräilyä ja Leo on juuri lähdössä 12 km:n 
juoksuosuudelle. Kuvat: Sirkka Ojala ja Sinikka Ukkonen
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Pirkanmaan aluetoimiston 
uusi päällikkö on pioneeriupseeri

Everstiluutnantti Marko Alamäen palvelushistoria 
Kadettikurssi 74.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990
Keski-Suomen Pioneeripataljoona  . . . 1990–1991 opetusupseeri
Reserviupseerikoulu  . . . . . . . . . . . . . . 1991–1994 opetusupseeri
Pioneerikapteenikurssi  . . . . . . . . . . . . 1994 opiskelijaupseeri
Pioneerikoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994–1997 kurssin johtaja
Yleisesikuntaupseerikurssi  . . . . . . . . . 1997–1999 opiskelijaupseeri
Pioneerikoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999–2002 tutkijaesiupseeri
Pääesikunta, maavoimaos  . . . . . . . . . 2002–2005 vanhempi osastoesiupseeri
*KFOR, Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003–2004 MNBC, pioneeripäällikkö
Pioneeri- ja suojelukoulu . . . . . . . . . . . 2005–2007 apulaisjohtaja
Pioneeri- ja suojelukoulu . . . . . . . . . . . 2007–2010 koulun johtaja
*Joint Services Command and  . . . . . . 2010–2011 opiskelijaupseeri
Staff College, Iso-Britannia
Maavoimien esikunta . . . . . . . . . . . . . . 2011–2012 vanhempi osastoesiupseeri
Maavoimien esikunta . . . . . . . . . . . . . . 2012–2014 STRATSU-sektorin johtaja
Pääesikunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014–2016 MAAVKOM:n edustaja
*UNIFIL, Libanon . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016–8/2016 Sector West apulaiskom
Panssariprikaati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/2016 - Aluetoimiston päällikkö

Everstiluutnantti Marko Alamäki otti 
Pirkanmaan aluetoimiston johtoon-
sa 5. syyskuuta. Alamäen edellinen ko-
mennus oli Libanonissa, jossa hän toimi 
seitsemän kuukautta Sector West:n apu-
laiskomentajana UNIFIL III operaatios-
sa italialaisen kenraalin alaisena. Koska 
Alamäen sijaisena aluetoimistolla kah-
deksan kuukautta palvellut everstiluut-
nantti Tommi Härkönen oli niin ikään 
siirtynyt rauhaturvatehtäviin Kosovoon, 
oli tehtävien vaihto klassinen avaimet 
pöydällä -tilanne. Onneksi, MPK:n 
Hämeen piiripäällikön, komentaja Mat-
ti Eskolan toimisto sijaitsee saman käy-
tävän varrella, näin Alamäen on ollut 
mahdollisuus saada priiffausta uusiin 
tehtäviin ihan lähietäisyydeltä. Alamäki 
antaa tunnustusta myös aluetoimistossa 
työskenteleville hyville ja kokeneille alai-
silleen ja hän toteaakin myös heidän ol-
leen suureksi avuksi nopeassa tehtäviin 
perehtymisessä.

Marko Alamäki on 50-vuotias ja hän 
asuu perheineen syntymäkotikunnas-
saan Keuruulla. Perheeseen kuuluvat 
puoliso Soilen lisäksi lapset 19-vuotias 
Charlotta ja 13-vuotias Kasimir. Lisäk-
si taloudessa asustaa kaksi koiraa. 

Uusi päällikkö on peruskoulutuk-
seltaan pioneeriupseeri. Alamäellä on 
vankka kokemus muun muassa EOD-
toiminnasta eli räjähteiden raivaami-
sesta ja hän on toiminut myös EOD 
kouluttajana. Libanonin operaatio oli 
jo toinen rauhanturvatehtävä Alamäen 
palvelusuran aikana sillä vuosina 2003 
- 2004 hän toimi seitsemän kuukaut-
ta Kosovossa KFOR -operaatiossa Kes-
kisen prikaatin pioneeripäällikkönä. 
Uraan on kuulunut myös vuoden jakso 
Iso-Britanniassa sotilasopintoihin liitty-
en. Urapolkuun ovat mahtuneet myös 
Pioneeri- ja suojelukoulun johtajan teh-

tävä sekä strategisen suunnittelusekto-
rin johtajuus Maavoimien esikunnassa 
Mikkelissä. Tällöin osana työnkuvaa oli 
Puolustusvoimauudistuksen suunnittelu 
maavoimissa. YE -kurssin Marko Ala-
mäki on suorittanut 1997 - 1999.

Alamäki kertoo liikunnan olevan lä-
hellä sydäntään ja everstiluutnantin la-
jikirjo onkin monipuolinen. Päälajeina 
ovat kuntosali, jääkiekko, pyöräily ja 
hiihto sekä lisänä vielä moottoripyöräi-
ly. Jääkiekko on pojan kanssa yhteinen 
harrastus. 

Vapaa-aikaa kuluu nykyään myös au-
toiluun. Nimittäin ainakin toistaiseksi 
päällikkö kulkee päivittäin työpaikalleen 
Tampereelle Keuruulta käsin. ”Menee-
hän siinä yhteensä yli kolme tuntia päi-
vässä”, Alamäki toteaa leppoisasti, ”mut-
ta tämä on oma valintani.”

Uusi päällikkö kertoo hypänneensä 
kuvainnollisesti liikkuvaan junaan ny-
kytehtävässään, sillä syksy on aluetoi-
mistolla kiireistä aikaa. Syksyisin kut-
suntojen lisäksi järjestetään runsaasti 
muun muassa kertausharjoituksia ja 
ylempien esikuntien käskemiä johtamis-
harjoituksia. Myös erilaisia maanpuo-
lustustilaisuuksia on runsaasti. Niissä 
aluetoimiston päällikkö esiintyy usein 
juhlapuhujana, esitelmöitsijänä tai ter-
vehdyksen tuojana. Näin uuden päälli-
kön työkalenteri onkin täyttynyt nope-
asti myös viikonloppujen osalta. 

Everstiluutnantti Marko Alamäki ko-
kee uuden tehtävänsä hyvin mielenkiin-
toiseksi. Vapaaehtoisen maanpuolustus-
kenttämme toimintaan hän on päässyt 
tutustumaan tuoreeltaan muun muassa 
TURPO -tietokilpailun suojelijan roo-
lissa sekä syksyn aikana järjestetyissä lu-
kuisissa tilaisuuksissamme.

  Sirkka Ojala

Everstiluutnantti 
Marko Alamäki otti 
Pirkanmaan alue-
toimiston johtoonsa 
5. syyskuuta. 

Ylimääräiset harjoitukset, YH tai yli-
määräiset kertausharjoitukset toteutet-
tiin Suomessa vuoden 1939 lokakuussa. 
Muodoltaan YH oli armeijan kertaushar-
joitukset. YH toteutettiin kahdessa vai-
heessa. Ensimmäisessä vaiheessa 9. lo-
kakuuta 1939 alkaen perustettiin muun 
muassa suojajoukot ja eräät Venäjän-ra-
jan lähialueiden divisioonat. Toisessa vai-
heessa perustettiin ja keskitettiin loput 
kenttäarmeijasta 14. lokakuuta 1939 al-
kaen. Tätä päivää kutsutaan ensimmäi-
seksi varsinaiseksi YH-päiväksi.

Tampereella 14.10.2016 järjestetyn 
Maanpuolustusjuhlan juhlapuheen piti 
eversti Jussi-Petri Hirvonen, joka aloit-
ti puheensa kertomalla YH-päivän käsit-
teestä ja merkityksestä. 

Puheessaan hän totesi, että kansallinen 
puolustus on meillä ollut etusijalla silloin-
kin, kun monet länsimaat kuten esimer-
kiksi Ruotsi ovat suunnannut katseensa 
kansainvälisiin operaatioihin.  Nyt turval-
lisuustilanteen muututtua meitä pidetään 
edelläkävijöinä. Joskus on hyvä olla sän-
täämättä kärkijoukoissa. Puolustuspoliit-
tisen selonteon visiona 2025 on uudistu-

va, turvallinen maa, jossa jokainen kokee 
olevansa tärkeä. 

- Turvallisuusympäristömme on muut-
tunut epävakaammaksi. Sotilaallinen toi-
minta lähiympäristössämme on viima ai-
koina lisääntynyt. Venäjä on tuonut uusia 
asejärjestelmiä rajojemme läheisyyteen ja 
vahvistanut joukkojaan.  Natomaat on 
vahvistanut puolustustaan ja tuonut Itä-
Eurooppaan ja Baltiaan uusia joukkoja ja 
järjestelmiä. Ruotsissakin joukkojen si-
joittaminen Gotlantiin oli varmasti tark-
kaan harkittu teko.

- Kokonaisturvallisuuden uhkia vastaan 
tarvitaan järjestöjen, elinkeinoelämän 
sekä viranomaisten välistä laajaa yhteis-
työtä. Tärkeää on havainnoida ja muo-
dostaa ymmärrys toimintaympäristöön 
ja tietoverkkoihin kohdistuvista uhista. 
Valmisteilla oleva lainsäädäntö sotilas- ja 
siviilitiedustelusta on oleellinen ja ehdot-
toman tarpeellinen lisä turvallisuuteen. 

- Sotilaallisten operaatioiden ennakko-
varoitusaika on lyhentynyt merkittävästi. 
Tämä edellyttää suurempaa tilannetietoi-
suutta ja korkeampaa toimintavalmiutta.  

- Tarvitaan laaja-alaista kansainvälistä 

puolustusyhteistyötä monilla osa-alueilla. 
Esimerkiksi moderneja asejärjestelmiä ei 
ole mahdollista tuottaa itse ja tämä lisää 
valtioiden välistä kokonaisriippuvuutta. 
Tämä koskee myös Suomea. 

Puheensa eversti Hirvonen päätti to-
teamukseen, että Suomen puolustus no-
jaa edelleenkin voimakkaaseen maanpuo-
lustustahtoon. Jokaisen sukupolven on 
vuorollaan huolehdittava siitä, että puo-

lustuksemme on kunnossa. 
Kalevan lukiolla järjestetyn maanpuo-

lustusjuhlan avasi Sotiemme 1939-45 Pe-
rinneyhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Pentti Väänänen. Juhlatilaisuuden päät-
teeksi lähetettiin seppelepartio Talvisodan 
Henki -muistomerkille rovasti Esa Eero-
lan saatesanoin.

  Raimo Ojala

Perinteikäs maanpuolustusjuhla 
YH- vuosipäivänä

Juhlapuheen piti eversti Jussi-Petri Hirvonen
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Moni Pirkanmaan reserviläinen koki 
iloisen yllätyksen, kun posti toi kotiin 
kutsun Pirkanmaan aluetoimistolla 5. 
joulukuuta järjestettyyn alueen ylennet-
tävien onnittelutilaisuuteen. Kutsuun 
vastattiinkin kiitettävästi, sillä paikalla 
oli valtaosa kutsutuista. Lisäksi tilaisuu-
teen oli kutsuttu sidosryhmien edustajia 
muun muassa reserviläisjärjestöistä.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Marko Alamäki toi pi-
tämässään puheessa esiin tämänhetkisen 
turvallisuuspoliittisen tilanteen.

Alamäki totesi muun muassa että puo-
lustuksemme suorituskyky nojaa edel-
leen pitkälti reserviläisistä koostuviin 
sodan ajan joukkoihin. Tähän liittyen 
asevelvollisuuslakia muutettiin muun 
muassa niin, että reserviläiset voidaan 
kutsua palvelukseen merkittävästi no-
peammin kuin perinteisessä kolme kuu-
kautta käskystä aikaikkunassa. Lain 
muutos nosti myös reserviläisten enim-
mäiskertausharjoitusvuorokausia mer-
kittävästi. Keskeisellä sijalla on myös re-
serviläisten vapaaehtoinen sitoutuminen 
valmiuteen.

-  Pirkanmaalainen maanpuolustus-
henki on säilynyt korkealla. Pirkan-
maan lukuisissa reserviläisyhdistyksissä 

Ylennyskirjoja jaettiin 
Pirkanmaan aluetoimistolla
Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 70 Pirkanmaan alueen upseeria. 
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 221 Pirkanmaan reservin aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa.

tehdään monipuolista työtä maanpuo-
lustuksen hyväksi. Pirkanmaan aluetoi-
misto tulee kaikin tavoin tätä tärkeää re-
serviläistoimintaa. 

Ylennettyjen reserviläisten puheen-
vuoron käytti majuriksi ylennetty Pek-
ka Lahdenperä. Puheensa alussa hän 
käsitteli yleisesti turvallisuusympäris-
töämme ja siinä tapahtuneita muutok-
sia ja uhkia. Puolustuksemme tulee jat-
kossakin olla uskottava. Vastauksena 
näihin juuri ilmestyneen tutkimuksen 
mukaankin neljä viidestä suomalaises-
ta kannattaa yleistä asevelvollisuutta.
– Reserviläiset ovat olleet huolissaan riit-
tävästä kertausharjoituskoulutuksesta. 
Puheensa lopuksi hän kannustikin re-
serviläisiä huolehtimaan omasta hyvästä 
kunnostaan.

  Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

Tiedot kaikista Pirkanmaalla ylennetyis-
tä löytyvät www.pirkanviesti.fi -sivustolta. 

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö toi puheessaan esiin myös uhan mahdollisista uusista puolustusvoimien toimintamenoihin kohdistuvista leikkauksista. 

Majuriksi ylennetty sastamalalainen Pekka
Lahdenperä käytti ylennettävien puheen-
vuoron.

Vuosipäivää juhlittiin tangokuninkaan sävelin

Palkitut yhteiskuvassa (Vasemmalta oikealle) Ilpo Kauranen, Hannu Saloniemi, Seija Vuorinen, Paavo Juusela, (joka vas-
taanotti poikansa Juhan huomioimisen), Sirkka Koivisto ja Timo Juntunen.

Nokian Reserviläiset NRAu ry vietti 
60- vuotisjuhlapäiväänsä syksyisissä tun-
nelmissa Jyräkallion majallaan. Tilai-
suuden avasi varapuheenjohtaja Timo 
Juntunen, koska puheenjohtaja Mar-
kus Miller oli estynyt tulemasta paikal-
le sotaharjoituksen vuoksi. Tilaisuuden 
juonsi loistokkaasti Pasi Heino. Paikal-

la oli sotaveteraaneja, lottia, Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkö, everstiluut-
nantti Marko Alamäki sekä muita kut-
suvieraita ja yhdistyksen jäseniä.

Juhlissa esiintyi Nokian oma tango-
kuningas Tomi Markkola, jota juhla-
vieraat hiljenivät kuuntelemaan, samoin 
kuin everstiluutnantin juhlapuhetta. 

Juhlassa palkittiin kunniakilvellä Ilpo 
Kauranen sekä Hannu Saloniemi, Pir-
kanmaan piirin pronssinen ansiomitali 
luovutettiin Pentti Soinille ja Reservi-
läisliiton pronssisen ansiomitalin saivat 
Seija Vuorinen sekä Juha Juusela. No-
kian Reserviläiset NRAu ry:n standardi 
luovutettiin Timo Juntuselle ja hem-

mottelulahjakortin sai Sirkka Koivisto, 
joka on auttanut yhdistystä merkittäväs-
ti talkoissa. 

Vuosipäivään kuuluivat myös monet 
tervehdykset sekä Maamme laulu ja kah-
vittelua musiikin lomassa.

  Kaisa Miller

Juhlassa esiintyi Nokian oma tangokuningas Tomi Mark-
kola. Häntä säesti Pasi Heino.
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Arvokas tunnustus – 
Maanpuolustusmitali miekoin yllätti Kissen
Kristina Alho koki mieleenpainuvan 
yllätyksen, kun lokakuun lopulla posti-
luukusta kolahti kenraaliluutnantti Ilk-
ka Asparan allekirjoittama Maanpuo-
lustusmitalitoimikunnan kirje.  Naisten 
Valmiusliitto ry:n syyskokouksessa 23. 
marraskuuta liiton puheenjohtaja Anne 
Holmlundilla olikin ilo luovuttaa Kris-
tinalle Maanpuolustusmitali miekkojen 
kera tunnustuksena maanpuolustuksen 
hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta 
työstä. 

Kristina toteaakin mitalin olevan upea 
tunnustus myös Reservin Upseerien 
Naisten Perinneliitolle, jonka puheen-
johtajana Kisse on toiminut vuodesta 
2014 lähtien.  Kisse on liiton perusta-
jajäsen ja häntä onkin luonnehdittu yh-
deksi liiton ”tukipylväistä”. Kristina on 
ahkeroinut liiton tarkoitusperien hyväk-
si liiton perustamisesta vuodesta 1998 
alkaen, toimien liiton ensimmäisenä sih-
teerinä ja tiedottajana sekä myöhemmin 
myös varapuheenjohtajana. Kristina to-
teaa Reservin Upseerien Naisten Perin-
neliiton toiminnassa tärkeiksi asioik-
si lotilta periytyneen kutsumustyön ja 
meille kaikille tutut perusarvot uskon-
non, kodin ja työ isänmaan puolesta. 

Liitto on muun muassa teettänyt tut-
kimuksen Reservin Upseerien Naisten 
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä 
vuosina 1945 – 1987. Tutkimus tehtiin 
yhteistyössä Tampereen yliopiston kans-
sa vuosina 2000 – 2003 ja sen suoritti 
FM Sini Rautanen. Tutkimuksesta jul-
kaistiin myös kirja Rohkeus ja uskollisuus. 
Kristina kertoo, että arkistointi, liiton 
suurin ja voimia vaatinein ponnistus ja 
vuosien työprojekti alkaa nyt olla jo lop-
pusuoralla. Liitto on kerännyt Reservin 
Upseerien Naisten toiminnassa mukana 
olleiden yksityisten henkilöiden muis-
tiinpanoja, Reservin Upseerien Naisten 
yhdistysten ja myöhemmin perustettu-
jen piirien muistiinpanoja, toiminta-
suunnitelmia ja -kertomuksia, pöytäkir-
joja ja vuosikertomuksia sekä valokuvia. 
Perinneliiton toimesta kerätty ja arkis-
toitu materiaali on lähetetty valmiina 

erinä Kansallisarkistoon, jossa se digitoi-
daan heti kokoelmiin ja aikanaan arkisto 
on myös tutkijoiden käytettävissä.

Pirkanmaalainen rintamalotta Eira 
Laalahti on liiton kunniapuheenjohta-
ja ja hän on edelleen mukana liiton toi-
minnassa.  Kristina kokeekin nöyrää kii-
tollisuutta pätevistä opettajistaan, joita 
Eiran ohella ovat olleet Vappu Eskola ja 
Raija Hartikainen.

Elämäniloinen Kristina syntyi vuonna 
1941 Pusulassa. Lapsuusvuodet hän sa-
noo kiertäneensä kartanosta kartanoon, 
sillä hänen isänsä hankki perheen elan-
non tilanhoitajana.

Kristina tottui kulkemiseen jo aika-
naan toimiessaan Amar Teollisuus Oy:n 
pääkonsulenttina, joten kokousmatkat 
Helsinkiin ja Seinäjoelle sujuvat edel-
leen tutulla rutiinilla. Kristinan elämän-
ura jatkui myöhemmin KOP:n pank-
kitoimihenkilönä ja sittemmin Merita 
Pankin itsepalveluneuvojana, josta hän 
jäi aikanaan eläkkeelle. Nyt Alhot viih-
tyvät kauniissa kaupunkikodissaan Tam-
pereen Hervannassa, jossa molemmilla 
on myös oma atk-työpiste maanpuolus-
tustyötä varten!

Aviopari Kisse ja Pasi Alho ovat vah-
va kaksikko Pirkanmaan vapaaehtoisella 
maanpuolustuskentällä. Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö onkin vuosikymme-
nien ajan ollut yhteinen rakas harrastus 
tai oikeammin elämäntapa! Yhdessä teh-
dään ja mennään niin kauan kuin jakse-
taan ja erilaiset maanpuolustukseen liit-
tyvät tehtävät täyttävät vuosikalenterin. 
Pasille rakkainta on työ sotiemme vete-
raanien hyväksi Pirkanmaan piirin pu-
heenjohtajana.

Kristina on osallistunut vuosien kulu-
essa myös moniin vapaaehtoisiin harjoi-
tuksiin kuten Mikkeli 98, Häme, Vuo-
sanka ja Wellamo.  Seuraava koitos on 
keväällä 2017 Hattulassa järjestettävä 
Naisten Valmiusliiton Nasta -harjoitus 
”Leijona 2017”. Tuorein MPK:n kurs-
sitodistus onkin Harjoituksenjohtajan 
erikoiskurssilta 6 ja se on allekirjoitettu 
marraskuussa 2016. Kristina on toimi-

nut vuodesta 2011 myös Pirkanmaan 
Maanpuolustusyhdistyksen sihteerinä. 
Alueellisen Maanpuolustuskurssin hän 
on suorittanut vuonna 1992. Pysyvän 
muistijäljen Kissen mieleen ovat jät-
täneet muun muassa: Lempäälän Res. 
Ups. Naisten puheenjohtajuus, Pohjois-
Hämeen Res. Ups. Naisten piirin pu-
heenjohtajan tehtävä, Messukylän Res. 
Ups. Naisten puheenjohtajuus sekä Res. 
Ups. Naisten Liiton liittohallitusedus-
tajuus ja toimiminen Naisten Valmius-

liiton Hämeen Alueneuvottelukunnan 
varapuheenjohtajana sekä nyt Naisten 
Valmiusliiton hallituksen jäsenenä. 

Kristinan elämänfi losofi aan sopiikin 
hyvin RUNP liiton kantava ajatus: ”Älä 
ajattele, mitä isänmaa voi antaa sinulle, 
vaan mitä sinä voit antaa isänmaalle”.

  Sirkka Ojala

Lisätietoa liiton toiminnasta löytyy 
www.runp.fi -sivustolta.

Pitääkö suomesta olla huolissaan
”Maailma muuttuu Eskoseni.”

Lainalause, mutta totisinta totta – 
maailma muuttuu!

Myös kielenkäytön maailma ja kie-
lelliset tavat muuttuvat. Onko se sit-
ten paha vai hyvä? 

Pienen valtion eräs sanaton voima 
on oma kieli ja kulttuuri. Kun isot 
valtiot harjoittavat ekspansiivisia val-
tapyrkimyksiä laajemmin ja nopeasti 
tai aikojen saatossa hitaasti, vaikute-
taan usein myös kohdemaan kieleen 
ja kulttuuriin.

Kielellinen kehitys on itsessään 
luonnollista ja muuttuu ajan myötä 
muutenkin. Uusia sanoja syntyy kek-
sintöjen ja kulttuurin eri osien kehit-
tymisen myötä. Tunnetuimpia suo-
malaisia uudissanoja lienevät hyrysysy 
(auto), ylämummo (kiekkomaalin ylä-
kulmaan tarkasti ammuttu laukaus) ja 
sydäniskuri (defi brillaattori).

Karmivia esimerkkejä vieraan kielelli-
sen muokkauksen vaikutuksesta näkyy 
sen sijaan arjen kommunikaatiossa. Pi-
tääkö suomesta kielenä olla huolissaan? 
Emme ehkä ihan heti huomaa tietoko-
neiden automaation tuomaa kielellistä 
iettä, mutta se on totisinta totta arjes-
samme.

Ohjelmistokehittäjät käyttävät su-
meilematta hyväkseen omaa kulttuu-
ritaustaansa ja tuputtavat sellaisia oh-
jelmia markkinoille, jotka taipuvat 
omaamme varsin kehnosti. Ei ole siis 
mikään ihme, että oma kielemme mu-
kautuu helposti – ja vähitellen – lähem-
mäs vierasta kulttuuria.

Liittokokousvuoden huumassa tu-
tustuin vertailun vuoksi valtakunnal-
listen maanpuolustusjärjestöjen koko-
usmateriaalien antiin niin piiri- kuin 
liittotasolla. Asiat tulivat ymmärretyik-
si – kyllä – mutta jokainen esitys olisi 

kaivannut editoivaa otetta ja kielellistä 
kohennusta, joku vähemmän toinen 
enemmän. Parhaat piteet sai arviossani 
yllättäen RESUL, jonka paperit olivat 
lähes virheettömät!

Näin sen tietysti pitääkin olla: yhdis-
tystasolla dokumentit voivat olla sinne 
päin, kunhan asiat vain kirjataan ylös. 
Piiritasolla vaatimukset kasvavat oikea-
kielisyyden lisääntymisen lisäksi jo do-
kumenttien ulkoasun esteettisyyteen. 
Liittotasolla pitäisi tekstin olla jo vir-
heetöntä ja selkeää ja ulkoasunkin prii-
maa.

Reserviläisliitto on osin ulkoistanut 
tiedotustaan mediatoimistolle ja uuti-
sointi on ollut valtakunnan mediois-
sa myönteisessä nosteessa. Kuitenkaan 
se ei ole auttanut kielellisen kirjallisen 
ulkoasun kehityksessä, vaan se on sor-
tunut samoihin sudenkuoppiin kuin 
muut vastaavat tahot. Tämä johtunee 

automatisoiduista kirjoitusohjelmis-
toista, joita ei ole perusasetuksiltaan 
nollattu. Kysymys kuuluu, pitääkö 
suomea kirjoittaa suomeksi vai esi-
merkiksi amerikanenglanniksi? 

Lappeenrannan kokouksiin tuotet-
tiin äkkilukemalta yleiseen jakeluun 
liittotasolla tekstiä, jossa oli pahim-
millaan satoja virheellisiä merkkejä 
yhdyssanoista ja sanaliitoista puhu-
mattakaan!

Äidinkielen vaaliminen on tärke-
ää. Maanpuolustus ja etenkin vapaa-
ehtoinen maanpuolustus on tärkeää. 
Ei suometuta! Ei anneta ulkopuo-
listen, näkymättömien toimijoiden 
vaikuttaa kielemme kehitykseen; 
luetaan ja kirjoitetaan suomea ja teh-
dään Suomesta entistä parempi maa 
asua ja olla!

  Jaakko Lampimäki
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Hämeenkyröläinen majuri Ari Paukku-
nen johtaa jatkossa Pirkanmaan Reser-
viupseeripiiriä. Asia varmistui Pälkä-
neellä pidetyssä piirin syyskokouksessa 
yksimielisesti. 

1. varapuheenjohtajaksi valittiin kap-
teeni Mikko Hörkkö Tampereelta ja 2. 
varapuheenjohtajaksi yliluutnantti Mik-
ko Ritakallio Kangasalta.

Toimintasuunnitelma nuijittiin pöy-
tään niin ikään selvin sävelin: 

tavoitteena on, että jokainen piirin 
alueella oleva jäsen osallistuisi vuosittain 
vähintään yhteen vapaaehtoiseen kerta-
usharjoitukseen, yhdelle MPK:n kurs-
sille, piirin alueella toimivan kerhon jär-
jestämään toimintapäivään tai muuhun 
vastaavaan tapahtumaan. Piiri tukee 
myös alueellaan toimivien reserviupsee-

riyhdistysten ampumakouluttajatyötä 
yhdessä RUL:n kanssa.

Edelleen piirin tavoite on, että jokai-
sen reserviupseerin on helppo lähteä 
mukaan kohottamaan kenttäkelpoisuut-
taan ja parantamaan sotilastaitojaan pii-
rin alueella järjestettävissä maanpuolus-
tushenkisissä tapahtumissa.

Piiri järjestää myös Hämeen Hölkkä 
-juoksutapahtuman elo-syyskuun vaih-
teessa. 

Piiri osallistuu tarvittaessa upseeri-
joukkueillaan ja -partioillaan liitto-, pii-
ri- ja paikallistason sotilaallisiin tapahtu-
miin. 

Piiri kannustaa jäsenyhdistyksiään ak-
tiiviseen jäsenhankintaan ja yhteyden-
pitoon jäsenistöönsä. Piiri suunnittelee 
ja toteuttaa vuoden 2017 aikana Vän-

Ari Paukkusesta 
RU-piirin puheenjohtaja

Pälkäneen syyskokous ei murskannut reserviupseeripiirin osanottajaennätyksiä. 12 valtakirjaedustajaa piirin 23:sta yhdistyksestä ei anna oikeaa kuvaa muuten niin aktiivisesta 
piiritoiminnasta. Kokouksen avasi RUL:n liittovaltuustoon Jaakko Lampimäen tilalle siirtyvä piirin pj Jorma Suonio. 

Reserviupseeripiirin kokouksen puhetta johti jämä-
kästi Pälkäneen paikallisyhdistyksen pj, kapteeni 
Vesa Mellavuo. 

  Pälkäneen oma reserviläiskuoro oli virittänyt 
kappaleensa syyskokouksen ohjelmaan oivallisesti.

rikkipäivän yhdessä Puolustusvoimien 
ja MPK:n kanssa sekä useita alueellisia, 
yhdistysten omia Toimintapäivä -tapah-
tumia jäsenistön ja erityisesti nuorten 
upseerien tavoittamiseksi ja saamiseksi 
mukaan aktiiviseen toimintaan.

Syksyllä 2017 järjestetään Studia Ge-
neralia -luentosarja yhdessä Tampereen 
yliopiston, Tampereen kaupungin toisen 
asteen koulutuksen ja Tampereen seu-
dun työväenopiston kanssa Suomi 100 
vuotta -teemaan liittyen.

Piirin neuvottelukunta kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta ainakin kerran 
vuodessa.

Piirin tiedotusvälineenä toimii piiri-
lehti Pirkan Viesti. 

Syyskokous päätti myös piirin edusta-
jien valinnoista liiton toimielimiin. Liit-
tohallitukseen valittiin edustajaksi tule-
va puheenjohtaja majuri Ari Paukkunen. 
Liittovaltuustoon liittokokouksen pää-
tettäväksi ja ehdolle valittiin Hannu 
Jokinen Mäntästä, Mikko Ritakallio 
Kangasalta ja Jorma Suonio Tampe-
reelta. Heidän varamiehikseen valittiin 
Markku Kinnanen Sastamalasta, Jussi 

Pohjala Orivedeltä ja Hannu Komppa 
Tampereelta.

Paikalla oli peräti 12 valtakirjaedusta-
jaa piirin 23:sta yhdistyksestä!

Esitelmän reservipiirien syyskokous-
tapahtumassa piti Pirkanmaan Aluetoi-
miston uusi päällikkö evl Marko Ala-
 mäki. 

Tilaisuudessa upseeripiirin 1. varapu-
heenjohtaja kapteeni Jaakko Lampimä-
ki sai vastaanottaa tasavallan presidentin 
4.6. myöntämän Suomen Leijonan rita-
rimerkin.

Yleisesti ottaen Pälkäneen reserviyh-
distyksien järjestämään kokoustapah-
tumaan oli nähty paljon vaivaa ja se oli 
esityksiltään ehyt ja kokousväkeä viih-
dyttävä. Tällaisiin tapahtumiin olisi 
hyvä saada mukaan myös sellaisia nuo-
ria yhdistysten edustajia, jotka voisivat 
ammentaa esimerkillä saatua protokol-
latietoa paikallisten tapahtumien idea-
riiheen.

Piirin syyskokouksen puhetta johti 
ryhdikkäästi kapteeni Vesa Mellavuo.

  Jaakko Lampimäki
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Pirkan Viesti 5  2016

Hämeenkyrön yhdistyksen puheenjohtaja, majuri Ari Paukkunen (vas.) johtaa jatkossa 
myös Pirkanmaan Reserviupseeripiiriä, majuri Jorma Suonio Tampereen yhdistyksestä 
onnittelee seuraajaansa. Paukkunen valittiin tehtävään ilman vastaesityksiä yksimieli sesti.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtajalle kapteeni Jaakko Lampimäelle luovutettiin piiri kokousjuhlassa 
tasavallan presidentin 4.6. myöntämä Suomen Leijonan ritarimerkki. Kuva: Aapo Nurmi.

Pälkäneläinen teinipoika Pyry Vaismaa näytti, mistä 
puusta suomalainen nuori on veistetty. Omintakeinen, 
itsetehty, isänmaallinen teksti ja sujuva lausunta valloitti 
kuulijoiden sydämet. 

Letkeällä laulannalla on sijansa reserviläisjuhlien osana. Taitava laulaja ja kitara ovat osa 
suomalaista asevelikulttuuria. Pälkäneen juhlassa kokousväkeä viihdytti muutamalla mu-
kavalla kappaleella Aimo Kokkola. 

Maanpuolustusjuhlan yleisöä. Kuva: Raimo Ojala.
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MPK:n kevään 2017 kursseja PirkanmaallaMPK:n kevään 2017 kursseja Pirkanmaalla

Palkitsemiset vuonna 2016 (26.11.2016)

3. 5.2. TALVITAIDOT
• kurssilla opetellaan toimintaa maastossa 

kylmänä vuodenaikana

4. 5.2. MPK:N JOHTAJA  JA 
KOULUTTAJAKURSSIT
• Kurssinjohtajakurssi: antaa valmiudet toi-

mia MPK:n kursseilla kurssinjohtajana
• Huoltopäällikkö ja vääpelikurssi: antaa 

valmiudet toimia kurssien vääpelinä
• Kouluttajakurssi: antaa oikeuden toimia 

MPK:n kursseilla kouluttajana

4. 5.2. EPÄSUORAN TULENKÄYTÖN 
KURSSI
• kurssilla koulutetaan epäsuoran tulen-

käytön perusteita

10.3. PUOLUSTUSVOIMIEN 
B AJOLUPAKURSSI
• illan aikana kurssilaiset saavat perus-

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

10. 12.3. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 1
• kurssilla opetellaan taistelijaparin taiste-

luensiavun perusteita 

10. 12.3. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekä-

sittelyn ja ammunnan perusteet 

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

käyttöä

7. 9.4. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille 

opetetaan maasto- ja erätaitoja

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

suunnistuksen perusteita

22. 23.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 1 
• kurssin tavoitteena on kehittää osallistuji-

en valmiuksia toimia esimiehinä ja ihmis-
ten johtajina

13. 14.5. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 2 
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 

kurssille. Kurssi on avoin kaikille omien 
esimies- ja johtamistaitojen kehittämises-
tä kiinnostuneille.

12. 13.5. TURVALLISESTI VESILLÄ, 
PELASTAMINEN JA ENSIAPU 
• kurssilla opetellaan pelastamista ja ensi-

apua vesistöolosuhteissa.

19. 21.5. KEVÄT PIRKKALA, 
VIISI ERI KURSSIA
• Tilannekeskus: opetellaan tilannetietoi-

suuden ylläpitoa
• Huollon kurssi: opetellaan kurssien va-

rustamista ja muonittamista
• Kohteensuojaus: perehdytään kohteen-

suojaamisen perusteisiin
• Hajautetun taistelun kurssi: kurssilla har-

joitellaan sissitoimintaa
• Jalkaväkikurssi: kurssilla koulutetaan jal-

kaväkitaistelun perusteita

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

johtama naisille suunnattu maastotaito- 
ja vaelluskurssi.

26. 28.5.  ERITYISRYHMIEN 
TURVAKURSSI 
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvam-

maiset. Kurssilla opetellaan arjen turval-
lisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien 
toimintaan.

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

TERVETULOA MUKAAN!

MPK:n rautaisella mitalilla palkittiin 
• Mikko Hörkkö
• Jarno Hakanen
• Harri Kulmala
• Petteri Linder
• Petri Borg
• Jouni Kukkonen
• Roope Kiiala
• Ville-Matti Heiskanen
• Topi Jaakonaho

Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön stan-
daarilla palkittiin 
• Mika Haaparanta
• Jarkko Järvinen
• Kimmo Topi
• Iltalinjalla hanke

Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön vuoden 
kouluttajaksi valittiin Matti Riipinen (Pirkan-
maan kiertopalkinto).

Hämeen piirin vuoden kouluttajaksi valittiin 
Mikko Turunen (kunniapalkinto)

Muut kouluttaja palkinnot
• Juha Happonen
• Matti Kivijärvi
• Jarmo Kovanen
• Matti Rouhiainen
• Eliisa Suutari
• Jaakko Uusitalo

Jarmo Kovanen pitää koulutusrastia lähitaistelukurssi 2:sella. Kuvat: Juha Happonen. Kimmo Topi antaa ensiapukoulutusta erityisryhmien turvakurssilla.

Perinneradiotapahtuma No. 23 
järjestettiin itsenäisyyspäivänä
Mukana itsenäisyyspäivän historial-
listen sotaradioiden radiotapaami-
sessa oli useita asemia Pirkanmaal-
ta ja lähialueilta mm. JuuRes asema 
Lylyssä, Lempäälän Reserviläisten 
ja Pirkanmaan Viestikillan Lem-
päälässä, OH2S Ikaalisissa, sekä 
OH6QR/S Ähtärissä. Tapahtuman 

suosio kasvaa, aalloilla oli ruuhkaa. 
Perinneradioharrastus on oiva tapa 
ylläpitää liikennöintitaitoja haastavis-
sa olosuhteissa ja haastavalla vanhalla 
kalustolla.

  Tero Ahtee

Kuvassa Vexi (OH3LB) on liikennöimässä VRFK-radiolla (vuosimalli 1943).
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Pirkanmaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

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

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
11.11.2016 pidetyssä ylimääräisessä ko-
kouksessa päätettiin yksimielisesti toteut-
taa MPK:n organisaatiomuutos ja henki-
löstömitoitus. Organisaatiomuutos astuu 
voimaan vuoden vaihteessa 1.1.2017 al-
kaen. Muutoksen perussyy on valtion-
avun tason vuosittainen epävarmuus. 
Mikäli MPK:n määrärahan taso laskee 
400 000 euroa, koulutuksemme taso las-
kee vuonna 2017 jopa 15 –20 000 henki-
löä tähän vuoteen verrattuna.

Suurin muutos on koulutus- ja tu-
kiyksiköiden lakkauttaminen. Hämeen 
maanpuolustuspiirissä toiminta jat-
kuu kuitenkin jokaisella paikkakun-
nalla koulutuspaikkojen johdolla. 
Vastaamme koulutuskysyntään uudel-
la joustavammalla henkilöstöraken-
teella.

MPK:ssa säilyy piiriorganisaatio, jo-
hon keskitetään hallinnolliset tehtävät. 
Hämeen piirin toimintaa johtavat alle-
kirjoittanut piiripäällikkönä Tampereen 
piiritoimistosta sekä apulaispiiripäällikkö 
Jorma Halme ja koulutussihteeri Anne 
Seulanto Hattulan piiritoimistosta. 

MPK:n organisaation muutos

MPK:n strategian edellyttämä maa-
kunnallinen läsnäolo toteutetaan perus-
tamalla Hattulan, Lahden, Tikkakosken 
ja Tampereen koulutuspaikat. Koulutus-
paikkojen tehtävien ja tarpeen mukaan 
rekrytoidaan käytössä olevien resurssien 
mukainen määrä suoritepalkkaisia 
koulutuspäälliköitä. Koulutuspaikat 
vastaavat koulutuksen toteuttamisesta 
omissa maakunnissaan. Koulutuspaik-
kojen vanhimpina koulutuspäällikköinä 
toimivat Aarne Kumpulainen (Lahti), 
Sauli Mäentausta (Hattula), Riku Ten-
hunen (Tikkakoski) ja Harri Nummela 
(Tampere). 

Koulutuksen suunnittelusta annetaan 
tarkentavat ohjeet, kun valtionavustuk-
sen taso on selvinnyt. Puolustusvoimien 
tilaama koulutus toteutetaan jatkossakin 
täysimääräisenä. Vuoden 2017 suunni-
teltujen kurssien toteuttamismahdolli-
suudet tarkistetaan huomioiden piirin 
lopullinen rahoituskehys.  

Sotilaallisten kurssien osalta seuraa-
van vuoden koulutus suunnitellaan yh-
teistoiminnassa aluetoimistojen kanssa. 
Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen 

osalta piirin tavoitteena on yhteen so-
vittaa eri toimijoiden toimintoja ja opti-
moida siten kaikkien toimijoiden resurs-
sien käyttöä. Piirin roolina on toimia 
kaikkien järjestöjen koulutusalustana. 

Muutos on myös mahdollisuus! Meillä 
on uudesta toimintamallista jo erinomai-
nen esimerkki, kun viime syksynä lakkau-
tettiin Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan yk-
siköt ja muodostettiin Saimaan yksikkö. 
Uudessa Saimaan yksikössä toiminta on 
jopa kehittynyt kuluvan vuoden aikana. 

Jokainen MPK:n sitoutunut toimija, 
vapaaehtoinen ja koulutuksissa kävijä 
on tärkeässä asemassa muutoksessa. Laa-
dukkaan maanpuolustus- ja kokonais-
turvallisuuskoulutuksen tarjoaminen on 
tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan va-
rautumista. Jokaisen panosta tarvitaan 
edelleen.

Lähtekäämme siis luottavaisina vuo-
teen 2017!

  Matti Eskola
Hämeen maanpuolustuspiirin 

piiripäällikkö

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Toimintavuosi paketissa – kohti valoa kaamoksen kautta

Ilmapuolustuspiirin läntinen koulu-
tusalue paketoi koulutusvuoden pe-
rinteisessä palaute- ja suunnittelutilai-
suudessa marraskuun puolessa välissä. 
Koulutusalue suoritti sille annetut teh-
tävät erinomaisesti. Kurssit toteutet-
tiin ammattitaitoisesti ja koulutetta-
vien antama palaute oli kiitettävää. 
Suurin voimainponnistus oli keväällä 
järjestetty Sääksi 2016-harjoitus. Yh-
teistoiminta Satakunnan lennoston 
kanssa on jatkunut sujuvasti kuluvana 
vuonna. Uusien kasvojen mukaan tu-
leminen lennostossa ei näkynyt min-
käänlaisena notkahduksena. Len-
noston ammattitaitoinen henkilöstö 
kaikilla toimialoilla on ollut koulu-
tusalueen kouluttajien tukena hienolla 
tavalla.

Eräs hieno ja merkittävä palaute on 
tullut muiden koulutusalueiden kou-
luttajilta. Sitoutuneet kouluttajat ovat 
toimineet kiitettävästi myös muilla 
koulutusalueilla tukemassa Ilmapuo-
lustuspiirin koulutusta. Samalla se on 
merkki siitä, että koko järjestelmä toi-
mii, ja että tiedon ja taidon siirtämistä 

tapahtuu suunnitellulla tavalla kokeneil-
ta kouluttajilta uusille voimille. Länti-
sen koulutusalueen lentokonetekniikan 
tiimi on ollut toimialana uranuurtajana 
koulutuksen ja osaamisen ”kuljettajana” 
kuluneena vuonna. Heille kuuluu iso 
kiitos poikkeuksellisesta aktiivisuudesta 
vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulu-
tuksessa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
organisaation muutokset eivät juuri-
kaan muuta Ilmapuolustuspiirin suun-
niteltua toimintaa vuonna 2017. Halu-
an muistuttaa kaikkia toimijoita siitä, 
että vapaaehtoisuudessa ja pyyteettö-
mässä tekemisessä on onnistumisen 
avain – ei organisaatiorakennelmissa. 
Läntinen koulutusalue poistuu termi-
nä käytöstä ja toiminta jatkuu koulu-
tuspäällikön johdolla Pirkkalan koulu-
tuspaikassa. Vuoden 2017 koulutuksen 
suunnittelu on aloitettu ja jatkuu tam-
mikuussa. Päätapahtuma on Sääksi 
2017-harjoitus, jossa on suunniteltu 
toteutettava useita kursseja vapaaeh-
toisten kouluttajien ammattitaitoisella 
koulutuksella.

On tullut aika hengähtää ja siirtää har-
rastukset joulutauolle. Viettäkää rauhal-
lista joulun aikaa läheistenne kanssa ja 
kerätkää voimia uuden vuoden uusil-
le uurastuksille niin työelämässä kuin 
maanpuolustusharrastuksissa.

Onnittelen 6.12.2016 kaikkia ylen-
nettyjä ja erilaisilla huomionosoituksilla 
palkittuja maanpuolustajia. Ansiomerk-
kinne tulevat ansioista ja ylennyksenne 
kertovat osaamisenne menestyksekkäästä 

kehittymisestä sotilaina sekä paikas-
tanne sotilasjohtamisjärjestelmässä. 

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Paku
  Ari Pakarinen

koulutuspäällikkö
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
ari.pakarinen@mpk.fi 



12

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

Kannen valokuva: 
Kansalaisjärjestöjen lippulinna itsenäisyys-
päivän ohimarssilla Tampereella.

Kuva: Raimo Ojala 2016

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Hannu Jokinen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio

Ulkoasu
Maisan paja

Paino
Lehtisepät Oy

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

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2017:

Viisi suurta maanpuolustusjärjestöä 
kohtaisivat yhteisessä Lappeenrannassa 
järjestetyssä kokoustapahtumassa 19.- 
20. marraskuuta. Reserviläisliitto, Suo-
men Reserviupseeriliitto, Reserviläis-
urheiluliitto, Maanpuolustuskiltojen 
liitto ja Maanpuolustusnaisten liitto pi-
tivät syyskokoustapahtumansa yhteisen 
otsikon alla – Jalustintuntumalla. 

Reserviläisliiton syyskokous alkoi su-
rullisella ja haikealla hetkellä, kun ko-
kousväki muisti edesmennyttä liiton 
kunniajäsentä, Veikko Hakalaa. Hä-
net tunnettiin vahvana vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tekijänä niin Ete-
lä-Pohjanmaalla kuin Reserviläisliiton 
varapuheenjohtajanakin. Monet muis-
tavat hänet miehenä, joka tarkoin pun-
nitsi ja mietti maanpuolustusasioita ja 
toi ne vakaasti pohjalaisella korostuk-
sellaan kaikkien tietoon. 

Reserviläisliiton syyskokouksella oli 
tavanomaisten asioiden lisäksi kaksi 
isoa asiaa päätettävänään: puheenjohta-
jan vaali ja sääntömuutos. Sääntömuu-
tos, joka Seinäjoen kevätkokouksessa 
kaatui, taisi hieman jäädä puheenjohta-
javaalin varjoon. Kummatkin asiat saa-
tiin kuitenkin päätökseen. Puheenjoh-
tajan valinnassa tarvittiin vaali, mutta 
sääntömuutos meni hallituksen esityk-
sen mukaisesti.

Neljä ansiokasta reserviläistä tavoitte-
li kuluneen syksyn aikana Reserviläislii-
ton puheenjohtajuutta. Mukana olivat 

Jalustintuntumalla – 
viiden maanpuolustusjärjestön 
yhteinen kokoustapahtuma

Mika Kari kansanedustaja Lahdesta 
SDP:n riveistä, Kari Kulmala kansan-
edustaja Rääkkylästä perussuomalaisis-
ta, Jari Multisilta professori Porista ja 
Ilpo Pohjola kehityspäällikkö Liperis-
tä. Kaikilla heillä oli hyviä ajatuksia ja 
vilpitön ajatus viedä Reserviläisliittoa 
eteenpäin ja pitäen liittomme maan 
johtavana maanpuolustusjärjestönä.

Mielenkiintoisia kohtaamisia ja kes-
kusteluja oli käyty puheenjohtajaeh-
dokkaiden ja jäsenten keskuudessa 
piireissä. Pirkanmaallakin kaikki eh-
dokkaat kävivät esittäytymässä ja ker-
tomassa itsestään ja ajatuksistaan va-
paaehtoisesta maanpuolustustyöstä.  
Lappeenrannassa ennen varsinaista ko-
kousta ehdokkailla oli vielä tilaisuu-
tensa, kun istuva puheenjohtaja Mik-
ko Savola johti ehdokaspaneelia, jossa 
kiperät kysymykset niin puheenjohta-
jalta kuin yleisöltäkin saivat hyviä vas-
tauksia. Kokouksessa mukana olleena 
(ilman valtakirjaa) ei voinut etukäteen 
lopputulosta arvata. 

Kokouksessa jaettiin äänestyslippuja 
sen verran, että olisivat riittäneet use-
ampaan kierrokseen ja äänestykseen, 
mutta toisin kävi. Ei yllätys mutta kui-
tenkin: Ilpo Pohjola sai murskavoiton 
132:lla äänellä eikä toista kierrosta tar-
vittu. Uusi puheenjohtaja on monille 
vanha tuttu - Pohjois-Karjalan mies, 
joka aikoinaan oli liiton johdossa va-
rapuheenjohtajana, ja joka nyt parhail-

laan luotsaa Suomessa CISOR-puheen-
johtajuutta. 

Äänestyslipuilla oli varauduttu myös 
sääntömuutokseen, mutta siihen ei ää-
nestystä tarvittu. Viime kevään Seinäjo-
en kokouksen jälkeen liiton hallitus oli 
tehnyt työtä käskettyä ja sääntömuutos-
esitys oli laadittu kevätkokouksen hen-
gen mukaisesti. Sääntömuutoksen jäl-
keenkin liiton hallitus on edelleen suuri, 
mutta kattaa hyvin kentän ja noudattaa 
järjestödemokratiaa. Näkyvin muutos 
meille rivijäsenille on se, että kevätko-
kousta ei enää pidetä. Reserviläisliitto 
siirtyy yhden kokouksen malliin ja vuo-
sikokous pidetään marraskuussa. Sil-
loin hyväksytään edellisen vuoden tilit 
ja päätetään tulevat asiatkin. Toivotaan, 
että yhden kokouksen mallissakin saam-
me runsaasti kokousjoukkoa liikkeelle. 

Vuosikokoustapahtumissa on tärke-
ää olla päättämässä liiton asioista, mut-
ta melkein yhtä tärkeää on saada tava-
ta jäseniä kaikkialta valtakunnasta. On 
mukavaa saada tavata tuttuja, tutustua 
uusiin ihmisiin, kuulla kuulumisia ja 
kertoa oman yhdistyksen onnistumis-
ta. On myös tärkeää, että on olemassa 
forum, jossa liiton johto ja järjestöväki 
kohtaavat toisensa.  Tämän uudetkin 
säännöt sallivat ja uskon, että myös uusi 
puheenjohtajamme pitää tärkeänä kes-
kustelua kentän kanssa.

  Tiina Kokkola          

Lippumarssi perinneratsukoiden johdattamina. Kuvat: Raimo Ojala.
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Suomen Reserviupseeriliitto porskuttaa 
Lappeenrannan liittokokouksen siivittä-
mänä Jalustintuntumalta itsenäisyyden 
juhlavuoteen 2017. Liiton puheenjohta-
jana jatkaa seuraavat kolme vuotta salo-
lainen kapteeni Mikko Halkilahti. Hä-
nelle ei esitetty määräaikaan mennessä 
vastaehdokkaita.

Liittokokous valitsi myös liittoval-
tuuston, joka on liiton ylin päättävä elin 
liittokokousten välillä.

Pirkanmaan Reserviupseeripiiriä 
liittovaltuustossa edustavat vuosina 
2017–2019 kapteeni Hannu Jokinen 
Mäntästä, yliluutnantti Mikko Ritakal-
lio Kangasalta ja majuri Jorma Suonio 
Tampereelta. Heidän varamiehiään ovat 
ylil Markku Kinnanen Sastamalasta 
(Jokinen), ltn Jussi Pohjala Orivedel-
tä (Ritakallio) ja maj Hannu Komppa 
Tampereelta (Suonio). 

Jalustintuntumalta juhlavuoteen
Liittovaltuuston viidestä lisäpaikasta 

varaedustajineen käytiin pientä käden-
vääntöä. Äänestyksen jälkeen todettiin, 
että Opiskelijain Reserviupseeripiiri 
(ORUP) sai esittämänsä lisäpaikan ja 
Helsingin piirin henkilöesitys ei saanut 
riittävää kannatusta.

Liittovaltuuston puheenjohtajana toi-
minut majuri Jorma Kallio ei jatka liit-
tovaltuustossa. Näin ollen liittovaltuus-
ton puheenjohtaja vaihtuu ja tuleva 
puheenjohtaja valitaan liittovaltuuston 
varsinaisten jäsenten keskuudesta. Pir-
kanmaa on esittänyt oman ehdokkaan-
sa liittovaltuuston puheenjohtajakisaan 
ja majuri Jorma Suonio on käytettävis-
sä, kun valintaa tehdään joulukuun val-
tuustokokouksessa.

Helsingin Reserviupseeripiirin aloite 
liittokokouksen julkilausumaksi Suo-
men mahdollisen natojäsenyyden vai-

kutuksista sotilaalliselle suorituskyvylle 
herätti vilkasta keskustelua. Äänestyk-
sen jälkeen liittokokous hyväksyi julki-
lausuma-aloitteen luvuin 10 168 ääntä 
puolesta 8 531 ääntä vastaan; 86 ääntä 
äänesti tyhjää. Päätetty julkilausuma on 
luettavissa netissä rul.fi  -sivustolla.

Kokous hyväksyi myös liittovaltuus-
ton tarkentaman kolmivuotissuunnitel-
man vuosille 2017–2019. Liitto nojaa 
toimintansa arvoihin: isänmaallisuus, 
vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. 
RUL on aatteellinen maanpuolustusjär-
jestö, joka edistää toiminnallaan yhteis-
kunnan kokonaisturvallisuutta.

Keskeisiä liiton tehtäviä ovat reser-
viupseerien sotilaallisten tietojen, tai-
tojen ja kenttäkelpoisuuden kehittämi-
nen, jotka edesauttavat kykyä toimia 
erilaisissa kokonaisturvallisuuteen liit-
tyvissä poikkeusolojen tehtävissä. Liit-

to toimii toimintojen edunvalvojana 
ja jäsentensä etujärjestönä sekä kehittää 
yhteistyötä muiden vastaavien yhteis-
kunnallisten toimijoiden kanssa. RUL 
vaalii sotiemme veteraanien henkistä 
perintöä, upseeriperinteitä ja osallistuu 
kansainväliseen reserviupseeritoimin-
taan.

Liitto toimii reserviupseerien, reser-
viupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssi-
teenä sekä tukee yhdistysten jäsenhan-
kintaa ja -huoltoa.

Täydellisen kolmivuotissuunnitelman 
voi lukea RUL:n nettisivuilta osoittees-
ta rul.fi  - tiedostopankki - tiedostot - 
suunnitelmat - kolmivuotisuunnitelma 
2017–2019.

Siinä on tavoitteita hyvään järjestötyö-
hön kerrakseen!

 
  Jaakko Lampimäki         

Lippulinna järjestäytyy marssille Lappeen Marian kirkon pihalla. 

Kahvibuffet Lappeenranta-salin lämpiössä ennen sunnuntain maan-
puolustusjuhlaa. Kuvassa vasemmalta Juha Moijanen, Mariitta Hur-
me, Elina ja Ari Paukkunen. 

Valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa juhlapuhujana oli kenraali 
Jarmo Lindberg. 

Maanpuolustusjuhlan yleisöä.

Maanpuolustusjuhlassa esiintyi Rakuunasoittokunta johtajanaan musiikkimajuri Riku Huhtasalo. 

Seppeleen laski sankarimuistomerkille Etelä-Karjalan reserviupseeripii-
rin puheenjohtaja Veli-Matti Kesälahti.
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Pirkanmaan maanpuolustusväki ko-
koontui perinteiseen itsenäisyyspäivän 
iltajuhlaansa Hämeenkyröön 3. joulu-
kuuta. Koskilinnaan saapuikin jälleen 
runsas joukko iloisia juhlijoita ympäri 
Pirkanmaata. 

Tänä vuonna linnassa juhlivat ta-
savuosiaan Ikaalisten Reserviläise t. 
Juhlapuhujaksi oli saatu MPK:n Il-
mapuolustuspiirin Läntisen koulu-
tusalueen aluepäällikkö, kapteeni 

Koskilinnassa vietettiin 
Ikaalisten Reserviläisten 60-vuotisjuhlaa

Suomen lippu saapui juhlaan Henrikki Sillanpään kantamana. Lippuvartijoina toimivat Pasi Koivunen ja Petri Borg. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

evp Ari Pakarinen. Ari toi puhees-
saan esiin vapaaehtoisen reserviläis-
toiminnan merkityksen ja kertoi 
myös juhlivan Ikaalisten reserviläis-
yhdistyksen toiminnasta. 

Juhlassa muistettiin runsain huo-
mionosoituksin yhdistysten aktii-
vitoimijoita sekä yhteistyökump-
paneita. Ikaalisten Reserviläiset 
kutsuivat yhdistyksensä kunniapu-
heenjohtajaksi Raimo Ojalan, joka 

luotsasi yhdistystä puheenjohtajan 
ominaisuudessa seitsemän vuoden 
ajan. Lisäksi Raimo on ollut yhdis-
tyksen hallituksen jäsen yli kaksi-
kymmentä vuotta.  Vuoden reser-
viläisenä palkittiin Harri Mokkila 
hienolla kiertopalkinnolla.

Virallinen juhlaosuus päättyi yh-
teislauluna laulettuun Sillanpään 
marssilauluun. Illan päätteeksi 
runsasta juhlaillallista sulateltiin 

Reserviläismaja Kyrösjärven rannassa.

tanssin pyörteissä Conttaco Ban-
din säestämänä. Muutamat uska-
liaimmat lähtivät myös ratkomaan 
Ikaalisten Reserviläisten jäsenten 
laatimia visaisia Salonkijotoksen 
kysymyksiä. Jännitystä iltaan toivat 
perinteiset Hämeenkyrön Maan-
puolustusnaisten järjestämät arpa-
jaiset.

  Sirkka Ojala

Ikaalisten Reserviläisten komea puheenjohtajakolmikko (vas). Jussi Luomahaara, yhdistyksen varapuheen-
johtaja Kari Ketola sekä puheenjohtaja Jari Rajasalo.

Harri Mokkila vastaanotti vuoden Reserviläisen kiertopalkinnon. 
Palkinnon luovuttivat Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerhon 
puheenjohtaja Ari Paukkunen ja Hämeenkyrön Reservinaliupseerien 
puheenjohtaja Jarno Valkama.



15

Pirkan Viesti 5  2016

lkaalisissa on pitkät 
sotilas- ja maanpuolustusperinteet
Ikaalisten Reserviläiset ry viettää tänä vuonna 60-vuo-
tisjuhlavuotta. Paikallisesta historiasta voidaan todeta, 
että autonomisen Suomen suuriruhtinaskunnassa vuo-
den 1878 asevelvollisuuslain mukaan perustettiin kan-
sallinen sotaväki, johon kuului muun muassa 8 tarkk’ 
ampujapataljoonaa. Ikaalisten seutu kuului 2.Turun 
tarkk’ ampujapataljoonan reservipiiriin ja alueella toi-
mi 8. Ikaalisten reservikomppania, jonka miehet har-
joittelivat Vatulan kasarmi- ja harjoitusalueella. Niihin 
aikoihin moni Ikaalisten nuori mies suoritti silloi-
sen asevelvollisuutensa juuri kotiseudullaan Vatulassa. 
Koulutusta annettiin kesäaikana niille asevelvollisille, 
jotka eivät joutuneet vakinaiseen väkeen. 

Sittemmin Venäjän keisari ja Suomen suuriruhti-
nas Nikolai II:n antoi ns. helmikuun manifestin sekä 
uuden asevelvollisuuslain heinäkuussa 1901. Suomen 
sotaväen päällikön virka lakkautettiin, suomalaiset 
tarkk´ampujapataljoonat ja reservikomppaniat hajotet-
tiin.

Juhlassa palkittuja (oikealta) Jussi Luomahaara Reserviläisliiton ansio-
risti, Jouko Luotolinna Sininen risti, Henrikki Sillanpää Reserviläisliiton 
kultainen ansiomitali, Jyrki Kihlakaski ja Heikki Virtanen Reserviläisliiton 
hopeinen ansiomitali.

Juhlapuheen piti kapteeni evp Ari Paka-
rinen.

Maanpuolustusväen toivotti tervetulleeksi juhlivan yhdistyk-
sen puheenjohtaja Jari Rajasalo.

Kannat nousivat kohti kattoa, kun Conttaco Band johdatti juhlaväen 
tanssin pyörteisiin juhlaillan päätteeksi.

Kauniisti katetut pöydät odottavat juhlaväkeä. Kutsuvieraspöydässä on juhlivan yhdistyksen standaari.

Ikaalisten maanpuolustusperinteisiin liittyvät myös 
seudun miesten osallistuminen Suomen sotiin 1939 - 
1945. Ikaalisten Reservinaliupseerit ry:tä olivat perus-
tamassa pääosin rantamalla palvelleet aliupseerit 50-lu-
vun puolivälin jälkeen.  

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ei tuolloin ollut 
helppoa eikä siitä saanut osakseen kiitosta. Se oli teki-
jöilleen pikemminkin yhteiskunnallinen rasite. 

Toiminnan tukemiseksi, erilaisten tilaisuuksien piris-
tämiseksi ja monipuolistamiseksi perustettiin vuonna 
1965 yhdistykseen Naisosasto, joka omalta osaltaan li-
säsi myös toiminnassa mukana olevien määrää. Toime-
liaat naiset järjestivät talkoita, myyjäisiä, tilaisuuksia ja 
keräyksiä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Naisten tuki 
on ollut koko yhdistyksen historian ajan tarpeellinen 
ja korvaamaton lisä erilaisten toiminnan muotojen jär-
jestämisessä. 90-luvulla naisosasto erkani omaksi yhdis-
tyksekseen. 

Nykyisin yhdistys tunnetaan Ikaalisten Reserviläi-

set ry:nä. Toiminnan painopistealueet ovat kuitenkin 
säilyneet pääosin samoina vuosikymmenien ajan. Am-
munta, maastotoiminta, retket ja tutustumiskäynnit 
sekä aatteellinen toiminta esimerkiksi kunniavartioi-
den muodossa muodostaa keskeisen osan toiminnasta. 
Veteraanityö ja perinteen vaaliminen on reserviläisyh-
distysten kunniatehtävä. Sinänsä jo liittymällä reservi-
läisyhdistyksen jäseneksi voi ilmaista oman maanpuo-
lustustahtonsa. Aktiivista osallistumista toimintaan ei 
edellytetä. 

Reserviläisen omaehtoinen toiminta tehostuu reser-
viläisyhdistyksen jäsenenä, ja yhdistyksen kautta 

voi saada lisää mahdollisuuksia sotilaallisten taitojen 
opiskeluun tai harjoitteluun. Harjoittelu yhdessä mui-
den reserviläisten kanssa tekee harjoittelusta suunni-
telmallisempaa ja ryhmän tuki auttaa jatkamaan, jos 
motivaatio alkaa hiipua. Oman reserviläisyhdistyksen 
kautta on mahdollisuus osallistua myös joukkuelajien 
kilpailu- ja kuntoliikuntatapahtumiin. 

Vapaaehtoinen maanpuolustus on koko kansan asia 
ja sen kautta myös nuoret ja naiset voivat osallistua yh-
distyksen toimintaan. 

Nykyisin on julkisuudessakin näkyvästi esillä kunto-
liikunnan merkitys yleiselle hyvinvoinnille ja jaksami-
selle. Reserviläisyhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja 
ovat liikuntaan ja erityisesti maastoliikuntaan liittyvien 
tapahtumien järjestäminen.

Yhdistyksen kokoontumistilana toimii yhdessä Ikaa-
listen Reserviupseerikerhon kanssa puoliksi omistuk-
sessa oleva maja Kyrösjärven rannassa. Pihapiirissä on 
myös sauna ja talousrakennus. Reserviläismaja on yh-
distyksen toiminnan näkyvä ponnistus ja jäsenet ovat 
osallistuneet aktiivisesti talkootöihin ja luovuttaneet 
osaamistaan, rakennusmateriaalia ja lukuisia työtunteja 
yhteisen toiminta- ja virkistyspaikan hyväksi. 

Reserviläisyhdistysten keskeinen toimintamuoto on 
ammunta. Ikaalisten Reserviläiset hyödyntää toimin-
nassaan Vatulan Ampumaurheilukeskuksen ratoja. 

Ikaalisten Reserviläisten ikäjakauma on laaja, kuiten-
kin prosentuaalisesti (28 %) suurimman ryhmän muo-
dostaa 31 – 40 vuotiaat. Erityisesti nuorempia ikäluok-
kia kaivataan toimintaan mukaan. Jäsenmäärä on viime 
vuodet vakioitunut 150 henkilön paikkeille. Yhdistyk-
sen jäsenyys on mahdollinen kaikille 15 vuotta täyttä-
neille Suomen kansalaisille.

  Raimo Ojala
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TULENTEKOPÄIVÄ TEISKON TAKAMETSISSÄ 

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää 
LOPPIAISEN AIKAAN 6.1.2017 

Tulenteko-teemapäivän Teiskon takametsissä.

Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja, sekä 
tietenkin tulentekoa pelkällä puukolla ja tulitikuilla.

Paikalle voi saapua jo torstaina, ja voi lähteä vasta 
lauantaina, eli on mahdollista viettää kaksikin yötä 

maastossa testaten omia varusteitaan ja majoitteitaan.

Omat eväät mukaan; jos saat tulen syttymään niin voit 
vaikka keittää vettä tai paistaa makkaraa nuotiolla.

HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen.

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

Merivoimat rantojemme ja 
kauppamerenkulun turvana

 Varovasti portaissa Katanpään kannella. Kuvat: Pasi Alho ja Kalervo Sipi Kenraali ja kenraalin poika. Kalervo Sipi ja Hans Adolf 
Ehrnrooth.

Täysi linja-autolastillinen Pirkanmaan 
Maanpuolustusyhdistyksen jäseniä, vah-
vistuksenaan Tampereen Reserviupseeri-
en ja Tampereen Reserviläisten seniorit, 
suuntasi kauniin aurinkoisessa syyssääs-
sä tutustumisretkensä Turkuun Meri-
voimien esikuntaan Heikkilään sekä 
Rannikkolaivastoon Pansioon. Moni 
matkalainen totesi ilmoittautuessaan 
lähtevänsä virkistämään varusmiesajan 
muistojaan. 

Jo menomatkalla saimme esimaksua 
Heikkilän kasarmialueesta puheenjohta-
jamme kenrm Kalervo Sipin kertoessa 
pitkästä ja monivaiheisesta sotilasuras-
taan, johon Turku ja Heikkilän kasarmi 
liittyivät noin 14 vuoden ajaksi. Myös 
hän on suorittanut siellä varusmiespal-
veluksensa. Se tapahtui vuosina 1965 
- 66. Vuonna 1992 hän palasi Varsi-
nais-Suomen Ilmatorjuntarykmenttiin 
komentajaksi mm. käynnistäen siel-
lä silloin Ilmatorjuntaohjus 90 Crotale 
NG -järjestelmän käytön ja koulutuk-
sen. Hän toimi rykmentissä aina vuoden 
1996 loppuun saakka. 

Heikkilän kasarmien monivaiheinen 
historia alkaa armeijan tiloina jo vuodes-
ta 1915, jolloin siellä aloitti Itämeren Lai-
vaston lentoasema. Sen jälkeen siellä on 
koulutettu mm. soittokuntaa, jalkaväki-

rykmenttiä, jalkaväkiprikaatia, ilmator-
juntapatteristoa, ilmatorjuntarykmenttiä, 
rannikkorykmenttiä ja autokomppaniaa. 
Viimeisimpinä siellä ovat toimineet mm. 
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunta 
sekä tänä päivänä Merivoimien Esikunta 
ja Turun aluetoimisto. Lisää näistä kaikis-
ta kuulimme sitten perillä.

Heikkilässä isäntänämme toimi Meri-
voimien esikunnan kansliapäällikkö evl 
Hans Adolf Ehrnrooth. Hän esitteli lu-
kuisin kuvin Merivoimien toimintaa. Sen 
kolme päätehtävää ovat merialueiden val-
vonta ja alueloukkauksien torjuminen, 
meriyhteyksien turvaaminen sekä merel-
listen hyökkäysten torjunta. Sangen laaja 
tehtäväkenttä, kun merirajaa maallamme 
on paljon. Muutaman vuoden takainen 
puolustusvoimauudistus tiesi muutoksia 
myös Merivoimissa, jonka toiminta tässä 
yhteydessä keskitettiin Heikkilän varus-
kunta-alueelle. Henkilöstön vähentyessä 
30 % painopiste siirtyi operatiiviseen toi-
mintaan, joitakin joukkoja lakkautettiin 
ja uusina perustettiin Rannikkolaivasto ja 
Rannikkoprikaati. Merivoimat kouluttaa 
vuosittain 3200 varusmiestä ja 1700 re-
serviläistä ja henkilökuntaa on n. 1400. 
Vain vajaa puolet varusmiehistä pääsee 
palvelemaan laivoilla. Pääkalustonaan sil-
lä ovat sotalaivat (alusten kirjo on runsas 

ja muistaakseni miinalaiva on jo poistet-
tu käytöstä!), mutta myös öljyntorjunta-
aluksia löytyy. 

Merivoimilla on edessään pikainen ka-
luston uusimistarve, kun nykyinen alkaa 
olla elinkaarensa päässä. Suunnittelussa 
on aluskanta työnimellä Laivue 2020, 
joka on Merivoimien kehitystyön pää-
hanke. Kuinka ollakaan, vierailuamme 
seuraavana päivänä uutisissa kerrottiin 
kyseisen aluskannan tilaamisesta koti-
maiselta telakalta. 

Merivoimilla, kuten muillakin puo-
lustushaaroilla, on myös kansainvälisiä 
tehtäviä, viimeisimpinä miinalaiva Poh-
janmaan ruokakuljetusten suojaus ja 
merirosvojen jahtaaminen Aadeninlah-
della sekä ihmissalakuljettajien kiinniot-
to-operaatio Välimerellä.

Isäntämme kasarmialueen esittelystä 
kävi ilmi, että puheenjohtajallamme on 
säilynyt alueen historiatiedot varsin hy-
vin tallessa. Itse asiassa Wähä-Heikkiläs-
sä oli sotilaallista toimintaa jo Ruotsin 
vallan aikana aina vuodesta 1557 alkaen. 
Olipa hänen ”puumerkkinsäkin” siellä 
näkyvissä, sillä sieltä löytyi oikein Sipin 
nimikkorakennus. Historiallisen kasar-
mialueen tulevaisuus näyttää synkältä. 
Pikku hiljaa on Puolustusvoimat luopu-
nut rakennus rakennukselta ja toiminta 
siirretty muualle. Lähivuosina toiminta 
loppuu maanpäällisissä rakennuksissa 
lähes kokonaan ja kiinteistöt jäävät Se-
naatti-kiinteistön omistukseen. 

Vielä pikainen vilkaisu todella upeaan, 
Museoviraston suojelemaan Merivoi-

mien Esikunnan rakennukseen ja sitten 
siirryimme Rannikkolaivastoon Pansi-
oon. Siellä isäntänämme toimi komkapt 
Keijo Karila. 

Rannikkolaivasto on yksi neljästä Me-
rivoimien joukko-osastosta. Se toimii 
Pansiossa ja Upinniemessä. Rannikko-
laivasto on siitä poikkeuksellinen jouk-
ko-osasto, että siellä on aluksilla palkat-
tua henkilökuntaa 2/3 ja varusmiehiä 
vain 1/3. Se onkin palkatun henkilös-
tön osalta Merivoimien suurin joukko-
osasto. Lyhyen, mutta seikkaperäisen 
esittelyn jälkeen pääsimme tutustumaan 
heidän hienoimpaansa eli Katanpää-
luokan miinantorjunta-alukseen sisä-
kaluja myöten. Alus muuten oli nimel-
täänkin Katanpää. Aluksen päätehtävät 
ovat miinojen etsintä ja tuhoaminen, ve-
denalaiset etsintä- ja tunnistustehtävät 
sekä merenpohjan kartoitus kuin myös 
sukellustoiminta. Henkilöstöä laivaan 
mahtuu 36, joista 24 on palkattua hen-
kilöstöä ja 12 varusmiehiä. Laiva toimii 
miehistölleen samalla myös kasarmina. 
siellä kullakin on määritelty omat tilat. 
Työtiloja lukuun ottamatta ahdasta oli 
joka paikassa. Työpaikka ei sovi kyllä ah-
taanpaikankammoisille.

Erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, 
todellinen opistomatka avarsi tietämys-
tä useimmille meistä siitä, kuinka mo-
nipuolista toimintaa Merivoimat suorit-
taa. Se on paljon muutakin kuin alusten 
kanssa toimimista.

  Pasi Alho

TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta ja 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

KARTAT JA KOORDINAATIT –TEEMAPÄIVÄ 25.2.2017
TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista 1:25000 koordinaatistoissa (MGRS ja 

UTM34), eli koordinaattien lukemista ja kirjoittamista peruskartan "punaisella ruudukolla". 
Aiheena ovat nykyiset vihreäkantiset EUREF-FIN peruskartat ja vastaavat harjoitusaluekartat.

Myös viranomaismuotoista maantieteellistä koordinaatistoa käsitellään (WGS84).
Tällä kertaa aika kuluu sisätiloissa teorian sekä harjoittelun puitteissa, 

käytännön maasto-osuutta ei ole.
GPS-juttuja varten on oma teemapäivänsä (1.4.2017).

AIKA: klo 1000-16 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustanteinen 
ruokailutauko on päivän aikana).

PAIKKA: Tampereella, katso tarkemmin www-sivuilta.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi 
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Kilpailukutsu
Pirkanmaan reservipiirien 

ilma-aseiden mestaruuskilpailut 
2017

Loppiaisena 6.1.2017 I erä klo 9.30, 
II erä klo 11

tarvi  aessa III erä noin klo 12.00

Huom! Koelaukaukset 15min ennen erien alkua 
Nokian Por  n ilma-aseradalla Pirkkalais  e 3 Nokia.

Lajit: ilmapistooli 40 ls ja ilmakivääri 40 ls
Sarjat: H ja D, H ja D50, H60 -70 ja -75

Joukkueet: Yhdistyksi  äin, ei sarjajakoa.

Ilmoittautuminen viimeistään 
29.12.2016 mennessä

pekkaniemela@saunalah  .fi  
p. 040 5220 760 Pekka Niemelä

Osallistumismaksut: 13 €, joukkueet 15 € 
HUOM! Maksut suoritettava kilpailupaikalla.

Tervetuloa kilpailemaan Nokialle 

Pirkanmaan Reservipiirit ja 
Nokian Seudun Ampujat 

TALVITAIDOT  3.-5.2.2017
PIRKKALASSA

TAVOITE: 
kurssin jälkeen osallistujat osaavat varautua ja toimia maastossa 

kylmänä vuodenaikana.

SISÄLTÖ: 
Osaatko toimia joukon mukana lumessa ja pakkasessa, tai haluatko 

kerrata perustaitojasi ja vahvistaa itseluottamustasi?
Et pelkää pimeää? Ymmärrät että nuotiotuli on ystäväsi eikä talvella 

loppujen lopuksi paljon muuta tarvitakaan?
Kiinnostaako talvisten retki- ja erätaitojen opettelu, perusleirin lähettyvillä? 

Haluatko tehdä omin käsin kintsin eli lumikammin, ja kenties yöpyä 
sellaisessa (säävaraus)?

MITÄ TAPAHTUU TALVITAIDOILLA
Perjantaina teoriaosuuden jälkeen siirrytään maastoon (sukset helpottavat 

liikkumista), perustetaan leiri ja nukutaan yö rauhassa. Yöpymistä var-
ten on puolijoukkueteltta, mutta erilaisten tilapäismajoitteiden tekoon saa 

opastusta jos sellaisia haluaa itse kokeilla. 
Lauantaina koko päivä ja ilta toimitaan lähiympäristössä erilaisia talvisia 

maastojuttuja opetellen ja harjoitellen. Seuraava yö on vapaavalintaisessa 
majoituksessa, arvatenkin hieman säätilan mukaan (vuosien saatossa keli 

Talvitaidoilla on vaihdellut vesisateesta -25 asteen pakkasiin). 
Sunnuntaina jatketaan talvisten maastoasioiden parissa, kunnes 

iltapäivällä palataan ihmisten ilmoille.

YLEISÖN PYYNNÖSTÄ 
Mukana on nyt myös kylmän vuodenajan selviytymisen asioita 

(tavanomaisia suomalaisia eräilytaitoja).

Talvitaidot sopii myös omien maastovaatteiden ja -varusteiden hallittuihin 
talvikokeiluihin. Halutessaan saa käyttää omia majoitteitaan.

Talvitaidot ei ole mikään hiihtovaellus, sellaisia voi kukin 
tehdä itsekseenkin.

ESITIETOVAATIMUKSET: 
ei ole, sopii hyvin aloittelijoille ja kokeneemmillekin.

LISÄTIETOJA: 
Tero Ahtee, tensu@iki.fi  

LISÄ
Tero Aht

Kangasalan Reservinaliupseerit-reservi-
läiset ja upseerikerho järjestivät yhdessä 
reserviläisten ampumataitopäivän tapah-
tuman Kangasalla Kymppi 64:n ampu-
maradalla 21. kesäkuuta.

Paikalle saapui järjestäjien lisäksi 21 
ampumaurheilusta ja aseista kiinnostu-
nutta henkilöä, nuorimman ollessa noin 
10 -vuotias. Tilaisuuden aluksi Ari Woi-
valin esitteli erilaisia aseita kertoen samal-
la SRA ammunnasta, vanhempia asemal-
leja esitteli Matti Lappalainen.

Yleisö sai kokeilla pienoispistooliam-
muntaa Jorma Laakson opastuksella ja 

Reserviläisten ampumataitopäivä 
Kangasalla

9mm pistooliammuntaa ohjasi Hannu 
Wirola. Eniten yleisöä kuitenkin kiin-
nosti reserviläiskiväärillä ampuminen. 
Kyseistä asetta ei juurikaan ole päässyt 
kokeilemaan Kangasalan ampumaradalla, 
mutta nyt siihen oli kuitenkin mahdolli-
suus Lauri Wirolan opastamana. 

Järjestäjät saivat kävijöiltä positiivista 
palautetta ja toivomuksen, että vastaa-
vanlaisia esittelyiltoja pidettäisiin tulevai-
suudessakin vähintään kerran vuodessa ja 
näin luvattiin myös jatkossa toimia.

  Jorma Laakso

Yleisö jaettiin pieniin ryhmiin ammuntaa kokeiltaessa.

Tapahtuman ohjelman ja vetäjien esittely.

Ari Woivalin ja Matti Lappalainen esittelemässä aseita.



18

TURPO-tietokilpailu jo kymmenennen kerran
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunta järjesti 
jo kymmenennen kerran lukiolaisten 
turvallisuuspoliittisen tietokilpailun. 
Varmasti kukaan kilpailua ideoimas-
sa olleista ei uskaltanut ensimmäisen 
kilpailun aikaan vuonna 2007 edes 
uneksia kilpailun nykyisestä suosiosta.  
Kilpailukysymykset ovat jalostuneet 
vuosien kuluessa ja niiden suunnitte-
luun käytetäänkin vuosittain entistä 
enemmän aikaa. Kilpailuun osallistu-
neiden antamaa vuosittaista palautetta 
on myös ruodittu ja parannuksia tehty 
muun muassa kilpailun järjestelyihin ja 
tehtävien pistelaskentaan.

Kilpailu käytiin tänä vuonna 17. mar-
raskuuta. Kilpailun järjestäminen loppu-
vuodesta on jo vakiintunut käytäntö, sillä 
tämä ajankohta sopii parhaimmin luki-
oiden opetussuunnitelmiin. Aika tasavä-
kistä kilpailua isännöi muutaman vuo-
den tauon jälkeen Kalevan lukio. Koulun 
suojissa saatiin kisata kolme ensimmäistä 
TURPO -kilpailua. Tämän jälkeen kil-
pailu on tehnyt ns. maakuntamatkan Pir-
kanmaan alueen muihin lukioihin. Myös 
ensi vuoden isäntäkoulu on jo selvillä ja 
kilpailu käydään Tampereella.

Kilpailun suojelijana toimii Pir-
kanmaan aluetoimiston päällik-

kö. Nyt tehtävässä oli ensimmäistä 
kertaa oman päällikköuransa aika-
na everstiluutnantti Marko Alamä-
ki. Pöydän takana asiantuntevana ja 
tasapuolisena ylituomarina nähtiin 
jälleen tuotantojohtaja Jorma Suonio. 
Kilpailun pistelasku oli myös osaavissa 
käsissä ja siitä vastasi MPK:n Hämeen 
piiripäällikkö Matti Eskola nyt jo ruti-
noituneeseen tapaansa.

Kilpailukysymysten aihealueina olivat 
tänä vuonna muun muassa ensimmäi-
nen maailmansota, sodan syyt ja seura-
ukset, toinen maailmansota, sodan syyt 
ja seuraukset, naisten vapaaehtoinen ase-
palvelus ja valmiuskoulutus, Antti Tuu-
rin romaani Talvisota sekä Suomen ny-
kyinen turvallisuuspolitiikka.

Jokainen kilpailu vaatii toimikunta-
laisilta kuukausien taustatyön. Toimi-
kunnan jäsenten tehtävät ovatkin toimi-
kunnan sisällä muotoutuneet vuosisen 
kuluessa sulavasti myös tietokilpailun 
järjestelyn osalta. 

Kilpailun voiton vei 19,75 pisteellä 
Tampereen normaalikoulun lukio. Kou-
lun joukkueessa kisasivat: Emma Tau-
bert, Samuel Nyholm ja Veikko Nis-
kanen. Toisen sijan nappasi Lempäälän 
lukio saaden 18,25 pistettä. Kolmas tila 
Tammerkosken lukion ja Hatanpään lu-

Toimikunnan puheenjohtaja, eversti Leo Ukkonen käy vielä läpi Inkeri Haarla-Kettusen 
kanssa Inkerin tekemät naisten vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan liittyvät kysy-
mykset.

Palkintopöydän äärellä vas. kilpailussa 2. sijoittunut Lempäälän lukion joukkue jossa 
kilpailivat: Valtteri Tuominen, Eemeli Jokinen ja Eerika Reunanen. Oikealla kolmanneksi 
sijoittunut Tammerkosken lukion joukkue jossa kilpailivat: Elmeri Kämäri, Sauli Havu ja 
Lassi Forsman.

Perinteeksi on muodostunut myös ryhmäkuvan ottaminen kilpailun päätyttyä. Kuvassa on kaikkien 17 joukkueen jäsenet, toimitsijat sekä kannustamassa olleet opettajat ja kilpailun 
suojelija. Lisää kuvia kilpailusta löydät www.pirkanviesti.fi -sivustolta

Kilpailussa 1-3 sijalle sijoittuneet palkitaan arvokkailla puolustusvoimien plaketeilla.
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Pirkanmaan Reservipiirien maastotoimikunnan 
tehtäviin sisältyy maastotoimintaan liittyvien väli-
neiden ja kaluston vuokraustoiminta. Maastotoi-
mintaan ja retkeilyyn liittyy välineitä joita ei vält-
tämättä kannata itselleen hankkia. Varsinkaan jos 
tarve ei ole säännöllistä ja jatkuvaa. Piiritoimis-
ton yhteydessä on varastotiloja, joihin on hankit-
tu vuokrattavia välineitä. Jatkossakin on tarkoitus 
myös omaa vuokraustoimintaa jatkaa, ja erityi-
sesti keskittyä sellaisiin välineisiin, jotka liittyvät 

Leirivälineitä 
maastotoimintaan

Piirien maastotoimikunnan puheenjohtaja Topi Jaakon-
aho tarkastelee vuokrattavissa olevia Alfakeittimiä.

kion kesken ratkesi vasta kahden ylimää-
räisen kysymyksen jälkeen Tammerkos-
ken lukion eduksi. Kilpailuun osallistui 
kaikkiaan 17 lukiota. Kutsuttuina haas-
tajina tänä vuonna olivat Turun Suoma-
laisen Yhteiskoulun Lukion ja Lahden 
yhteiskoulun lukion joukkueet. Monet 
osallistujista olivat tutkineet tarkoin en-
nalta saatu lähdemateriaalia, näin ainakin 
osaan kysymyksistä oli helppo vastata. 

Tänä vuonna tietokilpailu oli ensim-
mäistä kertaa Maanpuolustuskoulu-

tusyhdistyksen (MPK) kurssitapahtuma, 
aivan kuten jo keväällä 2016 Panssarip-
rikaatiin järjestetty TURPO 2015 va-
ruskuntavierailu. Varuskuntavierailupe-
rinne jatkuu jälleen keväällä 2017. Nyt 
ajatuksena on järjestää kilpailuun osal-
listuneille hivenen toiminnallisempi päi-
vä edellisiin vuosiin verraten. Vierailu-
kohteena tulee todennäköisesti olemaan 
Niinisalo ja siellä Pohjankankaan ampu-
ma-alueella järjestettävä puolustusvoi-
mien harjoitus.

Kilpailun palkinnot ovat säilyneet 
kautta vuosien samoina. Kilpailussa 1-3 
sijalle sijoittuneet palkitaan arvokkailla 
puolustusvoimien plaketeilla ja valkoi-
silla kirjekuorilla. Kirjekuorissa oli tänä 
vuonna komea muotokuvataiteilija 
Timo T. Ingmanin Marsalkka Manner-
heim taidekortti, joka kätki sisälleen 
mieluisan 100 euron rahapalkinnon. 
Toimikunta pyrkii hankkimaan vuosit-
tain myös tavarapalkintoja, jotta kaikki 
kilpailuun osallistuneet saisivat mukaan-

sa jonkin muiston kilpailusta.
Toimikunta kiittää erityisesti Kalevan 

lukion rehtoria, opetusneuvos Jukka 
Solaa monivuotisesta yhteistyöstä sekä 
koulun huoltomestarina toimivaa Jyrki 
Alakalhunmaata hyvistä järjestelyistä. 
Myös koulun keittiöhenkilökunta saa 
lämpimät kiitokset. He yllättivät meidät 
kilpailun kahvitauolla uunilämpimillä, 
suussa sulavilla kastettavilla.

  Sirkka Ojala

Tampereen normaalikoulun lukion voitokas joukkue. Voittajajoukkue palkittiin 
perinteiseen tapaan rahapalkinnolla ja lisäksi kotiin viemisinä oli puolustusvoi-
mien kultainen leijonaplaketti.

Aapo Nurmi jatkaa Sastamalan Reserviupseerien 
puheenjohtajana vuonna 2017. Varapuheenjohta-
jana jatkaa Jari Rankinen. Hallitukseen valittiin 
heidän lisäkseen Jari Andersson (uusi), Lari-Pek-
ka Erkkilä, Ville Inna, Markku Kinnanen, Sami 
Sandelin ja Veikko Skurnik (uusi). Toiminnan-
tarkastajina jatkavat Markku Esko ja Risto Tuori, 
heidän varallaan on Matti Hämeen-Anttila.

Sastamalan Reserviupseerit suuntaa jatkossa toi-
mintojaan palvelemaan nuoria upseereja. Toimin-
tasuunnitelman johtamiskoulutukset, ampuma-
harjoitukset, Toimintapäivä, Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlatapahtumat vuonna 2017, MPK:n 
alueellinen toiminta ja erityisen Vänrikkipäivän 
Pirkanmaan alueen järjestelyvastuu vuonna 2018 
pitävät tekemisen tason virkeänä.

Ruolfi n Keitaalla marraskuun lopussa pidetty 
vuosikokous vahvisti tilit, toimintakertomuksen 
ja toimintasuunnit elman. Ansioituneita toimijoi-
ta myös palkittiin: puolustusministerin myöntämä 
liiton kultainen ansiomitali luovutettiin ylil Lauri 
Innalle; liittohallituksen myöntämä liiton hopei-
nen ansiomitali luovutettiin ltn Jaakko Antolal-
le; Harrastajan malja -kiertopalkinnon sai vuodeksi 
haltuunsa ylil Veikko Skurnik, Parhaan ampujan 
kunniakilven lunasti kymppejä tasaisesti nakutellut 
vänr Sami Sandelin. Pitkään yhdistys-, piiri- ja liit-
totasolla toiminut aktiivijäsen kapt Jaakko Lampi-
mäki palkittiin hallituksen toimesta M05-maasto-
puvulla.

  Jaakko Lampimäki

Nurmi jatkaa 
puheenjohtajana,
Kinnanen liitto-
valtuuston varajäseneksi

toimintaamme ja joita ei muualta välttämättä ole 
vuokrattavissa. 

Maastotoimikunta on selvitellyt eri vaihtoehto-
ja vuokraustoiminnan kehittämiseksi. Omaa vuok-
raustoimintaa laajentamaan ja täydentämään on 
päädytty suosittelemaan Etappi ry:n Leirivälinepa-
jan hyödyntämistä. Etappi ry:n leirivälinepajasta 
on vuokrattavissa telttoja sekä retkeily- ja muoni-
tusvälineitä. Varastosta löytyy retkeilyvälineitä lai-
dasta laitaan, soppatykeistä ahkioihin ja kauhoista 
kamiinoihin. Puolijoukkueteltta on yksi suosituim-
mista artikkeleista mm. kesän leireille, lumikengät 
taas ydintalven hangille. Rinkkojakin on muutama. 
Vuokrattavat tavarat omistaa Tampereen kaupunki 
kuten myös Etapin toimitilat.  

Vuokraus on mahdollista vuorokausittain, viikok-
si tai viikonlopuksi. Viikonloppulainauksien nou-
to tapahtuu perjantaina ja palautus maanantaina. 
Viikkolainauksissa nouto perjantaina ja palautus 
viikon päästä maanantaina. Noudot ja palautukset 
tehdään Etapin aukioloaikoina arkisin ma–pe klo 
8.00–15.00. Varsinkin kesänajan viikonloppuina on 
vuokraus runsasta, joten varaukset kannattaa tehdä 
hyvissä ajoin. Varaukset tiedustelut voi tehdä etu-
käteen soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla. 
Sähköpostiosoite on kimmo.viinikkala@etappi.info 
ja puhelin 040 801 6002. Leirivälinepajan osoite on 
Sarvijaakonkatu 28 ja 30, Tampere. 

Vuokraustoiminnassa on kaksi eri hinnoittelu-
luokkaa. Hinta on edullisempi, jos vuokraajana on 
yhdistys. Leirivälinepajalla on myös huolto- ja kor-
jauspalvelu, joka korjaa erilaisia leiriytymisvälineitä 
aina pienimmistä kupoli- ja vaellusteltoista puoli-
joukkuetelttoihin asti.  Lisäksi kunnostetaan rinkat, 
lumikengät yms. retkeilyvälineet. Huollon tuntive-
loitus on 20 euroa. 

Etapin verkkosivut löytyvät osoitteesta 
etappi.info/palvelut/leirivalinepaja-palvelut

  Raimo Ojala
 

Kilpailevien joukkueiden kirjallisten vastausten tarkastaminen on tarkkaa puuhaa. Toimikunnan jä-
senet (vas). Juha Heinonen ja Tauno Peltola hoitivat oman osuutensa varsin nopeasti.
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Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.

Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

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

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Ahvenanmaan turvallisuuspoliittinen asema oli 
syksyn mittaan paljon esillä tiedotusvälineissä. Mistä 
vuodesta lähtien Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu?

2. Minkämaalaisen pataljoonan osaksi Suomi lähettää 
huhtikuun alussa yksikön Libanonin Unifi l-operaatioon?

3. Kuka on kirjoittanut jokin aika sitten ilmestyneen kirjan 
Hulttio – Mannerheimin painava nuoruus?

4. Minkämaalaista 155 mm:n panssarihaupitsia 
testattiin marraskuussa Maavoimien 
vaikuttamisharjoituksessa Rovajärvellä?

5. Kuka on eduskunnan puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja?

6. Katanpää-luokkaan kuuluva kolmas alus Vahterpää 
luovutettiin merivoimillemme Italiassa marraskuun 
alussa. Mikä on aluksen päätehtävä? 

7. Vastaukset Hornet-kaluston seuraajahankkeen 
tietopyyntöön saapuivat marraskuun loppupuolella 
Suomeen. Milloin on tavoitteena lähettää Hornetin 
seuraajaa koskeva tarjouspyyntö?

Pirkan Viesti myös 
Facebookissa!

Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

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

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

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

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

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

TTe
nna
PPPPPikP
(((kkko(

PPyPyö
IIkkII un
Ruos
teräs

rkanviesti.firkanviesti.fi Lauku
harma

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

5€5€
2 kpl2 kpl

25€25€

Leijonavyö

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

Nyt uusi erä 
kultasoljella!



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

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

P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.fi 

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Pirkan Viesti 5  2016
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Kiitämme tuestanne!



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

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

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

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

 Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

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

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1

33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900

http://insinoorioppilastalo.fi 

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

K
iit

ä
m

m
e
 

tu
k
ijo

it
a
m

m
e
!

• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt
Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)
www.lukkoluket.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

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

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 5  2016
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PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 30.11.2016 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Uusia

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1210 1231 1243 1203 1218 1207 97

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 109 123 119 107 118 124 28

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 145 155 166 167 173 174 21

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 75 75 76 81 79 89 19

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 290 302 335 313 286 276 271 16

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 342 344 352 359 353 341 11

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 138 152 172 189 201 202 196 10

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT- RESERVILÄISET RY 133 127 115 113 117 114 108 10

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 114 110 97 98 92 93 93 9

NOKIAN RESERVILÄISET – NRAU RY 184 180 167 167 150 160 156 8

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 173 177 163 150 154 147 6

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 212 220 216 210 207 201 5

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 151 142 143 137 140 135 5

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 102 122 124 115 113 107 5

PARKANON RESERVILÄISET –  ALIUPSEERIKERHO RY 92 87 163 190 216 215 190 4

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 54 52 52 61 73 63 63 3

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 63 63 61 57 52 50 3

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 82 86 84 79 77 74 3

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 114 105 98 98 88 85 81 3

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 69 70 70 71 72 70 2

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 128 127 131 129 125 2

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 110 109 128 122 121 116 1

KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 9 9 8 7 7 0

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY 6 5 4 4 4 4 4 0

VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 56 50 43 38 31 28 0

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 36 61 65 62 62 59 52 0

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ 3899 4210 4372 4419 4324 4315 4209 271

Pirkanmaan Reserviläispiirin jäsenhankintakilpailu tii-
vistyy. Vieressä tilanne marraskuun lopulla uusien jäsen-
ten lukumäärän mukaan taulukoituna. Uusia jäseniä on 
liittynyt mukaan varsin mukavasti – tervetuloa mukaan 
toimintaan!

Jäsenhankintakisan, jossa huomioidaan siis maksaneet 
jäsenet, kärjessä on alle 100 jäsenen yhdistyksissä Virtain 
reserviläiset ja yli 100 jäsenen yhdistysten kisassa Pirk-
kalan reserviläiset. Suuria muutoksia tuskin on enää lu-
vassa, mutta jos tätä lukiessasi muistat, että jäsenmak-
sulappu on unohtunut piirongin laatikkoon, niin vielä 
ehtii joulukuun aikana maksaa jäsenmaksun ja vaikuttaa 
kilpailun lopputulokseen.

Turvallista Joulua kaikille reserviläisille! 

  Jussi Mäkitalo

Jäsenhankintakilpailu 
loppusuoralla

(Kysymykset sivulla 20)

Tiesitkö että?

V
a
s
ta

u
k
s
e
t

1. Vuodesta 1856
2. Ranskalaisen
3. Teemu Keskisarja 
4. Eteläkorealaista
5. Ilkka Kanerva (kok.)
6. Miinantorjunta
7. Keväällä 2018

www.tuulilasimyyn  .fi 
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Tamperelaisen Mika Mäkisen koko 
päivän kestävää luentoa sovelletun re-
serviläisammunnan turvamääräyksistä, 
toiminnasta ja kilpailuista kuunneltiin 
Matinsuon ampumapaviljongin luokka-
tilassa tarkoin korvin. SRA:sta kiinnos-
tuneita ampujia oli saapunut lähiseudul-
ta sekä satojen kilometrien päästä.

Tänä vuonna kolmatta SRA-kurssiaan 

SRA-kurssi Sastamalassa
SRA-kurssilla käytiin läpi tuhti pakkaus lajitietoa Mika Mäkisen johdolla (takana). SRA-kurssilaisista osa suoritti teoriakokeen jälkeen vielä ampumakokeenkin.

vetänyt Mäkinen on tyytyväinen uusista 
harrastajista.

- Parasta antia luentopäivän päättyessä 
on tunne siitä, että on antanut jotain ta-
kaisin ampujayhteisölle, toteaa Mäkinen.

- On hienoa, että kurssilaiset antavat 
heti palautetta pitämästäni power point 
-esityksestä, jota päivitetään jatkuvas-
ti sääntöjen muuttuessa. Kurssilaisten 

tarkennusehdotukset auttavat huomaa-
maan pikku yksityiskohtia, jotka kaipaa-
vat vielä pohdintaa.

SRA:ssa varomääräykset ovat tiukat ja 
sääntöjen teknisessä liitteessä käydään asi-
oita tarkasti yksityiskohtia myöten läpi. 

- Sääntöjä kirjoitettaessa pyritään ly-
hyyteen ja helppolukuisuuteen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikkeen ei voi vasta-

ta tyhjentävästi, toteaa Mäkinen ja jakaa 
kurssilaisille loppukoepaperit.

Kokeen jälkeen voivat kaikki huokais-
ta helpotuksesta: SRA-kurssin teoria-
osuus on plakkarissa. Nopeimmat (lue: 
pitkämatkalaiset) suorittavat päivän 
päätteeksi vielä ampumakokeenkin. 

  Eeva-Liisa Isosaari

Toiminnallisen ammunnan kurssilla tehtiin erilaisia harjoituksia vuoroittain osallistujien suuren määrän vuoksi. Kuvassa siis puolet kurssista. Kuva: Ahti Pellinen

Vammalan Reserviläiset järjesti-
vät toiminnallisen pistooliammun-
nan viikonloppukurssin Matinsuon 
ampumakeskuksessa Sastamalassa. Pe-
rus- ja jatkokurssin kouluttajana oli 
Juho Ruotsalainen koulutuspalvelu 
Ukontaidosta. Apukouluttajana toimi 
Ahti Pellinen.

Ympäri Suomea tulleet kurssilaiset 

Pistooliammunnan koulutusta Matinsuolla
tekivät erilaisia harjoituksia aamusta 
iltaan, joten laukauksiakin kertyi sato-
ja per osallistuja. Osallistujat edustivat 
niin SRA-, IDPA- kuin Practical-am-
pujiakin.

-Korostan hyviä perustaitoja, joiden 
myötä aseenkäsittely- ja ampumatai-
to tulevat paremmiksi. Siten kukin voi 
harrastaa ja harjoitella omaa lajiaan tur-

vallisesti ja tehokkaasti, kertoi Ruotsa-
lainen ensimmäisen kurssipäivän päät-
tyessä.

Ruotsalainen aloitti ammuntaharras-
tuksen 15-vuotiaana. -Vuosien kuluessa 
yhä useammin kävi niin, että treeneissä 
muut tulivat kysymään minulta neuvoa 
kaikenlaisiin asioihin. Tällä hetkellä 
pyöritän koulutuspalvelua kevytyrittä-

jyysperiaatteella. 
-Annan kursseilla kaikille yksilöllistä 

palautetta ja valmennuksellisia vinkke-
jä, jotta työstö oman ammunnan kehit-
tämiseen jatkuisi omaehtoisesti kotira-
doilla. Parasta palautetta työstäni saan 
silloin, kun näen ampujien kehittyvän. 

  Eeva-Liisa Isosaari

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


