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Teette todella arvokasta työtä…

 Pääkirjoitus

Näihin sanoihin päätti Tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö vierailunsa osas-
tollamme Rekrymessujen yhteydessä 5. 
helmikuuta Tampereen Messu- ja urhei-
lukeskuksessa. Pakkohan se on uskoa, 
kun itse ylipäällikkö niin sanoo.

Olimme yksi kuudesta presidentin 
vierailuohjelmaan valituista osastois-
ta. Osastollamme mukana olivat myös 
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri, MPK 
sekä Vapepa. Vierailuohjelma oli tiukka 
ja pieni pelko olikin, että meidät listan 
viimeisenä kohteena olisi jouduttu ajan 
puutteen vuoksi vierailulistalta poista-
maan. Onneksi aika antoi myöden ja 
vierailu toteutui. Lyhyen juttutuokion 
päätteeksi luovutin presidentille Reser-
viläispiirin historiikin. Ovathan tällai-
set tapahtumat kuin pieni palkinto tästä 
useasti omallakin kustannuksella tapah-
tuvalle vapaaehtoiselle maanpuolustus-
työlle.

Rekrymessut oli hieno aloitus pii-
rimme 60-vuotisjuhlavuodelle. Juh-
lavuoden kohokohta oli Lempää-
län Ideaparkissa järjestetty koko 
kansan maanpuolustustapahtuma 
22.-23.4. Tapahtumaan liittyvään 
maanpuolustusjuhlaan saimme arvok-
kaan juhlapuhujan, kun entinen puo-
lustusministeri, kansanedustaja Seppo 
Kääriäinen lupautui tehtävään.

Ideaparkin tapahtuman jälkeen alam-
me valmistella Tampereen Raatihuo-
neella pidettävää onnittelu- ja palkitse-
misjuhlaa. Raatihuoneesta emme vielä 
ole saaneet 100% vastausta kaupungilta, 
mutta alustavasti tästä on kuitenkin jo 
sovittu.

Uskomme, että näillä jo osin menneil-
lä ja tulevilla 60-vuotisjuhlavuotemme 
tapahtumilla olemme saaneet positiivista 
näkyvyyttä. Näin pystymme myös omal-
ta osaltamme olemaan näkyvästi muka-
na Suomen 100-vuotisjuhlavuodessa.

Saimme mukavat lähtöasetelmat juh-
lavuoteen, kun parin hiljaisen vuoden 
jälkeen jäsenmäärämme lähti taas nou-
suun. Nousu ei vielä ollut suuren suuri, 
mutta tästä on hyvä jatkaa. Toivotaan, 
että tämä juhlavuotemme näkyvyyskin 
osaltaan tuo uusia jäseniä.

Kesäkauden ampumavuorot Satakun-
nan lennoston radoilla ovat taas alka-
massa. Piirien ampumatoimikunta pa-
nostaa valvontavuorojen toimivuuteen, 
sillä vuorot ovat yksi kesäkauden toi-
mintamme kulmakivistä. Runsas am-
muntavuorojen tarjonta tuo vuosittain 
runsaasti uusia ammunnasta kiinnostu-
neita jäseniä. Jälleen kerran en voi olla 
mainitsematta reserviläisyhdistyksen 
puitteissa tapahtuvan ammunnan edul-
lisuutta, yhdistyksen jäsenmaksuun si-

sältyvät kaikki Satakunnan lennoston 
ratavuoromme.

Panostamme yhdessä MPK:n ja Reser-
viupseeripiirin kanssa Hämeen Hölkän 
järjestämiseen. Hölkkää varten perus-
tetun toimikunnan on myös tarkoitus 
tulevaisuudessa kehittää perinteikkäästä 
Hämeen Hölkästä entistä tunnetumpi 
ja tarjonnaltaan monipuolisempi 
reserviläisyyttä henkivä tapahtuma.

Mitä vain yhdistyksissä järjestättekin, 
muistakaa aina, että tapahtuman järjes-
täminen ei saa kariutua rahan puuttee-
seen. Aina kannattaa ottaa yhteyttä pii-
riin, yritämme yhdessä selvittää, kuinka 
tapahtuma saataisiin taloudellisesti to-
teutettua.

Yksi lähiaikojen tapahtuma on Reser-
viläispiirin Kevätkisa, joka tänä vuonna 
järjestetään Tampereen Reserviläisten 
toimesta. Kisa pidetään TRES majan 
maastossa Kangasalla 18.5. Kisakutsut 
lähetetään yhdistyksille. Muistakaa ni-
metä kaksi yhdistyksenne jäsentä suurel-
ta osin leikkimieliseen rasteja sisältävään 
pikku jotokseen. Tämä on hyvä paikka 
esimerkiksi uudempien hallitusten jä-
senten tutustua muiden yhdistysten toi-
mijoihin.

Itsekin pääsen taas paremmin osallis-
tumaan näihin pikku jotoksiin, kun sain 
20. maaliskuuta uuden lonkkanivelen. 

Parin kuukauden kuntoutusjakson jäl-
keen pitäisi taas olla iskussa. Hyvin on 
toipuminen alkanut. Nopeaa on luiden 
sahaaminen ja teräsnivelen asentami-
nen nykyään. Maanantaina kello 7.00 
sairaalaan ja 8.45 leikkaus oli ohi. Tiis-
taina kello 15.00 join jo iltapäiväkahvit 
kotona. Täytyy antaa täydet pisteet asi-
ansa osaavalle Coxan tekonivelsairaalal-
le. Loppu onkin omasta itsestä kiinni eli 
kuinka tunnollisesti noudatat sairaalasta 
saamiasi kuntoutusohjeita.

Osallistukaa järjestettäviin tapahtu-
miimme ja kertokaa niistä eteenpäin, 
sillä se on ainoa tae, sille, että toimin-
tamme jatkuu ja kehittyy. 

Toiminnallista kevättä

  Juha Moijanen
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Kun runsaat 25 vuotta sitten liityin pie-
neen Pyhtään Reservin Upseerien Nai-
set -yhdistykseen, en arvannut, miten 
pitkä ja paljon antava matkasta tuli-
si. Isäni oli jatkosodan veteraaneja (JR 
49) ja mieheni reservin upseeri (Juhana 
167), joten olin jo henkisesti virittäyty-
nyt lähtemään mukaan toimintaan, kun 
sattumoisin kuulin yhdistyksestä. Aika 
pian ammattitoimittaja oli yhdistyksen 
sihteeri, myöhemmin varapuheenjohta-
ja ja sitten puheenjohtaja. Sama kaava 
toistui piiritasolla. Välillä vedin hieman 
henkeä, kun perhe eli ruuhkavuosia. Sit-
ten taas mukaan toimintaan. 

Maanpuolustusnaisten Liiton hallituk-
sessa olen ollut vuodesta 2010 alkaen. 
Ensin jäsen ja vuosina 2015-2016 ensim-
mäinen varapuheenjohtaja. Varapuheen-
johtajan paikalla kasvetaan puheenjohta-
juuteen. Kun siis puheenjohtajan paikka 
tuli vapaaksi, pienen mietinnän ja saama-
ni tuen jälkeen, asetuin ehdolle. Äänes-
tystulos antaa vahvan mandaatin työhön.

Marraskuussa 2004 perustettu ja vuo-
den 2005 alusta toimintansa aloittanut 
liitto on pienestä koostaan huolimatta 
hyvin aktiivinen toimija. Juuremme ovat 
ei vain reservin upseerien ja aliupseerien 
naisissa, vaan perustajajäseninä ja vielä 
jäseninä on lottia. Olemme naisia, jot-
ka ovat tottuneet tarttumaan toimeen ja 
tekemään työtä – yhteisten tavoitteiden 
eteen. Niinpä esimerkiksi Naisten Val-
miusliiton NASTA-harjoituksen johta-
jissa ja toimijoissa on paljon liittomme 
naisia. Itse olin keväällä 2016 Haminan 
RUK:ssa pidetyn Varvara NASTA-har-
joituksen johtaja. 

Mervi Liimatainen
Syntynyt: 1961 Kotkassa
Asuu: Pyhtäällä.
Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti, Helsingin 
yliopisto.
Ammatti: Seutuasiantuntija Cursor Oy 3/2000-. 
Aikaisemmin toimittaja ja tiedottaja.
Yhdistys: Pyhtään Maanpuolustusnaiset ry
Nykyiset luottamustoimet: Maanpuolustus naisten 
Liiton puheenjohtaja 
Naisten Valmiusliiton hallituksen jäsen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulu-
tusvaliokunnan jäsen
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen Itä-Suomen neu-
vottelukunnan jäsen
Harrastukset: Naisten vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö, leipominen ja italialainen ruoka, kulttuuri 
ja puutarha.

Toimeen tarttuvat maanpuolustusnaiset
Yksi liittomme tarkoitusperistä – siis 

miksi olemme olemassa – on maanpuo-
lustustiedon, - taidon ja -tahdon kas-
vattaminen. Näihin kahteen ensimmäi-
seen, tietojen ja taitojen kasvattamiseen, 
olemme viime aikoina paneutuneet lii-
ton koulutusohjelman kirjoittamisel-
la. Halutessaan voi perustason jälkeen 
kouluttautua mm. harjoitusten erilaisiin 
tehtäviin kuten huoltoon tai viestintää, 
tai kouluttamaan ja johtamaan muita. 
Jos maahan luodaan selvittelyn alla oleva 
varautumisjärjestelmä, kouluttautuneita 
naisia voidaan hyödyntää myös erilaisis-
sa yhteiskunnan häiriötilanteissa. 

Perusteilla olevan koulutusohjelman 
suorittaminen on täysin vapaaehtoista. 

Jos joku haluaa vain osallistua yhdis-
tyksen, piirin ja liiton tilaisuuksiin kou-
luttautumatta mitenkään, se on täysin 
sallittua. Jokainen jäsen on tärkeä ja ar-
vokas.

Parhaimmillamme olemme joukko 
erilaisia ja eri-ikäisiä naisia, joita yhdis-
tää maanpuolustushenki ja rakkaus tä-
hän Suomen maahan, joka täyttää tänä 
vuonna komeat 100 vuotta. On suuri 
kunnia olla tällaisen naisjoukon johtaja.

  Mervi Liimatainen
puheenjohtaja

Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi 
vieton yhteydessä 

mahdollisuus tukea 
pirkanmaalaista maan-

puolustustyötä 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
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Ari Paukkunen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Maanpuolustus, 
yhteinen asiamme 

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

”Valtioneuvoston puolustuselonteko 
eduskunnalle antaa puolustuspoliitti-
set linjaukset Suomen puolustuskyvyn 
ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. 
Puolustusselonteolla ja sen toimeen-
panolla varmistetaan, että Suomen 
puolustuskyky vastaa turvallisuusym-
päristön vaatimuksiin” 

Siinä puolustusselonteon tiivistel-
män alkulauseet. Tuntuu kovin hel-
polta ja yksinkertaiselta. Tähän olisi 
varmaankin kaikkien puolueiden 
helppo yhtyä. Vaan niin ei valitetta-
vasti tule käymään, vaikka nyt selon-
teko saikin melko hyväksyvän vastaan-
oton kaikissa puolueissa vasenta laitaa 
lukuun ottamatta. Mistä sitten kiikas-
taa? Rahasta tietysti päällimmäisenä ja 
seuraavaksi eri osa-alueiden painotuk-
sesta, jossa myös taustalla eurot. Se-
lonteon ”paras uudistus” on sen lyhyys 
ja selkokielisyys. Nyt sen jaksaa lukea 
jokainen reserviläinen ja toivottavasti 
myös ymmärtää lukemansa. 

”Suomi varautuu sotilaallisten uh-
kien torjuntaan ylläpitämällä nyky-
muotoista, suorituskykyisiin asejärjes-
telmiin ja laajaan reserviin perustuvaa 
puolustusratkaisua”. Tässä yksi puo-
lustuksen perusta joka nojaa osaltaan 
meihin reserviläisiin. Reservin mää-
rää tullaan hiukan nostamaan mut-
ta ”tavalliselle ressulle” se tuskin tuo 
lisää kertausharjoituksia. Ne sääste-
tään erikoisjoukoille ja asejärjestelmiä 
käyttäville joukoille. Rynnäkkökivää-
rin käyttöä voi aivan hyvin harjoitel-
la MPK:n harjoituksissakin. Toivoisin 
toki, että joukkoja saataisiin harjoitet-
tua myös isompina kokonaisuuksina 
joissa saatava johtajakokemus olisi en-
siarvoisen tärkeää. On eri asia johtaa 

joukkoja auditoriossa kuin maastos-
sa. MPK:n rooli tosin vahvistuu en-
tisestään, kun sitä kehitetään puolus-
tusvoimien strategisena kumppanina. 
Käykää tutustumassa MPK:n kurssi-
kalenteriin, josta löytyy erikoiskursse-
ja eri aselajeille melko kattavasti. 

Reservin koulutusjärjestelmää ke-
hitetään kokonaisuutena johon kuu-
luvat kertausharjoitukset, vapaaehtoi-
set harjoitukset sekä MPK:n kurssit. 
Näistä muodostuu ”uraputki” josta 
vastaa reserviläinen omaehtoisesti. Yh-
tenä tärkeänä osana tätä kokonaisuut-
ta on oman kunnon ylläpitäminen, 
jossa lähes kaikilla meistä on kovasti 
tekemistä. 

Nähkäämme siis metsässä 
tai kasarmilla! 

Keväisin terveisin 

Valtioneuvoston puolustusselontekoon 
voit tutustua osoitteessa: https://defmin.fi /
julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_
puolustusselonteko_2017 

Esko Raskila johtaa Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tukea
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry:n puheenjohtaja vaihtui koska 
Hannu Jokinen ei ollut enää käytettä-
vissä uudelle toimikaudelle. Vuosikokous 
valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjoh-
tajaksi toimikaudelle 2017–2018 Esko 
Raskilan Sastamalasta. Eskon tilalle halli-
tukseen valittiin Jussi Mäkitalo Virroilta. 

Esko Raskila, millaisia tavoitteita uu-
te na puheenjohtajana PMT:n toimin-
nalle asetat?
– Keskeisiä tavoitteita on huolehtia tu-
kirenkaan yritysten lukumäärän kasvat-
tamisesta, Reserviläispiirin ja Reserviup-
seeripiirien tukeminen edelleen sekä 
nykyaikaisen sähköisen viestinnän ke-
hittäminen. Pitkänajan tavoite on myös 
miettiä hyvät ratkaisut Väinölänkadun 
toimitilojen uudistamiseksi.

Keskeisin haaste?
– Tietenkin kaiken tukitoiminnan pe-

rustana on PMT:n vakaa talous, josta on 
pidettävä huolta. 

Todettakoon kuitenkin, että talous on 
erittäin hyvällä mallilla, joka mahdollis-
taa mm. Pirkan Viesti lehden ja inter-
netsivujen kustantamisen omistajiemme 
käyttöön ilman korvausta.

Mikä lähiajan suunnitelma?
Näin itsenäinen Suomi 100 vuotta juh-
lavuoden kunniaksi olemme suunnitte-
lemassa korkeantason juhlaseminaaria 
lokakuulle, mainittakoon yhtenä esi-
merkkinä 

Mikä on PMT:n rooli jatkossa?
– Pitää aina muista kunniakas yli 50 
vuoden historia miksi Pirkanmaan 
Maanpuolustuksen tuki on perustettu. 
Tukemaan yhteisesti reservipiirien toi-
mintaa ”yhden kanavan kautta” ja tätä 
kautta vahvistaa yhteistä maanpuolus-
tustahtoa.   

Kesän lämpöä odotellen

”Kevät keikkuen tulevi
lumipenkat pehmitellen
tuulen lempeän keralla
sadepilvetkin mukana.”

            Oiva Pennanen

Tuo vanha sanonta näyttää pitävän 
paikkansa ainakin tänä vuonna. Ol-
laan jo toukokuun kynnyksellä, mutta 
lunta sataa päivittäin usein sakeastikin. 
Välillä aurinko kuitenkin kurkistelee 
viritellen toivoa kesästä. 

Suomi 100 juhlavuosi näkyy ja 
tuntuu. Almanakka onkin tänä vuon-
na tavallista täydempi ja näin joutuu 
tahtomattaan tekemään valintaa min-
ne ennättää tapahtumia uutisoimaan. 
Tämä on valitettavaa, mutta vielä en 
ole keksinyt miten voisin ennättää 
paikkaan jos toiseenkin saman päivän 
aikana ja lisäkäsipareja on niukasti tar-
jolla. 

Viime viikonloppuna ohjelmassa oli 
Pirkanmaan Reserviläispiirin järjestä-
mä hieno kansanjuhla Ideaparkissa. 
Kahden tapahtumapäivän aikana juh-
listettiin piirin 60-vuotista taivalta toi-
minnallisissa merkeissä.  Sunnuntaina 
kulkusuuntana olikin sitten Hämeen-
kyrö ja Hämeenkyrön Maanpuolus-
tusnaisten kaunis ja arvokas lipunnau-
laus- ja siunaustilaisuus. Uusi hieno 
lippu pääseekin käyttöön heti Kansal-
lisena veteraanipäivänä. Myös touko-
kuussa on tilaisuuksia lähes jokaiselle 
viikonlopulle ja kesäkuulla tahti vain 
kiihtyy. 

Almanakkaan kannattaa ehdotto-
masti merkitä kesäkuun 28. päivä ja 
silloin kulkusuunnaksi Parola. Suomi 
100 tykkinäytös on nimittäin todel-
la näkemisen arvoinen. Suomalaisten 

maanpuolustustahto on edelleen vah-
va ja tykkinäytös on yksi esimerkki 
siitä. Tapahtuma vaatii todella paljon 
työtä onnistuakseen ja suurin osa töis-
tä tehdään talkoilla. Näytöksen orga-
nisaattori Tuomo Aho toteaakin, että 
näytös on hyvä esimerkki Suomalai-
sesta sisusta ja me-hengestä. Näytös 
on osana Panssaridivisioonan perus-
tamisen 75-vuotisjuhaltapahtumaa ja 
valtakunnallista kokonaisturvallisuus-
tapahtumaa joten Parolassa on päivän 
aikana tarjolla paljon muutakin ohjel-
maa.

Heti tämän lehden ilmestyttyä alan 
jo kasailla lehteä 3/2017. Lehti on Pir-
kan Viestin 60-vuotisjuhlanumero. 
Juhlanumeroon odottelenkin myös 
yhdistysten kuulumisia ja tarinoita ta-
pahtumista. 

Käykää peukuttamassa Pirkan Vies-
tin Facebook -sivustoa ja vierailkaa 
myös säännöllisesti www.pirkanvies-
ti.fi  -sivustolla. Päivittäminenkin on 
mukavampaa, kun tietää, että päivi-
tyksillä on myös lukijoita.

 
Hyvää kevättä peipon ja 
laulurastaan sävelin!

"Kyberin taskutieto" on jokaisen ajattele-
van reserviläisen ulottuvilla, eli ladattavis-
sa verkosta. Kirjasen tekoon on osallis-
tunut MPK, ja syksyn kurssitarjonnassa 
Pirkanmaalla onkin mm. Kyber-koulutus-
päivä 30.9.
"Kybermaailma saattaa kuulostaa ilmiöltä, 
josta vain asiantuntijoiden tulee ymmär-
tää jotain. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan 
kybermaailma koskee meitä kaikkia. Me 
kaikki nimittäin elämme arkeamme kyber-
maailmassa."
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Lyhennelmä arkkipiispa emeritus Juk-
ka Paarman kirkkoillassa pitämästä pu-
heesta. 

– Kun tänään vietämme muistopäi-
vää ja juhlaa, on meidän aiheenamme 
kiitollisuus.  Kiitollisuus Kaikkivaltias-
ta kohtaan, joka oli varjellut maatamme. 

Kiitollisuus myös edeltäville sukupolvil-
le, vastuunsa kantaneille, velvollisuuten-
sa täyttäneille ja parempaan huomiseen 
uskoneille, joiden ponnistelujen varaan 
nykyinen vapautemme ja vaurautemme 
on rakennettu. Luvultaan jo vähentynyt 
veteraanisukupolvi keskellämme, kun-

Talvisodan päättymisen kirkkoilta 
Talvisodan päättymisen muistoksi Tampereen evankelisluterilainen 
seurakuntayhtymä ja Sotiemme  1939–45 Perinneyhdistys järjesti 
perinteiseen tapaan kirkkoillan Tampereen tuomiokirkossa 13.3.2017.

Arkkipiispa emetitus Jukka Paarma. Kuva: Raimo Ojala.

niakansalaiset, miehet ja naiset, muis-
tuttavat, kuinka paljon tämän päivän 
hyvinvoinnin edestä on annettu ja mak-
settu. Sen kiitollisuuden osoituksena on 
tänään jo laskettu seppeleet Kalevankan-
kaan sankariristille.

– On tärkeätä, että meillä on tilaisuksia 
yhdessä osoittaa kiitollisuuttamme, sil-
lä kiitollisuus on sekä kansakuntaa että 
omia ihmissuhteitamme elvyttävä ja 
eheyttävä voima.

– Ihmisten keskinäisissä suhteissa Kii-
tollisuus on hienointa pääomaa. Kii-
tollisuutta osoittamalla tunnustamme 
toisen ihmisen olemassaolon merkityk-
sen ja arvon. Kiitollisuuden asenne tuo 
mukanaan tajun elämän yhteisöllisestä 
perusluonteesta.   Kiitollinen ihminen 
tunnustaa: en minä, eivät minun voi-
mani, ymmärrykseni, yritteliäisyyteni, 
vaan toisten ihmisten tuki ja apu, tois-
ten väsymättömät kädet ja rukoukset, 
ne kaikki ovat tarjonneet ratkaisevia ra-
kennuspuita elämääni. Kiitollinen kan-
sa tunnustaa, että ne jotka ovat ennen 
taistelleet, rakentaneet, uhranneet, uu-
rastaneet, kasvattaneet ja kouluttaneet 
meidät, ovat luoneet sen hyvän yhteis-
kunnan, jota me osaltamme saamme 
olla kehittämässä.

– Meidän kansakuntamme vahvuuksi-
na ovat vaikeimpina aikoina olleet yhte-
näisyys ja yhteishenki sekä suora henki-
nen selkäranka. Sen muodostivat usko ja 
luottamus Jumalaan, pyhän kunnioitus ja 
vastuu toinen toisistamme, toista ei jätetä. 

– Yksilöllisyyden arvon korostaminen 
on johtanut koveneviin arvoihin, oman 
edun tavoittelun seuraus kun on usein 
myrkkyä yhteisvastuulle ja heikommista 
huolehtimiselle.  Yksilön menestymisen 
ihanne syö elintilaa yhteyttä rakentaval-
ta kiitollisuudelta ja vihapuhe lähim-
mäistä kannustavalta ja kunnioittavalta 
”veljeä ei jätetä”-asenteelta. 

– Tarvitaan hyviä elämän malleja.  
Tiedämme, että lapsi ja nuori ihminen 
kasvaa hyvään elämään paljon parem-
min hyvien ja kannustavien esimerkkien 
kuin varoitusten ja kieltojen avulla. 

– Mistä löydämme ne ihmiset, jois-
ta voisi ottaa mallia?  Mistä hyvän, vas-
tuuntuntoisen elämän esimerkkejä?  
Kun ajassamme on leviämässä selvä niin 
sanottu julkkiskultti, niin tarvitsisimme 
nyt enemmän niitä julkkiksia, jotka ovat 
ansainneet tuon julkisuutensa hyvillä, 
arvokkailla, esimerkillisillä saavutuk-
sillaan, lähimmäisistään huolta pitäviä, 
heidän hyväkseen ponnistelevia, itsel-
tään jotain toisille antavia. Heidän huo-
maamistaan tämän päivän suomalainen 
yhteiskunta tarvitsee. 

– Arjen sankareita ovat ne ihmiset, jot-
ka kiitollisuudellaan levittävät hyvää miel-
tä ja toisten arvostamisen henkeä, jotka 
pienillä teoillaan ovat avuksi, jotka hiljai-
sesti rukoilevat toistenkin puolesta.  He 
lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä ja 
vahvistavat kansan moraalista selkäran-
kaa. Heitä maamme tarvitsee. He ovat nyt 
kansakunnan perinnön kantajia.   

Oscar Software esitteli toimintaansaOscar Software esitteli toimintaansa

Kovia otteita ja vääntöä 
naisten itsepuolustusillassa
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten liikunnan otteet 
keskittyivät maaliskuussa naisten itsepuolustustaitoi-
hin TAMK:n uudessa liikuntahallissa. Ilta sai liikkeelle 
paljon naisia – uusia jäseniä, kaikenikäisiä ja perheen-
jäsenetkin intoutuivat mukaan vauhdikkaaseen iltaan. 
Neljä ohjaajaa Kung Fu Thieu Lam –seurasta opastivat 
ja ohjasivat Kungfun saloihin. Illan aikana reserviläis-
naiset näyttivät itsestään ihan uusia piirteitä, kun ko-
keiltiin hyökkäyksiä, irrottautumisia, potkuja, kuris-
tusotteita ja lyöntejäkin. Hurjista otteista huolimatta 
kyseessä oli koko ajan itsepuolustus. Hyötyliikuntaa.

   Tiina Kokkola
Kuva: Päivi Mäkinen

Kannattaa suunnata kohti Parolaa sillä Suomi 100 -tykki-
näytöksessä paukkuu neljä entisöityä 155 H 17 mootto-
roidun Raskas patteristo 1:n perinnetykkiä. 

Yleisö pääsee näkemään, miten tykkipatteria liikuteltiin 
kuorma-autoilla ja tykkejä McCormick-telatraktoreilla ja 
minkälaista toimintaa oli tuliasema-alueella ja tulenjohtopai-
kalla. Näytöksessä pystytetään myös patteriston ja patterin 
komentoteltat ja nii ssä esiintyy ja toimii asianmukainen 
miehistö. Valmisteluja seuraavat tulikomennot ja täydellinen 
viestiketju tulenjohtopaikalta tykeille, lentoratalaskelmat ja 
lopulta laukaukset.
Näytöksessä esiintyy miehiä jatkosota-aikaisessa varustuk-
sessa noin 100 henkeä. Kalustona on 155 H 17 tykkejä, sota-
aikaisia McCormick telatraktoreita, autoja sekä tulenjohto-, 
mittaus-, puhelin- ja radiolaitteita.
Moottoroitu Raskas patteristo 1 perustettiin Kurikassa 
19.6.1941. Se oli suoraan päämajan alainen patteristo. 

NÄYTÖKSEEN ON VAPAA PÄÄSY!

Lisätietoja: https://rspsto1.wixsite.com/rspsto1-fi n ja http://
suomifi nland100.fi /project/raskas-patteristo-1n-tykkinaytos/

SUOMI 100 TYKKINÄYTÖS SUOMI 100 TYKKINÄYTÖS 
PAROLASSA PAROLASSA 28.6.201728.6.2017

Ku
va

: T
uo

mo
 A

ho

Nämä entisöidyt ranskalaiset 155 H 17 haupitsit ovat pian taas valmiina 
tulitoimintaan.

29. maaliskuuta Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry:n Neuvottelukunnalla ja henkilöjäsenillä oli 
mahdollisuus tutustua tamperelaisen kasvuyrityksen Os-
car Software Oy:n toimintaan. 

Vierailun ohjelma piti sisällään todella mielenkiintoi-
set esitelmät yhtiön toiminnasta. Vierailun aluksi myyn-
tijohtaja, osakas Jarno Lahtinen kertoi yrityksestä. Os-
car on perustettu vuoden 2005 alussa. Taustalta löytyy 
kuitenkin 30 vuoden kokemus sekä osaaminen yritys-
ten toiminnan- ja taloudenohjauksesta sekä liiketoimin-
nan kehittämisestä. Oscarin liiketoimintaratkaisu kattaa 
toiminnanohjauksen lisäksi muun muassa erilaiset mo-
biiliratkaisut, verkkoliiketoiminnan, asiakkuudenhallin-
nan, verkkokaupan, BI-raportoinnin, vähittäismyynnin, 
palkka- sekä henkilöstöhallinnon - kaikki tarvittaessa 
modernina pilvipalveluna.

Illan aikana kuultiin lisäksi toimitusjohtaja, osa-

kas Simo Salmisen esitys Miten suomalaisella huip-
puosaamisella lyödään globaalit kilpailijat. Yrityksen 
markkinointipäällikkö, osakas Juuso Mustonen esitteli 
yrityksen modernin toiminnanohjauksen ja liiketoimin-
ta-alustan. Oscar on toteuttanut monipuolisia ratkaisuja 
teollisuudelle, tukkukaupalle, huoltoon ja kunnossapi-
toon sekä palveluliiketoimintaan. 

Tilaisuuden pääteeksi Pirkanmaan aluetoimiston pääl-
likkö, everstiluutnantti Marko Alamäki kertoi maail-
man ja Suomen sotilaspoliittisesta tilanteesta. Kaikista 
puheenvuoroista syntyi vilkasta keskustelua. Ajatuksia 
vaihdettiin vilkkaasti myös maukkaan iltapalan äärellä. 

Kiitos Oscarit, että saimme tutustua hienon kasvuyri-
tyksen toimintaan.

Lisätietoa yrityksen tarjoamista palveluista ja toiminnas-
ta löydät osoitteesta:  www.oscar.fi 

   Esko Raskila

Kuva: Jarno Lahtinen
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Hengellinen palsta

Tasan vuosi sitten Ruusun päivänä 4. toukokuuta 
2016 rakas mummuni Aune Päljänoja sai kutsun 
taivaan kotiin. Olin mummun omaishoitaja ja vietin 
paljon aikaa hänen kanssaan lapsuudestani lähtien. 

Mummu oli elänyt kovan elämän. Sota-aikana hän 
oli nuorena tyttönä tukinuitossa Parkanon Aurejo-
ella ja kutoi sukkia tuntemattomille sotilaille kylän 
ompeluilloissa. Aune teki paljon talkootyötä maata-
loissa ja auttoi naapureita. 

Avioiduttuaan Aunesta tuli pienviljelijän vaimo 
ja neljä pojan äiti. Siihen aikaan 50-luvulla ei ollut 
kodinkoneita helpottamassa perheenäidin elämää. 
Mummu kantoi lehmien vedet käsin selkä vääränä 
ylämäkeen navetalle. Hänellä oli koukkuselkä niin 
kauan kuin muistan. Vanhuudessaan Aune kärsi 
hyvin pahoista selkäkivuista ja oli vaikeavammainen. 

Lapsista, kodista ja maatalon eläimistä huolehti-
essaan mummu samalla hoiti myös appivanhem-
pansa kotona kuolinvuoteelle asti. Aikanaan tulivat 
lastenlapset ja me kaikki olimme aina tervetulleita 
Aune-mummun hoitoon. Kesäpäivät mummulassa 
olivat aurinkoisia ja lämpimiä. Kun suljen silmäni, 
voin tuntea viinimarjapensaiden tuoksun ja mais-
taa mummun tarjoaman herkullisen jäätelön. Hän 
oli vieraanvarainen ja avulias kaikkia lähimmäisiään 
kohtaan. 

Mummu eli koko elämänsä muiden hyväksi. 
Hänen elämänsä on jalo esimerkki siitä, miten jokai-
nen tavallinen nainen ja äiti voi omassa elinpiirissään 
toimia isänmaan hyväksi. Tämän maan tulevaisuutta 
rakennetaan kehdosta käsin, ruokaa laittaen, lapsis-
ta ja läheisistä huolehtien ja heitä rakastaen, pyykkiä 
pesten ja kasvimaata kitkien. Isänmaan turvallisuus 
ja hyvinvointi lähtee kodeista.

Suomen naisille

Viime vuonna kesä alkoi sinä päivänä, kun mummu 
kuoli. Yhtäkkiä oli lämmintä ja aurinkoista. En kos-
kaan unohda mummun kuolinpäivän kauneutta. Ai-
van kuin olisin yhtäkkiä ollut lapsuuden kesäpäivässä, 
mummulan pihamaalla. Kun olin saanut kuolinviestin, 
katsoin kotini rappusilta kesäistä maisemaa. Ymmär-
sin, miten arvokkaan perinnön mummu minulle jätti 
– kauniin maan, jota hän itse aikanaan viljeli ja varjeli. 
Mummu hoiti perhettään ja samalla mahdollisti myös 
minulle hyvän elämän tukemalla monin tavoin. Hänen 
työnsä rakensi tätä yhteiskuntaa, tätä 100-vuotiasta ko-
timaata. Viimein sama isänmaa otti hänen syliinsä ja 
sielu nousi Jumalan luo.

Kun mummot kuolevat
heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää
ja joistakin mummoista tulee puita
ja he humisevat lastenlastensa yllä,
suojaavat heitä sateelta ja tuulelta
ja levittävät talvella oksansa
lumimajaksi heidän ylleen.
Mutta sitä ennen he ovat intohimoisia.
(Eeva Kilpi, Animalia 1987)

Parhaillaan ympärillämme keväinen luonto herää hil-
jalleen loistoonsa. Jumala luo uutta. Valtakunnallinen 
Kyrösjotos kutsuu naisia ympäri Suomen vaeltamaan 
kotimaamme kauneuden keskellä Hämeenkyrön Ky-
röskoskella. Ihailemme jylhiä metsiä. Kuljemme his-
toriallisen Mannanmäen kautta, jossa taisteltiin sisäl-
lissodan aikana. Yöpyminen tapahtuu seurakuntamme 
leirikeskuksen pihamailla järven rannalla. Jotoksen ai-
kana naiset saavat harjoitusta selviytymiseen maasto-
olosuhteissa. Maamme puolustamiseen tarvitaan niin 

miehiä kuin naisiakin. Kaikki taidot ovat tarpeen, 
niin kodin ja perheen huolto kuin kyky sopeutua 
erilaisiin olosuhteisiin. 

Äitienpäivän alla kiitämme hartaasti kaikkien 
aikojen äitejä, isoäitejä ja naisia, jotka arkisella hil-
jaisella työllään ovat huolehtineet maamme hyvin-
voinnista ja kasvattaneet lapsia. Kun ajattelemme 
äitiämme tai isoäitiämme, löydämme varmasti pal-
jon kiitoksen aiheita. Nyt heidän muistonsa on ylä-
puolellamme kuin kirkkaana aurinkona, jota kohti 
saamme kulkea. Jalkojemme alla on tämä itsenäinen 
ja vapaa ihana maa, lahja menneiltä polvilta. Sydä-
messä tehtävä elää kotia, uskontoa ja isänmaata ra-
kastaen. 

  Anu Mätäsniemi
d iakoniapastori

Hämeenkyrön seurakunta

Pitkän perinteen mukaisesti tulivat ylihämäläisten re-
serviläisjärjestöjen edustajat kunnioittamaan kaatu-
neitten muistoa. Taistelussa kaatui yhdeksän ylihärmä-
läistä. Se oli järkyttävä menetys yhtenä päivänä yhdelle 
kunnalle ja sen asukkaille. Kauniin kukkalaitteen jyh-
keälle muistomerkille laskivat kapt. Jarmo Kivimäki 
ja ylik. Mika Mäki. Arkistosta löytyneiden dokument-
tien mukaan muistomerkin on suunnitellut Jarmo Ki-
vimäen isoisä Juho Sanfrid Kivimäki (1889 – 1961).  
Ylihärmäläiset pystyttivät muistomerkin vuonna 1934.

Hyvän ja selkeän puheen muistomerkillä piti Vapa-
ussodan Perinneliiton puheenjohtaja kenraalimajuri 
Kalervo Sipi. Hän kiitti, että kunniakäynneillä tälle 
muistomerkille on vuosikymmenien mittainen kaunis 
ja katkeamaton perinne. 

Puheessaan hän korosti Mannerheimin taitavaa stra-
tegiaa vapaussodassamme. Siitä yhtenä osoituksena oli 
tämä Mannisen ankara taistelu, joka oli voitettava. Sil-
lä varmistettiin, ettei tärkeä Haapamäen rautateiden 
risteysasema joutunut viholliselle. Näin säilyi tärkeä 
yhteys Karjalan ja Viipurin rintamille. Samalla se ava-
si myös tien Tampereen ratkaisutaisteluihin. Kenraali 
mainitsi myös yhtenä asiana, että Mannerheimille oli 
tärkeää saada Suomi pääosin vapautettua omin voi-
min ennen saksalaisten tuloa. Näin suomalaiset voivat 
seisoa omalla itse vapauttamallaan maalla eikä toisen 
maan sitä meille vapauttamana ja antamana.

Muistomerkkialueelle on pystytetty havainnollinen 
infotaulu ylihärmäläisten toimesta.

Tilaisuutta jatkettiin Väärinmajan komeassa kyläta-
lo Tapiolassa. Hyvien kahvikupposten ääressä jutellessa 
todettiin Mannisen taistelulla olleen varsin ratkaiseva 

Mannisen taistelun 99. vuosipäivä
Ruoveden Väärinmajalla oli Mannisen taistelun muistomerkillä 
juhlallinen kunnianosoitus kesiviikkona 15.3.2017. Kunnioitim-
me taisteluun osallistuneita ja siinä kaatuneita vapaussotureita. 
Oli kulunut tasan 99 vuotta tästä ankarasta taistelusta.

Etualalla vasemmalta ylikersantti Mika Mäki ja kapteeni Jarmo Kivimä-
ki valmistautuvat kukkalaitteen laskuun.

Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistuneita.

merkitys. Osallistujia oli runsaasti. Heitä oli 
tullut Ylihärmästä, Ruovedeltä ja Tampe-
reelta. Mukana olivat mm vääp. Erkki Kal-
lio Ylihärmästä, Väärinmajan kyläpäällikkö 
Jyrki Jokinen ja Mannisen tilan nykyinen 
isäntäväki Antti ja Terttu Peltomaa sekä 
Sauli Latvala ja Raimo Salminen Ruove-
den Reserviläisistä. Ruoveden ja Ylihärmän 
reserviläisjärjestöt asettuivat saman pöytään 
suunnittelemaan ensi vuoden 100-vuotista-
pahtumaa. 

  Jorma Hautala



6

Piirien kevätkokoukset järjestettiin 30. maaliskuuta 
Oriveden Seurakuntakeskuksen tiloissa. Ennen koko-
uksia pidetty maanpuolustusjuhla alkoi komeasti Ilma-
voimien soittokunnan kajauttaessa Muistoja Pohjolas-
ta kappaleen. Juhlavieraat toivotti tervetulleiksi pitkään 
maanpuolustustoiminnassa mukana ollut maanpuolus-
tusaktiivi Raija Hinkkala. Raija totesikin tervetulosa-
noissaan piirien kevätkokoustapahtuman järjestämisen 
olleen Oriveden maanpuolustusväelle suuri ilo.

Juhlaesitelmän piti sotilasprofessori, eversti Mika 
Hyytiäinen, joka tosi sanoi puhuvansa kansalaisena 
eikä sotilaana. Juhlaväki saikin monenlaista pohditta-
vaa juhlaesitelmää kuunnellessaan. Hyytiäisen aiheena 
oli hybridisodankäynti ja kokonainen puolustus. Hyy-
tiäisen mukaan hybridisodankäyntiä käydään parhaim-
millaan niin, ettei kohde sitä edes tunnista. Hybridiso-
dankäynnissä taistellaan ihmisistä ja sodan tavoitteena 
on suunnitelmallisella toimilla saada hyökkääjän tah-
to läpi. Demokraattisessa yhteiskunnassa se tapahtuu 
vaikuttamalla kansan tahtoon. Suomi on yksi talous-
sodankäynnin hyökkääjistä, operaatio aloitettiin vas-
tineeksi sille mitä Venäjä teki Krimillä ja sen jälkeen 
Ukrainassa. Tästä johtuen me olemme Hyytiäisen mu-
kaan maali vastapakotteille, jotka osuvat myös turval-
lisuuden ytimessä olevaan elintarvikkeiden omavarai-
suuteen, ruoan perustuotantoon. 

Hyytiäinen toivoi, että muistaisimme esitelmän jäl-
keen ainakin yhden prosenttiluvun. Nimittäin neljä pro-
senttia suomalaisista kuuluu sodan ajan puolustusvoi-
miin. Tästä neljästä prosentista toiset neljä prosenttia on 
kantahenkilökunnan osuus ja loppuosa koostuu reservi-
läisistä. Reservi onkin Hyytiäisen mukaan myös hybri-
dipuolustuksen etulinjassa aseettoman kansalaisvastarin-
nan keinoin. Suomen informaatiopuolustuksen etulinja 
on Hyytiäisen mukaan yleissivistyneessä kansalaisessa.  
Professori totesi maanpuolustustahdon olevan niin so-
tilaallinen voima kuin myös yhteiskunnallisen voiman 
lähde. Näin maanpuolustustahto onkin siis paljon tär-
keämpi, kun vaikka Hornetien seuraajat. 

Juhla päättyi kunnallisneuvos Teuvo Viskarin hienoi-
hin päätössanoihin.  Päätössanojen mukana juhlayleisö 
sai pienen tuulahduksen menneestä, kun sotaveteraani 
Viskari muisteli muun muassa omaa kutsuntatilaisuut-
taan vuonna 1943. Tilaisuus järjestettiin Karjalan kan-
naksella tykkitulen pauhussa ja ikkunalasien hiljalleen 
helistessä. Silloiseen rintamalinjaan oli etäisyyttä vain 
20 kilometriä. Viskarin mukaan silloisilla kutsuntatilai-
suuteen osallistuneilla oli vain yksi yhteinen huoli, se, 
että heitä ei kelpuutettaisi suorittamaan asevelvollisuut-
ta sota-ajan ruoanpuutteesta johtuvan alipainoisuuden 
vuoksi. Viskarin mukaan maanpuolustustahto oli tuol-
loin vahvaa ja jos joku yritti ns. pinnata asevelvollisuu-

Juhlan juonsi Oriveden Reserviupseerikerhon uusi pu-
heenjohtaja Jussi Pohjala.

Ilmavoimien soittokunta vastasi 
juhlan musiikista.

Maanpuolustustahto on vahva voima 
isänmaan puolustuksessa nyt ja aina 

den suorittamisesta niin yhteiskunta sekä kyläkunta 
paheksuivat asiaa suuresti. Nuoret alipainoiset miehet 
kuitenkin hyväksyttiin isänmaata puolustamaan, ja 
myöhemmin 17-vuotiaat nuoret olivatkin jo täyden-
nysmiehinä rintamalla. 

Viskarin mukaan maanpuolustustahto on se voima, 
jolla ollaan pärjätty ja tullaan edelleenkin pärjäämään. 
Tämä on sotaveteraanien viesti tulevillekin polville. 
Viskari totesikin poistuvan veteraanisukupolven luot-
tavan edelleen siihen, että tätä maatamme puolustetaan 
ja periksi ei anneta. 

Viskari päättikin juhlan Paavo Cajanderin kirjoitta-
man runon Isänmaalle viime säkeisiin:

 ”Tää maa se ei koskaan sortua saa.
Eläköön tämä muistojen, toivojen maa,
Eläköön, kauan eläköön Suomi!”

  Sirkka Ojala

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Ari Paukkunen ja Reserviläispiirin varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo luovuttivat Soti-
lasprofessori, eversti Mika Hyytiäiselle kiitokseksi mielenkiintoista luettavaa.

Oriveden Reserviupseerikerhon jäsen Raimo Tonttila toi 
juhlaan murheellisen suruviestin. Oriveden Reserviup-
seerikerhon puheenjohtaja ltn Juhani Venttola oli yllättäen 
menehtynyt työtapaturmassa vain muutama viikko ennen 
tilaisuutta. Tonttila sytytti juhlassa muistokynttilän ja juhla-
yleisö vietti hiljaisen hetken Venttolan muistoksi. 
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Piirien kevätkokouksen yhteydessä jaet-
tiin erilaisia huomionosoituksia. Kuvas-
sa oikealta Reserviupseeripiirin vuoden 
yhdistys Ylöjärven Reserviupseerit, edus-
tajana puheenjohtaja kapt Jari Vuol-
le, Reserviupseeripiirin vuoden upseeri 
ylil Antti Laalahti, Reserviupseeripiirin 
standaari kapt Jaakko Lampimäki, Pir-

kanmaan Reserviupseeripiirin kultainen 
ansiomitali soljen kera maj Jorma Suonio.

Oriveden Reservinaliupseerit Reservi-
läiset –yhdistyksen jäsenille jaettiin Re-
serviläisliiton ansiomitaleja. Kuvassa edel-
leen oikealta Kultainen ansiomitali yliv 
Kari Tähtinen, Hopeinen ansiomitali 
ylik Kimmo Vihusaari, Pronssiset ansio-

mitalit vääp Jussi Viljanen, kers Kimmo 
Putkiranta, korpr Väinö Mäkinen ja 
alik Markus Neejärvi. 

Myös Pirkanmaan Reserviläispiiri pal-
kitsi kevätkokouksessaan vuoden toimi-
joita. Kuvassa edessä vasemmalta Vuoden 
Aktiivinen jäsen Tuire Miller Nokialta, 
Vuoden Ampuja Reijo Heikkilä Sasta-

Piirien kevätkokouksen yhteydessä palkitut

Mika Hyytiäinen totesi esitelmänsä päät-
teeksi: ”me olemme hybridisodankäynnin 
etulinjassa, tehdään maastosta sellainen, 
ettei sitä hyökkääjä läpäise.”

Juhlan hienot päätössanat lausui kunnallisneuvos, sotavete-
raani Toivo Viskari. Päätössanojen jälkeen ennen Maamme 
laulua koko juhlayleisö nousi seisomaan ja antoi raikuvat suo-
sionosoitukset Viskarille.

Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola ja Pirkanmaan Reserviläispiirin 
varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo jakoivat juhlassa Reserviläispiirin huomionosoi-
tukset.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja majuri Jari Lindell ja Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja majuri Ari Paukkunen jakoivat upseeripiirin huomioimiset. Palkittavina majuri Jorma Suonio, kapteeni 
Jaakko Lampimäki ja yliluutnantti Antti Laalahti.

Pirkan Viestin entinen päätoimittaja Raija Hinkkala 
toivotti juhlaväen tervetulleeksi.

malasta, Vuoden Jäsenhankkija Mika 
Vanhanen Pirkkalasta (14 uutta jäsen-
tä) sekä Piirin Vuoden Reserviläiseksi 
valittu Tero Ahtee Tampereelta.

Vuoden SRA-ampujiksi valitut Reser-
viupseeripiirin Pyry Laine ja Reservi-
läispiirin Juha Löfl und eivät olleet pai-
kalla.   

Kuva: Raimo Ojala.
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aineistoposti: 
pirkanviesti@gmail.com

Uusia maakuntakomppanian 
peruskurssilaisia koulutettiin Pirkkalassa
Viikonlopun mittainen MPK:n maa-
kuntakomppanian peruskurssi järjes-
tettiin huhtikuun alussa Pirkkalassa. 
Kurssin aihealueina olivat muun muas-
sa: taistelu rakennetulla alueella, kulun-
valvonnan ja vartioinnin perusteet sekä 
taistelijan etenemismuodot maastossa 
ja rakennetulla alueella. Kurssinjohtaja-
na toimi reservin luutnantti Jussi Luo-
mahaara. Kurssi on yksi kolmen kurssin 
kokonaisuudesta. 

Kurssiviikonlopun aikana Pirkanmaan 
Maakuntakomppaniat suorittivat myös 
vuosittaisen Pajarin marssin. Marssi-
kilpailussa ovat lajeina pikamarssi, am-
munta sekä maastorastit.

Pajarin Poikien perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo 
Sipi ampui lähtölaukauksen pikamars-
sille. Kilpailupaikalla vierailivat MPK:n 
Hämeen maanpuolustuspiirin piiripääl-
likkö Matti Eskola ja Pirkanmaan alue-
toimiston päällikkö, everstiluutnantti 
Marko Alamäki. Everstiluutnantti Ala-
mäki jakoi palkinnot Pajarin Marssin 
voittajille yhdessä kenraalimajuri Sipin 
kanssa.

  Juha Happonen Kulunvalvontapaikalla kouluttaja neuvoo kurssilaista.

Sattuuko Sinulla (tai tuttavallasi) olemaan 
joutilaiksi käyneitä patruunoita, jotka voi-
sit antaa käytettäväksi piirin reserviläisten 
ammunnoissa? Kaikenlaiset kaliiperit kel-
paavat, sillä monenkirjavien perinneasei-
den suosio on kasvussa ja etenkin vanhem-
pia suomalaisten kehittämiä kaliipereita 

on vaikea markkinoilta löytää. Kunnon-
kaan ei ole väliä: priima ammutaan, vä-
hänkään epäilyttävä puretaan osiksi ja la-
dataan uudelleen ja epäkurantista otetaan 
käyttökelpoinen kuten esimerkiksi luodit 
tai haulilyijy talteen loput menee PV:n ja/
tai Poliisin kautta hävitettäväksi.

Etsintäkuulutus!

Vaikka Oy Sako Ab teki aikoinaan 
suuret määrät latausvälineitä, ovat ne-
kin johonkin hävinneet. Toivottavasti 
ei kuitenkaa n rautaromuun. Vallankin 
suomalaisten monenkirjavista sotilas-
aseista muokkaamien ampumahiihto- ja 
metsästyskaliiperien latausvälineille oli-
si nyt perinneammunnassa ja perinteen 
keruussa käyttöä, kun patruunatehtaat 
ovat lopettaneet näiden patruunoiden 
valmistuksen. Tyhjille, niin vanhoille 
kuin sodan jälkeisillekin patruunarasi-
oille olisi myös tilausta – niitä kyselevät 
niin tutkijat kuin kaipaavat museot – 
kunnosta riippumatta. Ota yhteyttä: 
hannu.wirola@kolumbus.fi  tai 
+358 50 5633 706

  Hannu Wirola

kirjoittaja on ampuma-asekouluttaja 
Pirkanmaan reservipiirien 

ampumatoimikunnan jäsen

  Oy Sako Ab valmisti monille, nyttemmin 
hävinneille suomalais-kaliipereille ns. va-
saralataussarjoja. Niille olisi taas käyttöä.

Pirkanmaan 
Reservipiirien 

SRA
-ampujakurssi
Pirkanmaan Reservipiirien SRA-
toimikunta järjestää Pirkanmaan 
Reservipiirien jäsenille suunna-
tun Sovelletun Reserviläisa mmun-
nan ampujakurssin. Teorialuento ja 
teoriakoe järjestetään sunnuntaina 
11.6.2017 Tampereella ja ampuma-
harjoitukset lauantaina 17.6. Am-
pumatestit järjestetään myöhemmin 
sovittavina torstai-iltoina viikkohar-
joituksien yhteydessä. Kurssille osal-
listujilla on oltava hyvä perusampu-
mataito pistoolilla, ja joko oma tai 
kurssikaverin lainaama SRA-sääntö-
jen mukainen pistooli, -kotelo ja kol-
me lipasta. Lisätietoa kurssista SRA-
toimikunnan nettisivuilla 
www.pirkanviesti.fi  

Ilmoittautumiset 3.6. mennessä: 
pirkanmaasra@gmail.com

 SRA 

-kurssi Ikaalisissa
Kurssi järjestetään Vatulan ampumaur-
heilukeskuksessa Ikaalisissa kahtena 
viikonloppuna 12.-13.8. ja 19.-20.8.
Kouluttajina Jouni Ruuhimäki ja 
Ari Hellman

• Ensimmäisenä lauantaina teoria ja 
varuste-esittely

• Ensimmäisenä sunnuntaina teoria-
koe, jonka läpäisseillä ampumahar-
joittelu

• Toisena lauantaina ampumaharjoit-
telu

• Toisena sunnuntaina ampumakoe, 
palaute ja todistukset

• Kurssilaisilla vähintään 9mm pistooli 
+ sopiva kotelo, kaksi lipasta ja ko-
telot

• 250 patruunaa, kuulo- ja näkösuo-
jaimet, vakuutus – joko reserviläisen 
ampumaturva tai Sal-lisenssi

Hinta 50 €, sis. kurssilla käytettävän 
kiväärin ja haulikon patruunat. Koulut-
tajat tuovat kiväärin ja haulikon, joiden 
käyttö opetetaan.

Lisätiedot: Ari Hellman 
ari.hellman (at) gmail.com, 
045 345 4680

Sra-sääntöihin kannattaa tutustua 
etukäteen: https://resul.fi /
sra-ammunnat/ > sieltä sra-säännöt
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MPK Tampereen koulutuspaikan MPK Tampereen koulutuspaikan 
syksyn 2017 kurssejasyksyn 2017 kursseja

Tampereen koulutuspaikka Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

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

Petkeleen pläjäys
Sääksi 17-harjoitus vuoden pääponnistus

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
organisaatioita tarkennettiin vuoden 
vaihteessa. Ilmapuolustuspiirin länti-
nen koulutusalue muuttui Pirkkalan 
koulutuspaikaksi. Koulutuspaikan toi-
mintaan ei nimenmuutos, eikä muu-
toskokonaisuus vaikuttanut ja kokenut 
kouluttajajoukko kouluttaa entiseen 
malliin. Suurimmat muutokset kosketti-
vat maanpuolustuspiirejä ja koulutus-ja 
tukiyksiköitä kautta valtakunnan.

Sääksi 17 mittasi 
taas koulutustaidon
Pirkkalan koulutuspaikan päätapah-
tuma oli 21.-23.4.2017 pidetty Sääksi 
17-harjoitus. Reilu 200 sotilaan joukko 
kouluttautui sodan ajan tehtäviin. Mer-
kittävässä roolissa oli Pirkkalan koulu-
tuspaikan kokenut kouluttajajoukko, 
joka koulutti reserviläisiä seitsemällä eri 
toimialalla aina kenttälääkinnästä lento-
konetekniikkaan.

Kouluttajatiimeissä on valtava voima-
vara, jonka käyttöä on ilmavoimissa ja 
koko Ilmapuolustuspiirin alueella opit-
tu käyttämään tehokkaasti. Pirkkalan 
kouluttajat ovat tukeneet useissa harjoi-
tuksissa muita koulutuspaikkoja niillä 
toimialoilla, joissa kouluttajatiimit ovat 
vasta muotoutumassa. Tässä toteutuu 
eräs vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen keskeisistä asioista – reservi-

läinen kouluttaa reserviläisiä ja hiljaista 
tietoa siirretään. Ilahduttavaa on myös 
se, että puolustusvoimista eläköityneet 
ammattisotilaat ovat löytämässä Ilma-
puolustuspiirin ja lähtemässä mukaan 
toimintaan.

Hyviä, mutta samalla 
haikeita uutisia
Kuluneet vähän reilut kaksi vuotta ovat 
olleet minulle hienoa aikaa. Opiskelun 
imu Jyväskylän yliopistossa ja uudet tu-
levat työelämähaasteet siirtävät minut 
toukokuun alusta toisaalle ja jätän Pirk-
kalan koulutuspaikan koulutuspäällikön 
tehtävät haikein mielin. Jo varusmies-
palveluksesta alkanut aktiivinen aika 
maanpuolustuksen parissa on kestänyt 
35 vuotta ja nyt on aika siirtyä reserviin 
sen varsinaisessa merkityksessä.

Seuraavan Petkeleen pläjäyksen kir-
joittaa jo seuraajani ja siksi käytän ti-
laisuutta hyväkseni kiittää minua teh-
tävässäni tukeneita tahoja. Satakunnan 
lennoston johdon, tukihenkilöiden ja 
huoltolaitosten, Pirkanmaan aluetoi-
miston henkilöstön, Leijonacateringin, 
sotilaskotisisarten, Pirkan viestin Sirkka 
Ojalan ja ennen kaikkea kouluttajatiimi-
en vetäjien ja kouluttajien panos ja tuki 
on kannattanut minua koulutuspäälli-
kön tehtävissä.

Toivotan Pirkan viestin lukijoille ja 
kaikille maanpuolustajille hyvää kesää ja 
menestystä vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön riennoissa tulevaisuudessa.

Paku

  Ari Pakarinen
Pirkkalan koulutuspäällikkö 

30.4.2017 asti

18. 19.8. SUVIYÖN JOTOS
• hyvähenkinen kevyehkö paikallisjotos 

Sastamalassa. Kurssilla harjoitetaan 
sotilaallisia ja kansalaistaitoja.

25. 27.8. HENKIINJÄÄMISKURSSI
• kurssilla opetellaan toimimaan ja selviyty-

mään maastossa tilapäisvälinein.

25. 27.8. ERITYISRYHMIEN 
JATKOKURSSI 
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvam-

maiset. Kurssi on jatkoa kevään kurssille 
ja sillä opetellaan arjen turvallisuutta ja tu-
tustutaan puolustusvoimien toimintaan.

26.8. VÄNRIKKIPÄIVÄ TAMPERE
• kurssilla perehdytään reserviläistoimintaan 

ja MPK:n koulutustarjontaan. Kurssi sovel-
tuu RUK:n käyneille vänrikeille.

2.9. RESERVILÄISPÄIVÄ 
• kurssilla tutustutaan puolustusvoimien ma-

teriaaliin ja ammutaan rynnäkkökiväärillä 
ampumakilpailu.

15. 17.9. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 
• kurssilla koulutetaan taistelijoita taiste-

luensiapuun. 

16. 17.9. JA 23. 24.9.
LINNOITTAMISKURSSIT 1 JA 2
• kursseilla koulutetaan valmiuslinnoitteiden 

tekemistä ilmavoimien tukikohtaan.

29.9. 1.10. LÄHITAISTELUKURSSI 2
• kurssilla opetellaan lähitaistelutaitoja ja 

ammutaan reserviläisaseilla lähiammun-
toja.

29.9. 1.10. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille 

opetetaan maasto- ja erätaitoja.

30.9. KYBERTURVALLISUUSKURSSI
• kurssilla tutustutaan kyberturvallisuuteen. 

6. 8.10. SISSIRADISTIHARJOITUS
• kurssilla kerrataan sissiradistitaitoja ja 

harjoitellaan käytännön toimintaa partio- 
ja tukiasemissa.  

6. 8.10. HAJAUTETUN TAISTELUN 
KURSSI
• kurssilla harjoitellaan sissitoimintaa.

27. 29.10. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 
• kurssilla harjoitellaan maastossa tehtäviä 

hoitotoimenpiteitä ja evakuointia sidonta-
paikalta kenttäsairaalaan.

17. 19.11. ARJEN TURVALLISUUS
KURSSI NAISILLE
• kurssin tavoitteena on kehittää osallis-

tujien valmiutta selviytyä onnettomuus-, 
tulipalo- ja sähkökatkotilanteissa. Kurssilla 
harjoitellaan kodin varautumista, alkusam-
mutusta ja hätäensiavun antamista.

4. 5.11. RESERVILÄISJOHTAJA 2
• kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 kurs-

seille, tällä kurssilla paneudutaan erityi-
sesti käytännön johtamistaitoihin.

6.12. KUNNIAVARTIO SUOMI 100V
• kurssi osallistuu kunniavartioon Kalevan-

kaan sankarihautausmaan 749:llä sanka-
rihaudalla Itsenäisyyspäivän Suomi 100v 
juhlassa. Kurssi on avoin kaikille 18–48 
vuotiaille miehille. 

Lisä  etoa ja ilmoi  autumiset 
MPK:n ne    sivuilta 

www.mpk.fi /Koulutustarjonta/Tampere

Tervetuloa mukaan!

Tampereen Messukeskuksessa järjestettiin 
15. helmikuuta Rekrytori, Suomen suurin 
rekrytointi- ja koulutustapahtuma. Pirkan-
maan Reserviläispiiri ja Reserviupseeripiiri 
olivat mukana esittelemässä toimintaansa. 
Mukana oli myös Vapepan ja MPK:n toimin-
nan esittelyä. Tapahtumassa kävijöitä arvioi-
tiin olleen noin 20 000.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö avasi tapahtuman ja vieraili muun mu-
assa reserviläisten osastolla. Mukana oli myös 
rouva Jenni Haukio. Tutustumiskäynti oli 
osana presidentin Pirkanmaan Suomi100-
maakuntamatkaa.

   Raimo Ojala

Reserviläistoimintaa 
esillä Rekrytorilla

Ekoase-ammunta kiinnosti messuvieraita. Jussi Mäkitalo opastamassa ampujia.
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 29.1. 24.2. 
2 10.4. 5.5. 
3 11.6. 14.7. 60-v. juhlanumero
4 12.9. 6.10. 
5 3.12. 22.12. 

Kannen valokuva: 
Muun muassa Pirkanmaan reservipiirit 
esittelivät toimintaansa Rekrytorilla Tam-
pereen Messukeskuksessa 15. helmikuu-
ta. Suomen tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö ja rouva Jenni Haukio vieraili-
vat tapahtumassa maakuntamatkansa 
yhteydessä. Pirkanmaan Reserviläispiiri 
puheenjohtaja Juha Moijanen luovutti pre-
sidentti Niinistölle piirin historiikin. 

Kuva: Raimo Ojala 2017

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

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

Ulkoasu Maisan paja

Paino Lehtisepät Oy

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

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2017:

Ylöjärven Reservinaliupseerit ja reser-
viupseerit järjestivät pilottiluonteisen 
talvisen ulkoilutapahtuman Veittijär-

Veittijärvellä miteltiin 
suurimmasta kalansaaliista

TULOKSET:

PIENIN KALA: 
Kari Koivunen 5 g 
/ Kiertopalkinto luovutettiin 14.3.2017

KOKONAISKILPAILU: 
1. Markku Oino 507 g 
2. Urpo Maja 423 g
3. Risto Silmunmaa 422 g
/ Kiertopalkinto / hylsy luovutettiin 
14.3.2017.  

Voittajan Markku Oinosen tyylinäyte. 
Kuva: Niko Liehu.

velle 25. helmikuuta. Mukaan kutsut-
tiin myös maanpuolustusnaiset ja mui-
takin yhteistyökumppaneita. Upseerien 

jäsen Veli-Matti Mettomäki Veittijär-
ven asukasyhdist yksen ”saunamajurina” 
tuki toimintaamme kiitettävästi. Saim-
me käyttöömme päärakennuksen kilpai-
lukansliaksi ja kodan eväiden syömiseen 
ja lämmittelyyn. Kari Koivusen lahjoit-
tamat makkarat ja sinapit maistuivat ul-
koilijoille. Yhteishankintana tarjolla oli 
myös virvokkeita.

Pilkkikilpailuun osallistui 11 kala-
miestä. Aurinkoinen sää houkutteli run-
saasti tukihenkilöitä ja kannustajia jäälle. 
Hyviä neuvoja saatiin niin syöttien kuin 
tekniikan osalta. Sopu säilyi ja kaikki 
tulivat ajoissa punnitukseen. Kilpailijat 
esittivät toivomuksen, että tapahtuman 
järjestettäisiin vuosittain. 

  Jari Vuolle

  Kilpailun voittaja Markku Oino keskellä. 
Pasi Koivunen ja Jari Vuolle (oikealla) 
luovuttivat palkinnot. 
Kuva: Veli-Matti Mettomäki.

MP-naisten Anne Uurasjärvi kävi kannustamassa Veli-Matti Mettomäkeä kilpailussa. 
Kuva: Jari Vuolle. 

Pirkanmaan reserviyhdistysten jäsenet!
Vaikka et omistaisikaan ampuma-asetta, Sinulla on mainio tilaisuus tulla ampumaan Satakunnan lennoston ampumaradalle:

PISTOOLILLA TI 16.5.2017 KLO 17    KIVÄÄRILLÄ KE 17.5.2017 KLO 17 
Perusaseistuksena ovat 22 ja 9 mm:n pistoolit ja 7,62x39 reserviläiskiväärit. Ilmoittautumisen yhteydessä voit tiedustella 
ampumismahdollisuutta myös perinnepistoolilla (7,65x21 Para) tai perinnekiväärillä (m/39 7,62x53R). Paikalla olevilta 
ampuma-asekouluttajilta ja valvojilta saat halutessasi ampumasuorituksesta merkinnän, jota voit hyödyntää mm. aselupaa 
hakiessasi.

Perusammunnan patruuna- ja taulukulujen kattamiseksi perimme paikanpäällä pistooleilla ammuttaessa 10 € ja 
kivääreillä ammuttaessa 15€. Varaa tasaraha maksamisen nopeuttamiseksi!

Pistooliammuntaan mahtuu 20 ja kivääriammuntaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset viimeistään ke 10.5.2017 sähköpostilla: arto.teittinen@yhkodit.fi . Kerro ilmoittautuessasi, 
kumpaan iltaan osallistut vai osallistutko kumpaankin. Kerro myös, minkä reserviyhdistyksen jäsen olet. 
Ilmoittautumisen yhteydessä saat tarkemmat ohjeet. Lisätietoja antaa myös hannu.wirola@kolumbus.fi .

Ampumaillat järjestää Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta
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Sastamalan Reserviupseerit sai maalis-
kuussa ainutlaatuisen tilaisuuden tutus-
tua Panssariprikaatiin sen komentajan 
eversti Pekka Järven johdolla. Agendana 
oli prikaatin toiminta arkena sekä ryn-
näkkövaunujen ja niiden miehistön tais-
teluammuntojen seuraaminen maastossa.

Eversti Pekka Järvi antaa itsestään kos-
kelanoloisen ensivaikutelman: lupsakkaa 

Päivä Panssariprikaatissa 
komentajansa kyydissä

Rynnäkkövaunu otetaan sastamalalaisten haltuun hetkeksi lähempää tarkastelua varten. 
Luutnantti Ville Inna (vas.) äimistelee vaunun maastokelpoisuutta; yhdistyksen puheen-
johtaja,  majuri Aapo Nurmi on nousemassa vaunun kannelle, jossa muutama muu vie-
railija jo tarkastaa kulkupelin taisteluarsenaalia.

  Sastamalan Reserviupseerit ry luovutti standaarinsa Panssariprikaatille kiitoksena 
mieliinpainuvasta vierailupäivästä. Komentaja sai kouraansa myös iltalukemista yleisesi-
kuntaeversti Martti Vilho Vihman elämäkerran verran.

juttua puskee toisensa perään, asiamuisti 
on tarkka ja alaisensa hän tuntee miehis-
töä myöten varusmiesalijohtajia ja heidän 
siviiliansioitaan mitenkään unohtamatta. 

Tusinan verran meitä vierailijoita yh-
teensä oli, surku tulee niitä upseeriveljiä 
kohtaan, jotka eivät tähän tilaisuuteen 
työesteidensä vuoksi päässeet!

Tervetulobriiffi  oli jo kaikenkattava 

nippelitietoineen. Moni ei tohtinut us-
koa kuulemaansa, että tässä prikaatissa 
on Suomen pienin alokkaiden keskey-
tysprosentti – ja vieläpä toistuvasti, ihan 
omassa kastissaan! Johtamisajatuksia on 
niin sanotusti ”vähän” päivitetty ja seu-
rattu myös! 

Tutustuttiin konehalleihin, huoltoon 
ja salaiseen aseeseen – musiikkiosastoon! 

  Rynnäkkövaunujen taisteluammun-
ta etenee maastossa. Eversti Järvi (oik.) 
ja koppanianpäällikkö, kapteeni Klemola 
seuraavat tarkasti harjoituksen kulkua.

Harvassa prikaatissa on niin monta lop-
puun asti ajateltua musiikkikokoonpanoa 
kuin täällä. On viihdebändi, on show-
bändi ja on konserttiorkesteri. Kaikkiin 
on tunkua ja valintakriteerit ovat kovat. 
Käytännössä kaikki ovat oman alansa 
huippuja ja soittavat joko ammattiorkes-
terissa tai opiskelevat musiikkia muuten 
jo korkeatasoisesti. Upeaa kuultavaa ker-
rassaan!

Taisteluammunnat kutsuvat
Rynnäkkövaunujen taisteluammunta 
saa yllättäen siviiliseuraa sastamalalaisis-
ta. Korvatulpille on töitä tiedossa. Maas-
to on vaunujen etenemiselle suosiollinen 
ja tavoitemaalit saavat osumia toisten-
sa jälkeen. Myös jalkautetut panssarijää-
kärit saavat ottaa tuntumaa maalialueen 
tauluhahmoista. Komppanian hyökkä-
yksessä joukkue toisensa jälkeen joutuu 
kurimukseen. Komentaja seuraa tarkasti 
kouluttajien ja tuomarien työskentelyä ja 
kyselee hymyssä suin vaunumiehistöltä 
harjoituksen antia.

Kaikki ovat yhtä porukkaa ja yhteis-
henki maastossa on erinomainen.

Ympyrä sulkeutuu, päivä päättyy. Sas-
tamalan Reserviupseerit ry luovuttaa ko-
mentajalle kiitoksensa.

Taisteluammunnan kalusto päätynee 
huoltoon, vierailijoiden vaunukalusto 
suuntaa Tyrväälle.

Iso kiitos vielä kerran Panssariprikaatil-
le ja Hattulan kunnanjohtajalle käytän-
nön järjestelyistä!

(Hattulan pomo sattuu muuten ole-
maan vierailevan yhdistyksen jäsen.)

  Jaakko Lampimäki

ViihdeBändi panee parastaan! Hetki lyö – ja sastamalalaiset äimistelevät. Prikaatin ko-
mentaja, eversti Pekka Järvi myhäilee rytmien tarkkuutta äärimmäisenä oikealla.
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Puolustusvoimien vanhin urheilukilpai-
lu Oltermannin hiihto järjestettiin 7.–9. 
maaliskuuta 2017 Niinisalon varuskun-
nassa. Tiettävästi ensimmäistä kertaa 
mukana oli myös reserviläisjoukkue Pir-
kanmaalta. Osallistuville reserviläisille 
kilpailu oli Aluetoimistolta käsketty ker-
tausharjoitus.

Kilpailussa on kaksi sarjaa joissa A-
sarjassa kilpailevat varusmiesjoukkueet 
eri joukko-osastoista ja B-sarjassa reser-
viläisjoukkueet eri maakunnista. Mo-
lemmissa sarjoissa oli tällä kertaa 10 
joukkuetta. Kilpailun tarkoitus on kul-
jettaa viesti Oltermannille viestikilpailu-
na niin, että joukkue jakautuu tasavah-
voihin hiihtopareihin, jotka kuljettavat 
viestiä aina oman osuutensa kokonais-
matkasta. Lopuksi joukkueen ankkuri 
hiihtää vielä yksinään ja lukee maalissa 
viestin kilpailun Oltermannille. Tällä 
kertaa kilpailun kokonaismatka oli lin-
nuntietä noin 80 kilometriä. Kilpailu on 
saanut erittäin vakavan kilpailijakunnan 
varsinkin Itä-Suomessa ja entisiä kilpa-
hiihtäjiä löytyy reserviläisjoukkueiden 
riveistä reilusti. Muualla maassa ollaan 
kuitenkin vielä hieman aloittelijoita ky-

seisessä lajissa, mutta perässä tullaan ja 
lujaa.

Kilpailu eteni seuraavasti. Joukkueil-
le pidettiin tiistaina illalla käskynjako 
kilpailusta ja tuleva reitti paljastettiin 
ensimmäistä kertaa. Käskynjaon jäl-
keen joukkueilla oli illalla aikaa suun-
nitella oma reittinsä valmiiksi seu-
raavaa päivää varten. Keskiviikkona 
joukkueilla oli koko päivä aikaa tiedus-
tella ajoneuvoin ja hiihtäen omat reit-
tinsä maastossa sekä suunnitella vaih-
to- ja majoituspaikat. Lopuksi illasta 
piti vielä hiihtoparit kuljettaa oikeille 
paikoille ja varusteiden sijainnit miet-
tiä kuntoon. Kilpailu alkoi keskiviik-
kona illalla Niinisalon varuskunnasta, 
josta hiihtoparit lähtivät raivokkaas-
ti lykkimään kilpaa yötä vasten maas-
toon. Yöllä viesti kulki parilta parille ja 
jokainen hiihtopari odotti vaihtopai-
koilla valmiina viestin tuojia. Koko yö 
meni sivakoinnin merkeissä ja kartta 
pysyi taskussa kun hiihdettiin valmiik-
si tiedusteltuja sekä merkittyjä reittejä 
räkä poskella. Torstaina aamulla jouk-
kueet saavuttivat välimaaliin, josta 
lähti viimeinen ankkuriosuus kohti lo-

pullista maalia. Maalissa luettiin juh-
lavasti viesti kilpailun Oltermannille.

Lopulta noheva noviisijoukkueem-
me selvisi omassa sarjassa sijalle 8/10, 
eli petrattavaa jäi vielä. Kilpailun tasosta 
kertoo jotain se, että sarjamme voittaja-
joukkue käytti matkaan aikaa reilut seit-
semän tuntia ja meidän joukkue käytti 
reilut kaksitoista tuntia. Suoritus kuiten-
kin oli varsin hyvä siihen nähden, min-
kälaisilla pohjatiedoilla kilpailuun läh-
dettiin.

Pirkanmaan joukkue koostui 
seuraavista herroista:
Johtaja
ylil Antti Laalahti 
(Messukylän Reserviupseerit)
Varajohtaja
ylik Mikko Hällfors (TaKoRU)
Hiihtäjät
kapt Petteri Mattila (TamRU)
ylil Riku Heikkilä (TamRU)
ylil Kai Pasonen (Laskuvarjojääkärikilta)
ylil Markus Ritala (Pirkkalan Reservi-
upseerit)
ltn Erkka Rinne (TaKoRU)
vänr Mika Kiviluoma (TaKoRU)

Reserviläisjoukkue Pirkanmaalta 
ensi kerran Oltermannin hiihdossa 

kers Pauli Järvinen (TaKoRU)
kers Kasper Sarén (TaKoRU)
alik Oscar Stén (TaKoRU)
Varahiihtäjä
ltn Hannu Ylistalo (Kangasalan Reservi-
upseerikerho)
Huoltaja
kapt Jaakko Uusitalo (TamRU)
Kuljettajat
kapt Mikko Hörkkö (TamRU)
alik Teemu Nuorteva (TaKoRU)

Nyt kun ensimmäinen aalto on käynyt 
tallaamassa miinat, niin ensivuonna voi-
daan lähteä yrittämään jo kunnolla. Toi-
vottavasti ainakin tieto kilpailusta leviää 
ja saadaan suurempi määrä kiinnostu-
neita mukaan tulevina vuosina. Mikäli 
kilpailun seuraaminen kiinnostaa, niin 
seuraavalta sivulta voi käydä etsimässä 
Oltermannin hiihdon ja seurata sen ete-
nemistä. http://www.gpsseuranta.net/

  Antti Laalahti

Suksien pohjat keskiviikon maastontieduste-
lun jälkeen. Kuva: Hannu Ylistalo

Vas. ylhäältä Oscar Stén, Mika Kiviluoma, 
Pauli Järvinen, Mikko Hörkkö, Kai Pasonen, 
Jaakko Uusitalo, Erkka Rinne, Riku Heikkilä. 
Vas. alhaalta Kasper Sarén, Petteri Mattila, 
Teemu Nuorteva, Antti Laalahti, Hannu Ylis-
talo, Mikko Hällfors, Markus Ritala. 
Kuva: Puolustusvoimat

Joukkueet ovat lähteneet raivokkaasti 
viimeiselle ankkuriosuudelle.
Kuvat: Antti Laalahti.
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Tervetuloa kohentamaan 

kuntoa hölkkäämällä 

tai kävelemällä!

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton

Pirkanmaan Piiri ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistys 

(MPK)

XLIIIXLIII Hämeen Hölkkä 2017 Hämeen Hölkkä 2017

Lauantaina 2.9.2017 klo 12
LÄHTÖ JA MAALI LAMMINPÄÄN ULKOILUMAJALLA YLÖJÄRVELLÄ 

(Teivon raviradan läheisyydessä)
Ilmoi  autuminen paikan päällä klo 10 alkaen tai ennakkoon 28.8. mennessä: 

www.juoksija-lehti.fi/Tapahtumat/Juoksukalenteri

Osallistumismaksut:
12€, Juoksija-kor  lla 10€, Lasten sarja 0€
Maksu myös SMARTUM-liikuntasetelillä

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

• Huoltopisteet matkalla sekä 
sauna maalissa

• Ulkoilumajalla kahvio
• Kilpasarjojen parhaat palkitaan, 

kuntosarjoissa arvontapalkinnot. 
Hämeen Hölkän erikoismitali sarjoihin 
osallistuneille

• Teivon raviradan pysäköin  alue 
Lamminpään ulkoilumajan väli  ömässä 
läheisyydessä 

Lisä  etoja: pirkanvies  .fi 

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

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

myös sauvoja käy  äen
• Marssisarja 9 km (M/91 tai 

vastaava varustus)

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

Tampereen Reserviupseerit ry

TAPAHTUMASUUNNITELMA 
TOUKO–KESÄKUU 2017
 
 TOUKOKUU

13.5
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina klo 13.00-17.00 
reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja 
jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15.00 -17.00 Kalevankankaan hautausmaan 
pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 1.5.2017 mennessä sähköpostilla: 
tamru@tampereenreserviupseerit.fi. 
 
21.5.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit ja seppe-
leen laskut Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla. Tilaisuus 
alkaa Kalevankankaan sankarihaudalla klo 12.

 KESÄKUU

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

Matinsuon ampumakeskuksessa pidettiin Pirkanmaan 
Reserviläispiirien perinneaseiden mestaruuskilpailut 
vaihtelevissa olosuhteissa. Kevään kunniaksi tähtäiltiin 
tauluille niin pakkasessa, auringonpaisteessa kuin lumi-
sateessakin. 

Kahdelle viikonlopulle jaetuissa kisoissa oli mahdollis-
ta osallistua 9 eri lajiin. Ja neljä ahkerinta näin tekikin. 
Perinnekisoissa tehtiin kaikkiaan 137 suoritusta, joista 
vastasivat yhdeksästä eri yhdistyksestä tulleet kilpailijat.

Huimin voittokamppailu nähtiin sarjassa H kiika-
rikivääri, jossa Vammalan Reserviläisten Mika Saarela 
ja Mika Salovaara saivat tasatuloksen 94/100 pistettä. 
Heillä oli yhtä paljon napakymppejä, kymppejä ja yh-
deksäisiä. Ansaitusti molemmat palkittiin kultaisella mi-
talilla.

Lyhyt sotilaspistooli -laji sai myös tasatulosvoittajat 
93/100 pisteellä; tosin eri sarjoissa. Kultaa voitti sarjas-
sa H Ylöjärven Reserviupseereiden Teppo Syrjä ja H70 
Lempäälän Reserviläisten Eino Koivu.

Perinneaseammuntaa Matinsuolla

VamRES:in Eeva-Liisa Isosaari ja pystykorva. Keskittynyttä tähtäilyä 
150 metrin päähän. Kuva: Mika Salovaara.

Pistooli 50 metrillä tasaisinta työtä teki sarjassa H50 
VamRES:n Olli Seppälä tuloksellaan 274/300. Hänen 
tuloksensa oli molemmilla 15 laukauksen kierroksella 
137 pistettä tuoden Seppälälle kultaa. Sarjassa H Tam-
pereen Reserviläisiä edustava Timo Kivelä ampui voit-
totuloksekseen 273/300 pistettä.

Hallitseva Suomen mestari TRES:in Arttu Niittymies 
osoitti olevansa pelkkää rautaa sarjassa H simuloitu ki-
vääri 300 metriä. Hän voitti piirimestaruuden ylivoimai-
sesti pistein 265/300. Samaa seuraa edustava Timo Kive-
lä saavutti kultaa ylivoimaisesti sarjan H pistooli koulu 
tuloksella 268/300.

Lempäälän Reserviläisten Pasi Koivu nappasi kotiin 
viemisiksi kultamitalin sarjassa H50 pistooli kuvio yli-
voimaisin pistein 272/300. 

Piirimestaruuskisojen tulokset: 
http://pirkanviesti.fi /ammunta.

  Eeva-Liisa Isosaari

Ensimmäinen erä valmistautumassa perinnepistooli 50 metrin kilpailuun. Kuvat: Eeva-Liisa Isosaari.

Kivääri 100 metriä -kilpailu alkaa aivan kohta.
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Moni Pirkanmaalainen maanpuolustus-
toimija suuntasi kulkunsa ystävänpäi-
vänä Museokeskus Vapriikkiin Pajarin 
pojat – pohjoishämäläiset talvi- ja jatko-
sodassa -näyttely avajaistilaisuuteen. 

Vapriikissa helmikuun puolivälissä 
avattu näyttely kertoo kenraalimajuri 
Aaro Pajarin johtamien tamperelais-
ten ja pohjoishämäläisten joukkojen, 
eli Pajarin poikien sotatiestä talvi-, jat-
ko- ja Lapin-sodissa. Pohjois-Hämeen 
miehet palvelivat talvisodassa Jalkavä-
kirykmentti 16:ssa Tolvajärvellä ja jat-
kosodassa 18. Divisioonassa Karjalan 
kannaksella. 

Kaksinkertainen Mannerheim-ristin 
ritari Pajari saavutti legendaarisen mai-
neen. Hän oli ristiriitainen ja värikäs 
persoona, jota monet kollegat arvoste-
livat, mutta alaiset arvostivat. Pajarin ja 

Pajarin poikien tuhannet tarinat 
ovat esillä Museokeskus Vapriikissa

hänen miestensä välille muodostui poik-
keuksellisen voimakas side: jo sodan ai-
kana miehet alkoivat kutsua itseään ”Pa-
jarin pojiksi.”

Näyttelyn avajaisissa oli käsin kos-
keteltavan isänmaallinen ja maanpuo-
lustustahtoa nostattava tunnelma ja 
avajaisten ohjelman puheenvuoroja 
kuunneltiin suurella mielenkiinnolla.  
Tampereen kaupungin Kulttuuri- ja tai-
deyksikön johtaja, museoneuvos Toi-
mi Jaatinen oli paikalla toivottamassa 
avajaisvieraat tervetulleiksi. Tampereen 
kaupungin tervehdyksen avajaisjuhlaan 
toi pormestari Anna-Kaisa Ikonen. 

Näyttelyn avannut puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö korosti puhees-
saan maanpuolustustahdon merkitystä. 
”Suomalainen maanpuolustustahto syn-
tyi paljolti sodissa. Tämä tahto on py-

synyt kutakuinkin korkeana kaikki sotaa 
seuranneet seitsemän vuosikymmentä.”  
Ministeri Niinistö toi esiin myös Paja-
rin poikien taistelujen tien maineikkai-
ta vaiheita. Puheensa lopuksi Niinis-
tö muistutti, että veteraanien perinnön 
vaaliminen on maanpuolustustyötä par-
haimmillaan.

Näyttelyn esittelivät johtaja Jarmo 
Talasrinne Pajarin Poikien Perinneyh-
distyksestä ja näyttelyn koonnut tutkija 
Antti Liuttunen Museokeskus Vaprii-
kista. 

Näyttely sai alkunsa kun sotasanka-
ri Pajarin lapsenlapsi Jarmo Talasrinne 
teki asiasta aloitteen Tampereen kau-
pungille ja Vapriikille. Talasrinteen aja-
tuksena oli, että Suomen täyttäessä 100 
vuotta, Tampereelle pitäisi saada selkeä 
näyttelykokonaisuus, joka kertoisi nämä 
kerätyt tarinat pirkka-hämäläisten, pir-
kanmaalaisten historiasta. Talasrinteen 
toinen tavoite on, että täytyy saada ai-
kaan suunnitelma minkä avulla pidetään 
huoli siitä, että kerätty materiaali säilyy 
myös tuleville sukupolville. 

Näyttelyssä on käsitelty eräitä teemoja 
kokonaisuuksina kuten sotilaiden suh-
detta kotiin, rintamamiehiä, aseveljeyttä 
ja myös sotilaiden suhdetta kuolemaan 
ja tappamiseen. Näyttely muodostuu 
etupäässä sotilaiden omista kertomuk-
sista, päiväkirjoista, kirjeistä, muistel-
mista ja haastatteluista sekä yksikön 
sotapäiväkirjoista.

  Sirkka Ojala

Näyttely sijaitsee Vapriikin galleriatilassa ja 
se on esillä 13.8.2017 asti. Pajarin pojissa 
sotilaiden kokemuksiin voi tutusta tekstien, 
äänitiedostojen, valokuvien, videoiden ja 
kosketusnäyttöjen sekä esineiden välityksellä. 
Lisätietoa: www.vapriikki.fi 

Kenraalimajuri Aaro Pajarin rintakuva, 
jonka on tehnyt jatkosodan aikana kuvan-
veistäjä Viljo Savikurki. Taustalla Pajarin 
kenraalimiekka. Aaro Pajarilla oli myös 
laaja kirjasto.

Aaro Pajari ylennettiin kenraalimajuriksi 
3.10.1941 ”Aaro Pajari oli poikkeus ken-
raalien joukossa. Hän ei ollut: jääkäri eikä 
palvellut Venäjän armeijassa. Hän osallis-
tui viiteen sotaan saavuttaen mainetta roh-
keana, hyökkäyshenkisenä ja värikkäänä 
komentajana”. Kuva: E.M.Staff, Vapriikin 
kuva-arkisto.

Avajaisiin saapui kutsuvieraita runsain joukoin. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala.

Puolustusministeri Niinistö tutustui näyttelyyn. Näyttelyä ministerille esittelivät muun 
muassa Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi ja 
Tuomo Juntunen.

Vapaudenristiryijy joka on kudottu 
Ägläjärvellä 23.12.1939 kaatuneen tampe-
relaisen alikerssantti Aarre Juusen muis-
toksi. Ryijyn on valmistanut ryijytaiteilija 
(Kale) Kalervo Tapiovaara.



Pirkan Viesti 2  2017

15

Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunta toteutti 
viime vuoden tapaan Pirkanmaan lukio-
laisille suunnatun turvallisuuspoliittisen 
seminaarin Sampolan auditoriossa 9. 
maaliskuuta. 

Seminaarin vastuuhenkilönä toimikun-
nan puolesta oli toimikunnan opetusalan 
asiantuntija, Kalevan lukion historian ja 
yhteiskuntaopin lehtori Juha Heinonen. 
Seminaari toteutettiin yhteistyössä Pir-
kanmaan historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien, Aamulehden sekä Kalevan lu-
kion ja Tammerkosken lukion kanssa. 

Seminaariin osallistui 165 opiskeli-
jaa. Valtaosa oli abiturientteja. Nuoret 
pitivät seminaarin alustuksia mielen-
kiintoisina ja ajankohtaisina. Monet se-
minaariin osallistuneista uskoivat, että 
seminaarin esityksistä on tavalla tai toi-
sella hyötyä tulevia ylioppilaskirjoituk-
sia silmälläpitäen. Seminaari järjestet-
tiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kurssina ja piiripäällikkö Matti Eskola 
toimi kurssin johtajana. Lukiolaisien an-
tamien palautearvosanojen keskiarvo oli 
4,18 asteikolla 1-5. 

Seminaarin ensimmäiseltä esiintyjältä 
Aamulehden vastaavalta päätoimittajalta 
Jouko Jokiselta saatiin heti päivän aluk-
si katsaus ajankohtaisiin uutisaiheisiin.

Seuraavana estradille astui Maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotilasprofessori, 
eversti Mika Hyytiäinen. Hänen esityk-
sensä aiheena oli Hybridi - vaikuttamista 
ja sotaa. Hyytiäisen mukaan hybridiso-
dankäynti ei ole lainakaan sotilaiden so-
taa vaan siinä ”maaleina” ovat siviilit ja 
sillä ei ole rajoja. Lähettäisitkö Tom of 
Finland postimerkin venäläiselle ystäväl-
lesi? Mikäli vastasit kyllä, olet Hyytiäisen 
mukaan osallistunut Informaatiosodan-
käyntiin, sillä tämä olisi pahinta mah-
dollista propagandaa venäläisiä kohtaan.

Hyytiäisen esitykseen liittyi myös 
ryhmätyö, jonka pohjana oli Liettuassa 
vuonna 2015 jokaiseen kotiin lähetet-
ty 96-sivuisen ohjeistus. Koteihin lähe-
tetyssä ohjekirjasessa kerrottiin muun 
muassa kotivarasta, hätärepun pakkaa-
misesta, hätänumerosta ja lähimmästä 
väestönsuojasta. Ohjeita oli myös sii-
tä miten tulisi toimia jos joku ampuu 
kohti, joutuu kemiallisen hyökkäyksen 
kohteeksi tai talo sortuu päälle. Kirja-
sesta selvisi myös miten tulisi toimia jos 
joutuu panttivangiksi. Ohje annetaan 
myös siitä miten toimia jos viereen tu-
lee pieniä vihreitä miehiä, jotka eivät ole 
Liettuan armeija edustajia eivätkä Nato-
joukkoihin kuuluvia. Ryhmätyönä lu-
kiolaisten tulikin pohtia pitäisikö myös 

Suomessa lähettää samanlainen ohjeistus 
koko väestölle.  

Maittavan lounaan jälkeen saatiin 
runsas tietopaketti terrorismista. Helsin-
gin yliopiston väitöskirjatutkija Daniel 
Sallamaa valotti terrorismitilannetta 
maailmalla ja Suomessa. Sallamaan esi-
tyksen kuunneltuaan tietää miten ter-
rorismi määritellään ja millainen histo-
ria ilmiöllä on. Tutkija myös kertoi siitä, 
millainen tilanne terrorismilla on kan-
sainvälisesti ja miten terrorismia torju-
taan Suomessa. 

Sallamaan mukaan Suomi on edel-
leenkin varsin rauhallinen maa terroris-
min suhteen, kun tilannettamme verra-
taan vaikka Eurooppaan. Viime vuosina 
Supo on kuitenkin kaksi kertaa nostanut 
terrorismin uhkaa Suomessa. Yhtenä 
syynä kasvaneeseen terrorismin uhkaku-
vaan on se, että Suomesta on matkus-
tettu viime vuosina aktiivisesti Syyrian 
konfl iktialueelle. Osa Syyriaan lähte-
neistä on kuollut taisteluissa, mutta lo-
put ovat palanneet takaisin kotimaahan. 
Vaikka osa lähteneistä tekee humanitaa-
rista työtä Syyriassa, on osa maassa ni-
menomaan osallistuakseen taisteluihin. 
Lähteneet edustavat useita eri etnisiä 
ryhmiä Suomessa. Merkittävää on se, 
että kaikki eivät ole ulkomaalaistaustai-
sia, vaan joukossa on myös kantasuoma-
laisia. On myös tutkittu, että syrjäytymi-
sellä ei ole välttämättä mitään tekemistä 
radikalisoitumisen kanssa. Sallamaa ko-
rosti, että vuonna 2015 Suomeen tul-
leista turvapaikanhakijoista suurimmalla 
osalla ei ole mitään tekemistä jihadistien 
kanssa. On kuitenkin muistettava, että 
pakolaisvirtojen mukaan on varmasti so-
luttautunut yksittäisiä terroristeja. Suo-
mi on aika pieni osa jihadistien propa-
gandaa. Sallamaan mukaan maamme 
kuitenkin nähdään osana Isisin vastais-
ta liittoumaa. Todennäköisintä on, että 
jos Suomi joutuu terrori-iskun kohteek-
si sen aiheuttaa yksittäinen radikalisoitu-
nut ihminen. Terrorismia voidaankin es-
tää muun muassa sillä, että yhteiskunta 
on hyvinvoiva ja ihmisillä on taloudelli-
sesti asiat kunnossa.

Päivän päätteeksi Ulkopoliittisen ins-
tituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela 
kertoi Euroopan unionin haasteista. 

Seminaarin järjestelyissä avusti viime 
vuoden tapaan seitsemän Tampereen 
normaalikoulun opetusharjoittelijaa. Ti-
laisuuden puheenjohtajana toimi viime 
vuoden tapaan Tampereen yhteiskou-
lun historian ja yhteiskuntaopin lehtori 
Harri Päiväsaari. 

  Sirkka Ojala

Kaikki seminaarissa kuullut alustukset herättivät vilkasta keskustelua.

Lähettäisitkö Tom of Finland 
postimerkin venäläiselle ystävällesi? 

Johtaja Jarmo Talasrinne 

Pajarin kunniamerkkeihin pääsee tutustumaan 
näyttelyssä. Kunniamerkit olivat esillä Pajarin hau-
tajaisissa 1949 samalla samettialustalla. Kenraali 
Aaro Pajarin muistomerkki ja hauta sijaitsevat Tam-
pereella Kalevankankaan hautausmaalla.

Näyttelyn vaikuttavaa esineistöä. Avajaisten alkamista odottamassa Hannu Wirola ja 
Helena Pajari-Turpeinen.

Ennen avajaisten alkamista Anneli Taina keskusteli rintamalotta Eira Laalahden kanssa.

Ryhmäkuvassa (vasemmalta) Tuomo Juntunen, Helena Pajari-Turpeinen, puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö ja Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, kenraalima-
juri Kalervo Sipi.
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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
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Tiedätkö?
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0
  

Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Mikä on Reserviläisurheiluliiton uusin laji?

2. Mikä yhtiö osti hiljattain toimintansa lopettaneen 
Inttistoren?

3. Kuka on Maanpuolustuskurssiyhdistyksen 
puheenjohtaja?

4. Missä maassa aloitti huhtikuun alussa suomalainen 
rauhanturvakomppania poikkeuksellisen neljän 
kuukauden rotaation?

5. Kuinka monesta maasta osallistuu ilma-aluksia 
Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien 22.5. - 2.6. 
järjestämään ACE 17 -harjoitukseen?

6. Mikä maa toimittaa maavoimillemme tämän vuoden 
aikana 70 käytettyä raskasta kuorma-autoa?

7. Mikä on merivoimiemme palkatun henkilöstön 
vahvuus?

Pirkan Viesti myös 
Facebookissa!

Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

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

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

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

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

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

TTe
nna
PPPPPikP
(((kkko(

PPyPyö
IIkkII un
Ruos
teräs

rkanviesti.firkanviesti.fi Lauku
harma

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

5€5€
2 kpl2 kpl

25€25€

Leijonavyö

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

Nyt uusi erä 
kultasoljella!



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

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

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 2  2017
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Kiitämme tuestanne!



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 

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

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

www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

K
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!

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

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

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 2  2017
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PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 10.4.2017 2006 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 UUSIA

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 290 278 333 326 303 276 283 222 3

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 153 184 164 150 154 148 115 3

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 89 86 82 80 77 76 62 3

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 208 217 221 217 207 207 167 7

KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 10 10 9 7 7 5 0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 306 357 338 349 353 350 290 7

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 150 147 140 144 140 138 110 6

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 65 62 61 61 52 51 46 5

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 120 130 128 129 128 101 1

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 114 108 103 95 94 85 83 63 1

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 184 172 169 159 160 163 133 8

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT-RESERVILÄISET RY 133 135 120 114 111 114 113 88 6

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 92 91 131 176 204 215 191 142 3

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 103 112 120 118 118 131 104 23

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 54 53 50 60 63 63 64 53 6

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 36 62 63 64 62 59 53 43 0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 119 109 130 124 121 116 91 0

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

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1157 1260 1256 1258 1218 1228 939 48

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 114 111 106 95 94 93 96 75 2

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 124 154 166 169 173 183 160 9

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 64 69 70 68 72 72 57 0

VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 57 53 46 42 31 29 25 0

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 69 73 73 78 79 89 80 5

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 138 152 165 182 190 202 203 155 5

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 94 121 123 123 113 111 98 1

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ 3899 4067 4381 4415 4402 4315 4317 3428 152

Piirin jäseniksi on liittynyt alkuvuonna jo 152 
uutta jäsentä. Etenkin Pirkkala on kunnostau-
tunut jäsenhankinnassa. Tampereella liittynei-
tä on lähes puolensataa. Vammala ja Nokia 
ovat seuraavina, mutta vielä on puolenkym-
mentä yhdistystä, joilta päänavaus uupuu. Pii-
rin 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi voidaan 
asettaa tavoitteeksi vähintään 4420 jäsentä, 
joka olisi uusi ennätys. Siinä on tavoitetta meil-
le jokaiselle. Liitto palkitsee jo yhdestäkin han-
kitusta jäsenestä; joten kysytään vaikka naapu-
rilta ensimmäisenä.

Kevätterveisin
  Jussi Mäkitalo

Ripeä alku 
Reserviläispiirin 
jäsenhankinta-
kilpailussa 
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PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

www.tuulilasimyyn  .fi 
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(Kysymykset sivulla 16)

Tiesitkö että?
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1. Frisbeegolf
2. Varusteleka
3. Vuorineuvos Kari Jordan 
4. Libanonissa
5. 12 maasta 
6. Iso-Britannia
7. 1400 henkilöä

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN MAASTOTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ:
PVMJM TEISKON TAKAMETSISSÄ

AIKA: 17.-18.6.2017

PVMJM eli Perinteisiä Vanhojen Metsäsuomalaisten Junttien Maastokikkoja keskit-
tyy nimensä mukaisesti ”perusleirityyppisesti” erilaisiin vanhoihin ja uudempiinkin 

eräperinnemäisiin maastossa liikkuja perus- ja erikoistaitoihin.

Tiedossa on ainakin erilaisia majoitteita ja tulien tekoa pitkän kaavan mukaan.

OSALLISTUMISMAKSU: 20 euroa kattaa materiaalikuluja ja se maksetaan
paikan päällä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet mm. paikasta.

ILMOITTAUTUMISET viimeistään täydenkuun aikaan 
eli 9.6.: Tero Ahtee, tensu@iki.fi 

TULEVIA VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2017
13.5. ........rompetori Radiomuseolla, Petäjävesi.
29.5. ........Viestimieskilpailu, Tottijärvi (järjestelyvuorossa TAMRU).
4.6. ..........perinneradiotapahtuma PRT24, koko maa, Pirkanmaalla muutama 

asema.
11.-12.8. ..Viestimiespäivät, KARPR.
2.9. ..........reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.fi )
30.9. ........Kyber-koulutuspäivä, Pirkanmaa. (www.mpk.fi )
6.-8.10. ....KYYNEL 17 sissiradistikurssi, Parola. (www.mpk.fi )
6.-8.10. ....KYYNEL 17 viesti- ja HF-tukiasemaradiokurssi, Parola. (www.mpk.fi )
6.-8.10. ....JOHLA/MATI-viestikurssi, Parola. (www.mpk.fi )
6.12. ........perinneradiotapahtuma PRT25, koko maa, Pirkanmaalla muutama 

asema.

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN 
MAASTOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA:

TULEVIA JOTOKSIA 2017
12.-13.5. ..Kevätyön koukkaus, Ikaalinen (jotos). 2-3 hlön 

partiot. Ilmoittautumiset Jussi Luomahaaralle 
sähköpostitse: jussiluomahaara@hotmail.com 
tai tekstiviestillä 050 3480 969.

19.-21.5. ..maanpuolustusnaisten Kyrös-
jotos, Hämeenkyrö. (www.mpk.fi )

27.-28.5. ..Hagellus (jotos), 2-3 hlön partiot, Orivesi.
16.-18.6. ..sotilastaitokilpailu, Loppi, järj. Stadin Sissit.
18.-19.8. ..Suviyön jotos, Sastamala. (www.mpk.fi )
8.-10.9. ....PAHKIS sissijotos, Vekaranjärvi.
22.-24.9. ..RESUL:n syysjotos, Rauma.

NUKU YÖ ULKONA
Suomen Latu haastaa Luonnonpäivänä, 

LAUANTAINA 17.6.2017, 
suomalaiset nukkumaan yön ulkona. 

Majoite voi olla, mutta sellaista ei ole pakko
käyttää. Tärkeintä on nauttia luonnosta ja 

jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta 
yöpyä ulkona. 

Eikä sitä mihinkään kauaksi tarvitse lähteä.

www.suomenlatu.fi /nukuyoulkona

Sovelletun reserviläisammunnan kilpai-
luita on nyt hieman helpompi järjes-
tää, sillä Vammalan Reserviläiset isännöi 
Sastamalassa Matinsuon ampumakes-
kuksessa pidettyä kaksipäiväistä SRA-
tuomarikurssia. Osallistujia oli kym-
menkunta eri puolilta Suomea.

Ensimmäinen päivä kului koulunpen-
killä ja toisena päivänä jokainen toimi 
radalla aidoissa olosuhteissa sekä kir-
jurina, tuomarina että SRA-ampujana. 
Kurssin päätteeksi oli kirjallinen teoria-
koe. 

- Tuomarina olo on epäkiitollisin ja 
tärkein tehtävä SRA:ssa, totesi kurssin 
alkusanoiksi luennoitsija ja kouluttaja, 
Reserviläisurheiluliiton 1. varapuheen-
johtaja Marko Patrakka Lahdesta.

Koulutusmateriaali keskittyi tuomarin 
tehtäviin, joita olikin aikamoinen lista. 
Kurssilla puhuttiin tuomarin roolista, 
varustusten tarkastuksesta, rastilla toi-
mimisesta, suoritusten hylkäämisestä, 
turvallisuusrikkeistä, sekalaisista sään-
nöistä, teknisistä liitteistä, ratamestarin 

ja kirjurin kanssa tehtävästä yhteistyöstä 
ynnä muusta. 

SRA-tuomari vastaa kaikista kilpailuras-
tilla olevista henkilöistä ja heidän turvalli-
suudestaan. Hänellä on ylin käskyvalta. 

– SRA on toiminnallista ja turvallista 
aseenkäsittelyä sekä ampumataitoa kehit-
tävää ja mittaavaa urheiluammuntaa, to-
tesi Patrakka ampumaradalla.

– Haastavinta kouluttajana toimimi-
sessa on, että saan ihmiset sisäistämään 
tuomarin roolin, turvallisuuden tärkey-
den ja sen ylläpidon. Antoisinta on toi-
miminen kurssilaisten kanssa ja sen nä-
keminen, että he vastaanottavat viestini. 
Siksi tätä jaksaa tehdä.

Ampumaradalla kurssilaiset jaettiin 
kahteen ryhmään. Patrakan vetämässä 
kivääriryhmässä oli mukana myös A-J 
Woivalin Kangasalan Reservinaliupsee-
reista. 

– Olin ensi kertaa SRA:n parissa vuo-
sina 1994-95. Sitten tuli tauko, jonka 
aikana olin muun muassa YK-joukois-
sa. Rauhanturvaajana ollessani meillä oli 

hyvät kouluttajat ja treenasimme paljon. 
Se innosti minut taas ammunnan pariin, 
totesi Woivalin.

– Olen vetänyt omassa seurassa treene-
jä jo vuosikausia ja SRA-tuomarikurssin 
jälkeen voin jakaa talkoovastuuta myös 
kilpailuissa. Siten vastuu ei aina ole sa-
moilla hartioilla. Tämän ikäisenä tietää 
jo, mitä haluaa harrastaa, sanoi Woivalin 
seuraten silmä tarkkana muiden kurssi-
laisten tuomaritehtäväharjoituksia.

VamRES:in kouluttajat vastasivat pis-
tooliryhmän koulutuksesta. 

–Upseerikaverini pyysi minua katso-
maan SRA:ta ja siitä se lähti. Tässä la-
jissa minua kiehtoo liikkumisen ja am-
munnan yhteensovittaminen. En kaipaa 
paikallaan olemista, kertoi Tampereen 
Reserviläisiiin kuuluva Aki Raitanen.

– Olen harrastanut SRA:ta jo jonkin 
aikaa ja toiminut harjoitusten valvojana. 
Haluan antaa jotakin tälle lajille ja sen 
harrastajille. Tämä on aivan mahtava laji.

  Eeva-Liisa Isosaari

Tarkkaavaisia silmiä – SRA-tuomarikurssi Matinsuolla

Pistooliryhmä palautekeskustelussa. vasemmalla VamRESin ampumakouluttaja Mika Saarela.

Jälleen kerran on palauteksekustelun vuoro. Marko Patrakka oi-
keassa laidassa. 

Tuomariharjoitus menossa. 

Marko Patrakka kertoo yksityiskohtia malli-
naan eräs kurssilaisista. 


