Lokakuu 2016
59. vuosikerta Nro 4

Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti

Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

MPK:n erityisryhmien turvakursseja
on järjestetty jo 10 vuotta, s. 10 –11

Perhejotos Ylöjärvellä
keräsi ennätysmäärän
osallistujia, s. 4
Avoimien ovien
ampumataitoillat
olivat menestys, s. 6
Vänrikkipäivä
Kangasalla, s. 11

s. 14–15

s. 6

Reserviläispäivä
Pirkkalassa, s. 14–15
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Pääkirjoitus
Näe metsä puilta, katso pintaa syvemmälle

Valintojen järjestösyksy
Uutisoinnin ja tiedonvälityksen räjähdysmäinen nopeuden ja määrän kasvu ei
ole uutinen. Kehityskulku on ajan lyhyessä historiassa jatkunut pitkään; olympiakisojen suoria lähetyksiä katsottiin
satelliitin välityksellä TV:stä jo 1960-luvulla, mutta sähköisen tiedonvälityksen
merkittävä läpimurto on tapahtunut
älykännyköiden ja muiden mobiililaitteiden myötä. Perheessämme Aamulehti
ja Helsingin Sanomat latautuvat mobiililiittymiin joka aamu ja iltapäivälehdet
suoltavat uutispäivityksiään jopa muutaman minuutin välein. Paperisia maksettuja sanomalehtiä meille ei tule, aikakausilehtiä kyllä.
Tiedonvälityksen reaaliaikaisuus on ainutlaatuinen voimavara, mutta mitalilla
on toinenkin puolensa. Laatu. Uutisointi on muuttunut usein sensaatiohakuisemmaksi, se on pinnallistunut, toimittajilla ei ole ilmeisesti aikaa eikä kai aina
edellytyksiäkään ottaa asioiden taustoista selvää ja tehdä muuta pohjatyötä. Päivittyvillä uutissivuilla kirjallinen ilmaisu
on valitettavan usein kömpelöä ja se vilisee asia- ja kirjoitusvirheitä, mikä syö

juttujen uskottavuutta. Jutun kiinnostuvuuden takia tehdään raflaavia johtopäätöksiä joko tarkoituksella tai ymmärtämättä taustoja.
Nämä edellä kuvatut ilmiöt näkyvät
myös maanpuolustukseen liittyvässä
uutisoinnissa. Esimerkiksi monikansallisista harjoituksista on sovittu jopa
vuosia etukäteen ja ne ovat vaatineet
laajat yhteisvalmistelut. Jos nämä harjoitukset sijoittuvat sattumalta ajankohtaan, jolloin kansainvälisissä suhteissa
on jännitteitä, nämä yhteisharjoitukset kytketään osaksi senhetkistä ilmiötä. Toimittajan väärä johtopäätös on
joskus myös maanpuolustuksen etu.
Yhteisharjoitukset ovat saaneet sellaista tunnettuutta, josta ne muuten olisivat saattaneet jäädä paitsi ja kertovat
samalla, että olemme ainakin verkottuneet vaikka emme liittoutuneet.
Olemattomalle mediahuomiolle on
(kenties onneksi) jäänyt se työ, jota
Puolustusvoimissa on tehty siirryttäessä
nykyiseen 230 000 sotilaan sodanajan
vahvuuteen. Määrävahvuuksien supistamisen yhteydessä käytiin jonkin verran

AVOIMET OVET
Reservijärjestöjen toimistolla
perjantaina 16.12.2016
klo 14.00-17.00
Väinölänkatu 2, Tampere

Tule tapaamaan tuttuja ja uusia toimijoita.
Mahdollisuus on myös tutustua
yhdistysten nykyiseen toimintaan.
Tarjolla glögiä, kahvia, pullaa,
piparkakkuja ja joululauluja.

TERVETULOA!
Reservitoimistojen henkilökunta
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry

julkista keskustelua, mutta tämän jälkeen kiinnostus on ollut vähäistä. Aluetoimistojen rooli on tässä muutoksessa
ollut merkittävä. Aluetoimiston reserviin siirtynyt johtaja, komentaja Matti
Eskola, otti meidät reserviläiset esimerkillisesti mukaan paikallispataljoonamme toiminnan suunnitteluun, everstiluutnantti Tommi Härkönen siirsi
perinnön ja antoi everstiluutnantti Marko Alamäelle hyvät lähtökohdat aloittaa
tehtävässään. Tervetuloa!
Lopuksi kaksoisotsikon toinen osa.
Suomen Reserviupseeriliiton kolmen
vuoden välein järjestettävä liittokokous pidetään lauantaina 19.11. Lappeenrannassa. Vakiintuneen tavan mukaan
samaan viikonloppuun keskitetään keskeisten maanpuolustusjärjestöjen vuositapahtumat. Oulussa tapahtuman nimi
oli ”Tervasuotu” ja Lappeenrannassa se
on ”Jalustintuntumalla”, mikä tietysti lämmittää rakuunamajurin mieltä.
RUL:n liittokokouksessa valitaan liiton
puheenjohtaja ja liittovaltuusto vuosille
2017 - 2019. RUL:n puheenjohtajuutta mainiosti johtaneelle kapt res Mikko

Tampereen
Reserviupseerit ry

Joulusauna
12.12.2016 klo 18.00
Perinteinen joulusauna on lämpimänä maanantaina 12.12. klo 18.00 alkaen Siivikkalan
majalla, oma pyyhe mukaan.
Kahvit
Papin puheenvuoro, rovasti Esa Eerola
Joululauluja, toimisto varaa lauluvihkot
Käynti muistokivellä
Väinölänkadulta järjestään kimppakyytejä.
Kyytejä ja tarjoilua varten pyydetään ilmoittautumiset toimistolle keskiviikkoon 7.12. mennessä
sähköpostilla: tamru@tam
tamru@tampereenreserviupseerit.ﬁ.

Tervetuloa!

Halkilahdelle ei liene tullut vastaehdokasta, joten vuosikokous tullee tältä
osin ripeäksi. Itse luovun neljän vuoden
jälkeen Pirkanmaan reserviupseeripiin
puheenjohtajan tehtävästä, kiertoa täytyy olla, ja uusi puheenjohtaja valitaan
16.11. Lappeenrannassa 19.11.valittavassa liittovaltuustossa on Pirkanmaan
piirillä kolme paikkaa, ja tähän toimielimeen olen yhtenä kolmesta käytettävissä.
Maanpuolustusterveisin
Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Tervetuloa
Maanpuolustusjuhlaan
Tampereella
perjantaina 14.10.2016 kello 18.00

Kalevan lukion juhlasali
Salhojankatu 33
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen
Tervetulotoivotus, eversti evp Pentti Väänänen
Juhlapuhe, eversti Jussi-Petri Hirvonen
Seppelepartion lähettäminen
Ilmavoimien soittokunta
Mieskuoro Kelot

Järjestäjä:
Sotiemme 1939-45
Perinneyhdistys ry

Isänmaan ilta Aleksanterin kirkossa
perjantaina 2.12.2016 klo 18.00

Mukana: Urkuri Vilho Salomaa, Rovasti Juha Husa,
Ilmavoimien soittokunta, Tampereen lapsi- ja nuorisokuoro, Solisti Pauliina Pirttinen
Isänmaan illan järjestää Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry.
Kolehdin tuotto käytetään tamperelaisille sotaveteraaneille jaettaviin rahallisiin avustuksiin.

Tervetuloa! Vapaa pääsy!
Tumma puku, veteraaneilla kunniamerkit
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Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Jarno Valkama, 2. varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Reserviläisten
kunto kohdilleen!

Luopumista
ja uusia alkuja

Ylen uutisista: ”Reserviläisten toimintakykyä kartoittaneen tutkimuksen
mukaan reserviläisten kunto ja fyysinen toimintakyky on suurin piirtein samalla tasolla kuin aiemmin,
ja kestävyyskunnon laskeva trendi näyttää taittuneen. Pääesikunnan
koulutuspäällikön Jukka Sonnisen
mukaan yli puolella tutkituista reserviläisistä oli hyvä lihaskunto ja puolet
heistä saavutti kestävyyskunnossa sotilastehtävissä tavoiteltavan tason. Liikkuvaan sodankäyntiin kestävyyskunnoltaan kykenisi fyysisesti kuitenkin
vain 14 prosenttia tutkituista reserviläisistä, tosin heitä ei tarkasteltu tehtäviensä mukaan.”
Tutkimuksessa selvitettiin myös reserviläisten liikuntatottumuksia: Vajaa
neljännes reserviläisistä liikkui kansallisten terveysliikuntasuositusten mukaan, jolloin liikuntakertoja pitäisi viikossa tulla neljä – kuusi.

Vuoden kierto on jo kovaa
vauhtia matkalla kohti itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia
ja joulun ajan hiljentymistä.
Itsenäisyyspäivään liittyvät tapahtumatiedotteet ja syyskokousilmoitukset ovatkin tässä
lehdessä vahvasti esillä.
Omalta kohdaltani vuosi on
ollut tähän asti aika haasteellinen työtehtävien suhteen, enkä
näin ollen ole ehtinyt tehdä
kaikkea sitä mitä olen luvannut myöskään tällä vapaaehtoisella maanpuolustuskentällä. Toivonkin, että Tampereen Seudun Reserviläisnaiset saavat
syyskokouksessaan yhdistykselle uuden
puheenjohtajan, jolla on aikaa nimenomaan yhdistykselle ja sen kehittämiselle. Olette hienoa joukkoa ja sydämenne sykkii vahvasti isänmaalle. Oma
elämäntilanteeni ei tässä vaiheessa kuitenkaan ollut paras mahdollinen yhdistyksen puheenjohtajan tehtävään.

Kuinka sinä liikut?
Reserviläiset voivat osallistua toiminnallisiin, esimerkiksi MPK:n järjestämiin kursseihin, joissa pääsee harrastamaan liikuntaa (maastossa kävelyä/
ryömintää yms.) tai tekemään kuntotestin. Nykypäivänä on myös hyviä
ja suhteellisen edullisia apuvälineitä,
joiden avulla voi seurata liikkumistaan päivän aikana. Monet käyttävät
aktiivisuusranneketta tai puhelimessa

tai kellossa olevaa askelmittaria. Näihin voi laittaa tavoitteeksi esimerkiksi 10 000 askelta vuorokauden aikana.
Illalla voi katsoa tulosta askelmittarista ja päättää lähteekö lenkille vai jääkö
sohvalle katselemaan Salkkareita. Apuvälineet motivoivat liikkumaan, mutta
parasta on fyysisen kunnon kohoaminen ja parempi jaksaminen työssä ja
harrastuksissa. Kehottaisinkin kaikkia
liikkumaan tarpeeksi (toki oma terveydentila huomioiden) ja kannustamaan erityisesti nuorempia, lapsia tai
lastenlapsia harrastamaan liikuntaa ja
liikkumista ja olemaan heidän tukenansa. Sillä kun nuorena oppii säännölliseen liikuntaan, tulee sitä yleensä
harrastettua vanhempanakin, ainakin
jossain muodossa. Lajit voivat elämän
varrella toki vaihtua.

Itsenäisyyspäivä 2016
Ohjelma

Takaisin MPK:n toimintaan
Syyskuun loppupuolella sain kesken
museotyöpäivääni puhelun meidän
kaikkien tuntemalta MPK:n Hämeen
maanpuolustuspiirin
piiripäälliköltä Matti Eskolalta. Matti sai minut
houkuteltua lähes neljän vuoden tauon jälkeen takaisin MPK:n toimintaan
ja sitoumukseni uusittiin seuraavaksi
viideksi vuodeksi. Nyt minulla on ensimmäistä kertaa myös virallinen rooli MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin viestinnässä. Uusi roolini tulee
näkymään varmasti jatkossa myös tämän lehden sivuilla. Tämä tehtävä ei
ole sidottu paikkaan, ja se liittyy myös
MPK:n kurssien markkinointiin. Lokakuun lopulla matkaankin yhdessä
Juha Happosen kanssa koulutukseen
Tuusulaan. Jatkossa minulle nimittäin
kuuluu myös pieni osuus MPK:n uuden verkkosivuston päivityksestä.
Tässä lehdessä sivuilla 10-11 kerron
MPK:n erityisryhmille suunnatuista turvakursseista. Niitä on järjestetty

täällä Pirkanmaalla jo kymmenen vuotta. Kurssien ohjelma on ollut vuodesta
2008 alkaen MPK:n lääkintäkouluttaja
Kimmo Topin käsialaa. Arvostan erityisen paljon kaikkien näitä erityisryhmiä kouluttavien henkilöiden työpanosta. Teette työtä jolla on vahva
tarkoitus, olkaa siitä ylpeitä!
www.pirkanviesti.ﬁ -sivustolle
kaivataan uusia päivittäjiä
Pirkan Viestin verkkosivusto uusittiin
vuonna 2014. Sivut ovat edelleen toimivat ja selkeät ja näkyvät hyvin myös
mobiilikäytössä. Sivustolla on kuitenkin edelleen aika vähän päivittäisiä
kävijöitä. Elän edelleen toivossa, että
sivustosta tulisi meidän kaikkien pirkanmaalaisten maanpuolustustoimijoiden oma tiedotuskanava, josta tapahtumat löytyisivät kootusti ja niistä
tiedotettaisiin lähettämällä linkki sähköpostitse www.pirkanviesti.fi -sivuston
tapahtumakalenteriin. Pirkan Viestillä
on myös oma FB-sivu. Käykää peukuttamassa ja jakakaa myös sen päivityksiä.
Etsimmekin nyt Pirkan Viestin sivustolle uusia päivittäjiä. Erityisesti
päivitykseen kaivataan henkilöä, jolla olisi aikaa lisätä uusia tapahtumia
etusivun tapahtumakalenteriin. Työ ei
ole kovin vaativaa ja siihen annetaan
henkilökohtainen lyhyt koulutus. Ota
yhteyttä, jos tällainen vapaaehtoistyö
maanpuolustuskentän tiedotuksessa
kiinnostaa.
Kaunista syysruskan aikaa kaikille!

Klo 10.45 Kokoontuminen Maanpuolustusjärjestöt kokoontuvat Emil Aaltosen
puistossa Talvisodan Henki-muistomerkillä
Klo 11.00 Järjestäytyminen Talvisodan Henki-muistomerkillä
- Lippuseremonia
- Seppeleen lasku
- Sillanpään marssilaulu yhteislauluna (kaksi ensimmäistä säkeistöä)
- Tampereen Kotkien puhallinorkesteri soittaa

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Klo 11.10 Maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
- Suomen lippu, maanpuolustusjärjestöjen lippulinna (lipulla kantaja ja
lippuvartijat) ja marssiosastot (sotilasasuiset, siviiliasuiset ja rauhanturvaajat)
Klo 11.45 Siirtyminen pääportilta sankarihaudoille
Klo 12.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä
varuskunnan kanssa ja yhdistysten muodostamien seppelepartioiden
seppeleenlaskut Vapaussoturien, Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden, Karjalaan jääneiden vainajien ja Ruotsalaisen prikaatin muistomerkeille
Klo 12.45 Ohimarssi Kalevanpuistotiellä Kalevan lukion kohdalla
Klo 13.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa

Tervetuloa
Maanpuolustusjärjestöt
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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
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Hahtolan perheellä oli neuvottelemista
kun he tunnustelivat jätesäkin sisällä olevia esineitä. Niilo, Jenni ja Minea osuivat
melkein kaikessa oikeaan.

Aurinkoinen perhejotos Ylöjärvellä
”Tässä on jätesäkki. Sen sisällä on muutamia, kaikille tuttuja esineitä. Teidän tehtävänne on tunnustella
suljetun säkin päältä käsin tutkien, mitä nuo esineet ovat”. Hauska tehtävä, jota vallankin monilapsisten
perheiden rastille saavuttua oli mielenkiintoista seurata. Lasten mielikuvitus kun on rajaton.

Ylöjärveläiset
maanpuolustusjärjestöt,
reservin upseerit, - aliupseerit ja maanpuolustusnaiset olivat lähes 50 hengen
talkoojoukolla järjestämässä jo kuudetta kertaa syyskuista, kaikille tarkoitettua
”perhejotosta”. Yksinäiset reippailijat, pa-

riskunnat ja monilapsiset perheet vaunuissa matkaavine pienimpineen olivat
kuulleet kutsun. Kauniin, auringonpaisteisen metsäjärven ympäri kulkevaa polkua vaelsi lähes 400 henkilöä!
Sotilaallisen täsmälliset järjestelyt ja

Sanni Kilpi näyttää Pepille mihin kannattaa katsoa. Rastin tehtävänä oli löytää
rinteestä mahdollisimman monta luontoon kuulumatonta esinettä. Elliä kiinnostavat aivan muut jutut. Rastimiehenä Petri Hautakangas.

Maanpuolustusnaisten muonittaja Mervi
Junno-Uski tarjoilee grillimakkaraa.

upea, historiallinen ympäristö yhdessä auringon ja lämmön kanssa tekivät päivästä lähes täydellisen. Järjestäjät tarjosivat
matkalaisille hieman syötävää ja juotavaa
paikkakunnan yritysten tuella, välillä pysähdyttiin rasteille, joissa ratkottiin koko

perheen voimin hauskoja tehtäviä; sitten
taas tossua toisen eteen tai vauvanvaunut
liikkeelle, ja jälleen eteenpäin! Kerrankin
voidaan käyttää kliseistä sanontaa: kaikki
vauvasta vaariin!
Maanpuolustusjärjestöt olivat entiseen
tapaan saaneet mukaan paikallisia järjestöjä; Ylöjärven VPK opasti käyttäytymistä poikkeustilanteissa, SPR: n edustajat
kertoivat pienten vammojen hoidosta,
Sotilaskotiyhdistyksen autosta sai ostaa
kuuluisia ”sotkun munkkikahveja” – olipa mukana Ylöjärven seurakuntakin. Itse
kirkkoherra oli taukolaavulla keskustelemassa kisailijoiden kanssa. Seurakunta oli
tullut ihmisten keskuuteen. Vain kauluksessa ollut ”sokeripala” paljasti ammatin.
Erinomaisesta maastosta saadaan kiittää Pikku-Ahveniston isäntää, valtion
virkatalojen tarkastajaa, Antti Mäkikylää. Hän teetti järven ympäri pengerretyn ”lastenvaunukelpoisen” polun, istutti matkan varrelle harvinaisia puulajeja
ja rakennutti 1900-luvun alussa komean
hirsitalon, jota arkkitehti Viivi Lönn laajensi perheen kasvun myötä.
Perheiden ulkoilupäivä syyssäässä
oli jälleen onnistunut. Väkimäärä kasvaa vuosi vuodelta. Nyt kävi niin, että
neljäsataa grillimakkaraa ei ollut yhtään
liikaa, myhäilee koko päivästä ja sen
järjestelyistä vastannut kapt Jari Vuolle. –
Ehkä tämä on yksi parhaita tapoja tuoda
tunnetuksi maanpuolustushenkeä! Vuolle
kertoo kaikkien mukana olleiden ansaitsevan erityiskiitokset.
Juhani Vahtokari

Historiallisen Pikku-Ahveniston tilan talouskeskuksen liepeillä kävi melkoinen kuhina kun jotosvaeltajat ilmoittautuivat ja saivat Maanpuolustusnaisten muonituspisteestä tankkausta metsäpoluille.

Lähdön jälkeen vaeltajat saapuivat ensiksi SPR: n valistuspisteelle. Riitta Dias
ja Arja Sonne (takana) esittelevät tässä Vaittisen perheen Ronjalle ja Veeralle
metsäretkelle mukaan otettavaa pientä ensiapupakkausta.

Kristiina Niemi oli lasten kanssa ulkoilemassa kauniina
syyspäivänä. Hän kiersi lenkin kaksikerroksisia vaunuja työntäen. ”Yläosastossa” istui tyytyväisenä Brianna,
alas pääsi lepäämään seuraavaksi väsähtävä.
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Janne Tuominen, Mika Niemelä,
Sami Niemelä, Lauri Niemelä,
Ossi Kylmälä ja Juhani Rokala maalissa.
Kuvat: Sami Niemelä
Ampumavalmiina
(amer. rynnäkkökiväärillä).

Syysjotos Kainuun helteessä
Yhteensattumien johdosta tämän vuotinen syysjotos järjestettiin jo elokuun Kajaanissa.
Normaalistihan tapahtuma on järjestetty vasta syyskuussa tai lokakuussa. Pirkanmaalta oli perinteiseen tapaan partioita Kangasalta: KALA 1 ja KALA 2.
Kala1:n keski-ikä ylitti jo viime vuonna
70 vuotta ja Kala2:n puolet siitä!
Niinpä Ossi Kylmälällä ja Lauri Niemelällä on jo 30 syysjotosta käytynä melkoinen saavutus, kun vuosittain on
muitakin jotoksia. LN:llä Erävaelluksen
SM-kisojakin on kertynyt jo kymmenen.
Nuori voima jyllää, Kala2 oli nel-

jäs, 129,50 pisteellä ja Kala1 seitsemäs,
118,50 pisteellä. Kokemuksen avulla voi
päästä tuloksissa korkealle.
Helle vaikutti vaeltajien jalkoihin: hiertymiä ja rakkoja oli epätavallisen paljon.
Vanha kikka, paperin käyttö, ei tepsinyt
lainkaan niin hyvin kuin ”normaalissa”
säässä.
Toisella rastilla oli perinteinen kuntotarkistus. Se on rankka vanhemmille jotostelijoille ja niinpä konkarit haikeudella
muistelivat Kurikan syysjotosta, jossa annettiin ikähyvitystä. Jo silloin kauan sitten KALAn kohdalla taulukot loppuivat
kesken! Eli konkarit olivat liian vanhoja.

Selﬁessä PMMP – Suviyön naiset: Päivi Mäkinen, Marjukka Kotkajuuri ja Minna Jokinen.

Suviyön tunnelmissa
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten
partio PMMP pakkasi reppuihinsa tarpeellisten retkitarvikkeiden lisäksi iloa
ja innostusta kohdatakseen uusia asioita
Teiskon Vattulan luonnonsuojelualueen

maisemissa järjestetyssä Suviyön jotoksessa. PMMP olikin jotoksen ainoa naispartio. Partioon kuuluivat Minna Jokinen,
Marjukka Kotkajuuri ja Päivi Mäkinen. Minna ja Marjukka osallistuivat jo-

Kainuulaiset olivat keksineet useita yllätystehtäviä: kotiin viemisinä terveisinä
muun muassa lankkusillan rakentaminen kolmen metrin puron ylitse. Siihen
sai käyttää ainoastaan järjestäjien antamia
lankkuja. 150 sentin mittaisia kakkosnelosia oli 15 kappaletta eikä mitään sideaineita, saati nauloja saanut käyttää. Kala1
sai aikaan hökötyksen, joka kesti koko
partion puronylityksen, muttei siitä saanut kuin yhden pisteen. yhden pisteen sai
myös Kala2, vaikkei saanut lankuista kasaa kummempaa. Epistä!
Kivääri- ja pistooliammunnoissa Kala1
on kova sana, sitävastoin ensiaputehtä-

tokseen ensimmäistä kertaa.
”Alkuun vähän pelottikin, mutta jännityksestä
selvittyämme etenimme
sujuvasti rastilta toiselle”,
Päivi Mäkinen muistelee
elokuista kokemusta. Hän
kuvailee kokemusta hyvänä kuntoiluna ja uuden
oppimisena. Suunnistuksesta partio selvisi hienosti samoin kuin telamiina- ja tiedustelurasteista.
Kenttäradionkin PMMP
sai kuulumaan asiantuntevassa ohjauksessa. Oppia ikä kaikki, sillä rastin
pitäjä antoi heti suorituksen jälkeen palautetta ja
kertoi senkin, mikä olisi
ollut oikea suoritus. Hienon tapahtuman innoittamana partio tähtää seuraavaan koitokseen, joka
on ensi vuoden Kevätyön
Koukkaus. Seuraavaa kertaa varten PMMP-partio
aikoo panostaa saapassukkiin, sillä sukilla on merkitystä. Tämäkin tuli opittua ja koettua Suviyössä.
Tiina Kokkola
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vät olisivat voineet
mennä paremminkin. No, avohaavan ensiapu onnistui lähes kympin arvoisesti, mutta defibrillaattoria ei kukaan
joukkueesta ollut edes nähnyt!
Vesistönylitystä odotettiin kieli pitkällä
jo lauantai-iltana, vaan ei saatu virkistystä. Se tapahtui sitten sunnuntaina juuri
ennen maalia. Molemmat joukkueet menivät luonnollisesti uiden: kuin Kalat!
Mukavaa vaihtelua sotilaallisiin rasteihin toivat luontotehtävät: 10 kasvia/
puuta piti tunnistaa sekä vanhoja tarveesineitä. Lusikkakin piti tehdä kalikasta
yöpymisrastilla. Hauskaa oli - ensi vuonna tavataan Raumalla - vai tavataanko?
Lauri Niemelä

Pirkanmaan reservipiirien
Maastotoimikunta tiedottaa

VUODEN 2017 TULEVIA TAPAHTUMIA
(tiedot ovat osittain vielä varmistamattomia
ennakkotietoja)
5/6/7.1.2017.. tulenteko/majoittumis-teemapäivä,
Teiskon takametsä
10.-12.2. ....... Talvitaidot, Pirkkala (www.mpk.ﬁ)
helmikuu ..... Kartat ja koordinaatit -teemapäivä, Tampere.
4.-5.3. .......... RESUL:n talvijotos, Kuopio.
maaliskuu ... GPS-teemapäivä, Tampere.
7.-9.4. .......... maastotaidot naisille (www.mpk.ﬁ)
8.4. ............... Kartat, koordinaatit ja suunnistus
(www.mpk.ﬁ)
huhtikuu ..... jotoskoulutus-teemailtoja
huhtikuu ..... jotoskoulutus-teemapäivä
huhtikuu ..... köysilaskeutumiskoulutus
12.-13.5. ...... Kevätyön koukkaus (jotos).
13.5. ............. turvallisesti vesillä, pelastaminen
ja ensiapu (www.mpk.ﬁ)
19.-21.5. ...... Kyrös-jotos 2017, Hämeenkyrö.
27.-28.5. ...... maastossa liikkumisen perusteet
(www.mpk.ﬁ)
18.-19.8. ...... Suviyön jotos (www.mpk.ﬁ)
25.-27.8. ...... henkiinjäämiskurssi 1
(www.mpk.ﬁ)
2.9. ............... reserviläispäivä, Pirkkala.
(www.mpk.ﬁ)
22.-24.9. ...... RESUL:n syysjotos, Rauma.
30.9. ............. TaKoRU partiotaitokilpailu. (www.
mpk.ﬁ)
6.-8.10. ........ maastotaidot naisille
(www.mpk.ﬁ)
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25 m:n pistoolirata. Kuva: Arto Teittinen.

Avoimien ovien ampumataitoillat
tulivat reserviläisille tositarpeeseen
Tämän vuoden toimintasuunnitelmaa
laadittaessa pohdittiin Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunnassa, miten nykyisen asepolitiikan kurimuksessa
toimintaa voitaisiin kehittää mahdollisimman hyvin reserviläisiä palvelevaksi.
Aselupaa - vallankin pistoolille - haettaessa on osoitettava harrastuneisuus ja
uuden lain aikana saadun pistooliluvan
pysyttämisen varmistamiseksi harrastuneisuus pitää osoittaa viiden vuoden
välein. Ampuma-asekouluttajan lausuntoa niin ikään tarvitaan aselupa-asioissa,
joten henkilökohtainen kontaktikin on
tarpeen. Palveluita ja vastauksia kaikkiin
näihin seikkoihin päätettiin yrittää hakea reserviläisille suunnatuilla ”avoimien ovien” ampumataitoilloilla, vaikkei
omaa asetta olisikaan.
Ampumatoimikunta järjestikin kaksi ampumataitoiltaa Satakunnan Lennoston ampumaradalla Pirkkalassa.
Maanantaina 22.elokuuta ammuttiin
pistooleilla ja 23.elokuuta. jatkettiin kivääreillä. Pistoolien pääroolissa olivat
22 kaliperin (pienois)pistoolit sekä 9
mm:n sotilaspistoolit. Mahdollisuus oli
kokeilla myös revolveria ja perinnepistooleita kuten 9 mm:n Lahti-pistoolia
ja 7,65 mm:n Parabellumia. Kiväärien
pääroolissa 150 m:n radalla olivat reserviläiskiväärit eli rynnäkkökiväärien (kal.
7,62x39) itselataavaa kertatulta ampuvat versiot. Mutta ei kivääriradallakaan
tässä vielä kaikki. Mahdollista oli ampua myös vanhoilla perinnekivääreillä,
mm. ”Ukko-Pekalla” eli pystykorvaisella M/39:llä, tarkka-ampujakiväärillä
M/39-43 kiikarin kera ja ”Ruattin Mauserilla” eli Carl Gustaf m/96:lla. Tutustua saattoi myös Saksan Mauseriin k/98
ja ”Ryssän Winsuun” eli Winchester patent m/95:een kaliiperissa 7,62x53R.
Pistooliradalle ilmoittautui 15 ja kivääriradalle 18 aseetonta ampujaa. Am-

pujien määrät olivat juuri sopivat suhteessa kouluttajien ja tapahtumaan
saatujen laina-aseiden määrään. Kuten
olettaa saattaa, kumpikin ilta aloitettiin
turvallisuusluennolla. Yleisten ja ratakohtaisten turvallisuusohjeiden lisäksi
perehdyttiin muutamiin erilaisten aseiden asekohtaisiin vaaratekijöihin, joita
ei helposti tule ajatelleeksi, kuten pistooleissa teräväreunaisen luistin perääntymisliikkeeseen ja reserviläiskivääreissä
viritintapin liikkeeseen, vieläpä erityisvaroituksin vasenkätisille ampujille. Luennolla muistuteltiin myös kuulon ja
silmien suojaamisesta sekä puoliautomaattien melkoisella nopeudella ulosheittämistä hylsyistä. Kun tarkoin johdetusta toiminnasta on kyse, kerrattiin
vielä ammuntasuoritusta ohjaavat komennot ja toiminta asehäiriön sattuessa.
Kaikki sujui paremmin kuin hyvin.
Tinkimättä oli sisäistetty turvallisuusohjeet. Tulosten nousujohteisuudesta päätellen kouluttajien ”vierihoito” aseiden
erityispiirteisiin ja ammunnan saloihin
opastettaessa oli onnistunutta. Kiiteltäviä onkin runsaasti: Kaikki osallistujat tietenkin sekä ammunnan ”personal
trainereina” toimineet kouluttajat Harri Mäntylä, Juha Lamberg, Juha Moijanen, Pasi Nikkanen ja Lauri Wirola. Ilman aseiden lainaajien suopeutta
tilaisuus olisi jäänyt torsoksi. Paras kiitos puolestaan järjestäjille oli osallistujilta saatu välitön palaute: Juuri tällainen tilaisuus, jossa aseeton ylipäätään
pääsee ampumaan ja vielä useammalla
erilaisella aseella, ylitti monen mielestä odotukset tai oli ampumaharrastuksen aloittamiselle tai jatkamiselle suorastaan elintärkeä. Kovasti kiiteltiin usean
virallisen Sisä-Suomen poliisilaitoksen
hyväksymän ampuma-asekouluttajan
läsnäoloa ja näiden allekirjoituksista ampumapäiväkirjoihin.

Mitä opittiin? Ainakin se, että ampumataitoilloille oli ja on ns. sosiaalinen
tilaus. Aseettomat tarvitsevat ampumamahdollisuuksia ja ampumasuoritustensa dokumentointia harrastuksensa
kehittämiseksi. Pohdittavaa antoi myös
palaute, että voitaisiinko valvojavuorossa olevia velvoittaa tai ainakin kannustaa
hankkimaan edes yksi vapaa ase aseettomia ampujia varten ihan tavanomaisillakin reservipiirien ammuntavuoroilla Pirkkalan radoilla. Samoin esitettiin,
voitaisiinko paikallisia reserviyhdistyksiä
kannustaa järjestämään nykyistä enemmän ”avointen ovien” ampumatilaisuuksia reserviläisille myös paikallisradoilla. Lisäksi opittiin, ettei monillakaan
ole tiedossa, että ampumapäiväkirjoja
ampumasuoritusmerkintöjä varten on
ostettavissa reservipiirien toimistosta ja
että Reserviläisten urheiluliiton (ResUl)

25 m:n pistoolirata. Kuva: Hannu Wirola.

sivustolta löytyy reserviyhdistysten jäsenille sähköinen kuntokortti, josta on
näppärästi tulostettavissa ampumasuoritukset erikseen ampumapäiväkirjaksi.
Osallistujien tyytyväiset ilmeet ja saatu palaute kannustaa jatkamaan. Melkoisella varmuudella ammutaan avoimien
ovien iltoja myös ensi vuonna, kunhan
taas saadaan riittävästi kouluttajia ja laina-aseita sekä tukea patruuna- ja muihin
materiaalikuluihin. Vallankin useimpien
perinneaseiden patruunat ovat arvokkaita ja jotkut jopa huonosti saatavissa, joten
jos hallussasi on patruunoita, jotka ovat
vaarassa vanhentua, kiitos mielellämme
otamme niitä reserviläisammuntoihin.
Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunnan puolesta
Arto Teittinen ja Hannu Wirola
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Maanpuolustusväen

itsenäisyyspäivän
juhla

Hämeenkyrön Koskilinnassa
la 3.12.2016 klo 18
Koskilinnankuja 3, Kyröskoski

Ikaalisten Reserviläiset ry
60-VUOTISJUHLA
Onnittelujen vastaanotto klo 17.15-17.45
Koskilinnan yläaula.
Mahdolliset huomioimiset toivotaan
yhdistyksen tilille:
Ikaalisten Aito Säästöpankki
FI52 4503 1650 004411.

Ohjelma

Retkeläiset Kirkniemen kartanon pihan puoleisella portaikolla. Edessä keskellä Kalervo Sipin rinnalla metsäneuvos Martti Asunta.

Marskin jäljillä Lohjalla ja Lopella
”Kernaasti muuttaisin maalle ja laittaisin kotini siellä kuntoon, mutta en
voi suunnitella sitä ennenkuin erinäisiä töitä sisätiloissa on tehty...”, kirjoitti
Suomen marsalkka Mannerheim sisarelleen kreivitär Eva Sparrelle 8. maaliskuuta 1946. Mannerheim oli ostanut
Kirkniemen kartanon Lohjalta vuonna 1945 Eduskunnan myönnettyä sitä
varten hänelle 12 miljoonaa markkaa
korvaukseksi siitä, ettei hän saanut ostaa omakseen 75-vuotislahjakseen saamaansa taloa Kaivopuistossa.
Mannerheim muutti Kirkniemeen
kesällä 1946, mutta asui sen jälkeisinä
vuosina paljon myös ulkomailla. Mannerheim kuoli Sveitsissä 28.1.1951.

Kirkniemen kartanon on vuodesta
2000 alkaen omistanut Metsä Group
(Metsäliitto).
Pirkanmaan Sotilaspiirien Perinneyhdistyksen hallituksella ja entisillä
päälliköillä sekä Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon hallituksella oli
harvinainen tilaisuus ja etuoikeus 24.
toukokuuta päästä vierailemaan Kirkniemen kartanossa. Isäntänämme toimi Metsäliiton hallituksen puheenjohtaja, kurulainen metsäneuvos Martti
Asunta. Ensimmäiset tiedot kartanosta ovat 1400-luvun alusta, josta alkaen
sillä on ollut lähes 20 omistajaa. Vuosina 1988–2000 Kirkniemeä omistanut vuorineuvos Aarne Aarnio ehosti

kartanon rakennukset nykyiseen loistoonsa. Paikka on nykyisin metsäyhtiön edustustiloina.
Kaarteen kotimuseo
ja Marskin Maja
Retken toisena kohteena Lohjalla oli
Teija ja Kalervo Kaarteen omistama
kotimuseo. Omistajat ovat rakentaneet
ja sisustaneet museon kunnianosoitukseksi itsenäisyytemme puolesta taistelleille sotiemme veteraaneille. Museon
laajat esine-, kirja- ja kuvakokoelmat
sekä äänimaailma vievät kävijän todentuntuiseen sota-ajan tunnelmaan. Teija-rouvalla on talossa lisäksi ihastuttava
mosaiikkitöidensä näyttely.
Kotiin päin ajellessamme kolmantena kohteenamme oli Marsalkka
Mannerheimin Metsästysmaja Lopella. Maja ja sauna pystytettiin vuonna 1942 ylipäällikön 75-vuotispäivän
lahjana Repolaan Lieksajärven rantaan. Sotatapahtumien muututtua
maja purettiin ja pystytettiin vuonna
1945 Punelia-järven rantaan Lopelle.
Paikka on suosittu matkailunähtävyys
ja eräänlainen isänmaallisten ihmisten Mekka. Palveluihin kuuluu myös
majoitus- ja kokoontumistila ravintoloineen. – Ja mikäpä paremmin voisi
päättää antoisan retken, kuin Marskin Majalla nautittu aidonmakuinen
Marskin Malja.
Markku Rauhalahti

Teija ja Kalervo Kaarre sekä heidän kotimuseonsa aulana toimiva lottakanttiini.
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Tervetuloa: puheenjohtaja Jarno Valkama
Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry
Tervehdysmalja
Seljankukkamalja
Suomen lippu saapuu
Lippulaulu
Tervehdyssanat: puheenjohtaja Jari Rajasalo
Ikaalisten Reserviläiset ry
Juhlaillallinen buffet-pöydästä
Juhlapuhe
Huomionosoitukset
Sillanpään marssilaulu
Kahvi & Suomi-kakku
Tanssia, Conttaco Band
Salonkijotos
Arpajaiset

Tervetuloa viihtymään!
Ikaalisten Reserviläiset ry
Hämeenkyrön Seudun
Reserviupseerikerho ry
Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry
Hämeenkyrön Seudun
Maanpuolustusnaiset ry
***
Illalliskortin hinta 45 euroa
Ilmoittautumiset juhlaan 23.11. mennessä
linnanjuhlat.koskilinna@gmail.com
tai tekstiviestillä p. 050 401 1878
Tumma puku, paraatipuku
Isot kunniamerkit

Juhlaillallisen menu
Kreikkalaista salaattia
Savuporo-leipäjuustosalaattia ja
puolukkavinegretteä
Kirkas lohiperunasalaatti
Tiltun salaatinkastiketta
***
Mustaherukkasilliä
Sinappisia lohirullia
Härkäpastramia ja punasipulihilloketta
***
Paahtopaistia ja punaviinikastiketta
Keitetyt perunat ja yrttivoita
Aurajuustopunajuuria
***
Leipälajitelma, levitteet
Kotikalja, vesi
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA
LOKAKUU–JOULUKUU 2016
LOKAKUU
6.10.2016 – 27.4.2017
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m,
1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00 huhtikuun loppuun 2017 asti.
Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vesa.valkama@pp.inet.fi tai 050 5514265.
14.10.
Maanpuolustusjuhla Tampereella, Kalevan lukion juhlasalissa Salhojankatu 33, perjantaina 14.10.2016
klo 18.00 Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuden järjestää Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry.

MARRASKUU
17.11.
TAMRU:n Syyskokous torstaina 17.11. klo 18.00 Siivikkalan majalla, Vasamantie 238. Kahvitarjoilu
klo 17.30 alkaen.
26.11.
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina 26.11.2016
klo 13.00 -16.00 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena sää huomioiden toimistolla tai Kalevankankaan hautausmaalla. Ilmoittautumiset koulutus tilaisuuteen 21.11.2016 mennessä sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.fi

JOULUKUU
6.12.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet:
klo 10.45 Maanpuolustusyhdistysten kokoontuminen Tammelaan Talvisodan Henki -muistomerkille
seppeleenlaskuun
klo 11.10 maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
klo 12.00 kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä
klo 12.45 ohimarssi Kalevanpuistotiellä
klo 13.00 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa
12.12.
Joulusauna, maanantaina 12.12. klo 18.00-21.00 Siivikkalan majalla
15.12.
Vänrikkien kotiutusjuhla torstaina 15.12. Satakunnan Lennosto, TamRU palkitsee plaketillaan vänrikin,
joka on erinomaisesti suorittanut varusmiespalveluksensa.
16.12.
Avoimet ovet perjantaina 16.12. klo 14.00 -17.00 toimistolla, Väinölänkatu 2. Tule tapaamaan tuttuja
ja uusia toimijoita. Mahdollisuus on myös tutustua yhdistysten nykyiseen toimintaan. Tarjolla on glögiä,
kahvia, pullaa, piparkakkuja ja joululauluja.
24.12.
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen Reserviläiset ry vastuulla on kuusi neljän henkilön kunniavartiota Kalevankankaan
Sankariristillä jouluaattona 24.12.2016. Kukin vuoro kestää yhden tunnin. Reserviupseerien vuorot ovat
klo 18-19, 20-21 ja 22-23 sekä reserviläisten klo 19-20, 21-22 ja 23-24. Lamminpään sankarihaudoilla
on kahden hengen kunniavartio. Reserviläisten vuorot ovat klo 16-17, 17-18 ja 18-19 sekä reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 20-21 ja 21-22.
Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai maastopuku, vyö ja turkislakki sekä vartiokohtaisesti pistooli, miekka tai konepistooli. Muu säänmukainen vaatetus on osallistujan omaa kuten yhtenäisyyden
mukaisesti tummat käsineet ja jalkineet. Omaa vastaavaa sotilasvaatetusta voi käyttää.
Kalevankankaan Sankariristille tai Lamminpään Sankarihaudoille kunniavartioon osallistuvia pyydetään
ilmoittautumaan torstaihin 15.12.2016 klo 12.00 mennessä.
Tampereen Reserviupseerit ry:n jäsenet ilmoittautuvat yhdistyksen sähköpostiin:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi

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

VINKKI
Viimeaikaista "kyyperi-kirjallisuutta" iltalukemiseksi
(löytyvät pdf-muodossa tietokoneverkosta).
Antti Pelkonen et al:
Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen.
2016, Valtioneuvoston kanslia.
Kenneth Geers (ed.): Cyber war in perspective:
Russian aggression against Ukraine. 2015, CCDCOE.
Tuija Kuusisto (toim.): KYBERTAISTELU 2020.
MPKK Taktiikan laitos, Julkaisusarja 2, No. 1/2014.

MPK avasi uudet kotisivut
MPK:n uusien mobiiliresponsiivisten
kotisivujen kehitystyö aloitettiin huhtikuun alussa, ja nyt lopputulos on viimeistelyä vaille valmis. Uusien sivujen
käyttölogiikka on muuttunut käyttäjäystävällisemmäksi. Nyt koulutukseen haluavat löytävät koulutuksia niin aihealueen
kuin maantieteellisen sijainnin mukaan.
Sivuilta on helppo löytää muutamalla
klikkauksella esimerkiksi kaikki paikallisjoukkoihin tai nuorten koulutukseen
liittyvät kurssit ympäri maata. Toisaalta
maanpuolustuspiirien ja KOTU-yksiköiden alta löytyvät kunkin alueen koulutukset ja ajankohtaiset uutiset. Myös
sivujen määrää on karsittu rutkasti ja
ajankohtainen tieto on pyritty kokoamaan helposti löydettäväksi. Tavoitteena on ollut, että kuka tahansa MPK:n
etusivulle tulija saa yhdellä vilkaisulla

kattavan kuvan MPK:n monipuolisesta koulutustarjonnasta sekä koko maan
kattavasta organisaatiosta.
Palautetta kaivataan
Aivan kaikki uusilla sivuilla ei kuitenkaan ole vielä valmista. Kieliversioita
vielä valmistellaan ja MPK-kortin raikkaampi ulkoasu sekä kirjautumisen ja
koulutuskalenterin toimintojen viimeistely ovat vielä työn alla. Myös mobiilisivuja hiotaan vielä. MPK ottaa mielellään vastaan palautetta uusista sivuista.
Sitä voi lähettää osoitteeseen koulutus@
mpk.fi. Kannattaa kirjoittaa otsikoksi
kotisivu ja havaittu ongelma, ja jos mahdollista, viestiin kannattaa liittää kuvakaappauksia.
Käy tutustumassa uuteen mpk.fi-sivustoon.

MPK:n Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikön
syksyn 2016 kursseja
7.ͳ9.10. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille
opetetaan maasto- ja erätaitoja.
8.10. TIETOTURVALLISUUSKURSSI
• kurssilla tutustutaan kyberturvallisuuteen,
asiakirjaturvallisuuteen ja tietoturvallisuusmateriaaliin.
14.ͳ16.10. JOHTAJAKOULUTUKSEN
TÄYDENNYSKOULUTUS
• Valtakunnallinen kurssi joka valmentaa
MPK:n johtamiskoulutuksen kouluttajia
kurssien pitämiseen.
28.ͳ30.10. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 3
• kurssi on jatkoa kenttälääkintä 1-2 kursseille. Kurssilla harjoitellaan maastossa
tehtäviä hoitotoimenpiteitä ja evakuointia
sidontapaikalta kenttäsairaalaan.
4.ͳ6.11. PIONEERITAIDOT
• kurssilla koulutetaan pioneerimateriaalin
käyttöä ja kerrataan pioneeritaitoja.
4.ͳ6.11. SOTILAAN PERUSTAIDOT
• kurssi on kohdennettu varusmiespalvelukseen hakeutuville naisille ja siinä
perehdytään sotilaan perustaitoihin mm.
majoittumalla yksi yö maastossa.
4.ͳ6.11. PATALJOONAN SUUNNITTEͳ
LUKURSSI
• kurssilla opetellaan paikallispataljoonan
taktiikkaa ja tilanteenarviointia sekä valmistellaan 25.-27.11. järjestettävää sotapeliä.
19.ͳ20.11. ARJEN TURVALLISUUSͳ
KOULUTUS NAISILLE
• kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien valmiutta selviytyä onnettomuus-, tulipalo- ja sähkökatkotilanteissa. Kurssilla
harjoitellaan kodin varautumista, alkusammutusta ja hätäensiavun antamista.

25.ͳ27.11. SOTAPELI
• kurssi on jatkoa pataljoonan suunnittelukurssille ja siinä harjoitellaan pataljoonan ja komppanioiden johtamista
annettujen case –tilanteiden pohjalta.
LisäƟetoa ja ilmoiƩautumiset MPK:n
koulutustarjonta -sivuilta
www.mpk.fi/Pirkanmaa
TERVETULOA MUKAAN!
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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

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
resurssit huolestuttavat!
Syksy saapui ja toimintavuosi 2016 on
kääntymässä loppusuoralle. MPK Pirkanmaan kursseilla ja harjoituksissa on
tehty jälleen arvokasta ja tuloksellista
työtä. Kurssinjohtajat, vääpelit ja kouluttajat ovat vastanneet hienosti omiin
haasteisiinsa ja sitoutuneet vaativiin
tehtäviinsä. Haluan jo tässä vaiheessa
kohdistaa suuret kiitokset koko kouluttajatiimillemme. Syyskuun alkuun
mennessä Pirkanmaalla on järjestetty
55 MPK:n kurssia, joilla on ollut yhteensä noin 1800 osallistujaa. Kuluvan
vuoden tulostavoitteet on jo nyt saavutettu ja lähestymme vauhdilla viime
vuoden ennätystulosta.
Huolestuttavia uutisia olemme kuulleet MPK:n tulevien vuosien rahoituksen tiimoilta. ”Vapaaehtoisten
harjoitusten ja reservin omaehtoisen
koulutuksen edellytykset turvataan”,
kirjattiin hallitusohjelmaan vuonna
2015. Tästä huolimatta valtiovarainministeriö on esittänyt vuodelle 2017
vapaaehtoisen maanpuolustuksen valtionavun laskemista noin 20 %. Leikkausten toteutuessa esitetyllä tavalla
jopa 15 000-20 000 henkilön mahdollisuus osallistua kokonaisturvallisuus-

koulutukseen vähenee vuosittain. Nyt
me vapaaehtoisen maanpuolustuksen
toimijat joudumme kysymään, miten
täyttää yhteiskunnasta ja maailman
turvallisuustilanteesta kumpuava koulutuksen tarve vähenevillä resursseilla?
MPK:n koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kiistaton. Meillä opiskelee vuosittain lähes 50 000
henkilöä vapaaehtoisesti kokonaisturvallisuustaitoja. Koulutukseen osallistuvista reserviläisiä on noin 33 000
ja siviilitaustaisia noin 16 000. Heistä
naisia on noin 8 000 ja nuoria noin
2 000. Yksi MPK:n arvokkaimmista voimavaroista ovat lähes 3 000 sitoumuksen tehnyttä kouluttajaa. Teitä kaikkia nykyisiä tarvitaan edelleen,
uusille kouluttajille järjestämme seuraavat kouluttajakurssit Pirkkalassa
ensi vuoden helmikuussa.
Koulutuksen kysynnän kasvun ja
säästöpaineiden alla ollaan ristiriitaisessa tilanteessa. Toimintaa tulisi kehittää kysyntää vastaavalle tasolle ja
muuttuvan maailman tarpeita vastaavaksi. MPK:n koulutus on edullista ja
kustannustehokasta. Sen perustana on
vapaaehtoisten kouluttajien rooli sekä

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Vapaaehtoisen koulutuksen tarve ei katoa
Valtion talousarviouutiset ovat taas
perinteisesti huonoja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen näkökulmasta.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja ottivat tähän kantaa julkisuudessa Turun Sanomissa
1.9. julkaistulla lehtiartikkelilla. He
muistuttivat 2015 hallitusohjelman
kirjauksesta, jossa vapaaehtoisten
harjoitusten ja reservin omaehtoisen
koulutuksen edellytykset turvataan,
kirjattiin hallitusohjelmaan vuonna
2015. Tästä huolimatta valtiovarainministeriö on esittänyt vuodelle 2017
vapaaehtoisen
maanpuolustuksen
valtionavun laskemista noin 20 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna.
- Leikkausten toteutuessa esitetyllä tavalla jopa 15 000–20 000 henkilön mahdollisuus osallistua kokonaisturvallisuuskoulutukseen
vähenisi vuosittain. Nyt vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat
ihmettelevät: miten täyttää yhteis-
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kunnasta ja maailman turvallisuustilanteesta kumpuava koulutuksen tarve vähenevillä resursseilla?
MPK:n asema on määritetty lailla
ja sen tehtävänä on antaa sotilaallista,
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa sekä
varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.
Tämä on myös perustana MPK:n saamalle valtionavulle, jossa valtio tukee
perustehtäväänsä, kansalaisten turvallisuudesta huolehtimista. Annetun koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä. Vuosittain lähes
50 000 henkilöä opiskelee vapaaehtoisesti kokonaisturvallisuustaitoja sotilaallisesta osaamisesta varautumiseen ja
kriisitilanteiden kohtaamiseen. Koulutuksen sisältö vastaa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) määrittämiin
uhka- ja kriisitilanteisiin. (Lainaus Turun Sanomien artikkelista 1.9.2016.)
MPK:n uudistuneet kotisivut on
avattu. Uudistuksessa on tavoiteltu
uutta raikasta ilmettä ja parannettuja ominaisuuksia toiminnallisuuteen.

mahdollisuus käyttää koulutukseen
puolustusvoimien viikonloppuisin vapaina olevia harjoitusalueita ja puolustusvoimien materiaalitukea. MPK:n
saama valtionapu on pysynyt lähes samalla tasolla koko sen toiminnan ajan.
Samaan aikaan koulutusmäärät ovat
nousseet koulutusvuorokausissa mitattuna jopa 80 %.
Resurssien pienentyessä MPK on ollut pakotettu käynnistämään henkilöstönsä
yhteistoimintaneuvottelut.
Vaatimuksena on, että MPK kykenee
parantamaan tuotannollisuuttaan ja
toiminnallisuuttaan sekä rakentamaan
joustavamman henkilöstöjärjestelmän,
jolla se pystyy sopeuttamaan toimintaansa mahdollisiin budjettimuutoksiin. Tehtävä ei ole helppo.
Yksi asia meille on kuitenkin kristallin kirkas: kaikki voimavarat tulee jatkossakin keskittää kustannustehokkaasti MPK:n ydintehtävään, koulutukseen.
Toistaiseksi jatkamme nykyisellä monipuolisella kurssitarjonnallamme. Löydät tämän lehden sivuilta mainoksen
syksyn kursseistamme. MPK:n elokuussa uudistuneiden kotisivujen www.
mpk.fi kautta sinun on entistä helpom-

pi tutustua toimintaamme ja ilmoittautua mukaan kursseille.

Tervetuloa mukaan toimintaan,
nähdään MPK:n kursseilla ja harjoituksissa!
Matti Eskola
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Hämeen piiripäällikkö

Käykää tutustumassa sivuihin osoitteessa http://www.mpk.fi.
Ilmapuolustuspiirin läntisellä
koulutusalueella sopeuttamista
Kuluvan vuoden koulutus on toteutettu suunnitellulla tavalla. Kevään Sääksi
2016 – harjoitus toteutettiin suunnitellulla tavalla kuuden kurssin voimin,
mutta pienemmällä kouluttajamäärällä
takavuosiin verrattuna. Vapaaehtoisen
kouluttajapoolin kouluttamisessa ns.
hiljaisen tiedon siirtäminen kokeneilta
uusille kouluttajille ei toteutunut toivotulla tavalla.
Harjoituksen tarkasti Ilmavoimien
komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri.
Hän tutustui harjoitukseen kohteilla ja
tapasi kouluttajia ja koulutettavia. Komentaja oli erittäin tyytyväinen IPP:n
kouluttajien osaamistasoon ja toteuttamaan koulutukseen. Harjoituksessa oli
innostunut yleisilme.
Tulevan syksyn aikana toteutetaan
perinteisesti kouluttajakoulutusta, jossa
Satakunnan lennosto tukee eri toimialojen niin kokeneiden kuin uusienkin
vapaaehtoisten kouluttajien koulutusta. Kouluttajakoulutus on myös oivallinen tapaa tutustuttaa uudet kouluttajat kokeneenpiin tekijöihin ja IPP:n
toimintaan yleisesti.
Vuoden 2017 suunnittelu on käynnistynyt ja heijastuksia pienenevistä resursseista vapaaehtoisen koulutuksen

vähenemisestä on nähtävissä myös
läntisellä koulutusalueella.
Toiminnallista syksyä!
Paku
Ari Pakarinen
koulutuspäällikkö
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
ari.pakarinen@mpk.fi
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Kannen valokuva:
Ensiaputaitoja opetetaan laajasti myös
MPK:n erityisryhmien turvakursseilla.

Kuva: Sirkka 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
m
pirkanviesti@gmail.com
Verkkosivustolle tulevaa aineisto
m
sirkka.ojala@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari,
050 5550 728,
(03) 212 7405
.fi
pir.reservi@kolumbus.fi

Erityisryhmien turvakurssin jatkokurssilaiset ryhmäkuvassa viimeisenä kurssipäivänä. Kuvat: Sirkka Ojala, Juha Happonen ja
Mikko Aksela.

Erityisryhmien turvakursseilla
opitaan tärkeitä taitoja elämää varten
Mitä pitäisi tehdä kun munkkeja paistaessa rasvakattila
syttyy tuleen? Miten hypotermiapotilaalle annetaan ensiapua? ja miten vesillä liikutaan
turvallisesti?

Näitäkin arkielämän tietoja ja taitoja
voit tarvita jo huomenna. Myös kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat
nuoret ja aikuiset tarvitsevat näitä taitoja
sekä lisäksi sopivan viiteryhmän ja kouluttajat taitojen opiskeluun. Varmasti
tästä ajatuksesta lähti kymmenen vuotta sitten pirkanmaalaisen Kimmo Topin ajatus järjestää erityisryhmille omia
turvakursseja. Sopiva yhteistyökumppani tähän oli Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Kimmo työskenteli tuolloin
päätyönään Kehitysvammaisten palvelusäätiössä. Säätiö koordinoikin edelleen
valtakunnallisia erityisryhmille tarkoi-

tettuja Intti tutuksi -kursseja. Sen sijaan
erityisryhmille suunnatut turvakurssit
Pirkanmaalla koordinoi nykyään Tampereen Kaupunkilähetyksen ylläpitämä
Iltalinja – kansalaisten kohtaamispaikka.
Kimmo kertoo olleensa johtamassa
kursseja vuodesta 2006 alkaen. Kurssipohjat molempiin kursseihin luotiin yhdessä MPK:n silloisen tiedottajan Asta
Ruuskasen kanssa. Kimmon mukaan
muita tärkeitä henkilöitä kurssien kehittymisen kannalta olivat aikoinaan silloinen MPK:n Pirkanmaan piiripäällikkö
Seppo Korkeila ja Pirkanmaan kehitysvammaisten tukipiirin puheenjohtaja
Mauri Niemi.
Vuodesta 2008 alkaen turvakurssien
kurssiohjelma on ollut kokonaan Kimmon käsialaa. Nykyään kursseja järjestetäänkin vuosittain kaksi ja kurssit kestävät kolme kurssipäivää. Keväällä on
peruskurssi ja syksyisin pidetään jatkokurssi. Tulijoita kursseille on aina runsaasti ja tunnelma on iloinen ja mukaansatempaava. Kouluttajat toteavatki
toteavatkin
yhteen ääneen, että hyvä mieli suoras
suorastaan tarttuu mukaan ja kurssin anta
antamalla positiivisella energialla jaksa
jaksaa
myös itse pitkään.
Kimmo korostaa, että turtur
vakurssien järjestämisen
järjestämise

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
m
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550
50 728
.fi
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestinn
ilmestyminen 2016:
Kurssien
konkarit
Nina Kautonen
ja Harri Erkkilä.

N:o

Aineisto

Ilmestyy
estyy
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1.12.

22.12.
2.12.

edellytys on ollut myös vahva puolustusvoimien tuki. Satakunnan Lennosto
onkin ollut hieno paikka kurssien järjestämiselle ja Kimmo antaa kiitokset Lennoston henkilökunnalle hienosta suhtautumisesta kursseihin.
Mitä kurssien ohjelmaan
kuuluu?
Kävin tutustumassa 27. elokuuta Satakunnan Lennostossa järjestettyyn erityisryhmien turvakurssin jatkokurssiin.
Samaan aikaan oli käynnissä myös Intti
tutuksi -kurssi. Kimmo oli molempien
kurssien kurssinjohtajana ja varajohtajana toimi Ritva Nurmilo. kursseja järjestämässä oli yhteensä kymmenen henkeä:
kouluttajia, ohjaajia ja luennoitsijoita.
Heti seitsemän jälkeen aamulla minua
tervehti varuskuntaravintola Sääksessä
iloinen kurssilaisten joukko. Aamupalan jälkeen päästiin tutustumaan turvalliseen vesillä liikkumiseen vesistökouluttaja Juha Happosen luotsaamana. Juha
esitteli turvallisessa veneilyssä tarvittavia
välineitä ja runsas joukko käsipareja nousi ilmaan aina kun Juha esitti kysymyksiä. Lopuksi näyteltiin veneessä episodi
”mies yli laidan”, kurssivääpeli Jyri Jamalaisen avustamana. Ensiaputaitojen harjoittelukohteena olikin teemaan sopien
hypotermiapotilaalle annettava ensiapu
ja jokainen vuorollaan pääsi paketoimaan
kylmettynyttä avaruuslakanaan. Seuraavalla rastilla heittoliinat viuhuivatkin jo
ilmassa Jamalaisen opastamana.
Ruokailun jälkeen vuorossa on Lennoston kalustoesittely, jonka aikana kurssilaiset pääsivät tutustumaan myös kuljetuskoneen matkustamoon.
Iltapäivällä olikin vuorossa jännittävä
Harri Nummelan vetämä sammutuskoulutus. Leirialueella saatiinkin ihailla
taitavia sammutusnäytöksiä, eikä varmasti kukaan enää kaada rasvapalon syttyessä
munkkikattilaan vettä.
Illansuussa koulutuspäivään kuului vielä liikenneturvallisuusopetusta sekä palovaroittimien huoltoa ja ensiaputaitojen
kertaamista.
Kursseihin kuuluu aina myös suunnistustaitojen opiskelua, erätaitoihin tutustumista, tilapäismajoitteiden pystytystä,
tulen tekoa sekä myös hätäensiapu koulutusta. Kaikki kurssilaiset kävivät tällä
kertaa myös ampumaradalla. Siellä sai
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kokeilla ohjatusti trap- ammuntaa Pohjois-Hämeen ampujien ratamestari Janne
Hokkasen ohjaamana.
Mitä elämän eväitä kurssit
antavat kurssilaisille?
Juha Happonen haastatteli kurssin tiimellyksessä kahta tamperelaista aktiivikurssilaista Ninaa ja Harria.
Nina Kautonen on osallistunut erityisryhmien turvakursseille ainakin kymmenen kertaa. Hänen unelmansa on toimia
tärkeänä apukouluttajana kursseilla.
Nina nimeää kaikkein mielenkiintoisimmiksi rasteiksi kurssilla sammutustehtävät ja vesistökoulutuksen eri osa-alueet
ja niissä tehtävät rastikoulutukset.
Henkeä uhkaava ensiapurasti on myös
hyvä Nina summaa. Ninan mielestä
Kimmon järjestämät kurssit ovat mukavia, koska ne ovat niin sanotusti nousujohteisia eli ensin on peruskurssi ja sitten
on mahdollisuus käydä myös jatkokurssi.
Kautosen mielestä hienointa kursseilla
ovat kaverit ja uudet ystävyyssuhteet sekä
hienot kouluttajat. Myös yhdessä vietetty
aika on tärkeää. Ninan toiveena on, että
erityisryhmien jatkokurssi saisi vielä kolmannen kurssin jatkokseen.
Harri Erkkilä on toinen kursseille
osallistuneista ns. ”veteraaneista”. Harrillekin kurssikertoja on kertynyt ainakin
kymmenen.
Parhaiksi rasteiksi kursseilla Harri
summaa heittoliinakoulutuksen ja retkikeittimen kokoamisen ja sen peruskäytön. Hän jatkaa, että muutkin kursseilla
käydyt asiat ovat olleet opettavaisia. Telttojen kokoaminen on ollut Harrin mielestä myös hieno kokemus.
Kaikkein upeinta Harrin mukaan
kursseissa on yhdessä tekeminen ja uu-

sien asioiden oppiminen. Harrikin toteaa lopuksi, että pitäisi saada uusi 3 tason
kurssi missä voitaisiin opetella turvallisesti vaikka talvisissa olosuhteissa selviytymistä.
Kurssien anti voidaankin kiteyttää siten, että kurssit ovat osallistujille erittäin
tärkeä henkireikä ja ne antavat välttämättömiä tietoja, taitoja ja tukea yksilön
omaa elämänhallintaa varten. Kurssit
myös kohottavat itsetuntoa ja ehkäisevät
näin syrjäytymistä ja kasvattavat omaehtoista aktiivisuutta. Lisäksi oma henkilökohtainen turvallisuus lisääntyy taitojen
karttuessa. Kursseilla solmitaan myös
tärkeitä ystävyyssuhteita.
Kurssilaiset ja heidän avustajansa kertoivat myös tosielämän tilanteista, joissa opituista taidoista on ollut kurssin
käyneille konkreettista hyötyä. Tällaisia
ovat muun muassa ensiapu- ja palonsammutustaidot. Näiden taitojen ansiosta on pystytty pelastamaan myös ihmishenkiä.
Kimmo kertoi, että ensi vuonna kurssit järjestetään Lakialassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tiloissa. On
hienoa, että kurssien hinta pysyy ensi
vuonnakin 44 eurossa, näin hinta ei jatkossakaan ole osallistumisen esteenä.
Kimmo myös korostaa Tampereen Hämeenpuistossa toimivan Iltalinjan tärkeää roolia. Kursseille voi ilmoittautua
siellä tutun ohjaajan kautta. Lisäksi Iltalinjalla voidaan myös jatkossa tavata
kursseille osallistuneita kurssikavereita
sekä tutuiksi käyneitä kurssien ohjaajia.
Myös ne tärkeät, kursseilla otetut valokuvat toimitetaan kurssilaisille Iltalinjan
kautta.
Sirkka Ojala

Viestimiespäivät
Taistelukoululla Tuusulassa

Viestimies-kilpailussa tehtävänä oli muun muassa tilapäisdipolin teko parikaapelista ja mitoitus tietylle taajuudelle.

Tämän vuotiset Viestimiespäivät vietettiin hienoissa hotellinomaisissa
olosuhteissa Tuusulassa. Ensi vuonna
päivät lienevätkin sitten itäisessä Suomessa.
Viestimieskilpailun kolmen rastin
radan pituus oli liki sata metriä. Rataa eivät veltot viestimiehet olisikaan
jaksaneet tai viitsineet laahustaa jollei matkalla olisi ollut sotilaskotiauton
suomaa tankkauspistettä.

Toki saunassakin käytiin, mutta ei
siinä sirpalesuojatussa savusaunassa.
Paluumatkalla saattoi sivistyä myös
Syvärannan Lottamuseossa sekä tutustua Ilmatorjuntamuseolla kesäkuulla avattuun näyttelyyn Ilmatorjunta ensimmäisenä taistelussa. (Enpä
ole myöskään nähnyt aiemmin Stingeriä).
Tero Ahtee

Vänrikkipäivän rastitehtäviä
ratkottiin Heraman maastossa
Elokuun lopulla järjestettiin Kangasalla vänrikkipäivä. Oriveden, Pälkäneen ja Kangasalan Reserviupseerikerhojen isännöimään tapahtumaan
osallistui vajaa neljäkymmentä pirkanmaalaista nuorta reservin upseeria. Harjoituksen johtajana toimi
Jussi Muranen Kangasalta. Rastitehtävät koostuivat monipuolisista reservin johtajalta vaadittavista osa-alu-

eista ammunnasta ja viestinnästä
kohteen suojaamiseen ja miinoittamiseen. Kisakeskuksena toimi loistavasti Kangasalan seurakunnan
toimintakeskus Pyysalo ja rastit löytyivät Kangasalan Reserviupseerikerhon majan, Heraman maastosta.
Timo Keskinen
ja Hannu Wirola

Leirialueella nähtiin hienoja sammutusnäytöksiä.

Tutustuminen Satakunnan Lennoston kalustoon oli varmasti yksi kurssin mieliinpainuvimmista kokemuksista.
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Vänrikit Saanamari Manneri ja Markus Ahola tutkimassa sodankäyneitä UkkoPekka M/39-kivääriä sekä Parabellum P08- ja Lahti L/35-pistooleita. Näiden perinneaseiden ominaisuuksia selvittämällä partio saattoi saada lisäpisteitä ampumatulokseensa. Partion toimintaa tarkastelevat Kangasalan Reserviupseerikerhon
puheenjohtaja Mikko Ritakallio ja ampumarastin vetäjä Hannu Wirola.
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RUL juhli
hurmaavassa Haminassa

Sveitsin puolustusvoimien keskussotilassoittokunta esiintyi myös yhdessä Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan kanssa.
Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala.

Kiinan kansan vapautusarmeijan edustussoittokuntaan on valikoitunut 45 esiintyjää
1,4 miljardin ihmisen joukosta.

Reserviupseeriliitto juhlisti 85-vuotista taivaltaan näyttävästi elokuun alussa
Hamina Tattoo-marssimusiikkitapahtuman pyörteissä kesäisissä tunnelmissa. Juhlallisuuksiin osallistui kaikkiaan yli 500 RUL -jäsentä ympäri
maata. Myös Pirkanmaalta lähti matkaan bussilastillinen juhlijoita. Matkan järjesti Pirkanmaan Reserviup-

sölle. Tänä vuonna pääsi kurkistamaan
peräti neljääntoista ihastuttavaan pihapiiriin. Pihojen esittelijöinä toimivat talojen asukkaat.
Seuraava Hamina Tattoo järjestetään
30.7.–4.8.2018. Ajankohta kannattaa jo
nyt merkitä kalentereihin.

seeripiiri ja matkanjohtajana toimi jo
tuttuun tapaan Antti Rantanen. Vaikka pirkanmaalaisten liput Bastionin
tapahtuma-areenan Marssishow`hun
olivatkin päivänäytökseen, ehtivät nopeimmat osallistua myös RUK:n Maneesissa järjestettyyn RUL 85 vuotta
tilaisuuteen.
Päivän aikana oli aikaa tutustua myös

Helsingin ratsupoliisi toi komean tervehdyksensä Marssishow`hun. Näytökset juonsi Riku
Rantala.

Ennen juhlatilaisuutta Reserviupseeriliitto laski seppeleen Reserviupseerikoulun edustalla kaatuneiden upseereiden muistopatsaan
juurelle.

Puolustusvoimien tapahtumakentällä
Maavoimien johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin, operaatioissa käytettävään
kalustoon ja varusteisiin, Ilmavoimien
erikoisjoukkokoulutukseen sekä- Merivoimien varusmies- ja erikoisjoukkokoulutukseen sekä kalustoon. Lisäksi
Haminan linnoitusalueen wanhojen yksityispihojen portit olivat avoinna ylei-

Sirkka Ojala

Kustaa Vaasan vuonna 1521 perustaman Kuninkaallisen henkivartioston musketöörien
esityksen aikana pääsi haistelemaan myös ruudin tuoksua.

Maailmalla useissa musikaaleissa esiintynyt Maria Ylipää esiintyi Marssishow`ssa yhdessä saksofonisti Eero Koivistoisen kanssa
Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan ja Laivaston soittokunnan säestäessä. Marian upeaa ääntä kuultiin myös Reserviupseerikoulun tiloissa järjestetyssä RUL 85 vuotta tilaisuudessa.
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kokouskutsut
Kokouskutsu
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON
PIRKANMAAN PIIRI RY
PIIRIEN SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN
keskiviikkona 16.11.2016 klo 18.00
Pälkäneen Nuijantalo,
Onkkaalantie 206, Pälkäne
Tervehdyssanat: puheenjohtaja, kersantti res. Jussi Mikkola
Pälkäneen Reservinaliupseerit ry
Esitelmä: Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö,
everstiluutnantti Marko Alamäki:
”Kokemukset UNIFIL III operaatiosta 2016”.
Palkitsemiset
Päätössanat: puheenjohtaja, kapteeni Vesa Mellavuo,
Pälkäneen Reserviupseerikerho ry
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat.

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N JA
IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:n Harmonikkamuseon tiloissa
keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.00.
Kahvitarjoilu!
Kokouksissa käsitellään sääntöjen syysvuosikokouksille
määräämät asiat.
Ikaalisten Reserviläiset ry:n kokouksessa valitaan
yhdistykselle myös kunniapuheenjohtaja.

Hallitukset

SYYSKOKOUS

Tervetuloa!

Järjestetään tiistaina 25.10.2016 klo 18.00

Hallitukset

PAIKKA: Ravintola Vaskitähti,
Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Pukeutumisohje: arkipuku, sotilaspuku
ESITELMÄ: Evl evp Sakari Isosomppi
Häivetekniikka vastaan tutka.
Elektronisen sodankäynnin uutuuksia.
Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset syyskokousasiat

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY
SYYSKOKOUS TIISTAINA 15.11.2016.
Irjalan makasiinilla, Irjalankuja 4, Tampere
Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30.
Esitelmä aiheesta "Hybridisota".
Käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat..

Tervetuloa!
Hallitus

SYYSKOKOUS
17.11.2016 klo 18.00
Siivikkalan maja
Vasamantie 238
Kokousesitelmä
Käsitellään sääntöjen 12§:n mukaiset
syyskokousasiat
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen
TERVETULOA

Hallitus

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

Kahvitarjoilu klo 17.00 -18.00

Järjestäjinä: Pälkäneen Reservijärjestöt

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

Syyskokoukset torstai 13.10.2016 klo 18.00
Yhdistyksien tiloissa Härkikuja 6, Hämeenkyrö
(sisäänkäynti takapihalta)
Kokousesitelmä: Matti Yrjölä kertoo ”Kultamitalin tarinan”.
Kahvit
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät syyskokousasiat.

Huomionosoitukset

Hallitukset.

Tervetuloa

Tervetuloa tutustumaan tiloihin!

Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta
Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä
piha-alueelle, josta G-portaaseen.
TKL:n linjat 11, 21, 32 ja 33. Poistumispaikka sairaalan
pysäkki. Linja 1 ja 14 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä
VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
sunnuntaina 30.10 klo. 17.00
Oriveden Värin tiloissa, osoitteessa Keskustie 37.
Perinteiset kakkukahvit.

Tervetuloa!
YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
25.10.2016 klo 18.00.

Ylöjärven SRK-keskuksessa
KESKIVIIKKONA 12.10.2016 KLO 18.00.

Mänttä-Vilppulan kaupungintalon
neuvottelutila

Aluksi PV:n Logistiikkalaitoksen esitelmä.

Jäsenet tervetuloa!

Tervetuloa!

KANGASALAN RESERVINALIUPSEERIT –
RESERVILÄISET RY:n
SYYSKOKOUS

Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

Maanantaina 14.11.2016 klo 18 Tekolassa.
Osoite: Liisantie 4,
käynti Finnentien puolelta

Kahvitarjoilu 17.30.

VAMMALAN RESERVILÄISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
25.10.2016 klo 18.00.
Lounean kokoustilassa.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Pirkan Viesti 4

2016

Johtokunta

Esillä sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30
Tervetuloa!

Hallitus
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Tiedätkö miten pohjamiina asennetaan
ja miten LV141 radio toimii?

Kurssilaiset nelirivissä kuuntelemassa Matti Eskolan MPK:n terveisiä.

MPK:n Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö järjesti syyskuun alussa perinteisen Reserviläispäivän Pirkkalassa,
Satakunnan Lennoston ampumaradan
maastossa.
Koulutuspäivän aluksi MPK:n aktiivikonkarit Kari Ketola ja Jukka Tuomaala ottivat kurssilaiset vastaan pistooliampumaradalla. Aamukahvin jälkeen
järjestäydyttiin neliriviin MPK:n Hämeen piiripäällikön Matti Eskolan ja
Pirkanmaan aluetoimiston puhuttelua
varten. Eskola kertoi kurssilaisille muun
muassa MPK:n uusista nettisivuista ja
syksyn kurssitarjonnasta. Pirkanmaan
aluetoimiston terveiset kurssilaisille toi
majuri Veli Rajala. Puhuttelujen jälkeen
kurssin johtaja Jaakko Uusitalo antoi
rastiohjeet ja päivän rastikoulutus pyörähti vauhdilla käyntiin.
Yksi odotetuimmista koulutusrasteista
on joka vuosi rynnäkkökivääriammunta. Ennen ammuntaa opastusta saatiin
myös aseenkäsittelyssä. Ammunta suoritettiin 150 metrin radalla. Parhaat tulokset paukuttivat Roni Laaksonen ja
Ari Levander. Molemmat saivat tulokseksi 86 pistettä. Kolmanneksi tuli Harri Salminen 85 pisteellä. Aseen käsittelyssä kunnostautuivat parhaimmin Jussi
Isoniemi, Reijo Jalava ja Marko Satokangas.
Pirkanmaan Viestikillan viestirastilla
viestikouluttajat Tomi Viikari ja Jarkko
Järvinen kertoivat laajasti LV141 radion
käytön perusteista ja viestittämäänkin
päästiin koulutuksen aikana.
Maastorastilla olikin vuorossa savua
ja tulen räiskettä, tulentekokilpailun
käynnistyttyä. Kilpailussa oli tehtävänä sytyttää tuli ja keittää pakinkannellinen vettä. Tehtävän suoritusajat vaihtelivat kuudesta kymmeneen minuuttiin
ja nuotiontekotapoja oli monia. Pirkanmaan maastotoimikunnan maastogurut
Tero Ahtee ja Topi Jaakonaho jakoivat
maastorastilla myös omaa tietämystään
erilaisista maastomuonapakkauksista.
Lisäksi VAPEPA:n tärkeää toimintaa esiteltiin ja uusia vapaaehtoisia rekrytoitiin
mukaan toimintaan.
Miinarastilla päästiinkin sitten tositoimiin. Tapio Kotipelto kertoi pohjamiinan ominaisuuksista ja sen asentamisesta sekä virittämisestä. Hiekka pöllysi ja
lapiot heiluivat, kun miinakenttää asen-

nettiin maan uumeniin. Rehkimisen
jälkeen saatiin kiitokset kouluttajalta
ja miinat kaivettiin taas esiin seuraavaa
ryhmää varten.
Puoliltapäivin rastikoulutus keskeytyi hetkeksi, kun nautittiin
maittava Leijona Cateringin
valmistama ja MPK:n ”soppamiesten” tarjoilema soppalounas. Myöskään sotilaskotisisarten tarjoilemia munkkikahveja
ei pidä unohtaa, ne kuuluvat
kurssin jokavuotiseen perinteeseen.
Kurssin kouluttajat olivat
käyttäneet paljon aikaansa
kurssin järjestelyihin ja he
jakoivat omaa tietämystään
kurssilaisille päivän aika-

Pohjamiinan asentaminen on hikistä työtä.

Kurssilaiset pohjamiinarastilla.

na monelta eri maanpuolustuksen ja
maastotoiminnan osa-alueelta. Olisikin
suonut, että kurssille olisi osallistunut

suurempi joukko reserviläisiä. Kannattaa siis hyödyntää päivän anti ja merkitä päivän ajankohta jo nyt ensi vuoden
kalenteriin, heti kun se MPK:n uusille
kotisivuille ilmestyy.
Sirkka Ojala
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Viestitaistelijoiden
kerho 50-vuotias

MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti Eskola käy kurssin ohjelmaa
läpi kurssinjohtajan Jaakko Uusitalon sekä varajohtajan Jaakko Oksasen kanssa.
Kuvassa vasemmalta killan puheenjohtaja Veikko Kuumola, varapuheenjohtaja
Tommi Valkeejärvi sekä juhlassa killan kunniajäseneksi kutsuttu Olavi Aulamo.

Onnittelumaljat 50-vuotiaalle.
Tulentekokilpailu kiihkeimmillään. Mikä tahansa kansi astian päällä nopeuttaa veden
kiehumista.

Pirkanmaa on perinteisesti ollut vahvaa viestimiesaluetta, joten on luonnollista, että täällä toimii aktiivinen
Pirkanmaan Viestikilta ry. Toiminta
keskittyy aselajiinsa liittyvään koulutus, retkeily ja esitelmätoimintaan
mutta myös jäsentensä virkistystoimintaan ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Killan asiantuntijat toimivat kouluttajina useilla viestiaselajiin
liittyvillä kursseilla. Yhdistys juhli

50-vuotista taipalettaan 17.syyskuuta 2016 Siivikkalan majalla. Juhlaesitelmän piti Puolustusvoimien tutkimuspäällikkö, insinöörieversti Jyri
Kosola aiheenaan sodankäynnin sukupolvet ja kehityssuunnat. Esitelmän jälkeen käytiin aiheesta vilkasta
keskustelua. Juhlassa palkittiin yhdistyksen eri toiminnoissa mukana
olleita aktiiveja.
Raimo Ojala

Sodan kuvia Sahalahdella

MPK:n aktiiviset lääkintäkouluttajat Kimmo Topi ja Mikko Aksela huolehtivat kurssilaisten
ensiavusta.

Ennen näyttelyyn tutustumista käytiin kunniakäynnillä Vapaussodassa kaatuneen
sahalahtelaisen Paavo Lehdon haudalla ja Sahalahden sotien 1939-45 sankarihaudalla

RK-ammunta oli päivän odotetuin rasti. Sinibaretit Ulla Kivelä ja Seppo Luiro kirjaamassa
ammuntatuloksia.

Pirkan Viesti 4

2016

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen, Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen ja Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon hallitukset
tekivät 3. heinäkuuta 2016 yhteisen
retken Sahalahdelle katsomaan ”Sotaajan kuva” -näyttelyä. Näyttelyn Museomakasiiniin oli koonnut Sahalahdella syntynyt ja sinne eläkepäivilleen
palannut
maanpuolustushistorian
harrastaja, FT Kari Elkelä. Näytte-

lyssä hän esitteli erityisesti sota-ajan
propagandaa niin suomalaisten, neuvostoliittolaisten kuin saksalaistenkin osalta. Paikallisväriä antoivat kuvat ja muistelmat Sahalahden lotista
ja suojeluskuntalaisista. Alustavasti
on sovittu, että näyttely tulee alkutalvesta esille Tampereen Suomalaiselle Klubille.
Markku Rauhalahti
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru

Mouhijärvi

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu

Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Tampere

Orivesi

Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

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

Sahalahti

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Vastaukset sivulla 19

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

Kotiin tai

Tiedätkö?

lahjaksi

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

Lisää tuotteita:

1. Millä paikkakunnalla sijaitsee viime vuoden alussa
perustettu Jalkaväkikoulu?
2. Missä joukko-osastossa koulutetaan Varusmiessoittokunnan soittajat?
3. Maanpuolustuskorkeakoulun lukuvuoden avajaisia
juhlittiin 8. syyskuuta. Kuka on korkeakoulun rehtori?
4. Kuinka monta uutta alusta on suunniteltu hankittavan
Merivoimien Laivue 2020 -hankkeessa?
5. Mitkä Puolustusvoimien yksiköt järjestävät parhaillaan
käynnissä olevat kutsunnat?
6. Kuinka paljon on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) valtionavustus tälle vuodelle?
7. Mikä on pioneeriaselajimme vuosipäivä, jota viimeksi
vietettäessä paljastettiin pioneerijääkärien muistomerkki Latvian Smardenissa?

pirkanviesti.fi
rkanviesti.fi

Valmistettu nykyKESTOIKKI
aikaisesti kierrätysUOS
S
materiaalista.
Laukkuun mahtuu
A4 kokoinen kansio!
Laukun vasemmassa alakulmassa
Lauku
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi
harma

5€

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

5€

TTeräspikarit
e
nnahkakotelossa
a

2 kpl

Pyöreä
P
Pyö
y
taskumatti
IIkkunalla.
kkun
Ruostumatonta
Ruos
terästä,
teräs
leijonalogo
kaiverrettuna.

Leijonavyö
Nyt uusi erä
kultasoljella!

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

19€

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

25€

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Eko-olkalaukku

20€

Adressit
esssit
Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry
Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

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

www.pirkanviesti.fi

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

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

KMVTurvapalvelut Oy

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

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää
ruokaa

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

www.are.fi
Pirkan Viesti 4

2016
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Kiitämme
tukijoitamme!

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

WWWTAPPARAFI

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

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

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala
• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt

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

www.lukkoluket.ﬁ

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

Pirkanmaa

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!
Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1
33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900
http://insinoorioppilastalo.ﬁ

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

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

www.hyxal.ﬁ

Reserviläispiirin jäsenhankintakisa tiivistyy
Syyskuun puolessavälissä näytti siltä, että Virrat ja Pirkkala ovat kärjessä jäsenkisassa. Uusia jäseniä on tullut Tampereen lisäksi reippaasti myös Hämeenkyröön,
Vammalaan, Orivedelle ja Lavajärvelle. Näyttääkin siltä, että tänä vuonna ylitetään viime vuoden jäsenmäärä
ja piiri säilyy edelleen ylivoimaisesti liiton suurimpana
piirinä. Ei silti tuudittauduta nykyiseen tilaan – HelsinPIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 12.9.2016

Vastaukset

Johtomaljakilpailu oli Petkelhovissa. Syysjotosvoittaja
Antti Laalahden tyylinäyte kranaatinheitossa. Kuva: Tensu.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 16)
1)

Lappeenrannassa

2)

Panssariprikaatissa

3)

Kenraalimajuri
Ilkka Korkiamäki

gin piiri on kutistanut etumatkaamme kolmen viimeisen vuoden aikana. Jatketaan jäsenhankintaa tehokkaasti
vuoden loppuun. Ensi vuosi on sitten jo piirin juhlavuosi ja silloin pistetään vielä paremmaksi!
Jussi Mäkitalo
varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
2006

2008

2010

2012

2014

2016

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

75

75

76

81

89

UUSIA
14

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

109

123

119

107

121

17

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

114

110

97

98

92

94

5

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

302

335

313

286

278

17

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

9

106

145

155

166

167

174

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY

6

5

4

4

4

4

0

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

69

70

70

71

72

1

NOKIAN RESERVILÄISET – NRAU RY

184

180

167

167

150

157

6

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

82

86

84

79

75

3

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT – RESERVILÄISET RY

133

127

115

113

117

111

9

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

1073

1210

1231

1243

1203

1184

67

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

151

142

143

137

136

1

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

128

127

131

125

1

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

52

52

61

73

61

2

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

212

220

216

210

200

5

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

87

102

122

124

115

109

5

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

63

63

61

57

50

3

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

172

189

201

194

7

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

342

344

352

359

337

8

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

105

98

98

88

81

1

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

173

177

163

150

144

5

109

128

122

112

1

4)

Neljä

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

110

5)

Aluetoimistot

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

56

50

43

38

27

0

PARKANON RESERVILÄISET – ALIUPSEERIKERHO RY

92

87

163

190

216

186

3

6)

1,8 miljoonaa euroa

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

61

65

62

62

51

0

25. heinäkuuta

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

9

9

8

6

0

3899

4210

4372

4419

4324

4178

190

7)

Pirkan Viesti 4

2016

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ
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Sunnuntaipäivään asti selviytyneitä jo hymyilyttää.

Henkiinjäämisen jatkokurssin
läpäisi neljä reserviläistä
Henkiinjäämiskurssi 2 eli HJ2 järjestettiin Pirkkalassa elokuun lopussa MPK:n
kurssina. HJ2 on keskimmäinen kurssisarjassa eli se ei sovellu aloittelijoille,
mutta silti joitakin omia varusteita saa
olla mukana.
MPK-taloon tukeutuen venytettiin

iltaa luennoilla puoleenyöhön asti. Kotitehtävän läpikäynnin jälkeen sännättiin tuntemattomaan pimeyteen moottorimarssilla. Ajoneuvojen pysähdyttyä
jonnekin saivat kurssilaiset kevytpressut
sekä kehotuksen yöpyä. Laavuntapainenhan siitä syntyi nopeasti, ja yö kului

Housunpunteista saa helposti ja nopeasti tilapäisjalkineet.

tulilla sillä aiemmin kaatuneita puita lojui maastossa runsaasti.
Päivän vajettua tutkittiin pimeyden
työt, ja aloitettiin koulutus tulenteolla.
Maastosta löytyneitä alumiinisia juomatölkkejä hyödynnettiin perinteisiin
turve-hiili-vedensuodattimiin. Tunnettu

retkikuntalääkäri Karisen Heikki poikkesi myös lauantaina kertomassa olennaisia asioita selviytymisestä.
Lauantai-iltana kukin sai tehdä avaruuslakanasta mieleisensä majoitteen.
Jännitystä lisäsi koveneva tuuli (säätiedotuksissa annettiin tuulivaroitus maaalueille puuskissa 20 m/s). Myrskyn
keskus meni kuitenkin pohjoisen puolelta ohi. Lauantai-iltana oli kyllä kovin
tuuli mitä maastokursseilla on koskaan
koettu.
Laskuvarjonarun pätkä oli jaettu jokaiselle, ensimmäinen työ on ottaa ne valkoiset viisi sisänarua talteen, joista kertyykin narua enemmän kuin viikonloppuna
ehtii käyttää. Kyllä se hivuttamalla ja
vetämällä onnistui. Yhden tällaisen nyörin voisi vielä purkaa kolmeen ohuempaan ”kalastussiimaan”. Vihreä ulkokuori sopii kovimpaan käyttöön.
Pimeän aikana paikalliset villieläimet
muun muassa oravat ja joutsenet aiheuttivat hämmennystä ääntelyllään. Hätämerkkejä mietittiin ja tehtiin, muun
muassa kuusenoksa-tuohi-soihtu, ne paloivat tällä kertaa kuutisen minuuttia.
Sunnuntaina auringon pilkistäessä pilvien välistä kokeiltiin myös erilaisia peilejä
merkinantoon.
Sunnuntaina ilmeni, että kuivatuksessa
olleet jalkineet olivat ”kaatuneet yön aikana nuotioon ja palaneet pilalle”. Onneksi mukana oli varahousut, joiden lahkeista tekee pelkän puukon avulla viidessä
minuutissa tilapäisjalkineet. Niillä sitten
kurssilaiset kävelivät muutaman kilometrin takaisin sivistyksen pariin. Maininnan arvoista on, että tällä kertaa Suojauskomppanian sauna oli lämmin.
Vinkkinä kerrottakoon, että päivällä
22. lokakuuta on Sampolassa mielenkiintoinen maksuton yleisöluento aiheesta ”Turvallisesti tuntureilla - eksymättä erämaissa”.
Tero Ahtee

Puhdasvesitehdas eli suodatinautomaatti toiminnassa.

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com

