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Lotta Svärd 95-vuotisseminaari
keräsi runsaasti osallistujia, s. 4-5
Piirien kevätkokoustapahtumassa
palkittiin ahkeria toimijoita, s. 6-7
Reserviläisliitto koulutti yhdistysjohtoa Tampereella, s. 15

s. 6-7

s. 15

Turvallisuuspoliittinen seminaari
kiinnosti nuoria, s. 20
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Pääkirjoitus
Kohti joustavaa valmiuden kohottamista
Kansainvälinen turvallisuusympäristö
on muuttunut lyhyessä ajassa epävarmemmaksi ja aiempaa vaikeammaksi
ennustaa. Venäjän uhitteleva ja vaikeasti
ennakoitava politiikka, ns. arabikevään
jälkeiset konfliktit ja näitä seurannut
huonosti hallittu pakolaisvirta ovat saattaneet koko Euroopan uusien turvallisuushaasteiden eteen.
Tämän perusteella on luonnollista, että
Suomessa on kehitettävä keinoja, joilla
voidaan nopeasti ja joustavasti vaikuttaa ulkoisten ja sisäistenkin uhkien hallintaan. Ilmavoimissa ammattisotilaiden
määrä on suhteellisesti korkea, ja sillä on
edellytykset nopeaan reagointiin. Myös
merivoimilla ja merivartiostoilla on maavoimia paremmat edellytykset kohottaa
valmiuttaan sekä reagoida uhkiin.
Suurimmat haasteet kohottaa valmiutta on maavoimilla, jossa reservin osuus
on suurin. Rajavartiolaitos, pieni kantahenkilökunnan joukko ja maakuntakomppanioiden eräät osat ovat nopeasti

käytettävissä, mutta joustavaa valmiuden kohottamista tarvitaan lisää. Tämän
johdosta hallitus on antanut esityksen
asevelvollisuuslain muutoksesta, jolloin
kertausharjoituksiin voitaisiin käskeä
nykyistä kolmen kuukauden vähimmäisaikaa nopeammin. Säännös on perusteltua normaalioloissa, jotta asevelvollinen
voi järjestää asiansa kertausharjoituksen
ajaksi, mutta nopeasti vaihtuvissa turvallisuustilanteissa on valtiovallalla ja Puolustusvoimain johdolla oltava joustavat
keinot kohottaa valmiutta. Kertausharjoituksilla valmiutta voi korottaa joustavasti ja ilman näkyvää poliittista prosessia, mitä liikekannallepano edellyttää.
Keinovalikoimaa on paikallaan kehittää edelleen. Maakuntakomppaniat ovat
olemassa olevia joukkoja, joiden koulutusta ja käytettävyyttä voidaan lisätä. Samoin on keskusteltu vähän Sveitsin mallin tapaisista ”sopimussotilaista”,
joita koulutetaan keskivertoreserviläisiä
enemmän ja jotka sitoutuvat astumaan

joustavasti palvelukseen, vähän kuten
maakuntakomppanioita voidaan käyttää
virka-apuun.
Varusmiesten käyttö yllätyshyökkäyksen torjunnassa on aiheuttanut keskustelua ja on esiintynyt käsityksiä, että
varusmiesten käyttö olisi kiellettyä, koska heidän kolutuksensa on kesken. Oikeuskansleri selvitti asiaa puolustusministerin aloitteesta. Lopputulos oli, että
oikeudellista estettä maanpuolustuksellisiin tehtäviin ei ole ja että epäselvyys oli aiheutunut säännöksestä, jonka mukaan varusmiehiä ei saa käyttää
vaarallisiin virka-aputehtäviin. Jos varusmiehiä käytettäisiin maanpuolustuksellissin tehtäviin, olisi tietysti otettava
huomioon heidän koulutusvaiheensa.
Siksi voikin heittää kysymyksen täytyisikö varusmiespalveluksen rytmitystä arvioida uudelleen maanpuolustuksellisista lähtökohdista? Kolmen saapumiserän
järjestelmässä Suomella oli aina pitkälle
koulutettuja varusmiehiä palveluksessa.

Osa edellä luetelluista keinoista voitaneen ottaa käyttöön jo ensi kesänä ja
osasta keskustelu jatkuu. Hallituksen ja
koko eduskunnan tahtotila tuntuu olevan myönteinen joustavan valmiuden
kohottamisen mahdollistaville säädöksille. Toivottavasti kansanedustajilla riittää rohkeus viedä päätökset loppuun,
sillä kyse on puolustuksemme uskottavuudesta.
Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Suomi uskoo tulevaisuuteen
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry:n Neuvottelukunnan jäsenet
vierailivat 5. huhtikuuta. YH Kodit Oy:n
järjestämässä tilaisuudessa. Tilaisuuden
isäntinä toimivat YH-Kotien toimitusjohtaja Janne Tuominen ja rakennuttajapäällikkö Arto Teittinen.
YH Koteja esitellessään Janne Tuominen valotti mielenkiintoisella tavalla yhteiskunnallisia muutoksia ja haasteita rakennuttajalle. Asiakkaiden muuttuvien
tarpeiden ymmärtäminen on asuntojen
markkinoinnin keskiössä. Enää ei näperrellä pelkästään huoneistojen parkettien
väreillä. Muutoksista on tullut pysyvää ja
muutokset ovat yhteiskunnallisia ja laajoja piirejä koskettavia. Tulevaisuuden
megatrendeihin näyttää kuuluvan yhä
pienenevä perhekoko. Halutaanko enää
ostaa tyhjiä huoneita varmuuden vuoksi?
Asunnon ostajat ja koko valtakunnan väestö ikääntyy. Ikäihmisillä on aivan omia
tarpeita, kuten asumisen helppous, turvallisuus sekä ikäihmistä palveleva esteet-

tömyys ja inva-tarpeiden huomioiminen.
Nykyaikaiset digipalvelut ovat nuoremmille asunnon ostajille jo itsestään selvyys, mutta ovat vasta tulossa ikäihmisten
asuntoihin erilaisten turvajärjestelmien
muodossa. Yhteiskuntamme ehkä suurin muutos, kaupungistuminen, pitää
huolen, että markkinoilla riittää kysyntää
hyvin suunnitelluille asunnoille. Hyvinä
esimerkkeinä ovat Hatanpäälle parhaillaan nouseva As Oy Ruukinpatruuna ja
Sammonkadun varrella rakenteilla oleva
Kalevanrinteen alue. Varhaisempaa tuotantoa edustaa mm. As Oy Tampereen
Vaskikodit.
Tilaisuuden laajimman puheenvuoron käytti televisiossakin usein esiintyvä
Danske Bankin entinen pääekonomisti
Lauri Uotila, joka luki ”madon luvut”
nykyiselle lama-ajattelulle. Talouselämää koko uransa ammatikseen analysoinut Uotila vakuutti Suomen olevan pääsääntöisesti oikeilla raiteilla. Esitystä tuki
mahtava Power Point -sarja, joka todis-

ti Suomen olevan maailman huippujen
joukossa muun muassa asukkaiden onnellisuutta mitattaessa, yritysten kilpailukykyä punnittaessa tai vaikkapa talouskriisien sietokyvyssä. Puhtaasti numeroita
verratessa, Suomen havaittiin velkaantumisasteen osalta olevan Euroopassa puolen välin paremmalla puolella. Jos taas
mitataan vaikka bruttokansantuotteen
tai kuluttajien ostovoiman kehitystä 20
viime vuoden ajalta, voimme todeta
Suomen taloudellisen kehityksen olleen
todellinen menestystarina. Esityksen johtopäätökset ovat selkeitä. Suomessa tulee
laittaa halpakorkoinen raha pyörimään ja
investoinnit käyntiin!
Puolustusvoimien ja Pirkanmaan Aluetoimiston terveiset välitti toimiston nykyinen päällikkö evl Tommi Härkönen,
joka toi julki suuren tyytyväisyytensä toimiston henkilöstötilanteeseen. Aluetoimiston historiassa on nyt ensimmäisen
kerran saatu kaikki vakanssit täytettyä ja
tehtävät miehitettyä. Toimisto uhkuu hy-

vää palveluhenkeä ja toiminta on tuloksekasta. Evl Härkönen joutui kuitenkin
toteamaan, että hänen urakiertonsa jatkuu ja hän siirtyy vaativampiin tehtäviin
jo elokuun alussa. Hyvin alkanut yhteistyö jää tällä kertaa tavallista lyhemmäksi.
Suuret kiitoksemme evl Tommi Härköselle, joka osaltaan on jatkanut erinomaisen toimivaa yhteistyötä maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Tilaisuus päättyi rakennuttajapäällikkö Teittisen johdattelemana iltapalaan,
jonka olivat loihtineet esiin YH Kotien
osaavat naiset Raili Siiskonen ja Laura
Ahola. Usein tilaisuuksien antoisimmat
ajatukset vaihdetaankin juuri iltapalan
äärellä yli 30 yritysjohtajan tutustuessa
toisiinsa. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun
verkottuminen johtaa uusien ystävyyssuhteiden syntymiseen ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Siitä me reservijärjestöjen jäsenet voimme olla ylpeitä.
Matti Salonen

Kangasalan Reservinaliupseerit
– Reserviläiset ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämä

Maastossa liikkumisen
perusteet -kurssi
Satakunnan lennostossa
28.5.2016 -29.5.2016 Pirkkalassa
Kurssi sisältää mm. varusteƟetoa, suunnistusta, majoiƩumista
maastossa, ruuan valmistusta retkikeiƫmillä ja tulilla.

IlmoiƩautuminen www.mpk.fi sivujen kauƩa.
Hinta 44 euroa.
LisäƟetoja: Topi Jaakonaho, topi.jaakonaho@gmail.com

Juhlii

60-vuotista toimintaansa
lauantaina 21.5.2016 klo 16.00
Kangasalan Nuorisoseuran Pirtillä
Osoite: Tapulintie 6, Kangasala
Ilmoita osallistumisestasi 12.5.2016 mennessä
heikkilahtinen71@gmail.com tai puh. 040 5534 871
Tumma- tai sotilaspuku, isot kunniamerkit

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!
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Juha Moijanen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Reserviläispiirin
näkökulmasta
Aluksi kiitokset kaikille minua 60-vuotispäivänäni muistaneille. 60 vuotta
on merkittävä vuosimäärä meille reserviläisille. Tästä eteenpäin en enää
ole reservissä, myös toimintani Reserviläisliiton hallituksessa päättyy kuluvan kaksivuotisen kauden loputtua.
Piiritasolla, poistettuamme 60-vuotispykälän, voisin edelleen asettua ehdolle puheenjohtajaksi tämän kaksivuotisen kauden loputtua. Mutta eiköhän
ole aika antaa tilaa nuoremmille toimijoille. Olisi toivottavaa, että piirin
puheenjohtaja olisi myös liiton hallituksessa. Vuosi 2017, jolloin vietetään piirin 60-vuotisjuhlaa ja Suomen
100-vuotisjuhlavuotta, on viimeinen
vuosi, jolloin toimin piirin puheenjohtajana. Hieno lopettaa näin juhlavissa merkeissä. Toivottavasti suunnitelmamme 60- ja 100-vuotisjuhlista
onnistuvat ja saamme todella näyttävät juhlat aikaiseksi.
Reserviläisliiton kevätkokous pidettiin 16. huhtikuuta Seinäjoella. Kokouksesta piti tulla merkittävä virstanpylväs puhuttaessa liiton hallintotavoista.
Reserviläisliiton hallituksen ja etenkin
sääntötyöryhmän pitkäaikainen työ ei
loppujen lopuksi tuottanutkaan hallituksen piirissä toivottua tulosta, vaan
äänestyksen tuloksena sääntöuudistusesitys hylättiin. Tietenkin voidaan todeta, että demokratia toteutui, mutta
mielestäni olisi ollut jo aika astua liiton hallintotavassa nykypäivään. Uskon, että esille nostettuihin epäkohtiin
olisi jatkossa pystytty, uusien sääntöjenkin puitteissa, kehittelemään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja. Mutta niin
kuin sanotaan-näillä mennään. Loppuvuosi näyttää mitenkä liitossa tulokseen reagoidaan.
Talous ja toiminta vuodelta 2015
painottuivat voimakkaasti liiton

60-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin.
Kaiken kaikkiaan juhlavuosi jäi taloudellisesti plussan puolelle ja tapahtumat saivat varauksettomat kiitokset.
Mielenkiintoisinta antia kokouksessa oli EU parlamentin varapuhemiehen Anneli Jäätteenmäen rennolla
otteella pitämä juhlapuhe. Puhe käsitteli meidän toiveemme mukaisesti
asedirektiivin vaiheita EU parlamentissa. Puheensa aluksi Jäätteenmäki
kehui Suomen toimintaa omien toiveittemme esille tuomisessa. Hänen
mukaansa suomalaisten toiminta on
ollut juuri sellaista, millä tämänkin direktiivin käsittelyn eri vaiheisiin voi ja
kannattaa vaikuttaa. Suomesta on käynyt puolustusministeri, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, reserviläisliiton puheenjohtaja sekä useita muita
korkea arvoisia henkilöitä tuomassa
esiin meille ja meidän vapaaehtoiselle
maanpuolustuksellemme tärkeitä seikkoja. Nämä käynnit ovat Jäätteenmäen mukaan kantaneet hedelmää, sillä
hänen mukaansa tilanne käsittelyssä
näyttäisi meidän kannaltamme valoisalta. EU:n ministerineuvostossa suhtautuminen on ollut ristiriitaisempaa, mutta toivotaan, että Suomen,
Viron, Ruotsin, Tsekin ja Slovakian
pyrkimykset muuttaa direktiivin sisältöä onnistusivat. Lopullinen sisältö
on kompromissi parlamentin ja neuvoston kannoista. Viimeistään syksyllä
olemme asiassa viisaampia. Toivotaan,
että direktiivin käsittely eri portaissa
sujuisi jatkossakin meille suotuisissa
merkeissä.
Odotellaan toiveikkaana asioiden
etenemistä ja jatketaan kenttäkelpoisuuden ylläpitoa niin ampumaradoilla kuin muissakin reserviläistoiminnoissa.

Iloisia maanpuolustusnaisia palkintojen jaon jälkeen. Kuva: Kaarlo Koukku.

Maanpuolustusnaisten kolmen
piirin väliset ampumakilpailut
Tänä vuonna oli Pirkanmaan vuoro järjestää Etelä-Hämeen, Päijät-Hämeen
ja Pirkanmaan maanpuolustusnaisten
väliset ampumakilpailut. Kilpailu käytiin Sastamalan Kiikassa ja Sastamalan
Maanpuolustusnaiset vastasivat käytännön järjestelyistä. Ammunnan ja
oheiskilpailujen järjestelyt olivat Äetsän
Reserviläisten vastuulla Vesa Yli-Hongiston johdossa.

Kilpailussa ammuttiin reserviläiskiväärillä ja oheiskisana oli Eko-aseella
ammunta ja lipastus 10 patruunalla. Kilpailijoita oli yhteensä 16, joista kaukaisin tuli Kerimäeltä Etelä-Savon piiristä.
Komea kiertopalkintopokaali meni tänäkin vuonna Päijät-Hämeeeseen, mutta vain muutaman pisteen voitolla Pirkanmaasta!
Marja Koukku

TULOKSIA:
Res.kivääri 10 ls, alle 50 v: 1. Susanna Kangasmäki, Lahden MN, 89 p.,
2. Päivi Pekonen Savonlinnan s. MN, 85 p., 3. Sanna Ahtineva, Kangasalan MN, 70 p.
Yli 50 v.: 1. Kirsi Mäkelä, Lahden MN, 78 p., 2. Marja Rauhala, Sastamalan MN, 76 p.,
3. Ulla Yli-Hongisto, Sastamalan MN, 66 p.
Eko-ase: 1. Susanna Kangasmäki, Lahden MN 78 p., 2. Kirsi Mäkelä, Lahden MN 73,1 p,
3. Riitta Tapiomäki, Hämeenlinnan MN, 72,6 p
Lipastus: 1. Päivi Pekonen, Savonlinnan MN 12,4 s, 2. Susanna Hammarén, Kangasalan MN 14,9 s, 3. Kirsi Mäkelä, Lahden MN, 15 s.

KUTSU LIITON JÄSENILLE SEUR AL AISINEEN

85-vuotisjuhlan päätapahtuma
järjestetään perjantaina 5.8.
Haminassa, Reserviupseerikoululla.
Liiton omien tapahtumien ja Haminan nähtävyyksien
lisäksi päivän ohjelmassa on Hamina Tattoon marssishow,
johon liiton jäsenillä on mahdollisuus hankkia lippuja
edulliseen jäsenhintaan.
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin

MATKA HAMINAAN 5.8.
Haminan Bastionissa järjestetään kansainvälisien sotilassoittokuntien marssishow-esityksiä 1.- 6.8.2016. Lähes kaikki esitykset olivat loppuunmyytyjä jo maaliskuun lopulla.
Pirkanmaalta järjestetään bussimatka 5.8. klo 14.00 alkavaan Tattoo-esitykseen. Bussi lähtee klo 7.30 Ylöjärveltä. Tampereen Vanhan kirkon edestä klo 8.00 bussi jatkaa
matkaa Kangasalan ja Pälkäneen linja-autoasemien kautta Haminaan. Paluumatka
alkaa Haminasta RUK:n edestä klo 18.00.
Mahdollisia jäännös- ja peruutuspaikkoja voi tiedustella sähköpostitse:
antti.rantanen@elisanet.ﬁ. Vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pirkan Viesti 2

2016

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 85-vuotiasta
Suomen Reserviupseeriliittoa!
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Monisatapäinen yleisö kuunteli tarkasti
Eduskunnan II varapuhemiehen, TtT Paula Risikon esitystä. Kuvat: Sirkka ja Raimo
Ojala

Lotta Svärd -järjestön
95-vuotisjuhlaseminaari Tampereella
Suomen Lottaperinneliitto ry kunnioitti Lotta Svärd-järjestön perustamisen
95-vuotismuistoa järjestämällä upean ja
monipuolisen seminaarin Tampereen yliopiston juhlasalissa 19. maaliskuuta. Seminaarin suojelijana oli Tasavallan Presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio.
Tilaisuus keräsi noin neljäsataa osanottajaa ympäri Suomea. Osanottajien joukossa oli vielä runsaasti lottina ja pikkulottina toimineita sekä veteraaneja ja heidän
tukijoitaan. Tilaisuuden paikallisessa toteutuksessa avustivat Pirkanmaan Lottaperinne ry ja Hämeenlinnan Seudun
Lottaperinneyhdistys ry. Panssariprikaatista ja Satakunnan Lennostosta oli saatu avuksi kymmenen varusmiestä. He
osallistuivat tilaisuuteen vapaaehtoisina
kunnioituksesta lottia ja veteraanejamme
kohtaan.
Seminaarin komeaksi aluksi Ilmavoimien soittokunta kajautti Lotta Svärd
marssin. Tämän jälkeen väen toivotti
tervetulleeksi Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja, hallintonotaari Kaija Vesala.
Lottien työ merkityksellistä
myös tasa-arvon kannalta
Eduskunnan II varapuhemies, terveystieteiden tohtori Paula Risikon aiheena
oli suomalainen nainen yhteiskunnallisena vaikuttajana. Risikko totesi, että naiset ovat saavuttaneet asemansa yhteiskunnassa tekemällään kovalla työllä. Risikko
korosti lottien työn merkitystä tasa-arvon
kehitykselle. Hän totesi Lotta Svärd-järjestön olevan yhden hienoimmista ja koskettavimmista esimerkeistä naisten työn
merkityksestä ja uhrautuvaisuudesta isänmaamme hyväksi.
Risikko toi esiin, miten koulutuspoliittisilla ratkaisuilla on ollut iso merkitys
naisten etenemiseen yhteiskunnassamme. Muun muassa vuonna 1895 nainen
sai oikeuden väitellä tohtoriksi ja vuonna 1901 saatiin oikeus hakea yliopistoon
ilman erivapautta. 1906 säädettiin maahamme yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
ja sittemmin päivähoitolaki mahdollisti
naisten osallistumisen vapaammin työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
Seminaaritapahtuman musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta kapellimestarinaan kapteeni Raimo Ovaska.

Risikon mukaan lottien työ on osaltaan
rakentanut merkittävällä tavalla suomalaista yhteiskuntaa tasa-arvoiseksi, nykyaikaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.
Puolustusvoimien
haasteena rahoitus
Puolustusvoimien tilaa ja toimintaa ”tänään ja huomenna” tarkasteli Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Kari
Takanen. Vara-amiraali kertasi aluksi
puolustusvoimien historiaa ja sota-aikaa.
Valtakunnallisten ja kansainvälisten uhkakuvien muutos menneeseen on merkittävä. Mukaan on tullut uusia menetelmiä
ja välineitä. Sotilaalliset kriisit ovat enemmän paikallisia, joten suurien massojen ja
kriisien syntymisen merkit eivät ole enää
kovin aikaisin havaittavissa.
Takasen mukaan puolustusvoimissa viime vuosina tehdyistä uudistuksista
huolimatta totuttu perusta on kuitenkin
edelleen entinen, eli yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen. Vaikka joukkojen määrä on pienentynyt, on
niiden varustuksellinen taso huomattavasti laadukkaampi kuin aiemmin. Ta-

kanen kertoi, että naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen on suorittanut vuosittain
400 - 500 naista ja tänä vuonna hakijoita
palvelukseen oli peräti 842.
Takanen totesi että tulevina vuosina
puolustusvoimilla on edessään merkittäviä kalustojen korvaushankintoja niin
ilma- kuin merivoimissa. Lisäksi kertausharjoitusten määrä on tarkoitus nostaa
taas tarpeen mukaiselle tasolle. Nämä ohjelmalliset toimet eivät kuitenkaan onnistu ilman riittävää rahoitusta. Vara-amiraali vakuutti puolustusvoimien omaavan
edelleenkin riittävän taidon sekä resurssit
maamme puolustamiseen ja turvallisuuden takaamiseen.
Sotakorvaukset monipuolistivat
tuotantorakennettamme
Mielenkiintoisen katsauksen Suomen selviytymiseen Moskovan rauhan 19.9.1944
jälkeen antoi maaherra, filosofian tohtori Eino Siuruainen. Jatkosodan rauhanneuvotteluissa Suomi määrättiin raskaisiin
rauhanehtoihin. Vaihtoehtoina oli joko
suostua niihin tai vastaanottaa jatkossa vielä raskaampaa. Sotakorvauksia määrättiin

300 milj. dollarin arvosta kuuden vuoden
aikana kaikkiaan 194 erilaista tuoteryhmää. Esimerkkeinä toimitettavista tavaroista ovat muun muassa yli 500 erilaista
alusta, yli 700 veturia, 30 täydellistä tehdaslaitosta. Useat esitelmöitsijän mainitsemat korvauksina toimitettavat nimikkeet aiheuttivat kuulijoissa huvittunutta
ihmettelyä. Siuruainen kertoi, että Venäjällä oli suuri tarve muun muassa metallista, näin ollen piti saunan lauteiden olla
joko kuparia tai terästä. Jos laitettaisiin
sotakorvauksia kuljettaneet junat jonoon,
kertyisi niistä 13 kertainen matka ”Hangosta Petsamoon”. Siuruaisen mukaan sotakorvausten valmistaminen monipuolisti
ja kasvatti merkittävällä tavalla tuotantorakennettamme ja loi samalla runsaasti työpaikkoja rintamalta palaaville.
Viimeinen sotakorvausjuna lähti liikkeelle 9. syyskuuta vuonna 1952. Sodan jälkeen koittikin ”kahdeksan laihaa”
vuotta, olihan sotakorvausten toimittaminen vienyt vuosittain 8-15 % kansantuotteestamme. Samaan aikaan piti
maamme jälleen rakentaa ja asuttaa yli
400 000 siirtolaista. Lisäksi rintamalta
palasi noin 500 000 miestä, joille piti löytää työtä ja osalle myös asuntoja. Vuonna
1946 säädettiin maanhankintalaki, jonka
myötä luotiin 120 000 kotia asutukseen.
Kansanhuollon toimesta säännösteltiin
monia jokapäiväisiä tuotteita. Työ olikin
tärkein lääke sodasta toipumiseen, totesi
FT Siuruainen.
Kasvatustieteen tohtori, reservin vänrikki Kaisa-Maria Peltokorven aiheena
oli ”Lottien selviytyminen sodassa 1939–
1944”. Peltokorven mukaan moni lotta koki sotaan lähdön mahdollisuutena,
osin seikkailuna ja vapautena kotipiiristään, mutta myös omana velvollisuutena
isänmaalleen.
Tilaisuuden päätössanat lausui Suomen
Lottaperinneliiton II varapuheenjohtaja, kunnallisneuvos Helvi Walli. Häntä
huolestutti historian opetuksen muuttuminen valinnaiseksi tulevissa opetussuunnitelmissa. Wallin mukaan pian olisi vastassa tilanne, jossa nuorisomme ei tietäisi
lottiemme ja veteraaniemme henkisestä
perinnöstä eikä muistakaan maamme historian vaiheista mitään.
Sirkka Ojala ja Pasi Alho
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Hengellinen palsta
Yhteinen elämä ja yhteinen vastuu

Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja Kaija Vesala avasi seminaarin.

Tilaisuuden juontaja, toimittaja Olli Ihamäki ja KT Kaisa-Maria Peltokorpi joka vastaili esityksensä jälkeen moniin yleisön esittämiin kysymyksiin.

Joitakin vuosia sitten olin maanpuolustuskurssilla. Se kesti monta viikkoa
ja siihen otti osaa suuri ryhmä ihmisiä yhteiskunnan eri aloilta. Kurssi
koostui luennoista, vierailuista sekä
harjoituksesta. Olennainen tekijä oli
keskinäinen tutustuminen ja vuorovaikutus. Ystävyyssuhteita syntyi ja
kokemus yhteenkuuluvuudesta vahvistui.
Minulle oli ehkä tärkeintä tulla
huomaamaan, miten monista erilaisista toimijoista yhteiskunta koostuu,
ja miten jokainen on omalta osaltaan
vastuussa kaikkien turvallisuudesta ja
hyvinvoinnista. Kaikilla oli omasta
asiantuntemuksestaan käsin annettavaa. Oli hyödyllistä harjoitella omien tietojen sovittamista yhteen toisten
taitojen kanssa.
Viime aikoina eteemme on noussut
toinen toistaan suurempia haasteita:
maan talouden hiipuminen, turvapaikanhakijoiden saapuminen, Euroopan kaupunkien terrori-iskut, Syyrian
sisällissota jne. Vaikka poliittisella tahdolla voitaisiin kotimaan kysymyksiin
tarttua nopeastikin, jää vielä suuria,
globaaleja ongelmia kansakuntien yhdessä ratkottaviksi – polttavimpina
niistä kenties ilmastonmuutos, ympäristökatastrofit, maapallon rikkauksien riisto jne. Ei ole vaikeaa luetella
suuria ongelmia, vaikeaa on käsitellä
niitä niin, että syntyy tulosta.
Tuskin on olemassa niin pientä tai
suurta ongelmaa, etteikö se vaatisi kykyä yhteistyöhön. Myös sellaiset kysymykset, joita pidämme vain ominamme, ovat usein luonteeltaan yhteisiä.
Kukaan ei ole vapaa ihmisten yhteisistä perusongelmista, jotka asettuvat
jylhien kysymysten jännevälille: mitä
ovat elämä ja kuolema, oikeus ja vääryys, hyvyys ja pahuus?
Harva ongelma on palautettavissa
yksinkertaisiin valintoihin kahden ääripään välillä. Aina ei asioita voi ratkaista tiukasti omiin periaatteisiin sitoutumalla, vaan joudutaan ottamaan
huomioon useampia näkökulmia yhtä
aikaa. Se edellyttää toisten ihmisten
arvostamista ja heidän tarpeidensa pi-

tämistä yhteisen hyvinvoinnin kannalta välttämättöminä. Mutta juuri
se tekee yhteiskunnan rakentamisesta mielekkään, kaikkia elämänaloja ja
koko ihmistä koskevan prosessin. Erilaiset ja erimieliset voivat tähdätä yhteen.
Raamatussa verrataan Kristuksen
seurakuntaa elävään ihmiskehoon –
siinä on monenlaisia jäseniä, joilla
kaikilla on tärkeä tehtävä. Kukaan ei
saa halveksia toista, sillä kaikki ovat
osallisia yhdestä ja samasta elämästä Kristuksen yhteydessä. Ehkä tätä
vertausta voi soveltaa myös yhteiskuntaan. Siinäkin avainasemassa on
elämän näkeminen yhteisenä sekä
ihmisten toisiinsa sitoutuminen rakkaudessa. Apostoli Paavalin sanoin:
Hän liittää yhteen koko ruumiin ja
pitää sitä koossa kaikkien jänteiden
avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman
tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis
kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. (Ef.
4:16)
Matti Repo
Piispa
Tampereen hiippakunta

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

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

Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Kari
Takasen mukaan puolustusvoimien lähitulevaisuuden yhtenä haasteena on saada
riittävä rahoitus uusia kalustohankintoja
varten.
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Maaherra, FT Eino Siuruainen kertoi
omassa esityksessään miten säännöstelyn aikaan olivat maatiloilla suosiossa
mustat lampaat, koska kansanhuollon
tarkastajat erottivat ne huonosti pimeissä
karjatiloissa.

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

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI
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Panssariprikaatin apulaiskomentaja,
eversti Pertti Posti toi puheessaan esiin
läpileikkauksen Suomen nykypuolustuksen tilaan ja tulevaisuudennäkymiin toimintaympäristön mahdollista muuttumista
unohtamatta.
Maamme-laulu kajahti komeasti piirikokousedustajien laulamana.

Piirien kevätkokoustapahtuma järjestettiin Tampereella
Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan
Reservipiirien kevätkokoukset järjestettiin Tampereella 30. maaliskuuta
Sammon keskuslukion tiloissa. Maan-

puolustusjuhlan musiikista vastasi Ilmavoimien soittokunta ja juhlapuheena kuultiin Panssariprikaatin uuden
apulaiskomentajan, eversti Pertti Pos-

tin katsaus puolustusvoimien nykytilanteeseen.
Jaakko Lampimäki

Vuoden upseeri on luutnantti Antti Rantanen Tampereelta. Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, majuri Jorma Suonion ojentama sissipuukko kunniakirjoineen koristaa jatkossa Antin jo ennestään komeaa palkintokaappia.

Vuoden reserviläinen on sotilasmestari Raimo Ojala. Kunniakirjan ja piirin kultaisen plaketin Raimolle ojensi Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Moijanen.

Upseeripiirin Vuoden ampujana palkittiin insinööriyliluutnantti Ilkka Ahokas.

Vuoden upseeriyhdistys on Kangasalan Reserviupseerikerho. Ties monennettako kertaa
kunniakirjaa Suoniolta pokkaa Kangasalan edustaja yliluutnantti Mikko Ritakallio.
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Kuvassa vasemmalta Pertti Virtanen, Pekka Mäkelä, Tiina Kokkola, Tuomo Herrala ja Ollipekka Seppälä.

Reserviläispiiri palkitsi vuoden toimijoita
Upseeripiirin kevätkokouksen puhetta johti jämäkästi järjestävän yhdistyksen nokkamies kapteeni Mikko Hörkkö.

Pirkanmaan Reserviläispiirin kevätkokouksen
yhteydessä palkittiin vuoden toimijoita. Vuoden 2015 piirin reserviläiseksi valittiin Raimo
Ojala Tampereelta. Vuoden ampujaksi valittiin
Ollipekka Seppälä Sastamalasta, kouluttajaksi
Pertti Virtanen Sastamalasta, SRA-ampujaksi
Juha Aromäki Tampereelta, nuoreksi reserviläiseksi Elina Isokivijärvi Ylöjärveltä, tiedottajaksi
Tiina Kokkola Pälkäneeltä, aktiiviseksi jäseneksi Pekka Mäkelä Kangasalta ja jäsenhankkijaksi
Tuomo Herrala Parkanosta.

Piirin jäsenyhdistykset tekevät esitykset vuoden
toimijoiksi vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Esityksiä arvioitaessa kiinnitetään huomiota Pirkanmaan Reserviläispiirin hyväksi toimimiseen,
jota on esimerkiksi toiminta piirien yhteisissä toimikunnissa. Lisäksi huomioidaan toiminta omassa
jäsenyhdistyksessä sekä muu maanpuolustuksen hyväksi tehty työ. Edellisestä huomioinnista on pitänyt kulua vähintään viisi vuotta.
Raimo Ojala

Toimintaa yhdistyksissä!
Voimankäyttökoulutusta Sastamalassa

Rauhoitu, tässä on
järjestyksenvalvoja

Upseeripiirin Vuoden SRA-ampujana palkittiin luutnantti Kim
Leppänen.

Ilmavoimien soittokunta loihti piirien kevätkokouksille oivalliset tahdit Maamme-laulua myöten.
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Vinkin urheilukeskuksessa Sastamalassa oli viime viikonloppuna reserviläistoiminnassa mukana oleville suunnattu voimankäyttökoulutus
-kurssi. Äetsän Reserviläisten järjestämän kurssin suunnittelijana ja ohjaajana toimi turvallisuusalan kouluttaja Antti Seppänen.
- Olemme käyneet kurssin aikana läpi ihmisten kiinniottamiseen liittyvät otteet, maahanviennin ja käsirautojen laiton. Näitä taitoja
tarvitaan niin poliisin kuin järjestyksenvalvojankin tehtävissä, toteaa Seppänen harjoitustauolla.
- Jos pystyy osallistumaan reserviläistoimintaan, selviää kurssistakin. Tänne tullessaan ei
tarvitse osata mitään. Asioita käydään läpi ja
harjoitellaan eri parien kanssa niin paljon, että
otteet ja toimintatavat tulevat tutuiksi, kannustaa Seppänen asiasta kiinnostuneita tulemaan
kursseille mukaan.
Äetsän
Reserviläisten
puheenjohtajana
vuoden alusta toiminut Minna Leimu on yksi
kurssilaisista. -Hyvältä tuntuu. Koulutus on
ollut korkeatasoista ja vastannut odotuksiani.
Kamppailulajeja harrastaneena ovat läpikäydyt
asiat osin olleet minulle tuttuja. Otteita pitäisi kuitenkin päästä harjoittelemaan säännöllisesti, joten tämä kurssi vastaa tähän tarpeeseen
erinomaisesti, hän kertoo.
- Seuran puheenjohtajana katson asioita reserviläisnäkökulmasta. Voimankäyttökeinojen
hallinta ja käskytys tulisi olla mahdollisimman

Maahanvientiä harjoittelemassa Juha Koukku (vas.),
Ari Aspelund ja Petri Kimpanpää. Kuva: Minna Leimu

monella hallussa. Se on myös yksi työkalu esimerkiksi Vanhan kirjallisuuden päivien järjestyksenvalvojina toimiville yhdistyksen jäsenille.
Seuraava kurssi on jo suunnitteilla. Syksyllä pidettävän viikonloppukurssin aiheena on sotilaallinen itsepuolustus.
Eeva-Liisa Isosaari
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Kannen valokuva:
17. huhtikuuta järjestetyssä köysilaskeutumiskoulutuksessa päästiin tekemään
teoriaosuuden jälkeen myös käytännön
laskeutumisharjoituksia.

Tampereen sk:n 7. komppania eli ns. koululaiskomppania 19.5.1938 Tammelan pallokentällä. Kuva: Valokuvaamo Kanninen.

Veteraani Kauko Mäenpää:

Kuva: Tero Ahtee

Koulupoikien suojeluskuntakomppania

Painos
7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Marja Hirvonen
Hannu Jokinen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio
Ulkoasu
Maisan paja
Paino
Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com
Verkkosivustolle tuleva aineisto
sirkka.ojala@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2016:

N:o

Aineisto

Ilmestyy

3
4
5

10.6.
12.9.
1.12.

8.7.
7.10.
22.12.

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen vuosikokouksessa sotiemme veteraani, ylimetsänhoitaja Kauko Mäenpää (97 v) kertoili Tampereen
suojeluskunnan 7. komppanian eli ns.
koululaiskomppanian toimista. Kauko
kuului tähän komppaniaan koulupoikana vuosina 1937-1939. Vetreä ja terävämuistinen veteraani kertoili komppanian harjoituksista, kesä- ja talvileireistä ja
talkoista sekä Talvisodan ilmavalvonnasta
ja matalatorjunnasta. Luentoja pidettiin
Ratinanlinnassa ja joskus kouluillakin.
Suojeluskuntapäällikkö Pajarilla oli tapana käydä koululaiskomppanian leireillä.
Tampereen sk:n koululaiskomppania oli myös linnoitustöissä Kannaksella
Muolaan koillisosassa Pasurinkankaalla
kesällä 1939. Työjakso oli pari viikkoa.
Tehtävänä oli rakentaa kivisiä hyökkäysvaunuesteitä. Työvälineinä olivat lähinnä kanki, lapio, leka, kiila, kirves ja saha
sekä kivien nostoon kolmijalka. Lotat
huolehtivat muonituksesta. Päästäkseen
linnoitustöihin Kauko otti pari viikkoa
lomaa kesätöistään Tampellassa.
Komppanian kouluttajat olivat reservin upseereita ja aliupseereita. Päällikkönä toimi reservin vänrikki Ensio

Purasmaa, joka kaatui Tolvajärvellä joulukuussa 1939. Kauko Mäenpää totesi
painokkaasti, että suojeluskunnassa saadut valmiudet olivat ensiarvoisen tärkeitä tositoimissa rintamalla. Hän itse toimi Jatkosodan alkuvuosina itsenäisesti
toimineen tiedustelujoukkueen johta-

jana Maaselän kannaksella. Jatkuvasti
liikkeessä oleva joukkue joutui muun
muassa koko talven 1941/42 asumaan
teltoissa. Syksyllä 1942 hän sai siirron
ilmavoimien viestijoukkoihin.
Markku Rauhalahti

Kauko Mäenpää kertoi koululaiskomppanian toimista museon vuosikokousväelle.

MPK:n Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikön syksyn 2016 kursseja
26.ͳ28.8. HENKIINJÄÄMISKURSSI
• kurssilla opetellaan toimimaan ja selviytymään maastossa tilapäisvälinein.
26.ͳ28.8. ERITYISRYHMIEN JATKOͳ
KURSSI
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssi on jatkoa kevään kurssille
ja sillä opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien toimintaan.
27.8. VÄNRIKKIPÄIVÄ
• kurssilla perehdytään reserviläistoimintaan
ja MPK:n koulutustarjontaan. Kurssi soveltuu RUK:n käyneille vänrikeille.
27.8. KODIN VARAUTUMINEN
• kurssin tavoitteena on antaa valmiudet
kotitalouden varautumiseen yhteiskunnan
poikkeus- ja häiriötilanteissa mm. perehtymällä kotivaraan ja sähkökatkoihin.
2.ͳ4.9. SISSIRADISTIHARJOITUS
• kurssilla kerrataan sissiradistitaitoja ja
harjoitellaan käytännön toimintaa partio- ja
tukiasemissa.
3.9 RESERVILÄISPÄIVÄ
• kurssilla tutustutaan puolustusvoimien

materiaaliin ja ammutaan rynnäkkökiväärillä
ampumakilpailu.
16.ͳ18.9. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 2
• kurssi on jatkoa kenttälääkintä 1 –kurssille.
Tällä kurssilla perehdytään komppanian lääkintähuoltoon.
16.ͳ18.9. KEVYTASEKURSSI
• kurssin jälkeen kurssilaiset tietävät jalkaväen yleisimpien käsiaseiden turvallisen käsittelyn ja niiden taktisen käytön.
7.ͳ9.10. LÄHITAISTELUKURSSI
• kurssilla opetellaan lähitaistelutaitoja ja ammutaan reserviläisaseilla lähiammuntoja
.
7.ͳ9.10. MAASTOTAIDOT NAISILLE
• kurssin kohderyhmänä ovat naiset, joille
opetetaan maasto- ja erätaitoja
8.10. TIETOTURVALLISUUSKURSSI
• kurssilla tutustutaan kyberturvallisuuteen.
14.ͳ16.10. JOHTAJAKOULUTUKSEN TÄYͳ
DENNYSKOULUTUS
• 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.
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.
19.ͳ20.11 RESERVILÄISJOHTAJA 2
• kurssilla harjoitellaan sotilasjohtajan päätöksentekoa johtamisradalla.
LisäƟetoa ja ilmoiƩautumiset MPK:n
koulutustarjonta -sivuilta
www.mpk.fi/Pirkanmaa
TERVETULOA MUKAAN!
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Pirkanmaa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

PIRKANMAAN KOTU:n
koulutuspäällikkö vastaa VARTU –koulutuksesta

Hämeen Maanpuolustuspiiri
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
pirkanmaa@mpk.fi, www.mpk.fi

Tapahtumien tavoitteena turvallisuuskoulutuksen lisäksi on vanhempi-lapsi
suhteen vahvistaminen yhteisen aktiivisen tekemisen kautta. Lisäksi alkusyksystä aloitetaan Kodin Turvallisuus kurssit, jotka ovat yksipäiväisiä ja rakennettu
erilaisten teemojen, kuten kotivaran ympärille. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus kiinnostaa kansalaisia ja olemme
valmiita vastaamaan tähän haasteeseen.
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan
kouluttajana kursseillamme, ota rohkeasti yhteyttä.

Pelastusta vedestä heittoliinalla.

Alkusammutuskoulutusta.

Olen Harri Nummela ja olen toiminut
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikössä
koulutuspäällikkönä vuoden 2015 alusta lähtien. Olen syntyisin Lempäälästä ja
lapsuus- ja nuoruusaikani vietin Urjalassa. Jäädessäni reserviin puolustusvoimien palveluksesta elämänpolkuni johdatti
minut Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikköön. Olen ollut tyytyväinen saadessani tehdä arvokasta sekä tärkeätä työtä
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen parissa. Vastuualueenani koulutusja tukiyksikössä on varautumis- ja turvallisuuskoulutus, joka on suunnattu
kaikille suomalaisille.

Koulutus- ja tukiyksikön koulutuspäällikkö terminä on monille aika tuntematon. Tehtäväni on luoda resursseja
sekä ohjata ja avustaa kurssinjohtajia ja
kouluttajia. Käytännössä olla mukana
kurssien ja koulutustapahtumien luomisesta aina päättämiseen saakka. Suuri osa työstä on päätetyöskentelyä ja puhelimessa puhumista. Olen onnellisessa
asemassa sikäli, että minulla on tässä yhteisessä työssä ammattitaitoisia sekä kokeneita kurssinjohtajia, kurssivääpeleitä ja kouluttajia. Olen myös aktiivisesti
mukana opettamassa uusia kouluttajia,
kurssivääpeleitä ja kurssinjohtajia heille
suunnatuilla kursseilla. Vapaaehtoistoi-

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Petkeleen pläjäys
Lamakaan ei lannista maanpuolustajia
Viikkojen 15 ja 16 vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ”superviikonloput” ylittivät uutiskynnyksenkin. YLE uutisoi otsikolla: ”Tuhannet haluavat maanpuolustuskurssille
– Se voi olla tosi paljon arjesta poikkeavaa”. Näinä kahtena viikonloppuna MPK:n kursseille osallistui reilut
3000 kurssilaista yli 150 kurssilla.
Kurssilaiset ovat toivoneet, että
kurssit järjestettäisiin huhti-toukokuussa, mutta näitä superviikonloppuja riittää kyllä vuoden aikana reilusti muillekin viikonlopuille.
Puolustusvoimien koulutusrytmiin
aikatoivomus sopii vallan mainiosti,
koska varusmieskoulutuksen harjoituskausi elää omaa elämäänsä ja näin
harjoitusalueilla on tilaa vapaaehtoiselle koulutukselle. Myös Puolustusvoimien antama muu tuki kurssitoiminnalle on ajankohtana helpommin
järjestettävissä. Kun kesälomakausi ja
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juhlapyhäviikonloput jätetään pois niin
MPK:n kurssitarjontaa riittää vielä runsaasti valittavaksi.
Valtakunnassa tuntuu vallitsevan jonkinlainen alavire taloudellisen matalasuhdanteen vuoksi. Kansalaiset kokevat
vahvasti, että Suomen lähialueiden turvallisuustilanne on muuttunut epävarmemmaksi. He hakevat turvaa ennakoimalla ja kouluttautumalla niin arjen
kuin poikkeusolojen erilaisiin tilanteisiin. Ja aivan kuten YLE uutisoikin, niin
MPK:n vapaaehtoisten maanpuolustuskurssien aiheet vaihtelevat laajasti maastossa liikkumisesta kyberturvallisuuteen.
Arjen turvallisuus- ja maanpuolustustaidot koetaan entistä tärkeämmiksi yhä
laajenevassa kurssilaisjoukossa. Nuoret
ja naiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita turvallisuustaitojen hankkimisesta. Vapaaehtoinen koulutus puhuttelee
myös sen vuoksi, että vapaaehtoiset kouluttavat vapaaehtoisia hyvässä ilmapiiris-

minnassa on voimavaramme.
Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa Pirkanmaalla on ollut jo vuosia
määrätyillä kursseilla vakiintunut asiakaskunta, esimerkiksi kehitysvammaisille nuorille tarkoitetut turvakurssit.
Kurssit ovat osoittautuneet erittäin laadukkaiksi ja tarpeellisiksi. Kouluttajat
ovat tehneet tätä työtä suurella sydämellä. Asiakaskuntaa on tänä vuonna alettu määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti laajentaa. Uutena koulutustarjontana
ovat tulleet erityisnuorille ja - lapsille sekä heidän vanhemmilleen tarkoitetut elämysleirit, joissa kurssilaisille
opetetaan maasto- ja eräturvallisuutta.

Harri Nummela
koulutuspäällikkö
Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikkö
harri.nummela@mpk.fi

sä. Jo pelkkä arjesta poikkeaminen voi
olla jollekin uudelle kurssilaiselle suuri
seikkailu täysin erilaisessa ympäristössä
vaikka vain yhden viikonlopun ajan. Ja
miksipä ei, se voi olla myös aina sykähdyttävä viikonloppu meille kokeneillekin MPK-konkareille.
Ilmapuolustuspiirin oma
”superviikonloppu”
Ilmapuolustuspiirin Läntisen koulutusalueen superviikonloppu toteutetaan Pirkkalassa toukokuun kolmantena viikonloppuna. Viime marraskuussa
alkanut suunnittelutyö kristallisoituu
tuolloin seitsemän kurssia käsittävänä
harjoituskokonaisuutena.
Ilmapuolustuspiirin epäilemättä suurin vahvuus on se, että sitoutuneet
kouluttajat haluavat omaa aikaansa ja
vaivaansa säästämättä kehittyä aina paremmiksi kouluttajiksi. Sama henki on
myös tiimivetäjissä, jotka haluavat koko
ajan kehittää ja parantaa oman toimialansa kouluttajatiimin koulutusedellytyksiä. Tällainen kehittäminen vaatii
aina ajattelua ja suunnittelua laajemmalla mittakaavalla. Uteliaisuus on kouluttajan hyve!
MPK:n kouluttajien osaamisesta saavat
nauttia kursseille koulutettavina osallistuvat reserviläiset. Väitän, että kun ammat-

titaitoinen reserviläinen kouluttaa toista reserviläistä, on koulutettavan paras
palkinto uuden oppiminen ja kouluttajalla innostuneet oppijat.
Ja tämä kaikki hyvässä Ilmapiirissä!
Paku
Ari Pakarinen
koulutuspäällikkö
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
ari.pakarinen@mpk.fi
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Majan vieraskirjojen kertomaa

Kuva: Sirkka Ojala

Kangasalan Reserviupseerikerhon
Heraman maja 60 vuotta
Kangasalan reserviupseerikerhon maja, Herama, sijaitsee mitä kauneimmalla paikalla Heramajärven
rannalla Kangasalan pohjoisosassa. Majaa ympäröivä maasto on kallioista mäntymetsää. Itse järvi
on harvinaisen kirkasvetinen, syvä lähdejärvi. Sen rannoilla ei ole asutusta.

Majan historia alkaa keväällä 1954, jolloin hallituksen kokouksessa päätettiin
kerholle hankittavan oma saunamaja.
Majatoimikunta nimettiin ja seuraavana
keväänä tehtiin rakentamispäätös. Majatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Usko Tommila sekä jäseninä Olli
Joutsiniemi, Adrian Laakso, Erkki Ytterström, Pertti Tulenheimo ja Olli
Tuormaa. Toimikunta järjesti heti tukkitalkoot, joita jatkettiin kevääseen 1956
asti. Lihasula-säätiö vuokrasi puolen hehtaarin maa-alueen ja majan piirustukset
tilattiin arkkitehti Jaakko Tähtiseltä.
Majan rakentamispäätöksen aikaan
kerhon taloudelliset resurssit olivat hyvin niukat. Vanhat hyvät keinot otettiin
käyttöön. Ympäri Kangasalaa järjestettiin keräyksiä, jotka tuottivat kauniin tuloksen. Ensi vaiheessa piti saada majan
rakentamista varten tarvittavaa puutavaraa. Eri puolilla Kangasalaa toimi keräyspäälliköitä, jotka kysyivät lahjoituksia
kerholle maanomistajilta. Lähes kaikki Heraman rakennustarvikkeet saatiin
lahjoituksina ja huomattava osa töistä
tehtiin siis talkoilla. Maja valmistui ai-

kataulussaan ja Heraman majan vihkiäistilaisuus pidettiin 16.9.1956
Vuosien varrella majaa
on käytetty vilkkaasti
Ei ole liioiteltua todeta, että Heraman
maja on pian kuudenkymmenen vuoden ajan ollut olennainen osa Kangasalan Reserviupseerikerhon toimintaa. Se
on ollut lukuisten kokousten, koulutustilaisuuksien, jotosten, tapahtumien
ja saunailtojen pitopaikkana. Sitä ovat
myös yksityiset perheet voineet vuokrata
käyttöönsä. Reserviupseeripiirin palkitsemistilaisuudet on myös useita vuosia
järjestetty Heramalla.
Majan nykyinen ulkoasu on lähes sama
kuin alun perin. Majan sähköistämistä on
suunniteltu useaan otteeseen, mutta yhtä
usein siitä on luovuttu. Majan 40-vuotisjuhlissa aliupseeriveljet ja Seppo Salminen lahjoittivat kaasulaitteet ja tarvittavat

asennustyöt. Majalla on järjestetty mittavia talkoita ja maja onkin valmis ottamaan
vastaan Heraman majaa juhlivat pirkanmaalaiset maanpuolustustyön ystävät kesäkuun 11. päivänä.

Vieraskirjaa selaillessa huomiota herättää jäsenten ulkomaalaisten vieraiden
suuri määrä. Hienoa ”erämaajärveä” ja
hirsimajaa on haluttu näyttää kaukaa,
usein hyvinkin urbaanista ympäristöstä
tulleille vieraille. Kirjoitukset vilisevät
superlatiivejä, vaikka kaikista eksoottisista kielistä ei saakaan selvää.
Polttareita on Heramalla vietetty kuin
myös hääöitä. Sukeltajia on aina kiinnostanut kirkasvetinen Heramaan järvi.
Partiolaisille, lähinnä Roineen Tytöille on annettu maja käyttöön, useimmiten retken tukikohdaksi ja yöpyminen on tapahtunut lähimaastossa
teltoissa. Partiolaisten vieraskirjaan kirjoittamat ja piirtämät kuvaukset Herama-retkistä ovat kirjan hauskinta antia. Tavallisimmat maininnat kirjassa
ovat ilman- ja veden lämpimyys tai kylmyys ja suuret, pienet tai olemattomat
marja-, sieni- ja kalansaaliit. Ja tietenkin on ylistetty saunan löylyjen autuutta ja järveen pulahtamisen ihanuutta.
”Toukokuinen Herama: Järvi päilyy kevätillan valossa, vesi vihertää laiturin luona,
viisaat vanhat hongat katsovat kuvajaisiaan, koivut täyttyvät jäljittelemättömästä vihreästä. Käki kukkuu ja laulurastas
toistaa säkeitään, yölivertäjä konsertoi ja
tiltaltti tiputtelee. Tuulenpuuska nostaa
pienen vireen. Kuikka on iltakalassa. Kotiseudun tunnelmaa aistimassa maailman
kierroksen jälkeen.” Näin tunnelmoi Antti
Iivonen 26.5.2007.
Timo Keskinen

Heraman majan vihkiäiset 16.9.1956.
Urpo Kilpiö (vas), Eero Aro, Tuomas Saikku, Antti Ruusunen, Ilmari Salokangas ja
Vikke Viitanen. Kuva: Yhdistyksen arkisto.

Kunniakäynti Mannisen
taistelun muistomerkillä
Mannisen ankara taistelu käytiin
15.3.1918 Ruoveden Väärinmajalla.
Pitkän perinteen mukaan ylihärmäläiset
reserviläisjärjestöt ovat laskeneet kukkalaitteen muistomerkille aina taistelun vuosipäivänä. Niin nytkin tiistaina
15.maaliskuuta, kun siitä oli kulunut 98
vuotta.
Muistomerkki
Mannisen taistelualueelle ylihärmäläiset
pystyttivät jyhkeän muistomerkin vuonna 1934. Muistomerkki sijaitsee Ruovesi
– Vilppula maantien varrella noin 1 km
Väärinmajasta Vilppulaan päin.
Vuosikymmenien katkeamaton perinteen mukaisesti ovat ylihämäläiset
täsmällisesti aina vuosipäivänä kunnioittaneet yhdeksän kaatuneen ylihärmäläisen muistoa kauniilla kukkalaitteella.

Nyt sen laskivat kapt Jarmo Kivimäki
ja vääp Erkki Kallio. Juhlalliseen kunniakäyntiin oli osallistujia Ylihärmästä,
Ruovedeltä ja Tampereelta.
Suunnitelmia
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden lähestyminen asettaa vaatimuksia. Raimo Salminen Ruoveden reserviläisistä kertoi, että suunnitelmissa on
saada tälle alueelle pöytä ja penkki sekä
tienvarteen muistomerkistä kertovat ennakkomerkit. Nämä merkit on anottava
tienpitäjältä, Destialta. Kunniakäynnin
jälkeen siirryttiin Kukkataloon kahville.
Tilaisuus jatkuin ylihärmäläisten ja ruoveteläisten reserviläisjärjestöjen yhteisellä suunnittelukokouksella.
Jorma Hautala

Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistujat vasemmalta, Arto Isoaho, Tampereen Suomalainen klubi, Vapaussodan perinneyhdistys, Niilo Mustikkamaa, Tampereen Suomalainen
klubi, Vapaussodan perinneyhdistys, Mikko Virkajärvi, Ruoveden Reserviupseerikerho,
Sauli Latvala, Ruoveden Reserviläiset, Jyrki Jokinen, Kyläpäällikkö, Erkki Kallio, vääpeli
Ylihärmän Reserviläiset, Jarmo Kivimäki, kapteeni Ylihärmän Reserviupseerien puheenjohtaja, Heikki Selkee, Ruovesi, Raimo Salminen, Ruoveden Reserviläiset, Veli-Matti
Keskinen, Ylihärmä, Jari Alalakari, Ylihärmä, Reijo Kärkelä, Ruovesi.
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Toimintaa yhdistyksissä!

Tampereen
Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA
TOUKO – ELOKUU 2016
TOUKOKUU
15.5.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden
muistopäivänkunniakäynnit ja seppeleen laskut 15.5.2016 Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon
hautausmailla. Lisätiedot Seppo Koivumäki, s-posti:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai puh 040 556 0380.
28.5.
TamRU:n senioreiden (avec) vierailu Laukon kartanoon lauantaina
28.5. yhteistoiminnassa Materiaalilaitoksen Esikunnan Killan kanssa. Ohjelma lyhyesti: klo 10.15 lähtö tilausajolla Vanhan kirkon luota, klo 11.00 juhlakierros Laukon historiaan, klo 12.30 kartanolounas, klo 13.45 vapaata tutustumista kartanoalueeseen ja klo 14.30
lähtö Tampereelle. Senioreille lähetetään sähköpostilla tiedote
vierailusta. Ilmoittautumiset vierailulle 9.5. mennessä Leo Ukkoselle 040 503 2350 tai leksa.ukkonen@saunalahti.fi

KESÄKUU
Kuvassa vas. Timo Ala-Herttuala, Osmo Pohjola, Verneri Vesala, Ari Vesala, Mikko Jutila, Jussi Viljanen, Jarmo
Vartiainen ja Erkki Mäkinen.

Sotainvalidin ranta kuntoon
Sotainvalidi Osmo Pohjola järjesti sunnuntaina
3.huhtikuuta aamujumpan Oriveden Reservinaliupseerit-Reserviläisten jäsenille pyytämällä apua
rantahiekkojen lapiointiin ja kuljetukseen jäälle.

Apua annettiin tietysti, Veljeä ei jätetä.
Kimmo Vihusaari

1.6.
TamRU:n jotosprojektin 2013 -2017 kokoamien syysjotoksen 2016
partioiden ampumakilpailu järjestetään 1.6.2016 klo 17.00 -20.00
Satakunnan Lennoston ampumaradalla. Osallistujat 2 henkilöä/
partio ja enintään 30 osanottajaa rynnäkkökivääriammunnoissa 2
ja 7. Satakunnan Lennosto tukee kilpailua kouluttajien ja varusteiden osalta. Syysjotoksen 2016 partioiden johtajat voivat ilmoittaa
kaksi partionsa, varusmieskoulutuksen saanutta, jäsentä ampumakilpailuun 25.5. mennessä Arto Pyylammelle, arto.pyylampi@
valmet.com tai 040 522 5157. Arto kokoaa TamRU:n jäsenten
ilmoittautumiset ja ilmoittaa osallistujat kootusti järjestäjälle.
4.6.
Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuhlan
päivän kunniakäynti ja seppeleen lasku 4.6.2016 klo 12.00 Kalevankankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhla-toimikunnan järjestämä muistotilaisuus klo 18.00 Mannerheimin patsaalla Leinolassa.
Lisätiedot Seppo Koivumäki, s-posti:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai puh 040 556 0380.

HEINÄKUU, toimisto lomalla
22.-24.7.
Valtakunnallinen Pioneeri & Suojelu -Jotos 2016, Koria (saa 2
VEH). Hyvin monipuolisia sekä reserviläis- että kansalaistaitoja sisältävä jotos. Partioiden koko on 3-4 henkilöä. Kokoa on partio tai
osallistu TamRU:n yhteispartioon.
Huom.: Ilmoittautumiset ja lisätiedot maanantaihin 25.4. mennessä Tapio Kotipellolle tapio.kotipelto@gmail.com
040 413 7832. Tapio Kotipelto ilmoittaa TamRU:n partiot kootusti
järjestäjälle.

Perinneasekilpailun Pistooli 50 metriä osanottajat kymppisuorituksia tähtäämässä. Etummaisena selin kilpailunjohtaja Mika Salovaara. Kuva: Pertti Virtanen.

Kilpailun johtaminen vaatii tarkkuutta
Matinsuon ampumakeskuksessa viime viikonloppuna pidetyn Pirkanmaan Reserviläispiirin Perinneaseiden piirimestaruuskilpailujen johtajana toimi Vammalan Reserviläisten Mika Salovaara.
VamRES:sin toimi kilpailun järjestäjänä. Kisoissa
ammuttiin yhdeksän eri kivääri- ja pistoolilajia ja
kilpailusuorituksia kertyi 102 kappaletta. Kolme
kilpailijaa osallistui kaikkiin lajeihin.
- Tälllainen yhdeksän lajin kisa on aika työläs. Se
vaatii suunnittelua, paljon sähkoposteja, sopimista,
tarvikkeiden hankintaa, tuloslaskentaa ja jäjestelyjä,
kertoo Salovaara.
- Kisajärjestelyt alkavat vuoden vaihteessa, kun piirin ampumatoimikunnassa suunnitellaan ja sovitaan
tulevan kauden kisoista ja hommat loppuvat sitten
kun SM -kisa ilmoittautumiset on tehty, hän jatkaa.
- Kilpailujen johtamista helpottaa hyvien ja osaavien talkoolaisten panos tuomaroinnissa ja muissa
jäjestelyissä. Oleellisinta on kilpailun eteneminen
sääntöjen mukaan ja tärkeintä kaikessa on aina turvallisuus, selventää Salovaara.
- Piirikisojen parhaat pääsevät Perinneaseiden
SM -kisoihin, jotka ovat yksi Suomen suurimmista ampumatapahtumista. Osallistujia on ollut jopa

Pirkan Viesti 2

2016

parisen sataa per laji ja kaikki halukkaat eivät ole
mahtuneet aina mukaan, toteaa useissa SM-kisoissa
Pirkanmaata edustanut Salovaara.
Perinneaseet ovat nimensä mukaisesti viime sotien kalustoa. Ampujat ovat siis monesti 30-50 vuotta nuorempia kuin kilpailukalustonsa. Varsinaisten
ampumavarusteiden lisänä suoritusta helpottavien
varusteiden käyttö on kiellettyä, kuten esimerkiksi
ampujien takkien käyttö.
- Harrastuksen kannalta on oleellista, että on paikkoja, joissa ammuntaa voi harrastaa. Monilla paikkakunnilla tästä on tullut ongelma, kun ratoja on
suljettu. Sastamalassa tilanne on hyvä, koska Matinsuo on Pirkanmaan radoista paras ja monipuolisin.
Tämä on tuonut paikalle uusia harrastajia kauempaakin, kertoo Salovaara.
Viikonlopun parhaista suorituksista vastasivat
Arttu Niittymies (Tampereen Reserviläiset) sarjassa miehet Kiväärin kenttä tuloksella 181 (SE 180
pistettä). Eino Koivun (Lempäälän Reserviläiset)
saavuttama täydet 100 pistettä sarjassa Y70 Lyhyt
sotilaspistooli oli myös upea suoritus.
Eeva-Liisa Isosaari

ELOKUU
5.-7.08.
Valtakunnallinen ResUL:n 'Syysjotos 2016', Kainuun Prikaatissa (saa 2-3 VEH). Vuoden 2016 TÄRKEIN ISO JOTOS; Lähde
mukaan! Partioiden koko 3-5 henkilöä. Kaksi sarjaa: Kilpa-sarja
ja Retki-sarja. Kokoamme tähän tapahtumaan myös ns. yhteispartioita koko Pirkanmaan alueelta. Ilmoittaudu niihin rohkeasti
mukaan, jos et saa koottua itse omaa partiota. Osallistua voivat
kaikki yli 15-vuotiaat; sotilasarvosta tai yhdistyksestä riippumatta!
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 20.5. mennessä Arto Pyylammelle, arto.pyylampi@valmet.com tai 040 522 5157. Arto koordinoi TamRU:n partioiden kokoamisen syysjotoksen kilpailukutsun
mukaisesti.
Osallistujille on varattu maksuton linja-autokuljetus: Tampere-Kajaani-Tampere. TamRU maksaa syysjotokselle enintään 15 partion
osallistumismaksut.
14.8.
Hämeenpuiston Puistofiesta on sunnuntaina 14.8. klo 11.00-16.00
Tamperelaiset yhdistykset esittelevät toimintaansa tapahtumaan
tutustuville, joita viime vuonna oli noin 20.000. TamRU:n tapahtumapisteen yhteyshenkilö on Tapio Kotipelto tapio.kotipelto@
gmail.com, 040 413 7832.

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
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alue oli palautettu etuajassa ja Suomi oli
vihdoin hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi. Vuonna 1956 Neuvostoliitto kukisti Puolan levottomuudet ja paljon suuremmassa mittakaavassa
Unkarin kansannousun.

Virtain reserviläisten puheenjohtaja Kari Yläjärvi (oikealla) ja Juhani Muuriaisniemi laskemassa seppelettä Virtain Killinkosken sankarihaudalle osana juhlapäivän ohjelmaa.

Virtain Reserviläiset –
vireä 60 vuotias reserviläisyhdistys
Virtain Reserviläiset ry vietti 60-vuotisjuhlaansa 17. helmikuuta Virtain
Pirtillä järjestetyn maanpuolustusjuhlan merkeissä.

Juhlan avaussanoissaan yhdistyksen puheenjohtaja Kari Yläjärvi valotti juhlatilan värikästä historiaa. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo kertoi
omassa puheenvuorossaan yhdistyksen
historiasta. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 19.2.1956 Virtain Hovissa, ja kokoukseen osallistui 23 reservissä
olevaa aliupseeria. Neljä vuotta aiemmin
perustettu Virtain reserviupseerikerho
oli toivonut, että paikkakunnalle saataisiin myös aliupseeriyhdistys. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kersantti Hannu Helin ja nimeksi
tuli Virtain Reservialiupseerit ry. Kuukautta myöhemmin jäseniä oli jo 58.
Toimintamuotoina olivat alusta alkaen
maanpuolustukseen liittyvät lajit ja kilpailut: pienoiskivääriammunta, matkan
arviointi ja käsikranaatin heitto.
Oma kerhomaja valmistui Vanajalammen rannalle 1965. Maja rakennettiin yhteistyössä reserviupseerikerhon
kanssa siten, että reserviupseerikerho
varakkaampana rahoitti hankintoja ja
reserviläiset antoivat oman panoksensa talkootyönä. Erillinen rantasauna
rakennettiin 1977. Talkoita jatkettiin
1983, kun maja sähköistettiin. Yhdistykset tekivät talkoilla linjan (paalut ja
tarvikkeet) ja Koillis-Satakunnan Sähkö
Oy:lle luovutettiin valmis linja sähköliittymää vastaan.
VAPEPA:n toiminnassa oltiin mukana
alusta asti ja yhdistyksellä oli oma LAkanava. Piirien kevätkokous järjestettiin Virroilla 1988 ja piirin jotos vuonna
1996. 1.4.1992 allekirjoitettiin velvoitesopimus virtolaisten sotaveteraanijärjestöjen ja reserviläisjärjestöjen välillä.
Yhteistyö Virtain reserviupseerikerhon
kanssa on vuosikymmenten aikana ollut erittäin toimivaa ja vaivatonta. Tätä
edesauttavat mm. yhteinen kerhomaja,
yhteiset retket, yhteistyö veteraaniasioissa ja VAPEPA:n toiminnassa.

Yhdistyksen nimi muutettiin nykymuotoon ja jäsenyys avattiin myös miehistölle vuonna 1997. Piirien kevätkokous pidettiin Virroilla 2006, kun
yhdistys täytti 50 vuotta. Yhdistyksen
lippu naulattiin ja vihittiin käyttöön
vuonna 2008. Vuonna 2012 yhdistys
otti avoimet säännöt käyttöön ja sen
myötä yhdistyksessä on nykyisin myös
aktiivisia naisjäseniä.
Virtolaiset ovat menestyneet erinomaisesti piiri- ja liittotasolla erilaisissa
ammunnoissa. Paavo Mikkola, Harri Ylinen, Tapani Ylinen ja Ilmo Syrjä
ovat olleet usealla vuosikymmenellä piirin ja liiton parhaita ampujia eri lajeissa.
SRA ja Falling Plates ammunnoissa on
myös tullut runsaasti menestystä. Piirin
kevätkisan Virtain reserviläiset voittivat
2015 ja järjestävät kilpailun Virroilla
11.5.2016.
Varapuheenjohtaja lupasi että yhdistyksen historiikki tullaan julkaisemaan
sähköisenä sekä paperisena versiona vie-

Mitalien saajat
ikuistettuna Virtain
Pirtin Pro Patria taulujen alla.

lä kuluvan vuoden aikana.
Juhlan musiikillisesta annista ja kevyemmästäkin ohjelmasta vastasivat Ilmavoimien soittokunta kapellimestarinaan
Raimo Ovaska ja virtolainen esiintyjäkaksikko Juhani Viita ja Olavi Heittola
vahvistettuna harmonikkataiteilija Kimmo Yläjärvellä. Juhlasalin upea akustiikka tuli hienosti esille musiikkiesitysten aikana.
Juhlapuheen piti komentajakapteeni
Timo Ikonen Pirkanmaan aluetoimistosta. Puheessaan Ikonen totesi että 60
vuotta on pitkä taival myös maamme
historiassa. ”Meidän, jotka emme ole
eläneet vuotta 1956, on hyvin vaikeaa
ymmärtää millaisessa maailmassa Suomi
oli ja suomalaiset elivät.”
”Muutamaa vuotta aiemmat muutoksen Neuvostoliiton johdossa alkoivat toden teolla näkyä. Hrustsovin myötä siirryttiin niin sanottuun suojasäiden
aikaan ja ”rauhanomaiseen rinnakkaiseloon”. Sen myötä Porkkalan vuokra-

Nyt 60 vuotta myöhemminkin
on maailma tyystin muuttunut.
Vai onko?
Parlamentaarinen selvitysryhmä totesi vuonna 2014, ettei Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa,
mutta että muutokset ovat mahdollisia.
Puolustusvoimat saattoi vuoden 2015
alkuun mennessä loppuun suurimmat
muutoksensa vuosikymmeniin. Sodan
ajan joukkojemme kokonaisvahvuus vähennettiin 230 000:en. Sodan ajan maavoimistamme leikattiin noin 43 %. Viime vuonna postitettu reserviläiskirje toi
monelle tyrmistyksen. Monella reserviläisellä ei enää ollutkaan sodan ajan sijoitusta. Olemme saaneet useasti vastata kysymykseen: ”Eikö minulle enää ole
käyttöä?” – Kyllä on. Maatamme puolustetaan monin eri tavoin, monilla erilaisilla foorumeilla ja joka ihan päivä.
Maanpuolustustahtomme ei säily itsekseen.
Maamme puolustuksen perusta on
aina ollut ja tulee olemaan kansamme
tahto puolustaa omaa maatamme. Tälle tahdolle me olemme aina rakentaneet
maamme puolustuksen ja tälle tahdolle
me yhä perustamme asevelvollisuusarmeijamme.
Pelkkä tahto voi viedä miehen läpi
vaikka harmaan kiven, mutta taito ja
oikeat välineet helpottavat asiaa. Usko
omaan kykyyn pysyy yllä vain vakuuttumalla oman joukon osaamisesta. Puolustusvoimille luvatulla rahoituskehyksellä saamme harjoitustoiminnan
palautumaan tyydyttävälle tasolle.
Lopuksi komentajakapteeni Ikonen
esitti parhaimmat onnittelunsa 60-vuotiaalle yhdistykselle ja luovutti yhdistykselle Pirkanmaan aluetoimiston standaarin.
Omat tervehdyksensä tilaisuuteen
toivat Virtain sotaveteraanit ry, Virtain
kaupunki, Virtain seurakunta sekä Reserviläisliitto, jota edusti liittohallituksen jäsen ja Pirkanmaan reserviläispiirin
puheenjohtaja Juha Moijanen.
Pirkanmaan reserviläispiirin kultainen
ansiomitali luovutettiin juhlassa Matti
Ukkoselle ja Jussi Mäkitalolle, hopeinen
ansiomitali Kari Yläjärvelle ja pronssinen ansiomitali Niina Lähteenmäelle,
Päivi Ylimykselle, Väinö Härköselle ja
Antti Sipilälle (Virtain reserviupseerikerho).
Jussi Mäkitalo
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MNL Pirkanmaan Piirille luovutettiin yhdistyksen standaari kiitoksena pitkäaikaisesta ja
hyvästä yhteistyöstä. Standaarin vastaanottivat piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen ja
piirin varapuheenjohtaja Marja Koukku. Standaarin luovutti Vapaussotayhdistyksen puheenjohtaja Markku Rauhalahti. Kuva: Sirkka Ojala.

Standaareja ja sihteerinvaihdos
Vapaussotayhdistyksen kokouksessa
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen vuosikokouksessa annettiin neljä yhdistyksen standaaria kiitoksena yhteistyöstä maanpuolustusperinteen
hyväksi. Standaarin saivat Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri, maanpuolustustiedotuksen konkarit
Sirkka ja Raimo Ojala sekä hallituksesta
pois jääneet Helena Turpeinen ja Paavo
Huhtakallio.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin
Riitta Sompa-Hokkanen, jonka Pirkanmaan maanpuolustusväki tuntee pitkäaikaisesta työstä Tampereen seudun
Sotilaskotiyhdistyksen ja nyttemmin valtakunnallisen Sotilaskotiperinneyhdistyksen puheenjohtajana. Riitta seuraa Helena
Turpeista perinneyhdistyksen sihteerinä.
Markku Rauhalahti

Kalevan malja -pystin pokkasi liittovaltuuston puheenjohtaja, majuri Jorma Kalliolta ja liiton 2. varapuheenjohtaja, luutnantti Sampo Puoskarilta yliluutnantti Mikko Ritakallio.

RUL:n Kalevan malja Pirkanmaalle
Kalevan malja -palkinto luovutetaan reserviläisliikunnassa parhaalle liiton piirille. Tällä kertaa valtikan sai vuodeksi
haltuunsa Pirkanmaan Reserviupseeripiiri. Palkinto on erityisen arvostettu ja
sen saa vain laaja-alaisten onnistumisten
myötä. Menestystä tarvitaan niin talvikuin maastokilpailussa sekä jotoksilla,
liiton ampumamestaruuskisoissa ja palvelusaseammunnoissa. Kiitos palkin-

nosta kuuluu kentälle, joka on tehnyt
vuoden mittaan loistavaa työtä reserviläisliikunnan saralla.
Palkinto luovutettiin RUL:n liittovaltuuston kokouksessa kokouksen ajaksi piirin edustajien (Hannu Jokinen,
Jaakko Lampimäki ja Mikko Ritakallio) haltuun.
Jaakko Lampimäki

Komentopaikka toiminnassa naamioituneena pihakatokseen, tilannekuva kehittyy reaaliajassa. Viestivelho
Viikari tarkkailee oikealla tyytyväisenä suoritusta sormi pystyssä.

Seppeleen laskijat oikealta vasemmalle Timo Ikkala (seurakunta), Esko Riponiemi (reserviupseerit), Timo Lohipuro (reserviläiset), Juha-Pekka Lehminiemi (Ruoveden kunta).

Monenlaista paikallisväriä näkyi viestikurssilla.

Pirkanmaan viestikursseilla
toista kertaa JOHLA ja MATI
Toista kertaa pirkanmaalaiset viestikouluttajat olivat lyöneet viisaat päänsä yhteen ja järjestäneet ”puolikenkä-viestikurssin” siististi sisätiloissa. Ei tarvinnut
muuta kuin naputella kannettavaa tieto-

Pirkan Viesti 2

2016

Kunniaa vapaussotureille Ruovedellä

konetta ja yhdistellä hieman kaapeleita
vihreisiin tai muunvärisiin laatikoihin ja
laitteisiin, niin kuso kulki.
Tero Ahtee

Vuosikymmeniä kestänyt perinne tammisunnuntain seppeleenlaskusta vapaussoturien muistomerkille sai jälleen
jatkoa kun tammikuun 31. päivänä
messun jälkeen laskettiin havuseppele
kahdentoista kaatuneen vapaussoturin

muistomerkille, Isänmaan sankareille.
Yhteisen havuseppeleen laskivat Reserviupseereiden, reserviläisten, Ruoveden
kunnan ja Ruoveden seurakunnan edustajat
Juhani Sillanpää
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Reserviläisliiton yhdistysjohtoa koolla Tampereen kylpylässä

Kahvia ja vaahtokarkkeja – hyvä koulutuspäivä

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg esittelemässä liiton toimintasuunnitelmaa.
Kuva: Raimo Ojala.

Hyvä päivä totesivat Eeva-Liisa Isosaari Vammalan Reserviläiset ry, kersantti Johanna Peltomäki Ylöjärven Reservinaliupseerit ry, Tiina Kokkola, Hannele Heino ja Sirkka Ojala Tampereen
Reserviläisnaiset ry. Kuva: Raimo Ojala.

Reserviläisliiton 1. varapuheenjohtaja
Rauno Hauta-aho avasi yhdistysjohdon
koulutuspäivän maaliskuisena lauantaina
reserviläishengessä ja luotsasi kahdeksan
eri piirin edustajat Reserviläisliiton ajankohtaisiin asioihin. Päivän aikana käytiin läpi mm. liiton strategiaa tuleville
vuosille, sääntömuutosta, toimintasuunnitelmaa, järjestötoimintaa, koulutusta,
yhteistoimintaa muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisen toiminnan iso
asia on se, että Suomi on CISOR-järjestön puheenjohtajamaa v. 2016-2018.
Toivotaan, että Reserviläisliitto saa tämän
pestin, tapahtumien ja tehtävien myötä
uusia nuoria toimijoita aktiivisiksi reserviläisiksi, ja että voimme antaa muille jäsenmaille mallia oivallisesta suomalaisesta
reserviläisosaamisesta.
Reserviläisliitto on aktiivinen tiedottaja. Tiedottaminen olikin tärkeällä pai-

kalla yhdistysjohdon päivässä. Miten ja
mitä twiitataan, mitä postataan Facebookissa, mitä näytetään YouTubessa
ja mitkä kuvat pitää jakaa Instagramissa, miten tehdään hyvä lehdistötiedote?
Meidänkin on oltava siellä, missä ihmiset liikkuvat: toreilla ja turuilla, lehtien
palstoilla ja bittien avaruudessa.
Vielä ei perinteinen painettu lehtikään
ole menettänyt arvoaan. Pirkan Viestiä
luetaan laajalti Pirkanmaalla. Lehden
päätoimittaja Sirkka Ojala kertoi lehden toimittamisesta ja sisällön tuottamisesta myös someen ja verkkosivuille.
Hän toivoo lisää aktiivisia tekijöitä mukaan tiedottamishommiin.
Lotta Hietaniemi-Sipakko Viestintätoimisto Hietaniemestä selvitti ulkoisen
ja sisäisen tiedottamisen tärkeyttä. Myös
kaikkien yhdistysten on syytä laatia viestintäsuunnitelma, jossa jäsentiedottaminen on erittäin tärkeällä sijalla. Hyvän

Kahvi, vaahtokarkit ja mansikat piristivät mukavasti iltapäivää. Kuva: Tiina Kokkola.

lehtijutun ja lehdistötiedotteen laatimista kannattaa opetella jokaisessa yhdistyksessä.
Päivän aikana puitiin todella laajasti ja monipuolisesti liiton ajankohtaisia asioita. Esitysten lomassa kyseltiin ja
keskusteltiin vilkkaasti ja sitäkin kautta
osallistujat saivat eväitä ja tietoa omiin
yhdistyksiinsä. Paikalla oli 23 reserviläistä kahdeksasta piiristä.
Reservin kersantti Johanna Peltomäen mielestä yhdistysjohdon koulutuspäivä oli antoisa. - On hienoa että tällainen
koulutus järjestettiin. Itse toimin Ylöjärven Reservinaliupseerien hallituksen sihteerinä ja pidin siitä, että sain laajempaa
koulutusta tehtävääni sekä tilaisuuden
tavata uusia maanpuolustushenkisiä ihmisiä. On hyvä saada omat tietonsa ajan
tasalle, varsinkin nyt kun sosiaalisen median käyttö liitossa ja jäsenyhdistyksissä
lisääntyy. Näkyvyys on tärkeä osa yhdis-

HENKIINJÄÄMISKURSSI 2 (jatkokurssi)
26.-28.8.2016 Pirkkala
TAVOITE : Kurssilla opetellaan selviytymään maastossa Ɵlapäismajoituksessa.
ESITIETOVAATIMUKSET: Jonkin henkiinjäämiskurssin suoritus aiemmin tai vastaavat Ɵedot ja taidot
(mm. tulienteko Ɵlapäisvälinein ja majoiƩuminen Ɵlapäistarvikkein sekä juomaveden puhdistaminen).
SISÄLTÖ: Kurssilaiselta odotetaan perusteiden tuntemista selviytymisestä suomalaisessa luonnossa.
Eli joku henkiinjäämis/eloonjäämis/selviytymis-kurssi on jo käytynä, taikka vastaavat Ɵedot ja taidot.
•
•
•
•
•

OLETUS ON eƩä perusteet on jo opeteltu muualla:
tulien teko on tuttua ilman tulitikkuja tai sytkäriä (esim. mg-tulukset, kipinäniskentärauta,
kitkatuli, auringon valolla, kemiallisesti)
on yövytty tilapäismajoitteessa (esim. kevytpressu, avaruuslakana, jätesäkki, pukupussi)
vettä on hakittu ja puhdistettu maasto-olosuhteissa (esim. keittäminen, puhdistustabletit,
turve-hiili-suodatin, höyrystäminen tai kosteuden talteenotto)
erilaisia hätämerkkejä on tuumailtu.
Koska viikonloppu on kuitenkin lyhyt aika, HJ2 on enempi perusleiri-tyyppinen asioiden opettelu ja
harjoittelu kuin mikään nälkä-vaellus (eikä viikonlopun aikana edes ehtisi tulla kova nälkä).

VARUSTEET: HJ2:lla eli jatkokurssilla toimitaan vähäisillä varusteilla. Pelikuviona on eƩä osa
retkeilyvarusteista on tuhoutunut (esim. tulipalo) tai kadonnut (esim. vesistöön pudoƩaessa).
SiƩen pitää vaan tulla toimeen niillä mitä on jäänyt jäljelle.
Tarkempi vaate- ja varustelueƩelo lähetetään ilmoiƩautuneille lähempänä kurssia.
ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.fi, kurssi löytyy Pirkanmaan kohdalta.
HINTA: todennäköisesƟ 22 euroa.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi
LISÄVINKKI: jos viikonlopun kurssit ovat liian leppoisia, kannaƩaa hakeutua Ulkoilun Turvallisuuskurssille.

tyksen toimintaa ja koulutuksesta sai hyvät eväät jatkaa eteenpäin.
Peltomäki liittyi Ylöjärven reservinaliupseereihin vuonna 2013, kun kuuli
paikallisilla markkinoilla tästä toiminnasta. - Sain tietää Reserviläisliiton olemassaolosta vasta silloin, minkä jälkeen
ymmärsin, että sotilaskunnon, - tietojen
ja -taitojen ylläpitäminen ei suinkaan ole
pelkästään puolustusvoimien vastuu varusmiespalveluksen jälkeen, vaan se lepää jokaisen reserviläisen omilla harteilla, Peltomäki muistuttaa.
Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutuspäivän kouluttajina ja alustajina
toimivat: Liiton 1. vpj Rauno Hautaaho, toiminnanjohtaja Olli Nyberg,
järjestöpäällikkö Suvi Salo, Lotta Hietaniemi-Sipakko Viestintätoimisto Hietaniemi ja Pirkan Viestin päätoimittaja
Sirkka Ojala.
Tiina Kokkola

JOTOSKALENTERI 2016
13.-15.5.
22.-23.7.
5.-7.8.
19.-20.8.
3.-4.9.
9.-11.9.
17.-18.9.
24.9.
28.-29.5.
9.-12.6.
26.-28.8.

3.9.

maanpuolustusnaisten Vattaja-jotos, Lohtaja.
Pioneeri- ja suojelujotos, Koria. Ilmoittaudu
Pirkanmaan partioihin Petteri Mattilalle.
RESUL:n syysjotos, Kainuu. Yhteiskuljetusbussi
Tampereelta, lisätietoja Petteri Mattilalta.
Suviyön jotos, Tampere.
(poikkeuksellinen ajankohta)
Hagellus, Orivesi. (poikkeuksellinen ajankohta)
PAHKIS sissijotos, (www.mpk.ﬁ)
Perhejotos, Pirkanmaa.
TaKoRU:n partiokilpailu, Pirkkala/Tampere
(www.mpk.ﬁ).
Maastossa liikkumisen perusteet, Pirkkala.
Lisätietoja Topi Jaakonaho. (www.mpk.ﬁ)
Erämessut, Riihimäki.
Henkiinjäämiskurssi 2, Pirkkala. (www.mpk.ﬁ)
Esitietovaatimuksena on jonkin henkiinjäämiskurssin läpäisy, tai vastaavat tiedot ja taidot.
Eli että on tehty tulia muutenkin kuin tulitikuilla
ja sytyttimillä, on majoituttu tilapäismajoitteessa.
On myös hankittu sekä puhdistettu vettä
maasto olosuhteissa.
Reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.ﬁ)
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Reserviläisliiton vuosikokous
järjestettiin Seinäjoella 16. huhtikuuta

KILPAILUKUTSUJA
Pirkanmaan Reservipiirien
mestaruusammunnat 2016
PISTOOLILAJIT
Aitovuori, lauantaina 11.6.2016 klo 9 isopistooli, klo 11. pienoispistooli ja
klo 14 pistoolin pika-ammunta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Juha Moijanen
p. 0500 625 246 tai sähköpostilla juha.moijanen@pp.inet.ﬁ
yhdistyksittäin 3.6.2016 mennessä.
PIENOISKIVÄÄRILAJIT
Aitovuori, lauantaina 11.6.2016 klo 10 Pienoiskivääri 60 ls makuu ja 3x20 ls.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Vesa Valkama p. 050 551 4265 iltaisin tai sähköpostilla
vesa.valkama@pp.inet.ﬁ yhdistyksittäin 3.6.2016 mennessä.
KIVÄÄRIN KENTTÄAMMUNTA
Lempäälä, Sat.lennoston rata keskiviikkona 25.5.2016 klo 17 ja 18 kenttä ja klo 19 Kenttäammunta: ResUL:n sääntöjen mukainen ase ja toisena optinen
tähtäin ja kolmantena itselataavat. ResUL:n sääntöjen mukainen ase. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut: Oiva Kuhlman p. 050 3633787 tai sähköpostilla oikku.kuhlman@gmail.com
yhdistyksittäin 18.5.2016 mennessä.

Reserviläisliiton vuosikokouksessa toimintakertomuksen esitteli 2. varapuheenjohtaja
Terhi Hakola. Toiminnan määrä on kasvanut, erityisesti jäsenmäärä on kasvusuunnassa.
Taloudellisestikin liiton 60 -vuotisjuhlavuosi onnistui hyvin. Tekstit ja kuvat: Raimo Ojala.

KAKSOISHIRVI
Sastamala, Matinsuon rata perjantaina 27.5.2016 klo 17. Lajit: kertatuliase ja itselataava. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Saarela p. 0400 356071
tai sähköpostilla riistamaali@vamsa.ﬁ yhdistyksittäin 20.5.2016 mennessä.
FP
Sastamala, Matinsuon rata perjantaina 27.5.2016 kaksoishirven jälkeen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla
misal@jippii.ﬁ yhdistyksittäin 20.5.2016 mennessä.
PALVELUSASEET
Sastamala, Matinsuon rata lauantaina 28.5.2016 klo 9. Lajit: RESUL:n
sääntöjen mukaiset PA 1, PA 2, PA 3 ja PA 4. Sääntöjen mukaan kaikki ampuvat
samassa sarjassa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai
sähköpostilla: misal@jippii.ﬁ yhdistyksittäin 21.05.2016 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
Sastamala, Matinsuon rata maanantaina 15.8.2016 klo 18. Palveluskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen pistooli cal vähintään 7.65 para ja
enintään 12mm. Liipaisinvastus min 1kg. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara
p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal@jippii.ﬁ yhdistyksittäin 7.8.2016 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pirkanmaalaisia liittokokousedustajia teknologiakeskus Framin auditoriossa Seinäjoella.

ilmoita: sotilasarvo – nimi – yhdistys – sarja – laji
HUOM! JÄLKI-ILMOTTAUNEILTA TULLAAN PERIMÄÄN LISÄMAKSUNA + 5€/LAJI
ja se on maksettava kilpailupaikalla, eikä siitä kirjoiteta kuittia!
MUISTA SIIS ILMOITTAUTUA MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ
Henkilökohtainen kilpailu ikäkausisarjoin laji sääntöjen mukaisesti, joukkuekilpailu yhdistysjoukkuein ilman ikäkausisarjoja.
Osallistumismaksut: 13€/laji henkilökohtaisissa, joukkueet 15€.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL / RES liiton sekä RESUL:n
mestaruuskilpailuihin.

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan Reservipiirien
kevätammunnat
PIENOISPISTOOLI
Aitovuoren rata, torstaina 12.5.2016 klo 18.00.
Pienoispistooli 30 pikaosio + 3 x 10 pika-ammunta, ikäkausisarjat ja harrastelijat.
Tiedustelut: Juha Moijanen p. 0500 625 246 tai sähköpostilla juha.moijanen@pp.inet.ﬁ
Pirkanmaan Reservipiirien ampumatoimikunta

Kokouksen kahvitauolla vasemmalta: Tommi ja Tiina Kokkola, Terhi Hakola, Hannele
Heino ja Kaisu Norrback.

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!
Pirkan Viesti 2

2016

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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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
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

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Ruovesi

Virrat

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

Sahalahti

Ylöjärvi

Ojan Taksit

Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Vastaukset sivulla 19

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Leijona heijastin

Kotiin tai

Tiedätkö?

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

lahjaksi

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

5€

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

1. Minkä maalainen ja minkä niminen yritys osti maaliskuussa 49,9 prosentin osuuden suomalaisesta puolustusteollisuusyhtiö Patriasta?

Leijonavyö
Nyt uusi erä
kultasoljella!

Teräspikarit
nahkakotelossa

2. Mikä on maavoimiemme sodan ajan joukkojen vahvuus?
3. Kuka on merivoimiemme komentaja?
4. Kuinka monta vuorokautta on nykyään siviilipalvelusaika?

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

5. Mitkä ovat Maasotakoulun kolme joukkoyksikköä?
6. Kuinka monta prosenttia (5 %:n tarkkuudella) kaikista
varusmiehistä palvelee miehistön erikoiskoulutuksessa 255 vuorokautta?
7. Suomi osallistuu yli 60 maan koalitiossa Operation Inherent Resolve (OIR) -kriisinhallintaoperaatioon. Mikä
maa on operaation toiminta-alue?

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

2 kpl

25€

Eko-olkalaukku

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla.
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

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

Adressit
esssit

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

8€

5€

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

20€

Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

/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 2

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Kateaine- ja bitumituotetehdas
PL 33 37501 LEMPÄÄLÄ Puh. (03) 375 9111

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

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

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

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

Kiitämme
tukijoitamme!

Jäsentilasto
ESITELMÄTILAISUUS
Ke 5.10.2016 klo 19.00
Tampereen Suomalaisella Klubilla

etumatkaa umpeen. Pidetään huolta siitä, että järjestys
pysyy oikeana myös tänä vuonna. Siispä kaikki mukaan
jäsenhankintaan – kysyminen ei maksa mitään. Pidetään kuukauden tehokampanja ja jokainen tarjoaa jäsenyyttä ainakin yhdelle henkilölle.

Reserviläispiirin jäsenkilpailu on täydessä vauhdissa ja
uusia jäseniä on liittynyt yhdistyksiin todella runsaasti. Tampere, Hämeenkyrö, Virrat ja Pirkkala ovat pitäneet parasta vauhtia alkuvuodesta. Uusia jäseniä on
liittynyt mukaan muun muassa Eko-Aims ammuntatilaisuuksissa. Vuoden vaihteessa olimme edelleen Reserviläisliiton suurin piiri, vaikka Helsinki on kuronut

Jussi Mäkitalo

Esitelmöitsijänä kirjailija

Ville Kaarnakari.

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 12.4.2016

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

Uusia

Aiheena

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

302

335

313

286

276

245

14

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

173

177

163

150

154

124

2

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

82

86

84

79

77

72

2

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

212

220

216

210

207

182

4

Huippusuosittu
Operaatio-kirjasarjansa
Mahdollisuus myös kirjaostoihin
omistuskirjoituksella.
Tilaisuus on avoin kaikille.

Vastaukset

Järjestäjänä Pirkanmaan Rauhanturvaajat ry.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 16)
1)
2)
3)

Norjalainen Kongsberg
160 000 sotilasta
Kontra-amiraali
Veijo Taipalus

4)

347 vuorokautta

5)

Koulutuskeskus,
Maavoimien tutkimuskeskus ja Reserviupseerikoulu

6)
7)

Noin 15 %
Irak

Pirkan Viesti 2

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

9

9

8

7

6

0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

342

344

352

359

353

302

7
3

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

151

142

143

137

140

123

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

63

63

61

57

52

46

0

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

128

127

131

129

114

0

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

105

98

98

88

85

67

2

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

184

180

167

167

150

160

139

5

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT- RESERVILÄISET RY

133

127

115

113

117

114

100

5

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

92

87

163

190

216

215

164

2

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

109

123

119

107

118

98

11

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

52

52

61

73

63

50

1

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

61

65

62

62

59

46

0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

110

109

128

122

121

97

1

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

5

4

4

4

4

4

0

1210

1231

1243

1203

1218

1019

39
4

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

114

110

97

98

92

93

83

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

106

145

155

166

167

173

151

8

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

69

70

70

71

72

65

2

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

56

50

43

38

31

25

0

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

75

75

76

81

79

75

13

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

172

189

201

202

165

7

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

87

102

122

124

115

113

102

6

3899

4210

4372

4419

4324

4315

3664

138

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ

2016

6
1073
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Kuva: Timo Koivula

Ajankohtaista
turvallisuuspolitiikkaa lukiolaisille
Tampereen Sampolassa järjestettiin 10. maaliskuuta Pirkanmaan
lukiolaisille turvallisuuspoliittinen seminaari otsikolla: Ukrainasta Pariisiin – Euroopan turvallisuuden haasteet. Seminaarin
järjesti Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen
toimikunta yhteistyössä Pirkanmaan historian ja yhteiskuntaopin opettajien, Aamulehden,

Tampereen seudun työväenopiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.
Seminaarin ideoi ja seminaarin valmistelut johti henkisen
toimikunnan opetusalan asiantuntija Juha Heinonen, joka
toimii Kalevan lukion historian
ja yhteiskuntaopin opettajana
sekä Pirkanmaan historian ja yhteiskuntaopin opettajien yhdis-

tyksen puheenjohtajana. Seminaariin osallistui 150 lukiolaista
pääosin Tampereen lukioista.
Eniten osallistujia oli Kalevan
lukiosta ja Tampereen lyseon lukiosta.
Seminaaripäivä alkoi Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen esityksellä
Euroopan turvallisuuden haasteista. Jouko Jokinen käsitte-

Tyytyväisen oloiset kurssilaiset keväisessä luonnossa.

päiviä. Kolmas ja käytännön
MPK-osuus järjestettiin huhtikuulla, jolloin Pirkkalaan kokoontui viitisentoista tiedonhaluista eri puolilta Suomea.
Monikaan ei kehtaa tunnus-

taa että suunnistustaidot kaipaisivat harjoittelua, eikä yksin
oikein tule lähdettyä maastoon
harjoittelemaan. Onneksi on
muun muassa MPK:n kursseja. Toki iltarasteille kannattaisi

Marssiharjoituksia Pirkanmaalla
Pitkäkestoinen siirtyminen taakan
kanssa lihasvoimaa käyttäen on oleellinen osa jokaisen sotilaan kenttäkelpoisuutta. Koska parasta valmistautumista marssiin on marssiminen ja
porukalla se on huomattavasti mukavampaa kuin yksin, Pirkanmaan Re-

osallistujat jaettiin muutaman
hengen ryhmiin. Kukin ryhmä valmisteli vastauksen yhteen
kaikkiaan neljästä Ukrainan
kriisiin liittyvästä tehtävästä.
Yhdessä tehtävässä esimerkiksi piti selvittää, millä presidentti Putin perustelee Venäjän toimintaa Krimillä. Ryhmätöiden
purkamisen johti toimittaja
Rimpiläinen,
joka
totesi
seminaarilaisten olevan hyvin
perillä Ukrainan tapahtumista.
Ryhmätyöosuuden
jälkeen
ohjelmassa oli Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin
tutkijatohtori Hanna Smithin
esitys otsikolla: Olemmeko hybridisodassa Venäjän kanssa?
Monipuolisessa esityksessään
Smith selvitti seminaarilaisille hybridisodan olemusta sekä Venäjän suurvaltapoliittisia tavoitteita
ja Venäjän näkemiä uhkakuvia.
Seminaaripäivä päättyi tilaisuuden juontajan, Tampereen
yhteiskoulun lukion historian
ja yhteiskuntaopin ja filosofian
opettajan Harri Päiväsaaren
esittämään yhteenvetoon päivän
aikana kuullusta ja nähdystä.
Yhteenvedon aikana osallistujat
vastasivat kirjalliseen palautekyselyyn päivän annista. Saatu
palaute oli pääosin hyvin myönteistä ja seminaarille toivottiin
jatkoa. Vastaava seminaari onkin tarkoitus järjestää ensi vuonna kevättalvella.
Leo Ukkonen

Petteri Mattila kertoo mitä kannattaa huomioida ja havainnoida kun
paikantaa itsensä maastossa.

Karttoja ja koordinaatteja
puljattiin suuntaan jos toiseenkin
Alkuvuodesta saatiin aimo pläjäys tietoa MPK:n kurssituksina. Ensin ”Kartat ja koordinaatit” helmikuussa ja sitten ”GPS”
maaliskuussa, nämä olivat siis
harvinaisia maksuttomia teema-

li esityksensä aluksi maailman
muutosta 40 vuoden takaisesta kylmän sodan ja ydinsodan
uhan ajasta nykypäivän turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.
Jouko Jokisen esitys keskittyi
viiteen Jokisen esiin nostamaan
Euroopan uhkaan, jotka olivat:
pakolaisuus, Ukraina, Venäjä,
terrorismi ja infosota.
Kahvitauon jälkeen vuorossa oli Tampereen yliopiston
yleisen valtio-opin dosentin,
valtiotieteiden tohtori Elina
Kestilä-Kekkosen esitys Länsi-Euroopan radikaalioikeiston
noususta. Uuden radikaalioikeiston nousun taustalla ovat
Elina Kestilä-Kekkosen mukaan yhteiskunnan muuttuminen teollisesta jälkiteolliseksi
sekä globalisaation ja monikulttuurisuuden lisääntyminen. Ilmiöön liittyvä maahanmuuttomuuttovastaisuus puolestaan
perustuu koettuun taloudelliseen ja kulttuuriseen uhkaan.
Esityksensä lopuksi Elina Kestilä-Kekkonen valotti populismin olemusta ja populismiin
kuuluvaa kansan ja poliittisen
eliitin vastakkainasettelua.
Lounastauon jälkeen Aamulehden toimittaja Tuomas Rimpiläinen johdatti alustuksellaan
seminaarilaiset Ukrainan kriisiä
käsittelevään ryhmätyöhön, jonka valmistelusta ja toteutuksesta
vastasi neljä Tampereen normaalikoulun
opetusharjoittelijaa.
Ryhmätyötä varten seminaarin

serviläispiirin maastotoimikunta järjestää harjoitusmarsseja muutaman kerran
vuodessa ympäri Pirkanmaata. Tähän
mennessä marsseja on suoritettu kolme,
kaksi kertaa Ylöjärvellä ja kerran Pirkkalassa. Yksi marsseista oli hiihtomarssi,
muut jalkaisin.

mennä jos haluaa kehittyä hyväksi suunnistajaksi.
Kompasseista todettiin että
on sillä pikkuriikkinen merkitys
onko jakokehän suurin lukema
60, 64, 360 vai 400. Kaikkia
voi toki käyttää Suomessakin,
kunhan tietää mitä tekee.
Kurssilaisille jäi käteen muun
muassa
harjoittelukappaleet

Marssien on tarkoitus olla mahdollisimman helppoja osallistua. Osallistumiseen riittää, kun saapuu paikalle
niiden varusteiden kanssa, mitä katsoo
tarvitsevansa. Marssit ovat avoimia, joten niihin voi osallistua kuka vain asiasta
kiinnostunut.
Seuraavan kerran marssitaan Tampereen Kaupissa sunnuntaina 22.5.2016.

kahdesta erilaisesta koordinaattilevystä, sekä koordinaattimittari M07:sta. Ei sitä tiedä mitä
apuvälineitä sattuu olemaan
käden ulottuvilla silloin kun
tarkkaapaikannusta tarvitaan
MGRS- tai UTM34-koordinaatistoissa.
Tero Ahtee

Kokoontuminen on kello 13.00
Kaupin liikuntamajalla (osoite Kaupinkatu 5, Tampere) ja tarkoitus on
suorittaa 25km jalkamarssi hiekkateitä pitkin.
Tervetuloa!
Olli Leimu

