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TURPO-tietokilpailijat
vierailivat Panssariprikaatissa
ja Panssarimuseolla, s. 24

Kevätyön koukkauksella ratkottiin
visaisia rastitehtäviä, s. 8
Kesäkuun 4. pirkanmaalaiset muistavat
Mannerheimia, s. 12
Tietojärkäle Mouhijärven sotaveteraaneista julkistettiin, s. 14–15
SRA:n mestaruuskisat Matinsuolla, s. 17

s. 8

s. 17

Asevelimaja Herama on palvellut Kangasalan upseerikerhoa jo 60 vuotta. s. 18
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Pääkirjoitus
Piiri on jäsenistä tehty
Reserviläisliitto on yksi harvoja vapaaehtoistyön organisaatioita, joiden jäsenmäärä on ollut nousujohteinen koko
2000-luvun. Jäseniä on nyt noin 37 000
ja se on suurin vapaaehtoisen maanpuolustustyön organisaatio. Jäsenkasvun
syynä on mainittu sääntöjen avaaminen
kaikille halukkaille. Yhdistykset saavat
kuitenkin itse päättää jäsenlinjastaan ja
vielä on sellaisiakin yhdistyksiä, jotka
kelpuuttavat jäsenikseen ainoastaan
aliupseerikoulutuksen saaneet. Silti
niidenkin jäsenmäärät ovat olleet
kasvussa.
Pirkanmaalla jäsenkasvu on ollut nousujohteinen ja olemme liiton suurin piiri jäsenmäärällä mitaten – ja toki muutenkin. Vuosina 1979 - 1996 piirimme
jäsenmäärä oli 2 200 – 2 400 ja tänään
se on noin 4 400. Parhaina vuosina uusia jäseniä liittyi Pirkanmaalla mukaan
yli 400 vuodessa eli siis yli 10 prosenttia
jäsenmäärästä. Kasvu tasaantui vuonna
2013, mutta nyt olemme päässeet uudelle kasvu-uralle. Varmasti osin kiivaanakin käynyt keskustelu maamme puolus-

tuksesta, Venäjän/Ukrainan tapahtumat
sekä Eurooppaa väijyvä terroriuhka ovat
olleet yhtenä pontimena liittyä reserviläisyhdistyksen jäseneksi.
Jäsenhankintaan on monia keinoja. Ehkä paras on Salosen Masan
käyttämä, hyväksi todettu ja palkittukin keino eli ”kysyminen”. Kysyminen
ei maksa mitään ja jos hyvä tuuri käy,
niin uusi jäsen tuo mukanaan pari kolme muutakin. Herralan Tuomo tuplasi
Parkanon yhdistyksen jäsenmäärän lähes
yksinään kolmessa vuodessa - kysymällä.
Erilaisissa tapahtumissa kannattaa pitää
jäsenkaavaketta mukana ja tuttaville laittaa sähköpostiin linkki liiton sivulle, jossa voi liittyä jäseneksi. Etenkin alkuvuosi
on jäsenhankinnalle etsikkoaikaa.
Tärkeää on myös se, että jäsen säilyy
yhdistyksessämme. Tuleekin miettiä,
mitä voidaan tarjota jäsenille nykyisten
toimintojen lisäksi. Nuoria ei välttämättä kiinnosta vanhan mallin jotostelu tai
kokouksissa istuminen, mutta köysilaskeutuminen tai maastoautoilu sitäkin
enemmän. Uusia ajatuksia kannattaa

rohkeasti kokeilla, kysellä muiden yhdistysten kokemuksia ja lainata heidän
ideoitaan uusista toimintamuodoista.
Pitää myös herkällä korvalla kuunnella
uusien jäsenien toivomuksia, eikä missään nimessä heti tyrmätä ajatuksia. Jos
uudet, nuoret jäsenet eivät koe toimintaamme mielenkiintoisena, eivät he jäsenmaksuaankaan kovin montaa vuotta
maksa.
Nuorien eli alle 30-vuotiaiden mukaan saaminen on tärkeää jatkuvuuden
säilyttämiseksi. Aktiiviset ampujat, maakuntajoukkojen jäsenet, maastokisoihin
osallistuvat tuovat aktiivisella toiminnallaan meitä näyttävästi esille eri tapahtumissa. Osa jäsenistä haluaa olla mukana
hieman hiljaisemmin; he osallistuvat joihinkin tapahtumiin ja arvostavat jäsenetuihin kuuluvia piirin ja liiton lehtiä. Eli
siinäkin mielessä yhdistysten pitää tarjota jokaiselle jotakin.
Toimivalla yhdistyksellä on myös toimiva hallinto. Jäsenistä jotkut valikoituvat ensin yhdistyksen maja- tai muuhun
toimikuntaan, sitten hallitukseen, sih-

teeriksi, ampuma-asevastaavaksi, somevastaavaksi, varapuheenjohtajaksi, sitten
jo yhdistyksen puheenjohtajaksi ja piirihallituksen jäseneksi. Liiton hallituksessakin on pirkanmaalaisia tällä hetkellä
kolme. Nuoria jäseniä tarvitaan mukaan
myös yhdistysjohtoon ja helpoiten sinne
saadaan heitä – kysymällä.
Toiminnallista kesää!
Jussi Mäkitalo
1. varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Malja Marskille, itsenäiselle Suomelle
ja upseeripiirin maanpuolustustyölle

Piirin puheenjohtaja majuri Jorma Suonio (vas.) ja piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja majuri Jari Lindell jakavat Suomen Rerserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen kera kapteeni Timo Vähätalolle Ikaalisista. Taustalla samaisen mitalin jo saaneet kapteeni Raimo Hemmilä Kangasalta ja kapteeni Jarmo Kalli Ikaalisista. Kuvat: Aapo Nurmi.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin palkitsemistilaisuus pidettiin pienimuotoisesti Kangasalla paikallisen reserviupseerikerhon Heraman majalla.
Tilaisuudesta teki tavanomaista pienimuotoisemman se, että monessa yhdistyksessä liiton ja piirin myöntämät
ansiomitalit oli jo jaettu tai tullaan jakamaan yhdistyksien omissa tilaisuuksissa.
Perinteinen tilaisuus mentiin läpi
protokollan mukaan. Mitalit jakoivat
piirin puheenjohtaja majuri Jorma
Suonio ja piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja majuri Jari Lindell.

Suomen Rerserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera saivat
kapteeni Raimo Hemmilä, Kangasala,
kapteeni Jarmo Kalli, Ikaalinen ja kapteeni Timo Vähätalo, Ikaalinen. Kultaisen ansiomitalin saivat yliluutnantti
Lauri Inna Sastamalasta (ei paikalla) ja
luutnatti Joni Liukkonen Ikaalisista.
Liiton pronssisen ansiomitalin sai luutnantti Hannu Ylistalo Kangasalta.
Piirin kultaisen ansiomitalin sai kapteeni Veli-Matti Puranen Tampereelta ja piirin hopeisen ansiomitalin luutnantti Jussi Muranen Kangasalta.
Jaakko Lampimäki
Puolustusministerin
myöntämät huomionosoitukset:
RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera,
RUL am sk:
kapt Raimo Hemmilä, Kangasala
kapt Jarmo Kalli, Ikaalinen
kapt Timo Vähätalo, Ikaalinen
RUL:n kultainen ansiomitali, RUL am:
ylil Lauri Inna, Sastamala, ei paikalla
ltn Joni Liukkonen, Ikaalinen
RUL:n liittohallituksen myöntämä:
RUL:n pronssinen ansiomitali,
RUL pram:
ltn Hannu Ylistalo, Kangasala
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
hallituksen myöntämät:
piirin kultainen ansiomitali, PirRup kam:
kapt Veli-Matti Puranen, Tampere
piirin hopeinen ansiomitali, PirRup ham:
ltn Jussi Muranen, Kangasala

Malja Marskille, palkitut yhteiskuvassa.
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Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Jaakko Lampimäki, 1. varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Kauppaa käydään, mutta
kaikki Suomessa ei ole kaupan
Kansallinen työllisyyskatastrofi ja talousahdingossa kippuroiminen ovat
perusosa uutisankkureiden päivittäistä
leipätekstiä ja mantraa. Suomea myydään kovaa kyytiä palasina ulkomaille ja talouden rakenteita ajetaan alas.
Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen reunaehtoineen näyttää poliitikoilta kestävän tuskastuttavan kauan,
vaikka edessä on näkyvissä kansallinen
hätätila. Aivan kaikki ei kuitenkaan
ole kaupan, vaikka markkinatalous sanoisi mitä.
Kauppaa silti käydään koko ajan pyhilläkin asioilla. Maa-alueiden, osakkeiden ja yritysten myyminen ulkomaalaisille on ollut mahdollista jo
vuosia. Jotkut ovat tarttuneet tilaisuuteen ja investoineet lain sallimissa
puitteissa, ketkä ketunhäntä kainalossa – toiset reilun pelin hengessä sijoittamalleen pääomalle tuottoa odottaen.
Tiettyihin poliittisiin päätöksiin on
onneksi jo havahduttu kantapääopin
kautta: venäläiset ovat ostaneet lähinnä strategisesti tärkeitä maa-alueita ja
asiaan on jouduttu säädösteitse puuttumaan; Australiaan taas meni valtiollinen sähköverkko ja käyttömaksun korotuksesta saamme jo pian tuta
isännän äänen; Microsoft puolestaan
potki pellolle koko osaavan henkilökunnan, kun laitemyynnin odotusarvo ei tuonutkaan ennenaikaisesti kaavailtuja tulovirtoja...
Suomalaiset ovat toki aina selvinneet vastoinkäymisistä voittajina.
Mainioita oivalluksia ja pikku esimerkkejä löytyy vaikka kuntapolitiikan kukkasista: Valkeakoskea
markkinoitiin taannoin yrittäjille,
että ”ajattele nenääsi pitemmälle”
– tehtaanpiiput tupruttivat ja sellu
(raha) haisi. Muutostuulien jälkeen
tehdas sulki ovensa ja nyt samaa asiaa markkinoidaan ”mansikkapaikkana”, kun ei haise enää! Pitää osata
ajatella myönteisesti!
Muutamat kansanedustajat ovat
ottaneet hampaisiinsa päivittäistavaraketjun, joka heidän mielestään loukkaa
suomalaista tuotantoa markkinoinnillaan. Lähes suomalainen tuote ei ole
kotimainen eikä sitä voi kotimaisena
mainostaa, he sanovat. Kuluttajavalistus lienee paikallaan, kun taistellaan
suomalaisen työn pysyvyydestä ja
omien kansalaisten hyvinvoinnista. Toisaalta tulee muistaa
myös ulkomaisten liikeketjujen työllistävä vaikutus
Suomen markkinoilla.
Kaikki ei ole aivan niin
suoraviivaista.

Yritysmaailmasta on helppo hypätä
haalarihommiin eli opinahjoon, jossa
kasvaa tulevia kykyjä isänmaan iloksi. Tarkoitan teekkariperinnetapahtumaa ja TTY:n uutta rehtoria Mika
Hannulaa, joka esimerkillisenä reservin upseerina etunenässä uhmasi Tammerkosken hyistä virtaa ja kastautui
kylmyyteen – useasti!
Teekkarit ovat taloustietoisina pilkkoneet haalarinsa mainospaikoiksi ja
keräävät siten varoja itse pukineeseen
ja opintoihinsa kuuluviin rientoihin.
Niinpä ei ole ihme, että kyseisessä tilaisuudessa RUL:n entisen puheenjohtajan persuuksissa saattoi lukea kissankokoisesti ”Kiss my S”.
Lähes kaikki on meillä kaupan!
Ja sitten vakavampaan asiaan eli niihin seikkoihin, jotka pitävät meidät
kiinni juurissamme:
Suomi maana, kansana ja kielialueena on marginaalinen, silti suvereeni ja itsenäinen. 100-vuotinen arvo
ei ole myytävänä. Perinteet ja perintö
suomalaisuudesta kumpuavat kansanhistoriasta, joka sekään ei ole myytävänä. Veteraanien perintö Suomesta ei
ole myytävänä eikä suomenkieli. Vakaumus: koti, uskonto ja isänmaa ovat
hyviä peruskiviä myös tulevaisuuteen.
Arvopohjalla maata on aikoinaan rakennettu onnistuneesti, kun on pidetty jalat maassa ja tolkku päässä.
Vaikka joitakin syviä haavoja ja pieniä
naarmuja valtiomme on matkallaan
kohdannut, isot asiat pysyvät ja
paranevat. Nauttikaamme niistä
kansalaisina ansaitusti ja tasapuolisesti.

Suomen suvi on kauneimmillaan, keskikesän luonto hehkuu värikylläisenä
ja lämpö hivelee talvenkalventamaa
ihoa. Uudet perunat porisevat kattilassa ja grilli sihisee lupaavasti terassilla. Mikä onkaan suomalaisen ollessa,
kun pääsee kerran vuodessa lompsaisemaan itsensä parhaaseen kesälomatunnelmaan, jos siis ei vesisade rummuta
taukoamatta kattoa eivätkä hyttyset
inise korvan juuressa. Suotavaa olisi,
että lämpötilakin pysyisi ainakin 18
asteessa.
Sadepäivän sattuessa kannattaa
mennä tutustumaan vaikka museoiden tarjoamiin monipuolisiin näyttelyihin tai uppoutua mielenkiintoisen
romaanin tai elämänkerran vietäväksi.
Minä olen varannut kesälomalukemistokseni Suomen marsalkka Mannerheimin elämästä kertovaa aineistoa. Toki
museolaisen lomareitille aina muutama mielenkiintoinen museokohdekin
mahtuu. Viime kesänä Turun linnasta jäi vielä osa kiertämättä ja Aurajoen
varrella sijaitsevassa Apteekkimuseossa
on aina mukava poiketa ihmettelemässä rohtoyrttejä. Myös ihan lähiseudulta löytyy mielenkiintoinen Postimuseon Salaista jääkäripostia -näyttely,
joka kertoo jääkäreistä uudesta näkökulmasta, kirjeiden ja päiväkirjojen
avulla. Hämeen linnassa pääsee aitoon
ritaritunnelmaan Heavy Metal aseita ja
haarniskoja -näyttelyssä. Näyttely antaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua
1500–1700-lukujen haarniskoihin,
jotka kantavat taistelujen jälkiä ja ovat
metallikäsityön taidonnäytteitä.

Hyvää kesää kaikille!

Kerro piirilehdessä oman
yhdistyksesi toiminnasta

ja uusia kirjoittajiakin on ilmaantunut. Tästä johtuen, karsintaakin joutuu välillä tekemään. Tämä on tietysti harmillista. Tästäkin lehdestä
jäi muutama ihan mielenkiintoinen
tarina odottelemaan seuraavan lehden
ilmestymistä. Kannustan kuitenkin
edelleen teitä kaikkia tuottamaan materiaalia lehteen siitä huolimatta, että
juttu saattaa tilanpuutteen vuoksi jäädä julkaistavaksi myöhempänä ajankohtana. Jos huomaat, että omasta
yhdistyksestäsi ei juttuja lehdessä ole
pitkään aikaan näkynyt, niin korjaa tilanne. Yksi hyvä kuva ja kuvatekstikin
siis riittävät. Seuraava lehti on taas ns.
syyskokousnumero ja muistutankin,
että yhdistysten ilmoitukset julkaistaan lehdessä aivan ilmaiseksi. Lisäksi
muitakin toiminnasta kertovia ilmoituksia ja merkkipäivätietoja otetaan
ilolla vastaan.
Hyvää kesää!

On ollut ilahduttavaa, että tämän
piirilehteemme aineistoposti on alkanut täyttyä tavallista runsaammin

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

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

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

TTY:n tuore rehtori
Mika Hannula valmistautuu tuotantotalouden
mainoshaalareissaan
kevään 2016 teekkarikasteeseen.

Pirkan Viesti 3

Keskikesän lämpöä ja
taivaansinisiä ajatuksia

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI
2016
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Kangasalan Reservinaliupseerit – Reserviläiset ry

juhli 60-vuotista taivaltaan Kangasalan Nuorisoseuran Pirtillä

Lippu poistuu. Kuvat: Sirkka Ojala ja Jorma Laakso

Juhlapäivä aloitettiin 21. toukokuuta
seppeleenlaskulla sankarihaudalle kunniavartioiden, Suomen lipun airuineen
sekä yhdistyslipun kunnioittaessa tilaisuutta. Seppeleen laskivat yhdistyksen
puheenjohtaja Raimo Koivisto ja varapuheenjohtajat Heikki Lahtinen sekä
Erkki Leppänen. Hartauden piti seurakunnan hallintokappalainen Henri
Lehtola painottaen puheessaan reser-

vin tärkeyttä, ei ainoastaan reserviläisten
vaan myös kaikilla elämän aloilla.
Pääjuhlan alkaessa iltapäivällä Nuorisoseuran talo täyttyi iloisista juhlijoista ja
onnittelijoista. Juhla alkoikin lippujen komealla sisääntulolla ja ilmavoimien neljätoistamiehisen sotilassoittokunnan soittaessa fanfaarin ja lippulaulun. Yhdistyksen
puheenjohtaja Raimo Koiviston tervehdyspuheen jälkeen Markku Pirinen ker-

toili vapaamuotoisesti yhdistyksen historiasta. Samalla taustalla pyöri videoesitys
Honkaniemen rakennusvaiheista vuosilta
1959–1960. Esityksen päätteeksi näytettiin kuvia alueen nykytilasta.
Juhlapuhujaksi oli saatu Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Pertti
Posti. Hän toi puheessaan esiin muun
muassa miten yleinen asevelvollisuus ja
sitä kautta muodostunut laaja ja osaa-

va reservi on valtava voimavara niin
maanpuolustukselle kuin yhteiskunnan turvallisuudelle. Posti toikin esiin,
että 230 000 henkilön sodan ajan joukoistamme vain neljä prosenttia on ammattisotilaita ja loput reserviläisiä. Postin mukaan viime keväänä lähetetty
Reserviläiskirje osoitti myös maamme
rajojen ulkopuolelle, että Suomella on
900 000 hyvin koulutettua ja vahvan
maanpuolustustahdon omaavaa reserviläistä käytössään jos tilanne sitä vaatii.
Posti korosti, että suurella koulutetulla reservillä on myös yhteiskunnallista
vaikuttavuutta monella muullakin kuin
sotilaallisen maanpuolustuksen osa-alueilla. Postin mukaan asevelvollisten koulutuksen tuottama osaaminen ja johtamistaidot ovat olleet varmasti osana
monen arkipäivän turvallisuustilanteen
ja onnettomuuden ratkaisemisessa. Tästä hän mainitsi esimerkkinä ensiaputaidot, organisointikyvyn onnettomuus- ja
kriisitilanteessa, erätaidot, suunnistamisen taidon ja itsepuolustuksen. Postin
mukaan myös asevelvollisuuden suorittamisella on positiivisia vaikutuksia syrjäytymisen ehkäisemisessä, fyysisen kunnon ylläpidossa ja sosiaalisten taitojen
kehittymisessä. Puheessaan apulaiskomentaja käsitteli myös hybridiuhkia ja
Nato-jäsenyyttä.
Sotilassoittokunta esitti illan aikana musiikkikappaleina muun muassa
Muistoja Pohjolasta, Tervehdys hämäläisille ja marssisikermän Jääkärin morsian.
Huomionosoitusten jaon suorittivat
Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Moijanen ja puheenjohtaja Raimo Koivisto. Juhlakahvitusten ja
yleisen seurustelun jälkeen juhla päättyi
lippujen poistumiseen sekä perinteiseen
yhteislauluun Kesäpäivä Kangasalla.
Juhla koki harmittavan takaiskun,
kun yhdistyksen ainoa vielä elossa oleva perustajajäsen ja entinen puheenjohtaja Lasse Hiitelä oli edellisenä päivänä
saanut äkillisen sairaskohtauksen ja joutunut sairaalahoitoon. Näin ollen juhlayleisö ei päässyt nauttiman hänen tarinoistaan vuosikymmenten takaa.
Katsaus
yhdistyksen historiaan
Yhdistys perustettiin 12. helmikuuta
1956 Kangasalan Nuorisoseuran talolla,
jossa paikalla oli 28 innokasta ja maanpuolustustahtoista henkilöä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Vikke
Viitanen ja kokouksen sihteerinä toimi
Lasse Hiitelä.

Yhdistyksen historiasta kertoi eloisasti sotilasmestari Markku
Pirinen.

Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Pertti Posti toi puheensa aluksi terveiset Pirkanmaan maakuntakomppanioiden
harjoituksesta, jota hän oli ollut seuraamassa ennen juhlaa.
Juhlassa palkitut.
Pirkanmaan reserviläispiirin standaari:
Antila Touko ja Laakso Jorma.
Standaari ”Maanpuolustus Peruskalliomme”:
Antila Kalle, Harmainen Lauri ja
Köntti Harri.
Pirk. res. piirin kultainen ansiomitali:
Hiltunen Väinö, Munne Pertti ja
Virtanen Tapani.
Pirk. res. piirin hopeinen ansiomitali:
Antila Tuomo, Haapanen Markku,
Hukka Jari, Lahtinen Heikki,
Leppänen Erkki ja Nurminen Reima.
Pirk. res. piirin pronsinen ansiomitali:
Köntti Heimo
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Yhdistyksen toiminta lähti varsin nopeasti käyntiin urheilutoiminnalla ja
kunniavartiotehtävillä. Naisjaosto aloitti tukitoimintansa 1958 Hilkka Antilan
johdolla hankkien moninaisten tapahtumien kuten muotinäytösten järjestämistuloilla yhdistykselle oman lipun ja astiastot majalle ja paljon muutakin. Jaosto
valitettavasti päätti toimintansa vuoteen
1999.
Vuonna 1958 ostettiin maanviljelijä
Vihisen maista rantatontti Honkaniemi
Mutikon kylästä johtokunnan jäsenten
omavelkaisilla takauksilla ja jo seuraavana vuonna aloitettiin ratasaunan ja isonmajan rakentaminen talkoovoimin. Tarvittavat hirsitukit saatiin lahjoituksena
maanomistajilta ympäri kuntaa. Isonmajan vihkiäisiä vietettiin kesällä 1960.
Lisämaata hankittiin 1966 ja 1967 1968 rakennettiin kaksi niin sanottua
tuplalomamökkiä ja uusi iso rantasauna vuonna 1978. Saunarakennuksessa
on kaksi erillistä saunaa, iso ja pieni sekä
pesu- ja pukuhuone.
Honkaniemen alueelle on rakennettu
vuosina 1981–1983 myös perinnekorsu
Jukola juoksuhautoineen. Korsun suunnittelusta vastasi rakennusmestari Kauko Ilonen.
Honkaniemen rakennuksia ja alueen
ympäristöä (alue n. 7000m2) on kunnosteltu jatkuvasti, jotta se edes jollain
lailla vastaisi nykyihmisten tarpeita. Ylläpito vaatiikin paljon työtä ja talkoita,
joista vastaa lähinnä yhdistyksen hallitus
vahvistettuna noin kymmenellä aktiivijäsenellä.
Vuonna 1987 ostettiin oma toimisto- ja kokoustila Kangasalan keskustasta yhdessä upseeriveljien kanssa,

Mukaan saatiin myös sotaveteraaniyhdistys.
Honkaniemen ylläpidon lisäksi tänä
päivänä toiminta keskittyy yhdistyksessä ampumaurheiluun ja jotospartioihin
sekä kunniavartio- ja sotaveteraaniperinnetyöhön. Kerran vuodessa joulun alla
järjestetään perinteiset joulutulet perhetapahtuma Liuksialan kappelilla yhdessä upseerikerhon, seurakunnan ja Liuksialan Kartanon kanssa. Tapahtuma on
jo vuosia kerännyt paikalle keskimäärin
noin 200 henkilöä. Ensimmäiset viralliset joulutulet järjestettiin Lihasulasäätiön metsässä 1988. Tulien ”isänä”
voidaan pitää res. kapteeni Risto Mattilaa, joka oli kuullut Kainuun metsästäjien vastaavanlaisista perinteistä. Sana
Kangasalan tulista levisi sangen nopeasti
muihin yhdistyksiin ja nykyisin joulutulet syttyvät yhdistyksissä ympäri maatamme.
Uutta verta
kaivataan mukaan toimintaan
Edellä mainittujen lisäksi kaikki muu
toiminta on enemmän satunnaista kuten
esimerkiksi leikkimieliset perheille suunnatut maastoretket tehtävärasteineen.
Kipeä tarve olisikin saada yhdistykseen
nuorehkoja maanpuolustushenkisiä ja
idearikkaita miehiä ja naisia, jotka ottaisivat vetovastuuta vanhalta kaartilta. He
saisivat ehkä myös omalla toiminnallaan
houkuteltua uutta aktiivista jäsenistöä
mukaan maanpuolustustoimintaan ja
jatkamaan ja uudistamaan yhdistyksen
toimintaa entistä paremmaksi.
Jorma Laakso

Hengellinen palsta
Arvoja ja valintoja
Ihmisen elämässä on paljolti kysymys
siitä, miten arvot ohjaavat valintojamme. Jokaisella meistä on elämässämme
asioita, joita pidämme tärkeinä: koti,
ystävät, työ, terveys, raha jne. Tutkijat
ovat erottaneet toisistaan eletyn ideologian ja älyllisen ideologian. Älyllinen
ideologia tarkoittaa arvorakennelmaa
(usein poliittisia, uskonnollisia tai filosofisia ajatus- ja aatejärjestelmiä), joita
älyllisesti muokataan ja rakennetaan.
Eletty ideologia taas on enemmän sellaisia arvoja, joita voisi kutsua terveeseen järkeen tai arkiviisauteen pohjaaviksi. Jos arvomme ovat ristiriidassa,
syntyy ihmisten/ihmisten ja ratkaisujen/ratkaisujen välille ristiriitaa, jonka
pyrimme (useimmiten selittelemällä,
vähättelemällä tms.) ratkaisemaan. Arvot ohjaavat valintojamme jokapäiväisessä elämässä, ja valintamme kertovat
arvoistamme.
Kaikki eivät kuitenkaan voineet valita, mitä tehdä, minne mennä, mihin
osallistua. Oli pakko lähteä, sisimmältään epävarmana, arkana, tietämättä
mihin mentiin. Oli pakko tuntea surua
kotiväen jättämisestä, oli pakko uhrata kalliita nuoruuden vuosia pakkasen
kohmettaessa metsässä, alituisesti epävarmana: vilahtiko tuolla joku, kuulinko rasahduksen, alkaako hyökkäys,
palaanko koskaan kotiin? On aivan
turha väittää, että sellaista elämää elää
täysin vapaaehtoisesti, iloisin sydämin.
Ja toisaalta on myös täysin turhaa väittää, etteivät pyhät arvot myös sisäisesti siihen kehottaneet: kantamaan oman
osansa, jaksamaan, uskaltamaan.

Käyn usein kodeissa työni puolesta.
Monessa olohuoneessa näen arvokkaita esineitä: mitaleja ja pokaaleja urheilukisoista, syntymäpäivinä saatuja standaareja hyllyllä, kunniakirjoja
kehystettyinä. Usein ne ovat pölykerroksen peitossa. Pohdin: jos nuo arvoista kertovat esineet pölyttyvät, pölyttyvätkö myös niihin liittyvät arvot?
Onko vaikkapa isänmaallista se, että
jättää omaan kiireeseensä vedoten toisen ihmisen ilman apua? Eikö isänmaa
koostu meistä ihmisistä, ja arvojen tulisi elää tässä, arjessamme? Tarvitsemme arvoja juuri eletyn ideologian kohdalla. Älyllinen ideologia kun loistaa
enemmän vain juhlapuheissa. Vain
eletyn ideologian kautta Jumalan rakkauskin pääsee keskellemme.
Antero Eskolin
Johtava kappalainen
Tampereen Eteläinen seurakunta

Lotta Eira Laalahti
95 vuotta 28.7.2016

Eira tarjoaa iltapäiväkahvit ystäville ja maanpuolustuskumppaneille
28.7. klo 15–18 Kahvila Willa Violassa,
Juhlatalonkatu 4, Tampere.

Lämpimästi Tervetuloa!
Mahdolliset muistamiset Pirkanmaan
Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n tilille:
Nordea FI34 2046 1800 1368 89, maksuviite: Eira 95 vuotta.
Tasan kello kaksitoista laskettiin seppele Kangasalan sankarihaudalle.

Pirkanmaan reserviyhdistysten jäsenet!
Vaikka et omistaisikaan ampuma-asetta, Sinulla on mainio tilaisuus tulla

Ampumaan Satakunnan lennoston ampumaradalle:
Pistoolilla ma 22.8.2016 klo 17.00
Kiväärillä ti 23.8.2016 klo 17.00
Perusaseistuksena ovat 22 ja 9 mm:n pistoolit ja 7,62x39 reserviläiskiväärit.
Ilmoittautumisen yhteydessä voit tiedustella ampumismahdollisuutta
myös perinnekiväärillä (m/39 7,62x53R).
Perusammunnan patruunakulujen kattamiseksi perimme illalta 10€.
Kumpaankin tapahtumaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.8.2016 sähköpostilla: arto.teittinen@yhkodit.fi.
Kerro ilmoittautuessasi, kumpaan iltaan osallistut vai osallistutko kumpaankin.
Kerro myös, minkä reserviyhdistyksen jäsen olet.
Ilmoittautumisen yhteydessä saat tarkemmat ohjeet.
Lisätietoja antaa myös hannu.wirola@kolumbus.fi.
Juhlassa esiintyi Ilmavoimien soittokunta, johtajanaan kapteeni Raimo Ovaska.

Pirkan Viesti 3

2016

Ampumaillat järjestää Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta

6

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset liikkeellä

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset avasivat kesäkauden 8. kesäkuuta Tampereen Reserviläisten majalla Sillanpäässä Matalajärven rannalla. Kesän alku näyttäytyi tuulisena ja vähän viileänä, mutta se ei haitannut lämmintä tunnelmaa.
Makkaranpaisto onnistui takan hiilloksellakin oikein hyvin. Viisitoista reipasta naista nautti illasta ja yhdessäolosta. Erittäin mukavaa oli kun saimme toivottaa uuden jäsenen Minna Jokelan mukaan porukkaan. Minna innostui naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä maastoratsastuksen parissa, jota hän on harrastanut Niinisalon varuskunnan
tallien hevosilla. Tekstit: Tiina Kokkola, kuva: Kati Miller.

Päivi Mäkinen huolehtii Tampereen Seudun Reserviläisnaisten liikunnasta ja kunnon kohotuksesta. Hänen
toimestaan järjestyi 1. kesäkuuta tilaisuus Kangasalan
Kyötikkälässä, jossa kolme rohkeaa naista uskaltautuivat
mittauttamaan kuntoaan Cooperin testissä. Kaikkien tulos
naisten taulukossa oli hyvä. Kuvassa: Maritta Moisio, Mervi Rajamäki ja Päivi Mäkinen.

Perinteiseen tapaan TSRN:n naiset reippailivat Tampereella Likkojen lenkillä. Tällä kertaa osallistujia oli tavallista vähemmän, mutta sitäkin sisukkaampi trio oli matkassa: Leena Jokiluoma, Hannele Heino ja Päivi Mäkinen.
Päivi Mäkinen osallistui MPK Satakunnan järjestämään Naisten ampuma- ja asekoulutukseen Huittisissa 14. toukokuuta. Kurssille osallistui noin 30 innokasta naista. Kannattaa tutustua MPK:n kursseihin laajemminkin, jos oman
alueen kursseilta ei löydy itselle sopivaa koulutusta. Päivi innostui lajista ja aikoo osallistua kakkoskurssillekin heinäkuun lopulla.

Patruunoista –
uusista, vanhoista ja tyhjistä rasioistakin
Onko haltuusi jäänyt vanhenemaan patruunoita, joita et aio enää ampua? Kuranteille patruunoille olisi käyttöä reserviläisten ammunnoissa. Vallankin
perinneaseammunnoissa kaliiperivalikoima on melkoinen ja vähemmän käytettyjen kaliiperien saatavuus heikkoa ja/
tai hinnat taivaissa. Entäpä epäkurantteja patruunoita, joissa voisi olla aineksia
uudelleen lataamiselle? Olisiko tullut
säilytetyksi vanhoja patruunarasioita,
vaikka tyhjiäkin? Tutkijoita ja museoita
kiinnostaisi!
Ikääntynyt patruuna saattaa näyttää
päällisin puolin ihan kurantilta, mutta
voi kätkeä ongelmia, jopa vakavia vaaroja. Joistakin nallityypeistä sytytysmassa vähitellen hajoaa eikä enää sytytä tai
sytyttää ruudin viiveellä. Virheettömän
näköinen messinkihylsy on saattanut
haurastua vanhetessaan tai moneen ker-

taan ladattuna/ammuttuna. Tällainen
saattaa haljeta tai katketa ammuttaessa,
jolloin pienet metallisirut ja palokaasut/hiukkaset asekonstruktiosta riippuen
voivat vaarantaa jopa silmät. Ruuti niin
ikään hajoaa vähin erin, toki hitaasti,
mutta voi syntyä alilataus. Ruudin paakkuuntuminen puolestaan muuttaa mm.
palonopeutta arvaamattomaksi ja tekee
patruunasta vaarallisen. Patruunan kemiallisesti eriarvoiset metallit altistavat
korroosiolle. Teräskammassa säilyttäminen lisää korroosiota. Vaikka varsinaista
vaaraa ei aina olisikaan, korroosiosta röpelöinen tai messinki-kupari-homeisen
hylsyn tai luodin pinta sisältää muun
muassa hiovia oksideja, jotka eivät ole
hyväksi niin patruunapesälle kuin piipullekaan. Epäkuranttia, vähänkään
epäilyttävää patruunaa ei siis tietenkään
pidä ampua.

Epäkurantteja patruunoita ei kuitenkaan pitäisi umpimähkään toimittaa
hävitettäviksi, sillä keräilijöitä/museoita
saattaa kiinnostaa ja uudelleenlatauksessa vanhaakin materiaalia voidaan usein
käyttää hyväksi. Purkuluoti on melkein
aina käyttökelpoinen ja haulit voi valaa
vaikkapa revolverin patruunan tai suusta ladattavan mustaruutiaseen luodeiksi
tai jopa käyttää sellaisenaan – haulikon
patruunan lataajafriikkejäkin on. Harvinaisten messinkihylsyjen elinkaarta
voidaan pidentää hehkuttamalla. Vain
kokeneen lataajan on syytä hoitaa patruunoiden purkaminen. Hänellä on
osaamisen ohella asianmukaiset purkuja suojavälineet. Purkujätteet on hoidettava hävitykseen viranomaismääräysten
mukaisesti, sillä toimimattomaksi jääneen patruunan nallissa saattaa olla jäljellä sytytysmassaa, vaikka nallissa selkeä
iskurin kuoppa olisikin.
Vanhoille patruunarasioille ja -pakkauksille on nyt kysyntää – tyhjinäkin.
Niille kun ei säilytystarvetta juuri ole ollut. Muutama aktiivinen reserviläinen

on tehnyt mittavan tutkimustyön dokumentoimalla valtavan määrän Suomessa
käytettyjä patruunoita. Perusteoksiksi
on syntynyt joukko hienoja julkaisuja.
Täydennystyö on parhaillaan käynnissä
ja työtä riittää, sillä erään arvion mukaan
erilaisia standardipatruunoitakin olisi
maailmassa ainakin 20 000 ja ns. villikissat mukaan lukien paljon enemmänkin. Pirkanmaan reserviläisille on esitetty toivomus avusta tutkimusmateriaalin
löytämiseksi. Vanha repaleinen pahvirasia saattaa vaikuttaa mitään sanomattomalta roskalta, mutta voi olla alan tutkijalle juuri se puuttuva palapelin osa.
Ota patruuna-asioissa yhteyttä:
hannu.wirola@kolumbus.fi
Hannu Wirola
kapteeni reservissä
Kirjoittaja on ampuma-asekouluttaja
ja Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunnan jäsen
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Reserviläispiirin kevätkisan voitto Tampereelle

Lavajärven Jussi Saarelan tyylinäyte kasapanoksen heitosta.

Virtain reserviläisten järjestämä Pirkanmaan reserviläispiirin kevätkisa käytiin
Virroilla keskiviikkona 11. toukokuuta.
Kilpailu oli järjestyksessään kolmas eli
perinteeksi muodostuva. Kilpailupaikkana oli Marttisen saari, jossa on mm.
vanha kenttälinnoitusalue, kanavamuseo, metsäkämppä, sotaveteraanien museohuone sekä suosittu Nuorisokeskus
Marttinen. Näihin historiallisiin puitteisiin oli saatu rakennettua hieno rata.

Noin 1,5 kilometrin pituiselle Herraskosken kanavan ja Herraskosken väliselle alueelle oli sijoitettu seitsemän tehtävärastia. Ammunta suoritettiin Eko
Aims aseilla. Rastitehtävistä vaativimpia
oli arvomerkkien ja aselajien tunnistus.
Tätä varten virtolainen Kirpputori Kasarmi oli lainannut eri aselajit ja sotilasarvot käsittävän taulun, josta piti tietää
sotilasarvoja ja aselajeja. Tiedettävänä
oli muun muassa ortodoksi sotilaspap-

Partiot yhteiskuvassa. Tampereen Reserviläisten kisan voittajien (vas.) Janne Reinolan ja Juha Moijasen hymy oli herkässä.

Hämeenkyrön Jarmo Valkama puita tunnistamassa.
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Kasapanosrastin ”maalimiehet”.

pi ja kenttätykistön eläinlääkintäeversti.
Muilla rasteilla oli muun muassa etäisyyden ja painon arviointia, ajanottoa,
puiden tunnistamista ja kasapanoksen
heittoa kk-pesäkkeeseen. Huomiokykyä
arvioitiin vielä makkaranpaistopaikallakin, kysymällä montako tuhtoa on tehtäväradan varrella sijaitsevan kanavamuseon luona olevassa kirkkoveneessä.
Kaunis sää oli houkutellut paikalle
vain neljä joukkuetta, mutta se ei kil-

pailun jännitystä lieventänyt. Reilun parin tunnin jälkeen kilpailun voittajaksi
selvisi Tampereen Reserviläiset, joka sai
kiertopalkinnon haltuunsa ensi kevääseen saakka. Ammunta ja kasapanoksen
heitto olivat voittajien valtteja – eli ihan
kelpo lajit ratkaisivat mestaruuden. Ensi
vuonna kisataan siis Tampereella!
Jussi Mäkitalo

Ikaalisten Kari Ketola ja Jussi Luomahaara rastilla etäisyyttä arvioimassa. . Rastimiehenä virtolainen
Paavo Mikkola, joka on moninkertainen piirin ja liiton mestari kenttäammunnassa kuudella eri vuosikymmenellä.

Virtain sotaveteraanien museohuoneessa oli kilpailijoille monenlaista nähtävää omaa vuoroa
odotellessa.
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Kannen valokuva:
TURPO-tietokilpailijat pääsivät vierailullaan tutustumaan myös Panssariprikaatin
simulaattorihalliin.

Kuva: Sirkka Ojala
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

Hämeenkyrön Maanpuolustusnaisten rastilla tunnistettiin ruoka-aineita Elina Paukkusen johdolla. Aineita tutkivat Aulis Toivola ja Ilari
Sorsa. Kuvat: Vesa Rappu

Kevätyö koukattiin Hämeenkyrössä
Hämeenkyrön-Viljakkalan
rajamailla Lintuharjun maastossa jotosteltiin
tämänvuotinen Kevätyön Koukkaus.
Järjestelyistä vastasivat Hämeenkyrön
Seudun Reserviupseerikerho, Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ja Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset.
Reitti kulki osittain Pirkan uraa pitkin
kuivalla kankaalla, mutta taisi jalkine
hiukan kastua Ahvenusjärveä kierrettäessä. Rastitehtävät eivät tällä kertaa olleet kovin sotilaallisia, mutta kuitenkin
monipuolisia. Mukana oli perinteistä
ammuntaa, kasapanoksen heittoa, ensiapua sekä vanhemman aseen käsittelyä.
Tunnistustehtävässä yritettiin ratkoa eri
ruoka-aineiden koostumusta ja nimetä ne oikein. Tehtäviä oli reitin varrella
yhteensä 13. Viimeisenä ollut ammuntarasti jouduttiin jättämään pois laskuista aseen rikkoutuessa kesken kisan. Kelit
suosivat jotosta ja yörastilla pulinaa riitti
perinteiseen tapaan aamutunneille asti.
Leikkimieliseen kisaan osallistui 12
partiota. Voittajaksi suoriutui pisteen
erolla Pirkanmaa 1. jonka muodostivat
Petteri Mattila ja Jari Puustinen. Kakkosena oli partio Pinsiö II jossa mukana olivat Aulis Toivola ja Ilari Sorsa.
Kolmantena myös pisteen erolla par-

tio TRES miehistöllä Tero Ahtee, Niilo Mansikkamäki ja Henry Immonen.
Kiitokset kaikille partioille osallistumisesta ja kiitokset myös rastihenkilöille.

Ari Paukkunen

Ammuntarastia hoitelivat Juhani Ahola ja Jorma Heikkinen vuosien rutiinilla. Kuvassa
Jorma Heikkinen.

Pirkan Viesti
myös Facebookissa!

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2016:

N:o

Aineisto

Ilmestyy

3
4
5

10.6.
12.9.
1.12.

8.7.
7.10.
22.12.

Ensi vuonna kisaillaan Ikaalisissa samaan aikaan eli äitienpäiväviikonloppuna. Tervetuloa kaikki mukaan rentoutumaan keväiseen metsään.

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

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!
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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
MPK:n Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikön
syksyn 2016 kursseja
19.ͳ20.8. SUVIYÖN JOTOS
• hyvähenkinen kevyehkö paikallisjotos
Teiskossa Vattulan luonnonsuojelualueella.
Kurssilla harjoitetaan sotilaallisia ja kansalaistaitoja.
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 KANGASALA
• kurssilla perehdytään reserviläistoimintaan
ja MPK:n koulutustarjontaan. Kurssi soveltuu RUK:n käyneille vänrikeille.

Nokian Reserviupseerien puheenjohtaja Erkki Asmala ja Hämeen maanpuolustuspiirin
piiripäällikkö Matti Eskola sekä Martti Jaatinen ovat tyytyväisiä lahjoituksen kohteeseen.
Kuva: Kristiina Jaatinen.

2.ͳ4.9. SISSIRADISTIHARJOITUS
• kurssilla kerrataan sissiradistitaitoja ja
harjoitellaan käytännön toimintaa partio- ja
tukiasemissa.

Upseereilta 815 euroa
johtamiskoulutukseen
Nokian Reservinupseerit juhlivat seitsemää vuosikymmentään huhtikuussa. Yhdistys toivoi, että puukkojen ja
puntareiden sijaan juhliva yhdistys haluaa osoittaa muistamiset Maanpuolustuskoulutuksen MPK:n hyväksi.
Kertynyt summa 815 euroa menee nyt
Johtajakoulutuksen täydennyskurssille,
joka pidetään lokakuussa Satakunnan
lennostossa.

27.8. KODIN VARAUTUMINEN
• kurssin tavoitteena on antaa valmiudet
kotitalouden varautumiseen yhteiskunnan
poikkeus- ja häiriötilanteissa mm. perehtymällä kotivaraan ja sähkökatkoihin.

- Tämä lahjoitus on hyvä lisä kurssin
onnistumiselle. Toivottavasti saamme nyt
enemmän kurssilaisia, kun budjettiin tulee
lisärahoitusta, kiittelee piiripäällikkö Matti Eskola Hämeen maanpuolustuspiiristä.
Nokian Reserviupseerit perustettiin heti
sotavuosien jälkeen vuonna 1946. Yhdistykseen kuuluu noin 140 reservin upseeria.
Martti Jaatinen

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 jalka-

väen 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
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.
19.ͳ20.11. ARJEN TURVALLISUUSͳ
KOULUTUS NAISILLE
• kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien
valmiutta selviytyä onnettomuus-, tulipaloja sähkökatkotilanteissa. Kurssilla harjoitellaan kodin varautumista, alkusammutusta
ja hätäensiavun antamista.
LisäƟetoa ja ilmoiƩautumiset MPK:n
koulutustarjonta -sivuilta
www.mpk.fi/Pirkanmaa
TERVETULOA MUKAAN!

MPK:n Maastokurssi Hämeenlinnassa

Jaakko valmistaa keskieurooppalaisen
tyylin aamiaista maastossa; pekonia ja
muna paistetaan kuumalla kivellä.

Viime sateen jälkeen tulleita jälkiä tutkitaan, ja paljonhan niistä voi päätellä jos
malttaa rauhassa tuumailla mitä näkee.

Muna-pekoni-aamiaisen päälle voi ripotella höysteeksi vaikkapa muutaman kuusenkerkän (tai horsmanlehden). Kuvat: Tero Ahtee.
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Kenraali Pajari
1897-1949
• Aunuksen retki 1919 opetti erämaasodankäyntiä. Pohjois-Hämeen Suojeluskuntapiirin koulutuksen Pajari nosti maan huipulle
1930-luvulla.
• Jatkosodan hyökkäysvaihe 1941
Kannakselle toi Pajarille Mannerheim-ristin numero 12.
• Lapin sota, Tornion maihinnousu ja valtaus, Rovaniemen valtaus,
eteneminen Kittilään ja edelleen
Muonioon toivat toisen Mannerheim-ristin 1944.
• Kuoli sydänkohtaukseen työmatkalla Pojanmaalla. Hänet on
haudattu Tampereen Kalevankankaan hautausmaalle sankarihautojen läheisyyteen.
Juhlaväki seurasi tilaisuutta Nokian Reserviläisten majalla Jyräkalliolla. Kuvat: Minna Ala-Heikkilä/ Nokian Uutiset ja Ari Hanttu.

Nokialla seitsemän vuosikymmentä
maanpuolustuksen ja isänmaan hyväksi
Aina se on yhtä juhlavaa, kun maanpuolustusyhdistyksen 70-vuotisjuhlan
alkajaisiksi kajahtaa ”Marsalkan Hopeatorvet.” Huhtikuun kirkkaudessa näin kävi Nokian Reserviupseerien
vuosijuhlassa.
Juhlapuhuja HM Timo Tulosmaa:
”Hämäläisten kenraalissa A.O. Pajarilla
on tähänkin päivään vahva viesti johtajuudesta.” Puheessaan Tulosmaa kiteytti.
- Pajari perusti ratkaisunsa aktiivisuuteen, yllätykseen ja olosuhteiden hyväksikäyttöön. Ratkaisujen piti olla raken-

teeltaan yksinkertaisia, selväpiirteisiä ja
helposti tajuttavia. Käskytyksen tuli olla
selkeätä, kuvasi puhuja Pajarin johtamislogiikkaa.
Moni kuulija taisi miettiä penkissään,
”terveisiä vaan sote-sopan hämmentäjille.” Monet kenraalin viestit palvelevat
edelleen johtajuuden kulmakiviä.
- Pajari sanoi, että sotilasjohtajan tärkeimpiä ominaisuuksia alaisten kohtelussa ovat oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Kurinalaisuus ja järjestys tuli
olla kaikille sama.

- Kenen tahansa johtamistoiminnan
perustana ja viitekehyksenä on johtajan
käsitys ja kuva alaisistaan, Tulosmaa kiteytti johtajuuden profiilia.
Puheessaan hän mainitsi Pajariin viitaten, että ihminen johtaa paitsi käskyillään myös persoonallaan ja kokonaisuudellaan.
- Sotilasjohtaminen jos mikä on ihmisten johtamista; motivointia, taisteluhengen luomista ja ihmisten käsittelytaitoa ääriolosuhteissa. Johtajan harkittu
rohkeus on alaisten arvostuksen perusedellytys, Tulosmaa linjasi.
Vesikriisi opetti Nokialla
Nokian Reserviupseerien puheenjohtaja Erkki Asmala muistutti reserviläisten
mahdollisuudesta olla hyvä apu myös siviilitoiminnassa.
-Seitsemässä vuosikymmenessä maailma on muuttunut rajusti. Tänä päivänä kuitenkin elämää sävyttävät sodat
ja monet turvallisuuteen liittyvät uhat,
pommit räjähtelevät maailman monissa
kolkissa, ihmisten hätä on suuri, turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten määrä
on päivittäisessä uutistarjonnassa.
- Olemmeko voimattomia? Kenties tai
ehkä ei sittenkään. Ihmisen hätää pitää
auttaa, vaikka vain paikallisin ja pienin
keinoin. Omalta osaltaan reserviläisjär-

jestöt voivat olla paikallisesti auttamassa konkreettisissa asioissa. Tästä hyvänä
esimerkkinä on Nokian vesikriisi vuonna 2007, jolloin maakuntakomppanioista saatiin reserviläisiltä apua helpottamaan nokialaisten tuskaa, Erkki Asmala
sanoi juhlan alkutervehdyksessään.
Juha järjestettiin Nokian Reserviläisten
majalla Jyräkalliossa 16.4. Kutsuvieraita
oli paikalla noin 80. Sotilassoittokuntamusiikista vastasi NotreDamnBrass.
Palkitsemiset
Juhlassa muistettiin tunnustuksin seuraavia: Nokian Reserviupseerit ryn: standaari kapt Martti Jaatinen nro 56, kapt
Ilmari Nahkola nro 57, Matti ja Kristiina Keskinen nro 58, Peruskalliomme Maanpuolustusstandaari kapt Pertti
Hartman, Suomen Reserviupseeriliiton
hopeinen ansiomerkki vänr Sanna Sarvijärvi, Pirkanmaan Reserviupseerin
kultainen ansiomitali ltn Erkki Asmala,
kapt Ari Hanttu, kapt Jussi Järvinen,
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hopeinen ansiomitali ylil Kalle Kuosa, ltn Jorma Vuorenmaa, Pirkanmaan Reserviupseeripiirin pronssinen ansiomitali kapt
Riku Elovirta, ylik Markus Miller, vänr
Aleksi Vuorenmaa.
Martti Jaatinen

Isänmaallinen juhlapöytä oli maukas ja sai veden kielelle.

Juhalapuhuja Timo Tulosmaa sai aidot nokialaiset Kontiot Ari Hantulta ja Erkki Asmalalta.

Sykähdyttävää sotilasmusiikkia puhalsi ilmoille nokialaisbändi NotreDamnBrass.
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA
HEINÄKUU–LOKAKUU 2016
HEINÄKUU – Toimisto kesälomalla

lauantaina 3.9.2016 klo 12
LÄHTÖ JA MAALI LAMMINPÄÄN
ULKOILUMAJALLA, YLÖJÄRVELLÄ
U
(Teivon raviradan läheisyydessä)

S
Sarjat
ja matkat:
K
Kuntosarjat 20 ja 9 km
K
Kilpasarjat M Yleinen, N Yleinen ja M 45 20 km
L
Lapset (alle 15v.) 9 km
K
Kävelysarja 9 km myös -sauvoja käyttäen
M
Marssisarja 9 km (M/91 tai vastaava varustus)
O
Osallistumismaksut:
1
12 €, Juoksija-kortilla 10 €, Lasten sarja 0 €
Maksu myös
M

-liikuntasetelillä

 Reitti kulkee kangasmaastossa siten että tap
pahtumaa voidaankin kutsua polkujuoksutapahtumaksi
 Huoltopisteet matkalla sekä sauna maalissa
 Ulkoilumajalla kahvio
 Kilpasarjojen parhaat palkitaan, kuntosarjoissa arvontapalkinnot, Hämeen Hölkän erikoismitali sarjoihin osallistuneille
 Teivon raviradan pysäköintialue Lamminpään ulkoilumajan välittömässä läheisyydessä
Tervetuloa kohentamaan kuntoa hölkkäämällä tai kävelemällä
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri, Pirkanmaan Reserviläispiiri
Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan piiri

Voimassa toistaiseksi
Tampereen Reserviupseerit ry:n Senioreilla on edullinen mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun siten, että
salille voi mennä heti aamusta ja viimeistään klo 14.15, jolloin sovittu etu on voimassa. Kuntosali Albatrossin aukioloajat tällä hetkellä Tullintorilla ovat ma-to 7-21, pe 7- 20, la 9-16 ja su 12-18. Kuntosali
Albatrossissa on monipuolinen liikuntakeskus kaiken ikäisille. Kymmenen käyntikerran kuntosalikortti
maksaa tällä hetkellä 35 euroa. Kortin käyntikerrat tulee käyttää kolmen kuukauden aikana kortin ostohetkestä alkaen. Yhteyshenkilö on Heikki Pekkarinen heikki.pekkarinen@pp.inet.fi tai 0400 833 822.
22.-23.7.
Valtakunnallinen Pioneeri- & Suojelujotos 2016, 22–23.7.2016 Kouvolan Vekaranjärvellä Karjalan
Prikaatin tukemana ja edelleen Pioneeriaselajin 100-vuotisjuhlan yhteydessä Korialla. Kilpailu alkaa
siis hiukan poikkeuksellisesti jo perjantaiaamuna (saa 2 VEH). Hyvin monipuolisia sekä reserviläis- että
kansalaistaitoja sisältävä jotos. Partioiden koko on 3-4 henkilöä. Tämän vuoden partiot ilmoitettiin jo
30.4. mennessä, mutta jos haluat mukaan ensi vuonna, niin ota yhteyttä Tapio Kotipeltoon:
tapio.kotipelto@gmail.com tai 040 413 7832.

ELOKUU
5.-7.8.
Valtakunnallinen ResUL:n ’Syysjotos 2016’, Kainuun Prikaatissa (saa 2-3 VEH). Vuoden 2016 TÄRKEIN
ISO JOTOS; Partioiden koko 3-5 henkilöä. Kaksi sarjaa: Sotilassarja ja Retki-sarja. Tämän vuoden partiot ilmoitettiin 12.6. mennessä, mutta jos haluat mukaan ensi vuonna, niin ota yhteyttä Arto Pyylampeen:
arto.pyylampi@valmet.com tai 040 522 5157.
14.8.
Hämeenpuiston Puistofiesta on sunnuntaina 14.8. klo 11.00-16.00 Tamperelaiset yhdistykset esittelevät toimintaansa tapahtumaan tutustuville, joita viime vuonna oli noin lähes 20.000. TamRU:n paikka on
Tiiliruukinkadun ja Hämeenpuiston kulmauksessa. TamRU:n tapahtuma- pisteen yhteyshenkilö on Tapio
Kotipelto tapio.kotipelto@gmail.com ja 040 413 7832.
19.-20.8.
Suviyön jotos Teiskossa. Hyvänhenkinen kevyehkö paikallisjotos jossa mitataan sotilaallisia- ja kansalaistaitoja. Jotokselle ilmoittaudutaan MPK:n koulutusjärjestelmän kautta: https://mpk.fi/Default.
aspx?tabid=942, Jotos on osallistujille ilmainen. Mpk:n sivuilla on myös lisätietoja tapahtumasta.
Yhteyshenkilö on Jaakko Uusitalo jaakuusi@gmail.com ja 040 822 9429.

SYYSKUU

HENKIINJÄÄMISKURSSI 2 (jatkokurssi)
26-28.8.2016 Pirkkalassa
TAVOITE: Kurssilla opetellaan selviytymään maastossa tilapäismajoituksessa.
ESITIETOVAATIMUKSET: Jonkin henkiinjäämiskurssin suoritus aiemmin
tai vastaavat tiedot ja taidot (mm. tulienteko tilapäisvälinein ja majoittuminen
tilapäistarvikkein, sekä juomaveden puhdistaminen).
SISÄLTÖ: Kurssilaiselta odotetaan perusteiden tuntemista selviytymisestä
suomalaisessa luonnossa. Eli joku henkiinjäämis/eloonjäämis/selviytymis-kurssi
on jo käytynä, taikka vastaavat tiedot ja taidot.
Oletus on että 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 enemmän perusleiri-tyyppinen asioiden opettelu ja harjoittelu kuin mikään nälkävaellus (eikä viikonlopun aikana edes ehtisi tulla kova nälkä).
VARUSTEET: HJ2:lla eli jatkokurssilla toimitaan vähäisillä varusteilla.
Pelikuviona on että osa retkeilyvarusteista on tuhoutunut (esim. tulipalo)
tai kadonnut (esim. vesistöön pudottaessa). Sitten pitää vaan tulla toimeen
niillä mitä on jäänyt jäljelle, tai mitä löytyy maastosta.
Tarkempi vaate- ja varusteluettelo lähetetään ilmoittautuneille
lähempänä kurssia.
ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.ﬁ, kurssi löytyy Pirkanmaan kohdalta.

6.9.
Seniorien saunapäivä (avec) tiistaina 6.9.2016 klo 12 alkaen Siivikkalan majalla. Tarjolla kevyt lounas,
saunomista ja yhteislaulua haitarin säestyksellä. Saunan jälkeen kahvit ja seniorien vuosikokous.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä sekä Pauli Määttäselle sähköpostilla pauli.maattanen@hotmail.com
tai 0400 499 156 että Heikki Pekkariselle heikki.pekkarinen@pp.inet.fi tai 0400 833 822.
14.9.
Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ry järjestää SYYSRETKEN 14.9.2016 Turkuun – Heikkilään ja Pansioon. TamRU:n Senioreita (avec) pyydetään ilmoittautumaan tälle retkelle 31.8. mennessä Pauli Määttäselle sähköposti: pauli.maattanen@hotmail.com tai 0400 499156. Pauli ilmoittaa TamRU:n Seniorit
kootusti Kristina Alholle. Lisätietoja retkestä tiedotetaan elokuun alkupuolella sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla.

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 050 551 4265.
1.10.
Naisreserviläisten toiminnan suunnittelu ja sauna lauantaina 1.10.2016 klo 14.00 Siivikkalan majalla ja
rantasaunalla. Kokoonkutsujana on Elisa Suutari. Ilmoittautumiset ja lisätiedot elisa.suutari@gmail.com
tai 040 777 7543
6.10.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus, Ampumarata ja Siivikkalan maja klo 16.30 alkaen. Uudet
jäsenet kutsutaan tilaisuuteen. Yhteyshenkilö on Tapio Kotipelto 040 413 7832 ja sähköposti: tapio.
kotipelto@gmail.com
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.

HINTA: todennäköisesti 22,00 euroa.
MUUTA: huomaa Henkiinjäämisen teemailta 9.8.
Reservijärjestöjen toimistolla Tampereella.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.ﬁ
LISÄVINKKI: jos viikonlopun kurssit ovat liian leppoisia,
kannattaa hakeutua Ulkoilun Turvallisuuskurssille.
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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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Lippulinna patsaalla.

Muistotilaisuus Marskille Leinolassa
Pirkanmaan maanpuolustusväki on perinteisesti kokoontunut Suomen marsalkka
Carl Gustaf Emil Mannerheimin syntymäpäivänä 4. kesäkuuta pienimuotoiseen
muistotilaisuuteen Leinolaan ja laskenut
seppeleen Mannerheimin patsaalle. Tilaisuuden järjestelijöinä toimivat Tampereen
Kansalaisjuhlatoimikunnan jäsenet.
Tänä vuonna paikalle saapui maanpuolustusväen lisäksi myös runsas joukko lähialueen asukkaita. Tilaisuuden
musiikista vastasivat Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri johtajanaan Pekka
Ahonen. Lisäksi kuultiin kuorolaulua
Mieskuoro Pirkanmiesten esittämänä.
Kuoroa johti Tuomas Laatu.
Puheen piti Tampereen kaupungilta
konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Hän
kertoi puheessaan miten tasan 60 vuotta
sitten 4.6.1956 kalliolle pystytettiin kuvanveistäjä Evert Porilan tekemä Mannerheimin patsas. Patsas on saanut aiheensa taidemaalari Eero Järnefeltin
vuonna 1933 tekemästä maalauksesta
Kenraali Mannerheim vuonna 1918 Vehmaisten sotanäyttämöllä. Yli-Rajala kertoi
miten marsalkka kiikaroi tältä kalliolta,
joka sijaitsee lähes 8 kilometrin pääs-

sä Tampereen keskustasta vuoden 1918
Tampereen taistelua.
Patsas valmistui jo vuonna 1939, mutta
talvisota siirsi sen pystyttämistä. Yli-Rajala kertoi, että alkuperäiseksi pystytyspaikaksi oli kaavailtu paikkaa Tampereen
keskustassa. Koska Mannerheim ei kuitenkaan halunnut, että hänestä paljastetaan näköispatsas hänen eläessään, patsas jäi varastoon vuosikausiksi. Monien
vaiheiden ja poliittisten erimielisyyksien vuoksi patsaan pystytys siirtyi useaan
kertaan ja niin patsas päätyi lopulta Leinolaan. Yli-Rajala totesi puheessaan, että
kiistely patsaan sijaintipaikasta on osa
kansakuntamme historiaa.
Juha Yli-Rajala päätti puheensa Heino
Kasken siniristivala -laulun sanoin: ”Siniristi kun tuulessa hulmahtaa, sekä päivän
kullassa välkkyy heti rinta ja silmäkin riemun saa, sydän lainein lämpimin läikkyy
Siniristi kun viiriksi tunnetaan /itsenäisyyden ja vapahan Suomen maan.”
Hieno tilaisuus oli mukava päättää kauniina kesäiltana yhdessä laulettuun Pirkanmaan Maakuntalauluun ”Kesäpäivä
Kangasalla”
Sirkka Ojala

Puheen piti konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja rukousosuuden piti tuttuun tapaan
rovasti Esa Eerola.

SM-kultaa ja kunniaa Pirkanmaalle
Reserviläisurheiluliiton Perinneaseiden
SM-kilpailut pidettiin 21.-22.5. Mikkelissä, johon osallistui eri puolilta Suomea
160 ampujaa suorittaen yhteensä 526
kilpailusuoritusta.
Pirkanmaan 11 hengen joukkue ampui suorituksensa yksilöinä sekä muodosti lajista riippuen 1-2 kappaletta
kolmen hengen edustusjoukkueita. Pirkanmaalaiset voittivat yhteensä 29 mitalia, joista henkilökohtaisina mitaleina 2
kultaa SE-tuloksin, 5 hopeaa ja 4 pronssia sekä joukkueissa 12 kultaa, 3 hopeaa
ja 3 pronssia.
Henkilökohtaista kultaa Suomen ennätystuloksin ampuivat Eeva-Liisa Isosaari D50- ja Reijo Heikkilä H60-sarjassa lajinaan Perinnepistooli 50 metriä.
Heikkilä sijoittui myös hienosti kolmanneksi Perinnepistooli 25 metriä sarjassa
koulu H60.
- Viimeiset harjoitukset ennen kisoja menivät kotiradalla huonosti ja

ajattelin, että näillä sitä mennään. Kilpailuissa ensimmäinen 15 laukauksen
sarja kulki hienosti ja minulta hävisivät
itselleni asettamani suorituspaineet.
Ammunta oli rentoa ja jälkimmäisellä kierroksella suoritukseni oli vapautunutta. Ammuin toisella kierroksella
10 kappaletta kymppejä ja loput viisi
laukaustakin olivat 8-9 pisteen vauhtia. Tämä oli itseltäni huippuammuntaa tuloksella 284/300 pistettä!, kertoi
Reijo Heikkilä välittömästi voitokkaan
Perinnepistooli 50 metriä suorituksensa jälkeen.
Pirkanmaan joukkueessa ampuivat
edellä mainittujen lisäksi Alalaurila
Timo, Kivelä Timo, Kivijärvi Rauno,
Koivu Eino, Lamberg Juha, Niittymies Arttu, Saarela Mika, Salovaara
Mika ja Seppälä Olli. Kilpailun tulokset resul.fi/tulos/perinnease-2016.
Eeva-Liisa Isosaari

Eeva-Liisa Isosaaren tiukkaa keskittymistä perinneaseiden SM-kisoissa.
Kuva: Kari Nahkuri.
Tuore Suomen mestari Reijo Heikkilä Suomen ennätystaulunsa kera.

Seppeleen laskijoina toimivat Hannu Wirola, Matti J. Mäkelä sekä Tampereen varuskunnan edustaja Satakunnan Lennoston
esikuntapäällikkö.
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Kesäkuun 4. päivän
tilaisuus Kalevankankaalla
Seppeleen laskivat Tampereen varuskunta, Tampereen kaupunki ja Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n
edustaja.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
4. kesäkuuta suoritettiin perinteiseen
pirkanmaalaiseen tapaan kunniakäynti
ja seppeleenlaskutilaisuus Kalevankankaan sankarihaudalle. Koska tänä vuonna koulujen päättäjäistilaisuudet sattuivat samalle päivälle, järjestettiin tilaisuus
jo aamulla kello yhdeksän.
Sirkka Ojala

Lippulinna järjestäytyi ennen tilaisuutta hautausmaan pääportilla. Lippulinnaa johtanut yliluutnantti res Vesa Valkama antoi ohjeita ennen
marssia Sankarihautausmaalle.

Puolustusvoimien terveiset tilaisuuteen toi
puheessaan kommodori Ari Kallio Tampereen varuskunnasta.

Tänä vuonna lippulinnaan osallistuivat 14 pirkanmaalaisen
yhdistyksen liput.

Tilaisuutta juhlistamaan oli paikalle saatu Puolustusvoimien varusmiessoittokunta Panssariprikaatista Hattulasta. Soittokunta esitti
muun muassa Suomalaisen rukouksen ja Porilaisten marssin.

SRA-kurssitusta Sastamalassa
Matinsuon ampumakeskuksen paviljonkiin kokoontui toukokuisena viikonloppuna kolmisenkymmentä innokasta
20-63-vuotiasta kurssilaista kuuntelemaan Pirkanmaan piirin SRA-kouluttajan, tamperelaisen Mika Mäkisen koko
päivän kestävää luentoa SRA-turvamääräyksistä, toiminnasta ja kilpailuista.
Mäkinen kävi asioita läpi tasaiseen tahtiin ja tietoa tulvi kurssilaisten korviin
niin paljon kuin vain pystyi omaksumaan. TRES:ia ja TaKoRu:a edustavan
Mäkisen SRA-tietolaari oli pullollaan
suurista aihekokonaisuuksista pieniin
nippelitietoihin.
- Olen toiminut kouluttajana 10 vuoden ajan ja kursseja on mukava vetää,
sillä näin saadaan laji pysymään elävänä. Uudet harrastajat tuovat toimintaan
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vaihtelevuutta omien näkökulmiensa
kautta. Näin emme pääse sammaloitumaan vanhoihin rutiineihin, totesi Mäkinen luentotauolla.
Mikä sitten vetää väkeä SRA:n pariin?
Mäkisen ei tarvitse miettiä vastausta sekuntia kauempaa. -Armeijan jälkeen
kaivataan toiminnallisuutta. Monenlaiset kokemukset ja erilaiset skenaariot
rastien suorittamisesta ovat tämän lajin
magneetteja.
SRA:lla onkin kova kysyntä. Kuluvan
vuoden aikana on Pirkanmaalla järjestetty 2 kurssia ja uusia harrastajia on niiden kautta tullut lähes 50. Vammalan
Reserviläisten järjestämälle kurssille oli
enemmän tulijoita kuin mukaan mahtui, joten suunnitteilla on loppukesällä
pidettävä uusi kurssi. SRA SM -kisoihin

Kurssi keräsi luokan täydeltä aiheesta kiinnostuneita kurssilaisia. Kuva: Mika Salovaara.

osallistuu yli 200 kilpailijaa piirikiintiöiden mukaan. Halukkaita kisoihin olisi
paljon enemmän.
Matinsuon kurssipäivän päätteeksi
kurssilaiset tekivät kirjallisen loppuko-

keen, jonka kaikki läpäisivät. Nyt on
puoli vuotta aikaa suorittaa SRA-ampumatesti. Tsemppiä hemmot!
Eeva-Liisa Isosaari
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Mouhijärven Sotaveteraanit 1939–1945 -kirjan julkistaminen oli juhlan kohokohta.
Kirjaa esittelee kirjatoimikunnan puheenjohtaja evl evp. Matti Soini. Kirjan päätoimittaja Esko Lammi ja Tarja Lammi saivat kirjasta nahkakantisen numeroidun kappaleen. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala.

JUHLASSA PALKITTUJA
Vapaussodan Perinneliiton kunniakilpi
Eino Puranen, sotaveteraani ja Mouhijärven yhdistyksen sihteeri 20 vuoden ajan

Sininen Risti
Opettaja Ilkka Järvenpää
Ravintolapäällikkö Sirkka Järvenpää-Soini
Toimistosihteeri Tarja Lammi
Kirjailija Arvo Mäkelä
Maanviljelijä Oiva Niemi
Maanviljelijä Pekka Uusi-Lähteenmäki
Maanviljelijä Heikki Uusinoka
Historioitsija Raimo Vasara
Emäntä Marjatta Ollila
Maanviljelijä Matti Peltola
Sanomalehdenjakaja Rauno Saarinen

Kolmaskymmenes Veteraanipäivä oli
tavallistakin merkittävämpi Mouhijärvellä
Kansallisen veteraanipäivän juhla Sastamalan Mouhijärvellä alkoi seppeleenlaskulla Häijään koulun pihapiirissä olevalle talvisotaan lähdön muistopaadelle.
Samalta paikalta lähtivät Mouhijärven
miehet 13.10.1939 ylimääräisiin harjoituksiin ja lähes viisi vuotta kestäneelle
sotataipaleelle. Arvokkaaseen juhlaan oli
tänä vuonna lähdetty myös pidemmästä
matkasta ja iloinen puheensorina täyttikin koulun tilat jo ennen varsinaista juhlan alkamista, Mouhijärven Maa- ja Kotitalousnaisten kahvittaessa juhlaväkeä.
Päiväjuhlan alkaessa koulun liikuntasali
täyttyikin lähes viimeistä paikkaa myöden. Juhlaväen toivotti tervetulleeksi veteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Otto
Linnikko ja tilaisuuden musiikista vastasi paikkakunnan oma ykkösorkesteri
Kiikan torvisoittokunta. Erityisen muistijäljen jätti nuoren upeaäänisen laulajalupauksen Eeva Viljasen esitys Sininen ja
valkoinen. Juhlapuheessaan everstiluutnantti evp. Matti Soini iloitsi siitä, että
kaksikymmentä vuotta suunnitteilla ollut

veteraanikirja on viimein kansien välissä. Puheessaan Soini kertoi kirjan työvaiheista ja esitti kiitoksensa kaikille kirjan
tekemisessä mukana olleille ja tukea antaneille. Soinin mukaan kirjan tekijöitä
oli kourallinen, mutta työssä mukana eli
koko pitäjän väki. Tervehdyksensä juhlaan toivat Mouhijärven nuoret, puolustusvoimat, Sastamalan kaupunki, Sastamala-säätiö ja Sastamalan seurakunta.
Tietojärkäle paikkakunnan
sotaveteraaneista
Juhlan kohokohta oli pitäjän oman sotaveteraanikirjan ”Mouhijärven Sotaveteraanit 1939–1945” julkistaminen. Lähes neljän vuoden uurastuksen tuloksena
syntynyt upea kirja sisältää kattavan matrikkelin lisäksi historiaosuuden Suomen
itsenäisyyden alkutaipaleelta. Kirjan matrikkelissa on yli 1 300 sodassa olleen
mouhijärveläisen nimi. Näistä rintamalottia on 78. Kirjasta löytyvät tiedot yli
400 mouhijärveläisestä lotasta ja 160 so-

Seppelettä talvisotaan lähdön muistopaadelle olivat laskemassa everstiluutnantti evp.
Matti Soini, sotaveteraani Eino Puranen ja kapteeni evp. Esko Lammi.

tilaspojasta. Kirjassa on 700 mustavalkokuvaa sotiemme ajalta. Osa kirjan kuvista
julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Kirja
on todella painava tietojärkäle, koska siinä on yli 500 sivua ja painoakin kirjalla
on 1 660 grammaa.
Mouhijärven Sotaveteraanit ry:n perustama kirjatoimikunta piti vuosien 2013
- 2016 aikana lukuisia kokouksia, keräsi valokuvia sekä tietoja, jotta teoksesta
saatiin mahdollisimman kattava. Kirjan
tekemiseen onkin osallistunut mittava joukko mouhijärveläisiä. Toimikunnan puheenjohtajana toiminut everstiluutnantti evp. Matti Soini teki vuosien
aikana lukuisia matkoja Sota-arkistoon
matrikkelitietoja kerätessään. Kirjan päätoimittaja tietokirjailija Esko Lammi
laati historiaosuuden ja kasasi tarinat ja
tiedot mielenkiintoiseksi teoskokonaisuudeksi. Toimikunnassa veteraanipolven edustajana sotaveteraani Eino Puranen antoi arvokkaan apunsa kokoamalla
yli 300 veteraanin henkilörekisterin matrikkelin pohjaksi. Kirjan alkuosassa ker-

rotaan johdannoksi, miten Suomi eteni
itsenäisyyden syntymisestä sodan alkamiseen. Kirjasta selviää myös miten suuri
merkitys lottajärjestön ja suojeluskuntien
syntymisellä oli Suomen puolustuksen
kannalta. Erityisen mielenkiintoista luettavaa ovat myös kirjassa olevat veteraanihaastattelut. Kirjassa keskitytään niiden
sotaseutujen ja joukkojen tapahtumiin
missä Mouhijärven miehet taistelivat.
Matti Soini toteaa, että julkaistu teos
on kirja veteraaneista, ei veteraaneille.
Kirja onkin suunnattu erityisesti mouhijärveläisten veteraanien lapsenlapsille ja
heidän lapsilleen. Kirjan esipuheessaan
Soini sanoo ajatuksena olevan, että mummujemme ja taattojemme teot säilyisivät
myös jälkipolvien muistoissa teoksen
avulla. Kirjan myynnistä mahdollisesti
syntyvä tuotto jaetaan mouhijärveläisiä
nuoria liikkumaan kannustaville yhdistyksille sillä nuorissa on tulevaisuus, toteaa Soini.
Sirkka Ojala

Kirjan kokoamisessa keskeisesti mukana olleet veteraanit saivat muistoksi nahkakantisen numeroidun kirjan. Oikealta Salme Pussi, Ensio Pussi, Viljo Kukko, Pekka Kuusjärvi
ja Heikki Vuorenmaa.
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Onnittelut lippujuhlapäivänä ylennetyille

Juhla alkoi Lippulaululla.

Pirkanmaan Aluetoimisto järjesti Puolustusvoimien lippujuhlapäivän aattona perinteisen Pirkanmaan alueella
ylennettävien onnittelutilaisuuden Valtion virastotalolla
Kalevassa.
Puheessaan
Aluetoimiston päällikkö evl Tommi
Härkönen toi esiin että paikallispuolustus
tukeutuu
vahvasti reserviläisiin. Aluetoimiston järjestämän koulutuksen painopiste on ollut maakuntakomppanioiden
kouluttamisessa
yhteistoi-

Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Myllykangas
esitti juhlassa puolustusvoimien tervehdyksen. Myllykangas keskusteli
ennen juhlan alkamista veteraanien kanssa. Kuvassa Markun kanssa
keskustelevat lotta Salme Pussi ja sotaveteraani Ensio Pussi. Salmenkin lottatarina on kerrottu veteraanikirjan sivuilla.

Kutsuvieraina oli eri sidosryhmien edustajia.

Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja, kenraalimajuri res Kalervo
Sipi luovutti evl evp. Matti Soinille Väinö Valve -mitalin

Puheen ylennetyille ja sidosryhmien edustajille piti
Aluetoimiston päällikkö evl Tommi Härkönen.

Sastamalan kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto.

Pirkan Viesti 3

minnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Hän
totesi että pirkanmaalainen
maanpuolustushenki
on
säilynyt korkealla tasolla ja
kiitteli reserviläisyhdistyksissä
tehtävää
arvokasta
työtä
maanpuolustuksen hyväksi.
Ylennettyjen
reserviläisten
puheenvuoron käytti majuriksi
ylennetty Jukka Yrjölä. Puhe
alkoi jo roomalaisten ajoilta
olevalla aforismilla ”Jos haluat
rauhaa varaudu sotaan”. Historia osoittaa että viime kädessä vain voima ratkaisee, puo-

Raimo Ojala

Reserviläisten puheenvuoron käytti majuriksi
ylennetty Jukka Yrjölä.

Upeaääninen nuori taiteilija Eeva
Viljanen esitti laulun ”Sininen ja
valkoinen”.
Tilaisuuden päätteeksi nautittiin kahvit makean ja suolaisen kera.

2016

lustusvoimiemme tarkoitus
on ennaltaehkäistä konflikteja pelkällä olemassaolollaan.
– Uskottava puolustus on
maamme elinehto ja maanpuolustustahtomme on maailman korkeimpia.
Pirkanmaalla
ylennyksen
sotilasarvoonsa sai 4.6.2016
kaikkiaan 325 reserviläistä.
Heistä oli upseereja 89 ja aliupseereja 236. Ylennettyjen
nimet löytyvät pirkanviesti.fi
nettisivulta.
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Naiset tutustuivat rajaseutuun
Mitäpä luulet, jos pyydät muutamaa tuttavapiirisi naisista matkaamaan muutaman
sadan kilometrin päähän, kävelemään metsään katsomaan graniittilohkareita, minkälaisen vastauksen saisit? Niinpä… Mutta reserviläisyhdistyksen nainen ei olekaan ihan
tavallinen nainen! Tämän väitteen voi vattodistaa todeksi ainakin ne parikymmentä
naista, jotka osallistuivat Reserviläisliiton
järjestämälle toukokuiselle, viikonlopun
mittaiselle kurssille Imatralla!
Toukokuun 13. päivän iltana, Raja- ja
merivartiokoulun tiloihin Imatralle kokoontui innokas kurssilaisjoukko ympäri Suomen. Odotettavissa oli maanpuolustushenkinen viikonloppu, jonka
aikana saisimme rautaisannoksen tietoa
koulun toiminnasta, rajavalvonnasta ja
pisteenä iin päällä; saisimme tutustua
pätkään Salpalinjaa.
Lauantaiaamu aloitettiin luonnollisesti aamiaisella koulun ruokalassa. Aamupalan jälkeen raja- ja merivartiokoulun
apulaisjohtaja everstiluutnantti Tuomas
Laosmaa kertoi meille koulun historiasta, raja- ja merivalvonnan perusteista
sekä päivittäisestä työstä. Lisäksi lyhyesti kuulimme mm. erikoisrajajääkäreiden
koulutukseen hakeutumisen pääsyvaatimuksista.

Seuraavaksi tutustuimme Rajamuseoon, jota voikin suositella vierailukohteeksi! Museo oli tiivis ja erittäin hienosti rakennettu. Tilaa on noin 200 m2.
Kartat, aseet, asepukujen kehittyminen
ja muu erityisesti rajan puolustamiseen
liittyvä historia oli varsin hienosti esillä.
Museossa oli paikalla osaava ja asiaan innolla paneutunut opas.
Rajan läheisyys konkretisoitui vierailullamme läheisellä Pelkolan raja-asemalla. Siellä meille kertoi rajapuolustukseen liittyvistä asioista raja-aseman
päällikkö, kapteeni Antti Vahe. Hänen
pitkien askeltensa jäljissä saimme astella myös välittömässä rajan tuntumassa.
Siinähän se valtion raja oli, aidan toisella puolella, sinivalkoisten ja punavihreiden rajatolppien puolivälissä. Puustosta
ja risukosta vapaata, noin 10-15 metrin
levyistä raja-aluetta näkyi pitkästi kumpuilevassa itäsuomalaisessa maastossa
suuntaan ja toiseen, hyvin valvottuna ja
hyvin hoidettuna.
Itseäni ilahdutti ammattilaisen asiallinen ja arvostava asenne itänaapurin virkamieskollegoihin sekä etenkin
”oman kylän” asukkaiden maanpuolustustahtoon – kyläläiset kun ovat
kuulemma se ”paras rajavartija”. Tun-

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
MAASTOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA:
MAKSUTTOMIA ELI ILMAISIA TEEMAILTOJA (klo 18–21)
Reserviläistoimistolla, Väinölänkatu 2, Tampere
(portaat ylös 2. kerrokseen). Eikä tarvitse edes ilmoittautua.
27.7. Kartat ja koordinaatit-teemailta 1, Tampere.
Tiivistettynä koordinaattien (MGRS ja UTM) lukeminen ja kirjoittaminen. Koordinaattilevyn ja koordinaattimittarin käyttö. Vinkkejä jotoksille.
9.8. Henkiinjäämis-teemailta,
tietoisku selviytymisen perusteista. Muistinvirkistystä yleissivistykseksi taikka MPK:n HJ2-kurssia (26-28.08.) varten.
11.8. Vapepa-info,
mikä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu oikein on, ja mitä
Vapepa tekee. Perusteet Vapepan toiminnasta tietoiskuna,
myös video katsellaan. Jokaisella reserviläisellä olisi annettavaa Vapepalle, joten ei muutakuin lähde mukaan!
16.8. Kartat ja koordinaatit-teemailta 2, Tampere.
Tiivistettynä koordinaattien (MGRS ja UTM) lukeminen ja kirjoittaminen. Koordinaattilevyn ja koordinaattimittarin käyttö. Vinkkejä jotoksille.

tevat toisensa ja tietävät hyvinkin, jos
kylällä kulkee joku, joka ”ei kuulu
joukkoon”…
Lauantai-illan päätti illallinen vuonna
1903 käyttöön vihityssä Imatran Valtionhotellissa. Tämäkin rakennus on osa
suomalaista sotahistoriaa; vuonna 1917
hotelli toimi sotilassairaalana ja toisen
maailmansodan aikana Kannaksen armeijan esikuntana sekä jatkosodassa
päämajan sotilashallinto-osastona.
Koko viikonlopun kruunasi sunnuntaipäivän vierailu Lappeenrannan Rutolan kylään, jossa tutustuimme Salpalinjaan. Salpalinjan oppaat ry:n osaavat
oppaat Mauno Sirén ja Pekka Kivinen
johdattivat naisjoukkomme bunkkerista toiseen kertoen rakennelmista, majoitteista sekä Salpalinjan rakentamisen
perusteista ja historiasta erittäin mielenkiintoisesti. On varmasti vaikea uskoa,
miten joukko naisia aidosti kiinnostuu
kulkemaan pimeissä, kylmissä ja kosteissa maan alle rakennetuissa betonista, kivestä ja tiilestä kasatuissa rakennelmissa,
mutta näinpä vain tapahtui! Yksikään ei
jäänyt ulkopuolelle eikä yksikään kadonnut pimeän kantalinnoitteen uumeniin.
Muuten! Tiesitkö sen tärkeimmän asian Salpalinjasta? Siellä ei koskaan sodit-

JOTOSKALENTERI 2016

tu… Tämä tiedon vannotti oppaamme
meidät muistamaan ”vaikka kesken
unien”…
Näimme Salpalinjan nelirivisestä
panssariesteestä pätkiä siellä täällä, useitakin linnoitteita ja saimme perehdytyksen sodankäynnin kulkuun ja vihollisen
suunnitelmien ennakointiin. Erittäin
mielenkiintoinen kokemus!
Reserviläisnaisten joukko oli koko
viikonlopun ajan innokkaasti mukana, valmiina ajallaan, mieluusti jo vähän etuajassa. Esiintyjät ja oppaat olivat
valmistautuneet hienosti ja saimmekin
nauttia laadukkaista esityksistä. Lämmin
kiitos kaikille esiintyjille!
Viikonlopun onnistumisesta suuri kiitos kuuluu etenkin matkan
järjestäjätaholle; Reserviläisliitolle sekä
kurssin puuhanaisille liiton 2. varapuheenjohtajalle Terhi Hakolalle, järjestöpäällikkö Suvi Salolle sekä kurssimme
johtajalle, Reserviläisliiton Naisten toimikunnan jäsen Taru Rantaselle. Kiitos
myös kaikille muille kurssilaisille – toivottavasti nähdään taas viimeistään ensi
vuonna!
Jaana Westerholm
Raision reserviläiset ry:n hallituksen jäsen

Maastotaidot naisille
7.–9.10.2016

22.-23.7. Pioneeri- ja suojelujotos, Koria.
Ilmoittaudu Pirkanmaan partioihin Petteri Mattilalle.

Satakunnan Lennostossa Pirkkalassa

16.8. Kartat ja koordinaatit-teemailta 2, Tampere.

Tule mukaan maastokurssille, sillä
kurssin käytyäsi osaat varustautua
lyhyelle tai pitkälle metsäretkelle,
kokkailla kunnon leiriköksänä,
yöpyä metsässä ja toimia neuvokkaasti,
jos kuitenkin eksyt.

19-20.8. Suviyön jotos, Tampere. (poikkeuksellinen
ajankohta)

Ilmoittautuminen
www.mpk.fi sivujen kautta.

27.7. Kartat ja koordinaatit-teemailta 1, Tampere.
5.-7.8. RESUL:n syysjotos, Kainuu.
Yhteiskuljetusbussi Tampereelta, lisätietoja Petteri
Mattilalta.

3.-4.9. Hagellus, Orivesi. (poikkeuksellinen ajankohta)
9.-11.9. PAHKIS sissijotos (www.mpk.ﬁ)
17.-18.9. Perhejotos, Pirkanmaa.
24.9. TaKoRU:n partiokilpailu, Pirkkala/Tampere
(www.mpk.ﬁ)

Hinta: 44 euroa.
Lisätietoja: Topi Jaakonaho,
topi.jaakonaho@gmail.com
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KILPAILUKUTSU
Reservin Ampumamestaruuskisat
19.–21.8.2016
Tyrrin ampumakeskus Kouvola, Utti
Lajit
• 25 m pistooli
• Isopistooli
• Pistooli pika-ammunta
• Kivääri kenttä 10 + 10 ls
• Itselataava kenttä 10 + 10 ls
• Pienoiskivääri 60 ls makuu
• Pienoiskivääri 3 x 20 ls
Pienoiskiväärilajit ammutaan Sius-laitteisiin
(elektroniset taulut)
Samassa yhteydessä 20.8.2016 ammutaan ResUL:n vakiokiväärin 300 m mestaruuskilpailu 30 ls makuu ja 3 x 20 ls.

Sarjat

H, H50, H60, H70, H75, D ja D50. Sarja toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään kolme.

Ilmoittautuminen

Kilpailujen sääntöjen mukaan piirillä, jonka muodostavat saman
maakunnan RUL ja RES piirit yhdessä, on mahdollisuus ilmoittaa yhteensä enintään kuusi (6) ampujaa/laji.
Ilmoittautuminen suoritetaan piireittäin yhteisellä lomakkeella,
jonka järjestäjä lähettää piirien toiminnanjohtajille. Lomake palautetaan 17.7.2016
mennessä osoitteella kymresmail@gmail.com (vain yksi
ilmoittautuminen/piiri).
Ampuja voi osallistua vain kolmeen mestaruuskisalajiin. Rajoitus
ei koske 300 m:n lajeja.
Huom! Ei yksittäisiä eikä jälki-ilmoittautumisia. Vain piirin ilmoittautuminen otetaan huomioon.

Vara-ampujat
Suomessa kehitetty SRA-ammunta on hyvin suosittua reserviläistoiminnassa. Kilpailijat kiittelivät tehtävärastien vaikeustasoa tasapainoiseksi. Mukana oli sopivassa suhteessa vaikeita ja helppoja rasteja. Kuvat: Jukka Niiranen.

Reserviläisammuntaa Matinsuolla
Matinsuon ampumakeskuksessa on paljon pauketta ja
monta hylsyä yhtaikaa ilmassa. Yli 40 miestä ottaa toisistaan mittaa kuudella eri suoritusrastilla Pirkanmaan
reserviläispiirin sovelletun reserviläisammunnan (SRA)
mestaruuskisoissa. Kilpailijoita on 13 eri yhdistyksestä.
Aurinko paahtaa suoraan hiekkakuopassa seisovien
miesten niskaan, joiden keskittymis- ja tehtävärastin
lukemiskykyä mitataan tunteja kestävässä kilpailussa. Itse suoritukset ovat rastin pituudesta riippuen alle
kymmenestä sekunnista useaan minuuttiin. Eniten aikaa kuluu oman suorituksen alkamisen odottamiseen.
Ryhmä kilpailijoita on tullut uudelle rastille ja rastituomari selventää kilpailun kulkua. Hän näyttää lähtöasennon, ammuttavat taulut, ampumaetäisyyden, aseen käsittelyalueen ja ampumasektorin. Kehikoista ja pressuista
tehdyt kulissiseinät kuvaavat suojatilaa ja peittävät näkyvyyttä tauluille, joten tuomarin lukema taustakertomus
alkaa elää omaa elämäänsä kuuntelijoiden ajatuksissa.
Kilpailijat käyvät läpi tehtävärastin asennot ja kulisseissa olevien aukkojen kautta näkymät tauluille. Kaik-

ki pohtivat mielessään taulujen ampumajärjestystä ja
omaa liikkumistaan rajatulla ampuma-alueella. Toiselle
liike vasemmalta oikealle on parempi, toiselle päinvastoin. Joku aloittaa ammunnan makuuasennosta, joku
polviasennosta. Ja kaikki varovat osumasta E/A- eli eisaa-ampua -tauluun, sillä silloin on miinuspisteitä luvassa reippaanlaisesti.
- Paikallaan seisoen pahviin ampuminen tympii pitemmän päälle. SRA:ssa testataan ulottuvuutta ja notkeutta, rastinlukutaitoa, pään kestävyyttä ja erilaisten
haasteiden selvittämistä, kertovat miehet.
- Toiminnallisuus on tämän lajin suola, huikkaa joku
ja toinen lisää: - Parasta on ampumajärjestyksen päättämisen mahdollisuus ja oman reaktiokyvyn venyttäminen. Kuka hyvänsä voi voittaa, sillä tulos on pienestä kiinni. Siihen vaikuttavat niin suoritukseen käytetty
aika kuin A-D-luokitellut tauluosumatkin. Yksi virhe
voi muuttaa tuloslistaa vaikka kuinka paljon.
Eeva-Liisa Isosaari
SARJOJEN KOLME PARASTA:
Vakio
1. Laine Pyry (TamRU),
2. Viitala Jaakko (TRES),
3. Korppila Jaakko (Ruoveden RES).
Avo
1. Leppänen Kim (TamRU),
2. Suominen Juha (TRES),
3. Astikainen Samppa (VamRRS).
50 Vakio
1. Kivijärvi Rauno (VamRES),
2. Viiki Kari (Ruoveden RES).
50 Avo
1. Ylinen Harri (Ruoveden RES),
2. Kolehmainen Kari (Ylöjärven RU),
3. Koskinen Harri (TamRU).
Kaikki tulokset netissä:
pirkanviesti.fi/sra-toiminta/tulosarkisto
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Piirit voivat ilmoittaa kaikkiin lajeihin laatimassaan rankingjärjestyksessä ampujia myös, kiintiön ”kuusi” lisäksi. Nämä pääsevät
osallistumaan ratakapasiteetin salliessa ellei kaikista piireistä
tule täysiä kiintiöitä.

Joukkuekilpailu

Sarjat: H, H50 ja D
Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa joiden kaikkien tulos
huomioidaan. Joukkueet nimetään viimeistään ennen ensimmäisen ampujan suoritusta.
Joukkueen nimeäminen on mahdollista myös ennakkoon samanaikaisesti muun ilmoittamisen kanssa. Joukkuelomake
liitteenä. 25 m pistoolin H-sarjan joukkueessa ampuvan aseen
tulee täyttää SAL:n H-sarjan lajisäännöt.

Yleismestaruus

Yleismestaruuteen huomioidaan piireittäin kaikkien seitsemän
lajin piirin kolme parasta tulosta ampujan sarjasta riippumatta.

Kilpailujen ohjelma
Perjantai 19.8.2016
Sarjat H70 ja H75: 25 m pistooli, pistoolipika-ammunta, pienoiskivääri 60 ls makuu ja pienoiskivääri 3 x 20 ls.
Lauantai 20.8.2016
Kaikki sarjat: isopistooli ja 300 m:n lajit. H, H50, H60, D ja D50:
25 m pistooli ja pienoiskivääri 60 ls makuu. H70 ja H75: molemmat kenttä-ammunnat.
Sunnuntai 21.8.2016
H, H50, H60, D ja D50: pistoolipika-ammunta, pienoiskivääri 3 x
20 ls ja molemmat kenttä-ammunnat.

Osanottomaksut

Osanottomaksu, 25 euroa/ampuja/laji ja 25 euroa/joukkue, maksetaan piireittäin tilille Kymenlaakson Reserviläispiiri ry FI 83
5750 0120 2665 24. Maksu pitää olla tilillä 4.8.2016 mennessä.

Eräluettelot

Lähetetään ilmoittautuneille piireille sähköpostilla ja julkaistaan
kisojen nettisivuilla, sekä ResUL:n sivuilla 4.8.2016.

Jäsenyys ja vakuutus

Tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

Majoitus

Majoitusvarauksia voi tehdä Kouvolan majoitusliikkeistä
varauskoodilla:”ampumakisa”
Hotelli Vaakuna Kouvola puh. 020 1234 651
Hotelli Cumulus Kouvola puh. (05) 789 911
Hotelli Sommelo Kuusankoski puh. (05) 740 701
Kouvolan Reserviläiset ry:n maja puh. 0400 988 487
KASARMIMAJOITUS 36 henkilölle UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTISSÄ 1 KM KILPAILUKESKUKSESTA.
Varaus majoitusvastaavalta:
saarinen_matti@hotmail.com
Pirkanmaan ampujien sitovat ilmoittautumiset viimeistään
torstaina 14.7. Juha Moijaselle puh. 0500 625 246 tai
juha.moijanen@pp.inet.fi

Tervetuloa Kouvolaan!
Kymenlaakson Reserviläisjärjestöt
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Asevelimajaperinne
elää vahvana Kangasalla
Pirkanmaan maakuntalaulu Kesäpäivä Kangasalla kajahti metsän siimeksessä.

Viime sotien jälkeen syntynyt asevelimajakulttuuri kukoistaa edelleen myös Pirkanmaalla. Kangasalan reserviupseerikerho omistaa upealla paikalla sijaitsevan
Heraman asevelimajan. Maja on seissyt
tukevasti paikoillaan ikimuistoisesta vihkimispäivästään 16. syyskuuta 1956 lähtien kauniin Heramajärven rannalla.
11. kesäkuuta kerho järjesti majansa 60-vuotisen taipaleen kunniaksi pie-

nimuotoisen juhlan, johon kutsuttiin
yhdistyksen jäseniä, yhteistyökumppaneita, majan rakentajia ja ylläpitäjiä perheineen. Juhlatilaisuus pidettiin ulkosalla majaa ympäröivän, kesäisessä asussaan
olevan metsän keskellä vanamon ja puolukan kukkiessa. Kapteeni res Panu
Maijalan soittaman lippufanfaarin ja
juhlallisen lipunnoston jälkeen kuultiin
kerhon puheenjohtajan, yliluutnantti

res Mikko Ritakallion tervetulopuhe.
Puheessaan Ritakallio totesi majan olevan kerhon jäsenille tärkeä virkistäytymis- ja kokoontumispaikka. Kuuteen
vuosikymmeneen mahtuu perhejuhlia,
kokouksia, koulutustilaisuuksia, palkitsemistilaisuuksia ja ystävien tapaamisia
saunoen ja kauniista luonnosta nauttien.
Ritakallio kertoi tuoneensa majalle myös
ulkomaalaisia vieraita, joista kaukaisimmat ovat olleet Singaporesta asti. Vieraat
ovat kaikki olleet vaikuttuneita hienosta
majasta, puhtaasta luonnosta ja upeista
maisemista joita he ovat majan ympäristössä päässeet kokemaan. Puheenjohtaja
totesi majan olevan yhdistyksen talkootyön voimannäyte, sillä rakennusvaiheen jälkeenkin majaa on kunnostettu ja
huollettu talkoovoimin. Vuosien saatossa muun muassa majan katto ja laituri
on uusittu ja jätevesijärjestelmä saatettu
nykyvaatimusten mukaiseksi.
Maja on vuosien aikana toiminut myös
yhdistyksen maastotoiminnan keskuksena ja tänäkin vuonna 27. elokuuta majalla järjestetään nuorille reservin upseereille
suunnattu toimintapäivä yhteistyössä Pirkanmaan aluetoimiston, MPK:n Oriveden ja Pälkäneen reserviupseerikerhojen
sekä Kangasalan seurakunnan kanssa.

Tilaisuudessa kuultiin myös katsaus
majan historiaan. Kerhon varapuheenjohtaja kapteeni res Timo Keskinen oli
päässyt tutustumaan majan vieraskirjoihin, joita onkin vuosikymmenien aikana kertynyt paksu pino. Vieraskirjoista
löytyy monia mukavia tarinoita, kauniita runoja sekä majalla järjestetystä toiminnasta kertovia taitteellisia tulkintoja.
Keskisen mukaan vierailu Heraman majalla onkin jättänyt usealle vieraalle pysyvän muistijäljen.
Puheessaan Keskinen toi esiin, että
maja ei voisi tarjota kehystä vieraskirjoissa kerrotuille syville kokemuksille, ellei
majasta pidettäisi huolta. Vuosien varrella useat majamestarit ovatkin kantaneet
suuren vastuun siitä, että maja ympäristöineen on ollut kunnossa ja polttopuita on ollut riittävästi. Erityiskiitokset sai
Pikkolan perhe, joka on pitänyt majaa
pystyssä ja hoitanut sitä rakkaalla kädellä
vuosikymmenien ajan huolehtien muun
muassa majan siisteydestä. Kerho olikin
päättänyt perustaa uuden palkitsemismuodon Herama pikarin, joista ensimmäiset luovutettiin tilaisuudessa ansaitusti Ilkka ja Ranja Pikkolalle.
Sirkka Ojala

Ilkka ja Ranja Pikkola saivat kumpainenkin oman numerolla yksi varustetun Herama pikarin kiitokseksi majan hyväksi tekemästään arvokkaasta työstä. Pikareita jakamassa
olivat varapuheenjohtaja, kapteeni res Timo Keskinen ja puheenjohtaja, yliluutnantti res
Mikko Ritakallio. Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala
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Pirkanmaan Maanpuolustusnaiset
tutustuivat Nokian historiaan
Perinteinen Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan Piirin Lotan Päivän retki suuntautui tänä vuonna Nokialle. Retkelle lähdettiin Tampereen
Vanhalta kirkolta lähes täydellä bus-

sikyydillä. Ensimmäinen vierailukohde Nokialla oli Tehdasmyymälä Penkola, jossa kasseihin kertyi hyödyllisiä
matkamuistoja Nanso Outlet tekstiiliostolta. Ostosten jälkeen olikin

Tehdasmyymälä Pekolasta matkaan tarttui tarpeellisia tuliaisia. Kuvat: Marja Hirvonen.

mukava istahtaa hetkeksi ja nauttia
Museokahvila Hinttalassa iltapala ja
piristävät kahvi juuri leivottujen voisilmäpullien kera. Samalla päästiin tutustumaan mielenkiintoisiin museon

esineisiin. Hinttalan Museolta matkattiin Nokian virran rannalle Tehdassaareen. Siellä kuulimme tarinoita
Nokian synnystä, Nokia-yhtiöstä ja
nokialaisesta elämänmenosta vuosien
varrella. Näihin ovat kuuluneet myös
nuijat ja pamput sekä pirtu ja silkki.
Veden äärellä olevissa tehtaan tiloissa
valmistuu edelleen tuttuja paperi- ja
kumituotteita.
Tehdassaaresta lähdettiin kiertoajelulle Nokian keskusta-alueen kiinnostavimpien paikkojen kautta, kuten juhlatalo Kerholaan, joka oli toiminut myös
sairaalana sota-aikana. Kumitehtaan
toimitusjohtaja Eduard Polón rakennutti aikoinaan omilla varoillaan tämän valistustalon kumiyhtiön työväestön kulttuuriharrastusten edistämiseksi.
Piirustukset teetettiin arkkitehti W.G.
Palmqvistilla. Rakennus vihittiin käyttöön keväällä 1930. Vuonna 2003 talo
valittiin yleisöäänestyksellä Nokian kauneimmaksi rakennukseksi.
Kerholasta matkaa jatkettiin Pitkänniemen sairaalan alueen ja kirkonhautausmaan sekä Kartanon kautta.
Hyvä oppaamme Marjo Pääskynkivi kertoi nähdyistä kohteista tarinoita
menneisyydestä ja nykypäivästä. Retki oli kokonaisuudessaan onnistunut
ja paljon oli mielenkiintoista nähtävää. Ajanpuutteen vuoksi jäi kuitenkin vielä monta nokialaista paikkaa
näkemättä, kuten koko Siuron puoleinen alue.
Kiitos kaikille mukana olleille jäsenillemme!
Mariitta Hurme
puheenjohtaja
Nokian Maanpuolustusnaiset ry

Retken oppaana toiminut Marjo Pääskynkivi kertoi mukaansatempaavia tarinoita Nokian
historiasta ja nykypäivästä.

Ammuntapäivä Pirkkalassa
Ylöjärven Reservinaliupseerit ja Reserviupseerit järjestivät yhteisen ammuntapäivän 23.4. Pirkkalassa Satakunnan
lennostossa. Tapahtuman tarkoituksena
oli perusammuntojen lisäksi tutustua
yhdistysten jäseniin sekä muuhun toimintaan.
Tapahtumaan osallistui yhteensä 25
jäsentä. Ilma oli hieman viileä vaikka aurinko välillä paistoikin, mutta se ei ammuntojen tunnelmaa latistanut. Perinteiden mukaisesti ammunnat aloitettiin
aamupäivällä RK-ammunnoilla, tällä
kertaa 300 metrin radalla. Kohdistusammuntojen jälkeen hierottiin ampumataitoa kuntoon. RK-ammuntojen jälkeen
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siirryttiin välipalalle, jossa reserviläisillä
oli mahdollisuus rupatella keskenään ja
vaihtaa kuulumisia.
Välipalan jälkeen siirryttiin 25 metrin
pistooliradalle.
Pistooliammunnoissa
kohdistuslaukausten jälkeen ammuttiin
lyhyitä sarjoja ja tarkasteltiin tuloksia.
Tapahtumassa oli mukana myös ammuntapäivään ensi kertaa osallistuvia reserviläisiä. He olivat erittäin tyytyväisiä
tapahtumaan sekä mahdollisuuteen ylläpitää ammuntataitoa. Ammuntapäivässä
vallitsi hyvä tunnelma ja maanpuolustushenkinen meininki.
Johanna Peltomäki
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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 23

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. Minkä niminen oli Niinisalossa viime toukokuussa järjestetty maavoimiemme harjoitus, johon osallistui yhdysvaltalaissotilaita?
2. Kuka on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n puheenjohtaja?

pirkanviesti.fi
Nyt uusi erä
kultasoljella!

4. Minkä Pääesikunnan alaisen laitoksen organisaatioon
kuuluu kyberosasto?

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

5. Kuka ohjaa parhaillaan kuvattavan Tuntematon
sotilas -elokuvan?

Leijona heijastin

7. Mitkä ovat ne neljä valtiota, joiden puolustushallinnoille Puolustusvoimien logistiikkalaitos on lähettänyt
Hornetin korvaajahankintaa koskevan tietopyynnön?

5€

Teräspikarit
nahkakotelossa

25€

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

5€

2 kpl

Ostamalla
amalla
amall
lla
ll
a PMT:n
PM
PM
MT
T:n jä
T:
jjäsenäse
sensen
ntuotteita
tteita tuet
ett v
vapaaehtoista
apaa
ap
pa
aaeh
aa
eht
hto
tois
is
stta
ta
maanpuolustustyötä.
l t t ötä
öt

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

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

Leijonavyö

3. Minkä niminen on pioneeriaselajimme ammattilehti?

6. Kuinka monta valtakunnallista maanpuolustuskurssia
järjestetään vuosittain?

Eko-olkalaukku

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Pyöreä taskumatti
Pyö
Ikkun
Ikkunalla.
Ruos
Ruostumatonta
teräs
terästä,
leijonalogo
leijon
kkaiverrettuna.
kai
ve

20€

AAdressit
dresssit
Onnitteluadressit
O
nni luaadressit
RUL
-R
U jaa RES
R
Suruadressit
S
uru

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 3

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

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

23

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

Jäsenkasvua luvassa
sen 60-vuotista taivalta! Listan loppupäässä on muutama melko isokin yhdistys ilman uusia jäseniä. Sokka irti ja uusia jäseniä hankkimaan. Tehokasta aikaa on
vielä runsaasti jäljellä. Jo yhdenkin jäsenen hankkinut
on oikeutettu liiton jäsenhankintapalkkioon.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tilinpäätös näyttää melko
mukavalta. Ollaan ylitetty jo 4000 jäsenen raja. Tämä
on jo kymmenes vuosi peräkkäin! Uusia jäseniä on liittynyt yhdistyksiin puolitoista sataa. Eniten Tampereelle, mutta mukavasti myös Hämeenkyrössä, Pirkkalassa
ja Virroilla, joka on jo selkeästi ylittänyt viime vuoden
jäsenmäärän. Ilmeisen sopiva tapa juhlistaa yhdistyk-

Vastaukset

Satakunnan Lennoston kotiutusjuhlassa 16.kesäkuuta
2016 Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n kunniakirjalla ja
Kupilka eräjuoma-astialla palkittiin kersantti Anna Lankinen. Palkinnon luovutti MNL Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 20)
1)
2)
3)
4)

Arrow 16
Kenraaliluutnantti evp
Paavo Kiljunen
Hakku
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen

5)

Aku Louhimies

6)

Neljä
Ruotsi, Ranska,
Iso-Britannia ja Yhdysvallat

7)

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 5.6.2016

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

Uusia

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

1073

1210

1231

1243

1203

1218

1137

46

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

302

335

313

286

276

270

16

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

109

123

119

107

118

116

13

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

75

75

76

81

79

86

13

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERIT- RESERVILÄISET RY

133

127

115

113

117

114

107

7

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

106

145

155

166

167

173

166

7

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

342

344

352

359

353

331

6

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

184

180

167

167

150

160

152

6

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

172

189

201

202

188

6

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

87

102

122

124

115

113

108

6

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

212

220

216

210

207

197

5

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

114

110

97

98

92

93

94

5

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

173

177

163

150

154

137

3

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

92

87

163

190

216

215

180

3

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

82

86

84

79

77

75

2

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

52

52

61

73

63

58

1

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

110

109

128

122

121

111

1

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

69

70

70

71

72

70

1

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

9

9

8

7

6

0

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

151

142

143

137

140

134

0

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

63

63

61

57

52

47

0

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

128

127

131

129

122

0

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

105

98

98

88

85

80

0

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

61

65

62

62

59

48

0

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY

6

5

4

4

4

4

4

0

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

56

50

43

38

31

27

0

3899

4210

4372

4419

4324

4315

4051

147

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ
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Jussi Mäkitalo
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TURPO-varuskuntavierailu antoi
nuorille uutta näkökulmaa armeijasta
Panssarimuseolla opas Ari Laamanen kertoi mukaansatempaavasti museon kalustosta.

Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikuntalaiset tempasivat jälleen ja järjestivät toiminnallisen
varuskuntavierailun vuoden 2015 TURPO -tietokilpailuun osallistuneille nuorille 11. toukokuuta. Tänä vuonna vierailu
järjestettiin ensimmäisen kerran MPK:n
kurssina. Linja-auton nokka suunnattiin
muutaman vuoden tauon jälkeen, kuljettaja Mika Väkeväisen luotettavissa käsissä Hattulaan monille pirkanmaalaisille
tuttuun ”kotivaruskuntaan” Panssariprikaatiin.
Kurssille osallistui kaikkiaan 31 henkeä,
joista 22 oli opiskelijoita. Mukana matkalla oli myös japanilainen rotaryvaihtooppilastyttö Takahashi Ruka Vammalan
lukiosta sekä kolme historian opettajaa ja

toimikunnan jäseniä. Kaikkiaan matkalle
osallistui oppilaita kymmenestä Pirkanmaan alueen lukiosta.
Panssariprikaatissa vieraat otti vastaa
kapteeni Ari Viitala, joka kertoi ryhmälle prikaatin toiminnasta. Multimediavarusmiesten taidolla tekemän ja nuorten
loistavaksi luonnehtiman prikaatin esittelyvideon jälkeen päästiin tutustumaan
Simulaattorihalliin, jossa aikaa olisi kulunut enemmänkin. Ennen varuskuntaravintola Rubenissa tarjottua lounasta käytiin ihailemassa vielä prikaatin kalustoa
Panssarikoulun hallilla, ja samalla päivän
selfietkin tulivat otetuiksi.
Päivän
toiseksi
vierailukohteeksi oli valittu lähietäisyydellä sijaitseva
Panssarimuseo, joka avattiin yleisölle jo

vuonna 1961. Museon näyttelyssä aika
vierähti vähän liiankin nopeasti mielenkiintoista Ari Laamasen opastusta kuunnellen ja näyttelyssä olevaan kalustoon
ja esineisiin tutustuen. Näin ulkoalueen
hienot vaunut jäivät tutkittavaksi toiseen kertaan. Museokäynti olikin monille
nuorille erityisen mieluinen.
MPK:n piiripäällikkö Matti Eskolan
keräämässä kurssipalautteessa monet esittivät, että tällaisia reissuja voisi järjestää useamminkin. Vähän parannettavaakin toki
saatiin, sillä lisätietoa armeijaan hakeutumisesta jäi muutama kaipaamaan. Myös
varusmiesten tupiin olisi haluttu kurkistaa
ja armeijan varusteitakin olisi ollut mukava sovitella. Yleisesti vierailua pidettiin hyvin järjestettynä ja piristävän nuorekkaana

kokemuksena. Ruoka oli hyvää ja vierailu
antoikin monille uutta näkökulmaa armeijasta. Muutama jopa alkoi harkita jo
matkan aikana uudelleen varusmiespalvelukseen hakeutumista. Nähtävästi monelle
vierailuun osallistuneista ykkösvaihtoehtona palveluspaikaksi onkin nyt Panssariprikaati. Positiivisena pidettiin myös järjestäjien korkeatasoisia esityksiä ja sitä, että
esitettyihin teknisiinkin kysymyksiin saatiin tyhjentävät vastaukset. Yleisarvosanaksi kurssipalautteiden perusteella kurssille tulikin 4,46 asteikon ollessa 1-5, joten
piiripäällikkö Eskolalla ja toimikunnan jäsenillä oli syytä tyytyväisyyteen. Paluumatkalla vielä testattiin tuttuun tapaan, mitä
retkestä oli jäänyt mieleen ja parhaille pisteille yltäneet palkittiin.
Kurssipalautteissa myös toivottiin, että
vierailujen ohjelmaan voitaisiin ottaa varsinaiseen toimintaan ja harjoituksiin tutustuminen. Tästä palautteesta toimikunnan puheenjohtaja, eversti Leo Ukkonen
ottikin heti kopin. Päätettiin yksissä
tuumin, että seuraava vierailu järjestetään
Niinisalossa keväällä 2017 pidettävään
harjoitukseen.
Sirkka Ojala

Toimikunnan puheenjohtaja, eversti Leo
Ukkonen ottaa vastaan kurssille osallistujia tuttuun tapaansa Tampereen Vanhan
kirkon edessä.

Kurssilaiset perinteisessä ryhmäkuvassa Panssarimuseon rinteessä.

Museossa oleva kunniataulu Panssariyhtymän Mannerheim-ristin ritareista pysäytti hetkeksi.

Kapteeni Ari Viitala esittelee kurssilaisille
ammuksia.

Panssarimuseolla aika vierähti vaunukalustoon tutustuessa.

