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Maanpuolustustahtoa ja kavereita
Otsikko on todella vapaasti lainattu Kolmas Nainen -yhteen hitistä. Kirjoitus
selventänee asiaa lukijalle.
Tätä kirjoittaessani noin puoli vuotta vallassa ollut hallituksemme on juuri eronnut pääministeri Antti Rinteen johdolla
ja jatkaa toimitusministeriönä, kunnes
uusi hallitus on muodostettu. Näin demokratia toimii. Toivottavasti saamme
uuden hallituksen nopeasti kokoon.
Puolustusministerinä toiminut Antti
Kaikkonen ehti jo aloittaa puolustushallinnon alueellistamisselvityksen, joka
koskisi noin 13 000 työpaikkaa. Lisäksi
hän on pohtinut asevelvollisuuden tulevaisuutta. Lähtökohta pohdinnoissa on
kuitenkin se, että perustana säilyy yleinen asevelvollisuus. Lisäksi pohditaan
myös vaihtoehtoja, joissa naisillakin olisi
jonkinlainen palvelusvelvollisuus. Asiaa
miettimään perustetun parlamentaarisen työryhmän piti aloittaa työnsä tammikuussa ja työn piti valmistua kesällä

2021. Saa nähdä miten asian kanssa käy
ja kuka vie hankkeen loppuun. Sinänsä
Kaikkonen on hoitanut pestinsä varsin
hyvin, joten minun puolestani hän voi
jatkaa työsarkaansa.
Itsenäisyyspäivä ja reserviläisjärjestöjen Joulutuli -tapahtumat ovat leimanneet pirkanmaalaisten reserviläisten elämää viime viikot. Puolustusvoimien
itsenäisyyspäivän paraatia varten ainakin
harjoiteltiin tarmokkaasti. Vielä päivää
ennen oli lähes viiden tunnin harjoitus. Ja lippulinnassa mukana oli näyttävä joukko yhdistysten lippuja ja lisäksi
piirien sekä liittojen liput. Toivottavasti
paraati näytti katsojan silmiin komealta
ja herätti positiivisia tunteita. Reserviläisjärjestöt ovat itsenäisyyspäivänä palkinneet ansioituneita jäseniään erilaisin
huomionosoituksin. Lämpimät onnittelut kaikille.
Talvisota syttyi 80 vuotta sitten. Sitä
on muistettu varmaankin jokaisella
paikkakunnalla jollain tavoin. Lehdis-

sä asia oli laajasti esillä ja samoin televisiosta tuli suora lähetys Helsingissä
pidetystä muistojuhlasta. Näyttävä uutisointi pysäyttää toivottavasti etenkin
nuoret muistamaan, millaisia uhrauksia
vanhempi sukupolvi joutui tekemään
nuoruudessaan ja millainen henki on
täytynyt vallita maata puolustaneissa
joukoissamme.
Suurin osa piirimme jäsenyhdistyksistä ilmoitti järjestävänsä Joulutulet
-tapahtuman. Pienissäkin yhdistyksissä saadaan kohtuullisella vaivalla aikaan
näkyvä tapahtuma ja vuosi vuodelta ne
ovat koonneet entistä enemmän yleisöä.
Tapahtumaa kannattaa siis jatkaa ja kehittää.
Vielä ennen vuodenvaihdetta hiljennytään joulun viettoon. Monen reserviläisen jouluaattoon kuuluu osallistuminen kunniavartioon sankarihaudalla.
Iloinen yllätys on ollut se, että nuoret,
alle 30-vuotiaat reserviläiset ovat olleet
innostuneita tästäkin ”pykälästä”. Kave-

riporukalla on ilmoittauduttu mukaan
vartioon. Mielestäni sankariristin juurella, tervatulien hämyssä, on hyvä aloittaa
joulu.
Rauhallista joulua ja hyvää maanpuolustustahtoa kaikille lukijoille ja
heidän läheisilleen.
Jussi Mäkitalo
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Katse suunnataan jo uuteen toimintavuoteen
Tämän vuoden viimeisen Pirkan Viestin ilmestyessä hiljennymme jo joulun
viettoon. Monella paikkakunnalla paikalliset reserviläisyhdistykset ja kerhot
järjestävät jouluaaton kunniavartioita
kotikirkon sankarivainajien muistomerkillä. Meistä monen jouluperinteeseen
kuuluukin, joko osallistuminen kunniavartioon tai ainakin käynti hautausmaalla sytyttäen kynttilöitä edesmenneille
sukulaisille ja ystäville. Perinteet ovat
tärkeitä ja ne luovat jatkuvuutta. Pitäkäämme niistä kiinni ja ohjatkaamme
myös tulevia sukupolvia ymmärtämään
niiden alkuperä ja tarkoitus.
Syksyn mielenkiintoisimpiin tapahtumiin lukeutuu marraskuussa Turussa pidetty Suomen Reserviupseeriliiton
liittokokous. Joka kolmas vuosi järjestettävässä kokouksessa tehdään liiton

puheenjohtajavalinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Tällä kertaa ehdokkaita
oli peräti viisi ja toiselle äänestyskierrokselle jatkoivat Leila Kaleva ja Aaro Mäkelä. Vuodesta 2014 alkaen liiton 1. varapuheenjohtajana toiminut Aaro keräsi
enemmistön jaetuista äänistä ja tuli näin
valituksi. Onnea ja menestystä uudelle
puheenjohtajalle!
Vuoden 2019 Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati
pidettiin Tampereella harmaassa ja hieman sateisessa säässä. Paraatiin osallistui
lähes 1300 henkilöä ja yli 50 ajoneuvoa.
Itse katselmus oli Ratinan stadionilla ja
ohimarssi Tampereen valtatiellä. Talvisodan syttymisestä on kulunut 80 vuotta
ja oikeutetusti kenraali Rotonen muistuttikin siitä puheessaan ja kiitti samalla
sotiemme veteraaneja, lottia ja kotirinta-

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista
maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi
pankissa ja ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.
Soita ja sovi asiasta
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari, puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

man joukkoja. Itselläni oli tänä vuonna
kunnia johtaa maanpuolustusjärjestöjen
lippulinnaa. Saimme edustavan joukon
osallistujia Pirkanmaalla vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tekevistä yhdistyksistä. Omasta puolestani haluan kiittää
kaikkia paraatiin osallistuneita. Oli hienoa olla marssimassa, kun Tampereen
valtatien varrella oli yleisöä liki 30 000
ja valtakunnallisen median välityksellä
vielä muut katselijat saivat näin seurata
pirkanmaalaisten maanpuolustusaktiivien rivejä.
Tulevana toimintavuotena saavutetaan jälleen huomattavia merkkipaaluja. Reserviupseerikoulu juhlistaa 100-vuotista taivaltaan kesäkuussa
järjestettävällä valtakunnallisella pääjuhlalla, sekä elokuussa Hamina Tattoo tapahtuman yhteydessä RUK 100

-seminaarilla. Loppuvuodesta vuorossa on Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
70-vuotisjuhla.
Hyvää joulua ja toimintarikasta vuotta 2020 kaikille Pirkan Viesti
-lehden lukijoille!
Mikko Hörkkö
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

TAMMISUNNUNTAIN KIRKKOJUHLA
Sunnuntaina 26.1.2020 klo 18.00
TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA
Juhlapuhe kirkkoherra Lauri Salminen ja liturgi rovasti Antero Niemi
Musiikkia Ilmavoimien soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat,
urkuri Osmo Honkanen, kanttori Tuomas Laatu
Kolehti Tarton Suomen-poikien ja Pirkanmaan sotaveteraanien leskien huoltotyöhön.

Kansalaisjärjestöjen lippulinna
Tammisunnuntaita vietetään vapaussodan alkamisen muistoksi.

Tervetuloa!
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry
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Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Pirkan Viestin uutiskirjeiden ja
verkkosivuston rooli korostuu tiedotuksessa
Pirkan Viestin uuden verkkosivuston
pohja on valmistunut Mainostoimisto
Värikäs Oy:n henkilökunnan osaavissa käsissä. Toivon, että sivusto saadaan
käyttöön viimeistään tammikuun puolessavälissä. Näin se olisi käytössämme
heti uuden toimintavuoden alkaessa.
Uusi verkkosivusto löytyy vanhasta tutusta osoitteesta pirkanviesti.fi. Sivuston
etusivulta löydätte jatkossa muun muassa kaikki julkaistut uutiskirjeet vuodesta 2018 alkaen, Pirkan Viestin nettilehdet pdf-muodossa, ajankohtaisen
blogipalstan sekä uutis- ja tapahtumapalstat. Toivonkin, että yhdistykset lisäävät pirkanviesti.fi -sivuston linkin omille
verkkosivuilleen, mikäli sitä ei niiltä vielä löydy. Myös Pirkan Viestin verkko- ja
somepäivitysten jakaminen yhdistysten
omilla somekanavilla olisi suotavaa, jot-

ta toimintamme vapaaehtoisella maanpuolustuskentällä tulisi entistä suurempaan tietoisuuteen ja saisimme myös
tätä kautta uusia jäseniä yhdistyksiin.
Itsenäisyyspäivänä oli ilo olla seuraamassa oman joukkomme osallistumista
Tampereella järjestettyyn Puolustusvoimain valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän
paraatiin sekä sen harjoituksiin. Hienosti meni osastojen marssi ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna oli todella
komea. Nöyrin kiitos kaikissa vapaussodissamme henkensä isänmaamme vapauden puolesta antaneille sankarivainajille, sotaveteraaneille, lotille ja monille
kotirintaman ahkerille puurtajille. Heidän ansiostaan saamme elää tänä päivänä vapaassa ja kehittyvässä Suomessa.
Kiitän vuonna 2019 Pirkan Viestin lehtityössä mukana olleita sekä PMT ry:n tu-

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Heininen esittäytyy
Hyvät Pirkan Viestin lukijat. Aloitin palvelukseni Panssariprikaatin Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkönä 1.8.2019.
Olen lähtöisin Porvoosta. Sieltä matkasin maaliskuussa 1990 Panssarikoulun panssarintorjuntakomppaniaan alokkaaksi, joten en painanut ensimmäistä
kertaa mustaa barettia päähäni tänä syksynä. Varusmiespalveluksen ja puolen
vuoden va-palveluksen jälkeen aloitin kadettikoulun, josta valmistuin 1995 jalkaväkiupseeriksi nyt jo historiaan siirtyneeseen Savon Prikaatiin. Kahdeksan vuoden
aikana palvelin tyypillisissä nuoren upseerin tehtävissä joukkueen johtajasta yksikön päällikköön. Olin myös vuoden sotilastarkkailijana tuolloin varsin paljon
nykyistä rauhallisemmassa Syyriassa.
Virkaurakurssien jälkeen palvelin vajaat
kolme vuotta Itäisen maanpuolustusalueen esikunnan huolto-osastolla ja toiset
kolme Maavoimien esikunnan suunnitteluosastolla. Näitä seurasi apulaisosastopäällikön tehtävä Itä-Suomen huoltorykmentin esikunnassa ja paluu Maavoimien

esikuntaan, nyt sektorijohtajaksi huoltoosastolle. Tämän jälkeen palvelin reilut
kaksi vuotta Karjalan prikaatissa Karjalan
huoltopataljoonan komentajana. Vekarajärveltä siirryin lyhyeksi toviksi Logistiikkalaitoksen esikuntaan kehittämispäällikön tehtävään. Nykyiseen tehtävääni
tulin kahden vuoden ulkomaan komennukselta. Palvelin ensin vuoden Puolassa
Naton monikansallisen armeijakunnan
esikunnassa ja toisen Naton operaatioesikunnassa Belgiassa.
Kulunut syksy on ollut reipasvauhtista tutustumista aluetoimiston laajaan työkenttään ja myös Pirkanmaan
aktiiviseen ja maanpuolustushenkiseen
järjestökenttään. Kutsuntojen, maanpuolustustyön ja paikallispuolustuksen suunnittelun lisäksi aluetoimistoa
on työllistänyt itsenäisyyspäivän valtakunnallisen paraatin järjestelyt Tampereella. Tätä lukiessa tiedämme, miten
paraati ja muut päivän tapahtumat onnistuivat.
Kotini on viime vuodet ollut Tampe-

TULENTEKOPÄIVÄ LAUANTAINA 4.1.2020
Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää
loppiaisviikonloppuna Tulenteko-teemapäivän, jossa myös
voidaan puuhailla erilaisia majoitteita.
Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja, sekä tietenkin tulentekoa pelkällä puukolla ja
tulitikuilla. Päivän aikana voidaan kokeilla myös erilaisia retkeilytyökaluja.
Aloitetaan lauantaina kello 10.00
ja touhutaan ainakin päivän valoisa aika perusleirityyppisesti.
pyä pe-la tai la-su, mikäli haluaa testailla
Paikalla voi myös maastoyöpyä
omiaa varusteitaan.
allistumismaksua.
Ei osallistumismaksua.
Kysy tarkempi kokoontumispaikka:
Tero Ahtee, tensu(at)iki.fi

Pirkan Viesti 4

2019

kirenkaan yritysjäseniä. Yritysjäsenten
PMT ry:lle antaman tuen ansiosta lehtemme on edelleen Suomen ainoa jäsenille maksuton piirilehti!
Rauhallista joulun aikaa sekä
toimintatarmoa ja iloa uuteen
vuoteen 2020!

Kuva: Sirkka Ojala.

Kädessäsi on vuoden viimeinen piirilehti. Vuonna 2020 lehden kustantaja
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry julkaisee jälleen neljä paperimuotoista Pirkan Viesti -lehteä. Tämän lisäksi uutiskirjeiden ja verkkotiedottamisen roolia pyritään entisestään
korostamaan. Paperilehtien sivumäärä
on nykyisin 16-24. Näin julkaisukustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että osa materiaalista julkaistaan uutiskirjeissä ja
verkossa. Toivonkin, että saan jatkossa
materiaalia myös näitä kanavia varten
sekä muun muassa ajankohtaisia tapahtumatietoja verkkosivuston tapahtumakalenteriin. Uutiskirjeitä julkaistaan sen mukaan, miten materiaalia
on käytettävissä - jopa lähes kuukausittain tarpeen vaatiessa.

reella, joten olen syksyn myötä saanut
totutella aikaisempaa merkittävästi lyhyempään työmatkaan. Perheen ja läheisteni lisäksi jalkapalloerotuomaritoiminta on ollut lähellä sydäntäni koko
aikuisikäni, enkä ole siitä vieläkään kokonaan luopunut.

Maanpuolustusmitali
miekoin Erkki Pyhälahdelle
Vammalan Reserviläisten Erkki Pyhälahdelle luovutettiin 17.11.2019
Turussa pidetyssä reservijärjestöjen
valtakunnallisessa Maanpuolustusjuhlassa maanpuolustusmitali miekkojen
kera, numero 658. - Tämä oli minulle
mieluinen yllätys, totesi VamRes:in sihteerinä 52 vuoden ajan ollut Pyhälahti.
Hän käy edelleen ampumassa viikottaisella ilma-asevuorolla, ja osallistuu
esimerkiksi Tyrvään kirkolla jouluaaton
kunniavartioon jo 61. kertaa.
Eeva-Liisa Isosaari

Toivotan Pirkan Viestin lukijoille
rauhallista joulua ja menestystä
vuoteen 2020.
Matti Heininen
everstiluutnantti
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö
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Hengellinen palsta
Jumala ompi linnamme
Joulurauhan julistus Turussa alkaa Jumala ompi linnamme -virrellä. Martti
Lutherin virren taustana on Psalmin 46
alku: ”Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.” Virsi
on kansallinen juhlavirsi ja rohkaiseva
isänmaallinen virsi, jonka juhlava sävelmä ja uskoa korostavat sanat luovat turvallisuutta tulevaisuuden edessä. Näin
Jumala ompi linnamme -virsi juhlistaa
myös siirtymistä uuteen vuoteen.
Suomessa Jumala ompi linnamme
-virttä veisattiin myös Moskovan neuvotteluihin lähteneelle valtuuskunnalle Helsingin rautatieasemalla syksyllä
1939. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Talvisota alkoi Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen 30.11.1939,
80 vuotta sitten. Talvisotaa käytiin kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta.

Vaikeat talviolosuhteet, tappiot ja yhteinen suru vahvistivat isänmaallista
henkeä talvisodan aikana. Talvisodan
105 päivää kestäneet taistelut päättyivät 13.3.1940 Moskovassa solmittuun
rauhansopimukseen. Suomi säilytti itsenäisyytensä.
Kuolema, suru ja kaipaus jättivät
jälkensä kansamme historiaan. Usko
Jumalaan antoi rauhaa ja auttoi pelon
ja kärsimyksen keskellä sota-aikana.
Museo Militarian näyttely, Menetys ja
muisto, kertoo Suomen sotien 19391945 kaatuneiden huollosta, omaisten
kokemuksista ja sotilaspapiston työstä
talvi- ja jatkosodassa sekä sotaorpojen
elämäntarinoista. Näyttely on puhutteleva.
Sodissa kaatuneet ja sotiemme veteraanit antoivat perinnöksi vapauden ja

itsenäisyyden. Tänä jouluna saamme
muistaa maamme ja kansamme historiaa ja olla kiitollisia maamme itsenäisyydestä, rauhasta ja hyvinvoinnista.
Saamme sytyttää kynttilän sankarihaudoille ja läheistemme haudoille kiittäen
ja kaivaten.
Joulun lapsi, Jeesus, toi elämäämme
armon, valon ja toivon. Joulun sanomaan liittyy Jumalan antama rauha Jeesuksessa. Jouluevankeliumin mukaan
enkelin ilmoitettua Jeesuksen syntymästä paimenille, suuri taivaallinen sotajoukko ylisti Jumalaa: ”Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Jeesus
sanoi: ”Minä jätän teille rauhan. Oman
rauhani minä annan teille, en sellaista
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon.”(Joh.14:27)

Rauhallista joulua ja Jumalan
siunausta uudelle vuodelle 2020!
Salla Häkkinen
johtava kappalainen
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta

in memoriam
Mikko Uuno Uolevi Isotalo, 1944–2019

M

ikko Isotalo syntyi Viljakkalassa 23.12.1944 sodan vielä
jatkuessa Lapissa saksalaisia
joukkoja vastaan. Mikon isä ei lapsensa
syntymää nähnyt, sillä hän katosi Karjalan Kannaksen torjuntataistelujen aikana kesällä 1944. Mikon lapsuutta leimasikin isättömyys ja epätietoisuus isän
kohtalosta. Jäähyväiset isälleen hän jätti
vuonna 2011 Karjalan Kannakselle tekemällään matkalla laskien kukat isänsä
oletetulle kaatumispaikalle.
Mikko perusti perheen vaimonsa Tuulan kanssa ja heille syntyi kaksi lasta. Päivätyönsä Mikko teki Viljakkalan Karhella maanviljelijänä, postinkantajana ja
kirvesmiehenä. Aktiivinen osallistuminen erilaisiin yhteiskunnallisiin vapaaehtoisiin tehtäviin kuului hänen elämäänsä läheisesti vuosikymmenien ajan.
Varusmiespalveluksensa Mikko suo-

ritti HämJp:ssa Hämeenlinnassa 1963
ja YK:n rauhanturvaamistehtäviin hän
osallistui Suomen YK-pataljoonassa
Kyproksella vuonna 1965. Myöhemmin hänet kutsuttiin useisiin kertausharjoituksiin ja hänet ylennettiin vääpeliksi reservissä vuonna 1983. Mikko
koki myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeäksi ja hän toimi muun
muassa Pirkanmaan reserviläispiirin
puheenjohtajana ja Lavajärven reservialiupseeriyhdistyksen puheenjohtajana
useiden vuosien ajan.
Mikko valittiin Viljakkalassa kunnanvaltuutetuksi 1980- ja 1990-luvuilla pidetyissä kunnallisvaaleissa ja hän
toimi kolme kautta kunnanvaltuuston
puheenjohtajana. Hänellä oli henkilökohtaisesti suuri merkitys siihen, että
Viljakkalaan rakennettiin Elokaaren terveyskeskusrakennus.

Sotaorpous ja veteraanityön läheiseksi
kokeminen veivät vuonna 1999 Mikon
myös mukaan Viljakkalan sotaveteraaniyhdistyksen toimintaan. Vuodesta 2004
alkaen hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana aina kuolemaansa asti.
Mikko oli myös perustamassa Lions
Club Viljakkalaa vuonna 1987 ja toimi
sen ensimmäisenä eli charter presidenttinä. Myös piiri- ja aluehallinnon tehtävät
tulivat hänelle tutuiksi yli 30 vuotta kestäneen toiminnan kuluessa.
Ansioistaan maanpuolustuksen hyväksi ja yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan Mikko Isotalo palkittiin muun
muassa Suomen Valkoisen Ruusun ja
Suomen Leijonan ansioristeillä, sotilasansiomitalilla, YK-mitalilla ja sotaveteraanien kultaisella ansioristillä sekä
useilla muilla reserviläistoiminnasta
myönnetyillä ansiomitaleilla.

Juupajoki
Itsenäisyyspäivää vietettiin
Juupajoella kiitollisuudella
sankarivainajiamme ja veteraanejamme muistaen. Seppeleet on laskettu ja liput
ovat poistuneet. Kunniavartiossa (vas.) Janne Inkinen ja
Kalevi Kivistö.
Tehtävä suoritettu sankarihaudoilla. Vasemmalta Anne
Salonen, Jukka Jokinen ja
Juulia Tuomaala.

Mikko Isotalo kuoli Ylöjärven Karhella 25.8.2019 vaikean sairauden heikentämänä ja hänet siunattiin Viljakkalan
kirkossa 21.9.2019 omaisten ja ystävien
saattamana.
Esko Lammi
kapteeni evp.
Juhani Malkamäki
luutnantti res
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Vuoden 2019 reserviläiseksi valittiin Natasha Hjelm, joka
sai nimensä komeaan kiertopalkintoon.

Juhlaan osallistui noin 70 vierasta ympäri Pirkanmaata.

Koskilinnassa juhlittiin itsenäisyyttä
Hämeenkyrön Koskilinnassa järjestettiin perinteinen
Linnan Juhlat -maanpuolustusjuhla 30. marraskuuta.
Järjestäjinä olivat Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset, Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho
ja Hämeenkyrön Reservinaliupseerit. Paikalle oli kertynyt runsaasti maanpuolustusväkeä myös lähiseudulta.
Tilaisuus oli ohjelmallinen iltajuhla, jossa nautittiin
illallinen ja tanssahdeltiin tällä kertaa koneellisen musiikin tahdissa, tavattiin saman henkisiä juhlijoita, jaettiin huomionosoituksia ja miteltiin Suomenkin mittakaavassa ainutkertainen Salonkijotos.
Tapahtumassa Hämeenkyrön seudun Reserviupseerikerho juhli 70-vuotista taivaltaan. Avauspuheessaan
Hämeenkyrön Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Jukka Osara valotti kerhon historiaa ja juuria. Puheessaan hän mainitsi, että kerho on menestynyt sen
ansiosta, että se on perinteisten toimintojen lisäksi ollut ajassa mukana – aina on löytynyt uusien ideoiden
myötä uutta innokasta väkeä. Yhteistyö on aktiivista
sekä reservin aliupseereiden, että naisjärjestöjen kanssa.
Useimmille tuttuja asioita ovat Honkalan ampumarata, isä-lapsi-leirit, jotokset ja mielenkiintoiset esitelmät.
Käytössämme on Kirkonkylän keskustassa sijaitseva
kerhorakennus, jonne on tänä vuonna valmistunut ilma-aserata. Alueellinen juhlagaala, Linnan Juhlat sai alkunsa 60-luvun alkupuolella ja on jatkunut siitä saakka
katkeamattomana perinteenä.
- Ei pidä myöskään unohtaa yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa eikä menneiden sukupolvien uhrauksien kunnioittamista sankarihaudalla talvisodan pää-

tymisen vuosipäivänä, kaatuneiden muistopäivänä,
itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.
Juhlapuheen piti kansanedustaja Jouni Ovaska.
Puhe käsitteli Suomen puolustuksen tämän päivän näkymiä sekä näkökulmia myös tulevaan kehitykseen.
Puheessaan hän toi esiin esimerkkejä siitä, millaisia uusia uhkia Suomeen kohdistuu. Erityisesti on noussut
esiin verkostoituminen, joka on sekä uhka että mahdollisuus. Kyberturvallisuusstrategiassa varaudutaan erilaisiin mahdollisiin uhkakuviin. Hybridivaikuttamista tapahtuu myös näin rauhan aikana.
- Puolustusvoimilla on käynnissä suuria hankkeita.
Erityisesti Ilmavoimien HX-hankkeessa painotetaan
teollista yhteistyötä hankkeen tärkeänä osana. Hanketta valmistellaankin huolella ja perusteellisesti eri vaihtoehtoja puntaroiden.
- Maanpuolustusjärjestöjen tekemä työ on vapaaehtoisen maanpuolustuksen kivijalka. Tärkeää on tehdä laajaa
yhteistyötä muun muassa lainsäädännön valmistelussa.
Juhlassa huomioitiin monia vapaaehtoisen maanpuolustuskentän toimijoita. Juhliva yhdistys muisti niin
ikään Sirkka ja Raimo Ojalaa heidän pitkästä tiedotustyöstään yhdistyksen upealla standaarilla. Vuoden 2019
ampujaksi valittiin Timo Ala-Laurila. Hänen saavutuksinaan on mm. piirinmestaruushopeaa perinnepistoolissa Matinsuon kilpailussa keväällä 2019. Majuri
Ari Paukkusen muistorahaston Majurin Malja -palkinto luovutettiin juhlavuottaan viettävälle Hämeenkyrön
Seudun Reserviupseerikerho ry:lle.
Raimo Ojala

101-vuotias sotaveteraani Armas Koivisto kunnioitti jälleen
juhlaa läsnäolollaan. Armaksen vierellä juhlapuheen pitänyt kansanedustaja Jouni Ovaska.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hopeisella ansiomitalilla palkittiin Jukka Osara ja pronssisella ansiomitalilla Juha-Matti Ala-Laurila. Lisäksi
pronssinen mitali on myönnetty Matti Lähteenmäelle.
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Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerhon uudeksi kunniapuheenjohtajaksi edesmenneen sotaveteraani
Tuomo Linnainmaan jälkeen kutsuttiin kahdeksan kautta
yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Erkki Koskinen.

Juhlassa luovutettiin Pirkanmaan Reserviläispiirin HAM
Ilpo Kärkkäiselle ja PAM Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Tiina Lindi-Mokkilalle. Pirkanmaan Reserviläispiirin HAM on myönnetty myös Kalle
Mäki-Kauppilalle ja PAM Jouni Raskille.

Vasemmalta juhlassa palkitut (RUL HAM) Timo Ala-Laurila, Pekka
Hakala, Raimo Mäensivu. Lisäksi mitali on myönnetty Pasi Koskiselle.
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Joukot ovat ryhmittyneet Ratinan stadionille Paraatikatselmukseen. Kuva: Raimo Ojala

Tampere sai toimia paraatikaupunkina
Panssariprikaatissa ja Pirkanmaan aluetoimistossa valmisteltiin jo vuodesta
2018 lähtien Tampereella järjestettävää
valtakunnallista itsenäisyyspäivän paraatia. Työtä tehtiin viimeisinä viikkoina varmasti lähes tauotta, jotta kaikki
menisi nappiin 6. joulukuuta. Järjestelyissä onnistuttiin ja muun muassa Ratinan stadionille ja Tampereen valtatien varteen kerääntyneet noin 30 000
katsojaa saivat kokea ikimuistoisen elämyksen.
Ennen H-hetkeä marssiaskelia hiottiin
monella taholla ja vielä itsenäisyyspäivän
aattona kaikki paraatin jalan liikkuvat

osastot kokoontuivat Tampereen Messuja urheilukeskukseen yhteisiin paraatiharjoituksiin. Myös panssariajoneuvoja
nähtiin kaupungilla jo aattopäivänä. Itsenäisyyspäivän tunnelma olikin huikea
jo 5. joulukuuta ja vahvan maanpuolustustahdon aisti joka taholta muun muassa messukeskuksessa.
Paraatin teema oli Suorituskykyiset joukot Suomen puolustuksen turvana. Paraatiin osallistui lähes 1300 henkilöä, 50
ajoneuvoa sekä ilma-aluksia. Paraatin
päätteeksi yleisöä ihastutti 34 hevosen
ratsuosasto. Yleisö pääsi lähietäisyydeltä
tutustumaan Puolustusvoimien kalus-

toon Ratinanniemeen kootussa kalustonäyttelyssä. Ihmeteltävää riitti Suomen
ensimmäisistä panssarivaunuista vuodelta 1919 aina uusimpiin Puolustusvoimien kalustohankintoihin kuten K9
-panssarihaupitsiin ja Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunuun.
Piirien toimijoita
mukana paraatissa
Paraatiin osallistui runsas joukko Pirkanmaan alueen reserviläisiä. MPK:n
31 hengen vahvuisessa paraatiosastossa marssivat Tampereen koulutuspaikan aktiivitoimijat piiripäällikkö Matti

Eskolan johdolla. Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mikko
Hörkkö johti Maanpuolustusjärjestöjen 30 lipun vahvuista lippulinnaa, jossa oli edustettuina suuri osa piirien jäsenyhdistyksistä. Maanpuolustusnaisten
Liiton osastossa lipunkantajana toimi
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen ja osasto koostui piirin jäsenistä.
Myös Pirkanmaan ja Tampereen Maakuntakomppaniat osallistuivat paraatiin
runsaslukuisesti.
Sirkka Ojala

Seppeleenlaskutilaisuus Kalevankankaan sankariristillä. Seppelepartiot lähtevät suorittamaan tehtävää. Kuva: Jere Tuononen.

Tampereen valtatien varteen kerääntyi huikea määrä yleisöä. Kuva: Jere Tuononen.

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna Ratinan stadionilla. Kuva: Raimo Ojala.

Ratinan stadionilla paraatikatselmuksessa etualalla Maanpuolustusnaisten Liiton sekä
Naisten Valmiusliiton osastot. MNL osastoa johti liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen
ja NVL:n osastoa liiton pääsihteeri Kaarina Suhonen. Kuva: Sirkka Ojala.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Paraatiin osallistuivat myös Tampereen ja Pirkanmaan Maakuntakomppaniat. Kuva: Raimo Ojala.
2. Veteraanien lippulinna, jossa lipunkantajina olivat Panssariprikaatin varusmiehet. Kuva: Raimo Ojala.
3. MPK:n osasto ohimarssilla. Osastoa johti MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola ja lippua kantoi Vesa Valkama. Kuva: Sirkka Ojala.
4. Maanpuolustusnaisten Liiton osastossa lippua kantoi MNL Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen, airuina (vas.) Piritta
Laurila ja Johanna Ahlgrén-Holappa. Kuva: Raimo Ojala.
5. Ohimarssilla oli mukana myös Maavoimien uusin kalustohankinta
K9-panssarihaupitsi, lempinimeltään MOUKARI. Haupitsin varusmieskoulutus alkoi Panssariprikaatissa saapumiserästä 2/19. Kuva:
Antti Maunuksela.
6. Ratsuosaston muodostivat Tampereen seudun ratsuväen kilta,
Rakuunakilta ja Ratsumieskilta. Kokoonpano oli suurin sitten viime sotien. Ratsastajat olivat reserviläisiä ja ratsut pääosin suomenhevosia.
Ratsastajilla oli käytössä ratsuväen asepukuja Suomen itsenäisyyden
ajalta. Hevoset oli varustettu alkuperäisillä armeijan satuloilla ja päitsillä. Hevosia osastossa oli yhteensä 34. Kuva: Antti Maunuksela.
7. Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Rami Saari ilmoitti
ohimarssin päättyneen. Marssin vastaanotti Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Timo Rotonen seuranaan Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly ja sotiemme veteraani Timo
Salokannel. Taustalla kutsuvieraita. Kuva: Raimo Ojala.
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Kannen valokuva: Maanpuolustusjärjestöjen komea 30 lipun lippulinna
Tampereella itsenäisyyspäivän paraatin ohimarssilla. Lippulinnaa johti Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö.
Kuva: Antti Maunuksela
Painos 7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari, varapj/sihteeri
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen
Esko Raskila
Mikko Ritakallio
Matti Salonen
Jere Tuononen, nuorisojäsen
Ulkoasu Maisan paja

Juhlan vieraat kauniiden kattausten äärellä odottamassa juhlaillallista.

Mäntän perinteikäs
itsenäisyysjuhla Mäntän Klubilla
Mäntän itsenäisyysjuhlan perinnettä on
jatkettu Keuruun pioneerirykmentin ja
Hallin varuskunnan lopettamisen jälkeen nyt viidettä vuotta ja juhlaperinne jatkuu edelleen. Tänä vuonna juhlaa
vietettiin Mäntä Klubilla 5. joulukuuta. Tilaisuudessa juhlapuheen piti Satakunnan lennoston komentaja, eversti
Aki Heikkinen. Puheessaan hän käsitteli ilmavoimien puolustuskykyä. Tilaisuuden musiikista vastasi Vilppu-

lan mieslaulajat, joka on valittu kerran
myös Suomen parhaaksi mieskuoroksi.
Tilaisuudessa kuultiin kuoron esittämänä muun muassa koskettava Finlandia.
Juha Happonen

Juhlan kunniavieras 95-vuotias veteraani Gunnar Aittonen kertoi taistelleensa
Karjalan Kannaksella.

Itsenäisyyspäivä
Parkanossa
Parkanon sankarihaudalla
Parkanon ReserviläisetAliupseerikerho ry:n
kunniavartiossa Taisto ja
Janne Törmä.

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
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2020:

N:o
1
2
3
4

Aineisto Ilmestyy
7.2.
14.4.
9.9.
23.11.

3.3.
12.5.
5.10
22.12.

Reserviläisliiton
ansioristi
Reserviläisliiton ansioristi luovutettiin
Helsingissä 5. joulukuuta Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakolalle, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselle, Vammalan
Reserviläisten hallituksen jäsen Matti
Heikkilälle (etualalla) sekä Mouhijärven
Reserviläisten puheenjohtaja Jari Jännetyiselle (ei kuvassa).
Ansioristeillä palkittuja onnittelemassa
palkitsemistilaisuudessa puheen pitänyt
Suomen puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö,
ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi. Kuva: Olli
Alho/Reserviläisliitto.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri
Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi, www.mpk.fi
MPK:n kursseja
keväällä 2020
Pirkanmaalla
24.ͳ26.1. ARKTINEN TAISTELUͳ
ENSIAPU JA TOIMINTAKYKY
• Koulutetaan taisteluensiavun perusteet arkƟsissa olosuhteissa
1.ͳ2.2. MPK:N JOHTAJAͳ JA
KOULUTTAJAKURSSIT
• Kurssinjohtajakurssi: antaa valmiudet toimia MPK:n kursseilla
kurssinjohtajana
• KouluƩajakurssi: antaa oikeuden
toimia MPK:n kursseilla kouluttajana
MPK:n Tampereen koulutuspaikan toimijat perinteisessä ryhmäkuvassa Satakunnan lennostossa koulutuspaikan vuosijuhlan merkeissä 30.11.2019. Kuva: Raimo Ojala.

MPK panostaa koulutukseen ja liikuntaan
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain ja aselain uudistuksilla on tuntuva vaikutus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnan kehittämiseen. Uudistuksilla vahvistetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä selkeytetään ja tehostetaan työnjakoa Puolustusvoimien ja MPK:n välillä.
Uudistus parantaa MPK:n mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoista maanpuolustusta tunnetuksi erityisesti nuorille ja naisille. Uudistuksella myös varmistetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen elinvoimaisuus koko valtakunnan alueella.
Ensi vuoden 2020 alusta voimaantuleva lakipäivitys täsmentää MPK:n
julkiset hallintotehtävät: sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus, tutustumistoiminta nuorille ja naisille, kansainvälinen koulutustoiminta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva tiedotus
ja valistus. Lisäksi MPK kehittää naisten
mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä ohjaa, tukee ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjensä
maanpuolustuskoulutusta.
Reserviläisten koulutuspolkuihin tulee uusia mahdollisuuksia. Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen jälkeen reserviläiset voivat osallistua MPK:n sotilaallisia valmiuksia edistävään koulutukseen sekä
Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ennen mahdollisia kertausharjoituksia. MPK:n lähes 2 000 sitoutunutta sotilaskouluttajaa voivat toimia
reserviläisten kouluttajina vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä kertausharjoituksissa. Tampereen koulutuspaikalla sitoumuksen tehneitä toimijoita on
200 ja määrä on ollut viimeiset vuodet
jatkuvassa kasvussa.
Reserviläisten koulutusmahdollisuudet paranevat, kun MPK:n vastuulla olevaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan
koulutukseen saadaan Puolustusvoimien
aseita ja välineitä käsittelykoulutukseen.
MPK hankkii käyttöönsä omia kivääreitä, jotka tulevat lisäämään antamaamme
ampumakoulutusta. Koulutetut MPK:n
omat ammunnanjohtajat voivat jatkossa
itsenäisesti johtaa hyväksytyn ampumaohjelmiston mukaisia monipuolisia ammuntoja, joihin ei enää edellytetä Puolustusvoimien asettamaa valvojaa.
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MPK:n koulutuksessa hyödynnetään
Puolustusvoimien avointa oppimisympäristöä, virtuaalikoulutusympäristöä ja
simulaattoreita sekä tarvittavia aseita ja
koulutusvälineitä. Reserviläisillä onkin
mahdollisuus osoittaa kouluttautumisensa ja pätevyytensä ja sitä kautta tulla
sijoitetuksi sodan ajan paikallisjoukkojen tehtäviin.
Sotilaallisia valmiuksia edistävän koulutuksen kurssimaksujen alentaminen
mahdollistaa kursseille osallistumisen
yhä useammalle. Lisäksi Puolustusvoimat nimeää kiintiönsä puitteissa suuren
osan sotilaallisia valmiuksia kehittävistä
kursseista osallistujille täysin maksuttomiksi.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen resurssien lisäys parantaa paikallispuolustuksen suorituskykyä. MPK:n henkilöstöresurssit ja toimintamahdollisuudet
paranevat merkittävästi, kun sen organisaatioon rekrytoidaan kokonaan uusi
henkilöstöryhmä, valmiuspäälliköt. Valmiuspäälliköt tekevät yhteistyötä Puolustusvoimien aluetoimistojen kanssa
paikallispataljoonien koulutustarpeiden
tunnistamisessa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.
Uuden lain toimeenpano edellyttää
käytännön toimenpiteitä. Kaikki koulutusohjelmat tarkistetaan ja uusia laaditaan siten, että ne muodostavat reserviläisille nousujohteisia tehtäväpolkuja.
Kouluttajien valmentajina ja edellytysten luojina toimivat MPK:n palkattuun
henkilökuntaan kuuluvat koulutuspäälliköt. Harjoitusten ja kurssien johtajina
toimivat vapaaehtoiset ovat harjaantuneet tehtäviinsä kouluttajakoulutuksissa
ja toimiessaan eri tehtävissä.

Liikunnalliset tapahtumat ovat keskiössä myös ensi vuonna. MPK on mukana Reserviläisurheiluliiton johtamassa Talvijotos-tapahtumassa Pirkkalassa
maaliskuussa. Meillä on tarjolla muun
muassa reserviläisten kuntokursseja, varusmiespalvelukseen lähteville Kunnossa
inttiin -kursseja sekä monenlaisia marssi- ja jotostapahtumia. Ensimmäistä kertaa järjestämme Tampereella lauantaina 6.6.2020 Kesäyön marssin Pyynikki
-Pispala-alueella. Tervetuloa marssille
kaikki suurin joukoin mukaan!

20.3. PUOLUSTUSVOIMIEN
BͳAJOLUPAKURSSI
• Illan aikana kurssilaiset saavat
perusƟetoa Puolustusvoimien
ajoluvasta. He saavat B-ajolupakirjan, jonka jälkeen voivat ajaa
Puolustusvoimien henkilö- ja pakeƫautoja
20.ͳ22.3. TAISTELUPELASTAJAͳ
KURSSI 1
• kurssilla opetellaan taistelijaparin taisteluensiavun perusteita
20.ͳ22.3. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• Kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekäsiƩelyn ja ammunnan
perusteet
21.ͳ22.3. RESERVILÄISJOHTAJA 1
OSA 1
• Kurssin tavoiƩeena on kehiƩää
osallistujien valmiuksia toimia
esimiehinä ja johtajina
25.ͳ26.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1
OSA 2
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 -kurssille. Kurssi on avoin
kaikille omien esimies- ja johtamistaitojensa kehiƩämisestä
kiinnostuneille.
22.ͳ24.5. EPÄSUORAN TULENͳ
KÄYTÖN KURSSI
• Kurssilla koulutetaan epäsuoran
tulenkäytön perusteita
22.ͳ24.5. LÄHITAISTELUN PERUSͳ
KURSSI
• Kurssilla perehdytään lähitaistelun perusteisiin
22.ͳ24.5. ERITYISRYHMIEN
TURVAKURSSI
• Kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla opetellaan arjen turvallisuuƩa ja
tutustutaan Puolustusvoimien
toimintaan.

LisäƟetoa ja ilmoiƩautumiset
MPK:n koulutustarjonta-sivuilta
www.mpk.fi/Hame
Matti Eskola
piiripäällikkö
Hämeen maanpuolustuspiiri

TERVETULOA MUKAAN!
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Ylennettävien
onnittelutilaisuus
kristallikruunujen
loisteessa
Onnittelumalja ylennetyille! Everstiluutnantti Heininen toi puheessaan esiin, että ylennys ei ole automaatiotapahtuma kertausharjoituksiin osallistumisen ja kertymisen myötä.
Ylennyksen edellytyksenä on saatu koulutus ylemmän sotilasarvon tehtävään ja se, että asianomainen on sijoitettu sotilasarvoaan vastaavasti. Kuva: Raimo Ojala.

Pirkanmaan aluetoimistolla oli ilo kutsua 6. joulukuuta Pirkanmaan alueella
ylennetyt reserviläiset tavallistakin juhlavampaan onnittelutilaisuuteen. Tilaisuutta saatiinkin viettää Tampereen raatihuoneen kristallikruunujen loisteessa
juuri ennen Puolustusvoimain valtakunnallista itsenäisyyspäivän paraatia.
Puheessaan ylennetyille, aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Matti
Heininen totesi olevansa hyvin tyyty-

väinen Pirkanmaalle tulleesta runsaasta
ylennysten määrästä. Hän sanoi tämän
johtuvan lisääntyneistä kertausharjoituksista ja henkilöstön kierrättämisestä
sodanajan tehtävissä, lisäksi Pirkanmaan
reserviläiset ovat myös hyvin aktiivisesti
mukana alueensa vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa.
Aluetoimiston päällikkö toi esiin, että
80 vuotta sitten itsenäisyyspäivä oli aivan toisenlainen. Itsenäisyyspäivän juh-

Tämän vuoden itsenäisyyspäivä oli tavallistakin ikimuistoisempi myös tamperelaiselle Riina Kajantolle, joka kävi raatihuoneelta noutamassa ylikersantin
ylentämiskirjan. Riina on osallistunut aktiivisesti useille
MPK:n kursseille. Kuva: Juha Happonen.

lavastaanottoa ja jumalanpalvelusta ei
järjestetty ja päivä oli käsketty työpäiväksi. Tampereella perustettu Jalkaväkirykmentti 16 oli siirtymässä Laatokan
Karjalaan Luumäen Taavetista, jossa se
oli ollut linnoitustöissä. Rykmentti sai
tulikasteensa Tolvajärvellä, ja tuo menestyksekäs taistelu loikin uskoa alivoimaisen puolustajan mahdollisuuksiin
ylivoimaista vihollista vastaan, totesi
Heininen. Hän kiittikin puheessaan ve-

teraaneja, joiden ansiosta saamme viettää itsenäisyyspäivää. Kiitoksen saivat
aluetoimiston taholta myös Tampereen
kaupunki ja kaikki alueen yhteistyötahot.
Tilaisuuden kutsuvieraiden joukossa
oli myös Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Hän kertoi tervehdyksessään muun
muassa isästään, joka oli talvi- ja jatkosodan veteraani. Myllykankaan isä piti

Tervehdyksessään kenraalimajuri Markku Myllykangas toi esiin muun muassa sen, miten tärkeä rooli reserviläisillä on Suomen puolustuksen kannalta. Ammattisotilaita sodan ajan joukoista onkin vain muutama prosentti. Kuva: Sirkka Ojala.
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Reserviläisen puheenvuoron tilaisuudessa käytti kapteeniksi ylennetty Marko Kivi
Ruovedeltä. Hän kertoi muun muassa, että on päässyt seuraamaan monen nuoren
asevelvollisuuden alkutaipaletta Ruoveden kutsuntalautakunnasta käsin. Kuva: Sirkka
Ojala.

Liiton uusi puheenjohtaja, yliluutnantti (res) Aaro Mäkelä on kotoisin Laihialta, josta
hän kertoo lähteneensä heinäkuussa 2002 varusmiespalvelukseen Niinisaloon ja sieltä
Haminaan kurssille 221 (tiedustelutulenjohto). Mäkelä kotiutui reserviin heinäkuussa
2003.

päiväkirjaa tykistön tarkkuudella joka
päivä. Vihkoon kirjattiin kaikki merkittävät tapahtumat, kuten päivän sään,
tykistökeskitykset, sotapesässä käynnit,
saunat ja muut rintaman tapahtumat.
Hyökkäyksen tullessa pysyivät päiväkirjan sivut kuitenkin tyhjinä ja päivien
kohdalla on vain pelkkiä viivoja. Nähtyään isänsä sotapäiväkirjan hän ymmärsi,
että arkea oli rintamallakin, mutta kun
hyökkäys tuli pysyivät päiväkirjan lehdet tyhjinä. Ne asiat olivat sellaisia, joita
ei puettu sanoiksi myöhemminkään. Ne
olivat kovia aikoja ja kovia miehiä kuten
tekin, jotka edustatte nyt tämän päivän
asevelvollisuutta parhaimmillaan, totesi
Myllykangas.
Vielä ennen näyttävää paraatia ehdittiin ihailla talon arvokasta taidetta sekä
taidokkaita katto- ja seinämaalauksia.
Raatihuoneen maukkaiden tarjottavien

Aaro Mäkelä on Suomen
Reserviupseeriliiton uusi puheenjohtaja

lomassa päästiin nauttimaan myös musiikista, josta vastasi Kimmo Kopra ja
Panssariprikaatin varusmiestoimikunnan
bändi.
Kaikkiaan Pirkanmaalla sai itsenäisyyspäivänä ylennyksen sotilasarvoonsa
306 reserviläistä. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö ylensi 224 aliupseeria
ja miehistöön kuuluvaa. Heidän joukossaan on muun muassa 3 sotilasmestaria, 6 ylivääpeliä ja 8 vääpeliä.
Tasavallan presidentti ylensi 82 pirkanmaalaista reservin upseeria. Heistä majurin ylennyksen sai 4 ja kapteeniksi
ylennettiin 10.
Sirkka Ojala
Kaikkien Pirkanmaalla ylennettyjen tiedot löydät pirkanviesti.fi-sivustolta.

Sami Höylänen ylennettiin sotilasmestariksi. Sami asuu Juupajoella. Hän on Pirkkalan
Reserviläisten ja Pirkanmaan Rauhanturvaajat ry:n jäsen. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkan Viesti 4
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Suomen Reserviupseeriliiton Turussa
16. marraskuuta järjestetyn liittokokouksen mielenkiintoisin asia oli varmasti liiton uuden puheenjohtajan valinta.
Liiton nykyinen puheenjohtaja agronomi, majuri (res) Mikko Halkilahti ilmoitti jo edellisen liittokokouksen yhteydessä, ettei ole enää käytettävissä liiton
puheenjohtajaksi kolmannelle puheenjohtajakaudelle.
Puheenjohtajakisasta tulikin varsin
mielenkiintoinen ja ehdokkaat kävivät myös Tampereella Pirkanmaan Reserviupseeripiirin jäsenten tentattavana lokakuun lopulla. Ehdolla uudeksi
puheenjohtajaksi olivat strategiajohtaja
Leila Kaleva Helsingistä, yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti Imatralta,
varatoimitusjohtaja Tuomas Kuusivaara Valkeakoskelta, toimitusjohtaja Aaro
Mäkelä Helsingistä ja toimitusjohtaja
Petri Ranta Ulvilasta.
Tuntia ennen varsinaista liittokokousta järjestettiin puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli, jossa kaikki ehdokkaat saivat kertoa itsestään ja tuoda esiin
omia ideoitaan muun muassa liiton toiminnan kehittämiseksi. Äänestyksestä
tuli varsin jännittävä. Toiselle äänestyskierrokselle pääsivät ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneet Aaro Mäkelä ja Leila Kaleva. Äänet jakautuivat
lopullisessa äänestyksessä 13857-7610
ja yliluutnantti (res) Aaro Mäkelästä tuli
liiton uusi puheenjohtaja tulevalle kolmivuotiskaudelle 2020-2022. Mäkelä
on 36-vuotias ja asuu perheineen Helsingissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri sekä luonnontieteiden kandidaatti. Hän työskentelee
toimitusjohtajana ja osakasyrittäjänä
ALM Partners Oy:ssä. Mäkelä on ol-

lut liiton 1. varapuheenjohtaja vuodesta
2014 alkaen, sekä MPK:n hallituksen jäsen ja talousvaliokunnan puheenjohtaja
vuodesta 2016.
Kokouksessa valittiin myös uusi liittovaltuusto sekä hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuosille 2020-2022.
Liittokokouksessa äänivaltaa käyttivät
liiton jäsenyhdistykset, jotka toivat tapahtumaan yhteensä 21467 jäsenen äänet.
Sirkka Ojala

Puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneelissa vastausvuorossa Leila Kaleva. Paneelin juonsi liiton entinen puheenjohtaja, majuri (res) Mika Hannula.
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Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n jäsenlehti
Pajun taistelun ja Valkin vapauttamisen 100-vuotisjuhlaa vietettiin 31. tammikuuta 2019. Muistotilaisuus
järjestettiin myös Pajun kartanon pihassa olevalla Pohjan
Poikien muistokivellä. Kuva: Sirkka Ojala.

Suomen ja Viron
yhteistä puolustushistoriaa 100 vuotta
Suomen ja Viron aseveljeydellä on pitkät perinteet. Yhteistoimintaa harjoiteƫin jo tasan
sata vuoƩa siƩen mm. noin 2500 vahvuisen
Pohjan Pojat -vapaaehtoisjoukon lähƟessä Vi-

ron vapaussotaan. Sain kunnian osallistua tammikuussa Pajun taistelun 100-vuoƟsmuistolle,
jossa läsnä olivat mm. Viron presidenƫ KersƟ
Kaljulaid ja Suomesta puolustusministeri Jus-

si Niinistö. Suomen jatkosodassa vastavuoroisesƟ taisteli 3500:sta virolaisvapaaehtoisesta
muodosteƩu joukko Suomen-pojat. Parhaillaan elämme talvisodan 80-vuoƟsmuistoja; virolaiset olisivat halunneet jo heƟ talvisodassa
taistella NeuvostoliiƩoa vastaan, muƩa se ei
ollut mahdollista heidän keskinäisen sopimuksensa vuoksi.
NeuvostoliiƩo miehiƫ Viron toisessa maailmansodassa vuosikymmeniksi, josta Viro vapautui vasta vuonna 1991. Tämän jälkeen alkoi uusi kausi Suomen ja Viron välisessä puolustusyhteistyössä. Suomi sitoutui auƩamaan Viroa heidän puolustusvoimiensa uudelleenrakentamisessa, joka alkoi syksyllä 1992 kadeƫen tullessa
koulutukseen Suomeen. Virolaisia kouluƩautui
Suomessa myös päällystöopistossa ja YE-kursseilla, sekä myös RUK-kursseilla – mm. omassa
upseerioppilastuvassani Haminan hotelli hiltonissa oli kaksi virolaista vuosituhannen alussa.
Erityisen Viro-projekƟn myötä suomalaiset
soƟlaat ja viranomaiset toimivat Virossa asiantunƟjoina tukien koulutuksen suunniƩelua. Virolaisille rakenneƫin suomalaisen mallin pohjalta heille sopiva koulutusjärjestelmä ja mm.
varomääräykset. 2000-luvun alussa yhteistyö
syveni ja perusteƫin ystävyysjoukko-osastotoiminta. Tällainen on voimassa edelleen esimerkiksi KaarƟn jääkärirykmenƟn ja tallinnalaisen
Vahipataljonan välillä.

• TaKoRU on vuonna 1968 perusteƩu
Suomen Reserviupseeriliiton alainen
reserviläisyhdistys, joka kuuluu valtakunnalliseen yliopistokaupunkeihin
keskiƩyneeseen Opiskelijain Reserviupseeripiiriin (ORUP).
• TaKoRU:ssa on maksaneita jäseniä 544
ja se on jäsenmäärältään toiseksi suurin piirin kymmenestä jäsenyhdistyksestä.
• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yliopisto- tai AMK-opiskelija. KannaƩavaksi jäseneksi voivat
hakea muutkin kuin opiskelijat.
• Yleisiä Ɵedotuskanavia ovat suljeƩu
Facebook-ryhmä sekä koƟsivu www.
takoru.fi.

RESUL:n TALVIJOTOS
TAMPEREELLA
14.-15.3.2020
Pirkkajotos on pian täällä!
Toimijoita tarvitaan rasteille.
Tule mukaan järjestämään mukavaa tapahtumaa moninkertaisten jotosmestareiden
kanssa. Tapahtuman vastaavana toimii TaKoRU, muƩa arvokasta kokemusta tapahtuman järjestämisestä voi hankkia kerhosta riippumaƩomasƟ. pirkkajotos.takoru.fi
ILMOITTAUDU erkka.rinne@iki.fi

PEKKA SILLANPÄÄ

Asiasisällön lähteet: majuri Marko Maaluoto

eƩä niin kurssilaiset kuin varusteet osoiƫvat
kenƩäkelpoisuutensa.
Ryhmänjohtajan roolissa toiminut TaKoRU:n
nuori reservin vänrikki Fiina Vuori osallistui nyt
toista kertaa ORUP:n järjestämään tapahtumaan. Aiemmin syyskuussa hän oli osallistunut
Hämeen Ilves -harjoituksen Viroon valmistavalle ORUP-kurssille. Fiinan mielestä reissuun lähtö oli kaiken vaivan arvoista; hyvä henki ja huumori piƟ joukon toimintakykyisenä ja yhtenäisenä läpi harjoituksen.
Matkalle oli säästeƩy vielä ansaiƩu yllätys
kurssin lopuƩua. Toisin kuin huhut olivat kiirineet, viimeistä yötä kurssin jälkeen ei tarvinnutkaan vieƩää teltassa märässä maastossa,
vaan ylellisesƟ sataman kylpylähotellissa. KylmeƩyneet jäsenet saaƟin näin saunoƩua notkeiksi odoƩamaan taas tulevia koitoksia.

Tampereen Korkeakoulujen
Reserviupseerit ry –
TaKoRU

Pirkan ViesƟn palstan päätoimiƩajana
toimii Pekka Sillanpää
paatoimiƩaja@takoru.fi,
040 749 0666

Suomella on kiistaƩa maailman paras ja tehokkain asevelvollisuusjärjestelmä. MuƩa heƟ toiseksi parhaan järjestelmän voidaan katsoa olevan Virossa – pohjautuuhan se suomalaiseen malliin. Virolaisista asepalveluksen käy
noin kolmasosa ikäluokasta. Kiinteä osa puolustusvoimia Virossa on myös suojeluskuntajärjestö Kaitseliit, jossa jäseniä on noin 15 000.
Suuri nykäys jäsenmäärän kasvussa tapahtui
vuoden 2014 tapahtumien jälkeen. KaitseliiƟin
voi hakea ulkojäseneksi myös suomalainen reserviläinen.
Useilla suomalaisilla maanpuolustusjärjestöillä on yhteistoimintaa Kaitseliitin piirien (Maleva) kanssa. Toiminta on useimmiten
toteutettu MPK:n kautta, jolla on vuositasolla kymmenkunta hyväksyttyä kurssia Virossa. Tapahtumien raameista vastaa MPK:n viroyhteistyön koulutuspäällikkö majuri Marko
Maaluoto. Myös virolaisia reserviläisiä osallistuu Suomessa kursseille pääosin kouluttamista harjoittelemaan tai kilpailemaan. Yhteistyö hyödyttää kumpaakin veljeskansan
osapuolta kehittämään yleisesti puolustusvalmiuttaan ja vahvistamaan henkilötasolla
maanpuolustustahtoa.

PEKKA SILLANPÄÄ

Partio vastaanottamassa vihollista harjoituskäsikranaatein.

Virossa syyssateessa MPK-kurssilla
Opiskelijain Reserviupseeripiirissä on rakenneƩu yhteistyötä KaitseliiƟn Tallinna Malevan
kanssa. Heidän komppanian kokoista syysharjoitustaan on tueƩu maaliosastona nyt kahtena peräkkäisenä vuotena MPK-kurssilla.
Virossa koulutetaan parhaillaan hajautetun
joukon toimintaa. Se koskee erityisesƟ paikallisjoukkotasolla toimivaa KaitseliiƟa. Harjoituksen teema oli siten myös suomalaisille mielekäs.
Harjoitus oli lokakuun lopussa liki kaksi kuukauƩa myöhemmin kuin viime vuonna. Siitä
huolimaƩa 25 henkilöä päätyi osallistumaan
kurssille, Ɵetäen niin olosuhteet kuin kurssin
yleisen vaaƟvuustason vaikeaksi. TaKoRU:n jäseniä tästä joukosta oli peräƟ kolmannes.

KenƟes ikimuistoisen leimansa harjoitukselle antoi muhkeat sadepilvet. Niin perjantai-illan perustaminen kuin harjoituksen purkaminen ja kaikki toiminta siltä väliltä vietetƟin enemmän tai vähemmän suoran sateen
alla. Ainoastaan öiseen aikaan sade malƩoi
tauota.
Märkyys ei kuitenkaan haitannut harjoituksen tunnelmaa. Kurssilaiset kokivat saaneensa soveltavasta harjoituksesta kaipaamiansa
ikimuistoisia kokemuksia ainutlaatuisessa toimintaympäristössä. Suomalainen reserviläinen
näyƫ luonteensa, sillä eräskin vastaosaston
parƟo odoƫ vastustajaa saapuvaksi 5 tunƟa,
pimeässä ja märässä suokuopassa. Hyvin sujuneen harjoituksen jälkeen on helppo todeta,

Sade ja märät vaatteet eivät saaneet Fiina Vuoren fiilistä
laskemaan vaativassa harjoituksessa. Hyvä henki ratkaisee!
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Hyisen souturetken jälkeen kuumat nuotiomakkarat saivat kropan taas toimintakuntoon.

TaKoRU:n pj. Teemu Nuorteva ryömii
konekiväärikorsuun takakautta.
Ryhmä tutustumassa korsun hyvin
säilyneisiin majoitustiloihin.

Lappeenrannassa
lumisella souturetkellä
Eivät tamperelaiset arvanneet mitä oli edessä, kun piirin syyskokoukseen Lappeenrantaan marraskuun alussa lähƟvät. PerinteisesƟ
ORUP:n kokousviikonloppuina on sekä hyvän
mielen toiminnallista ohjelmaa eƩä illan kokoukset ja näiden jälkeen verkostoitumista. Nyt
viikonlopun isäntä, sensaaƟomaisen alun uutena järjestönä RUL:ssa saanut LaTeRes, oli järjestänyt ohjelman, joka olisi etukäteen Ɵedettynä heikompia hirviƩänyt.
LaTeRes:n ORUP-edustaja ja kerhon uusi pj.
Kasper Saarinen ohjasi kokousvieraat Skinnarilan kampusalueen rantaan, jossa odoƫ kaksi lumista soutuveneƩä. Tehtävänä oli soutaa
seikkailujen saarelle sivistämään itseään Salpalinjan salaisille bunkkereille. Kiertue oli virkistävä, sillä se tuntui luissa ja yƟmissä pitkään.
NuoƟomakkarat sentään vähän lämmiƫvät.

Erityismaininta on anneƩava vaalikiertueella
olleista pj-ehdokkaista Tuomas Kuusivaaralle,
joka oli mukana retkellä toimien toisen veneen
soutajana – puolet paluumatkasta vain yhdellä
ehjällä airolla!
Saimaan tyrskyjen jälkeen oli puheenjohtajien paneeli ja perinteiset kokoukset. Haikein
mielin Lappeenrannan ilta loppui, sillä kaksi
merkiƩävää vaikuƩajaa sanoi hyväsƟt piirihallitukselle. Teemu Nuorteva lopeƫ samalla lisäksi TaKoRU:n toimiuransa ennen kuulumattoman viiden puheenjohtajakauden jälkeen!
Pekka Sillanpää puolestaan tahaƩoman comebackin ja yhteensä 10 piirihallitusvuoden jälkeen jäƫ piirin voitokkaassa Ɵlassa kantaviin
hoteisiin vahvennetulle hallinnolle.
PEKKA SILLANPÄÄ

4. juhlalenkki

Kuva: Mika Kiviluoma.

Keskiviikkoiltana 6. marraskuuta moni hervantalainen saaƩoi hieraista silmiään, kun pitkin
kävelykatuja vastaan juoksi viiden maastopukuisen miehen joukko. Kyse ei kuitenkaan ollut soƟlasvallankaappauksesta eikä Odinin katuparƟosta, vaan TaKoRU:n viikkolenkistä juhlatunnelmissa.
TaKoRU:n viikoƩaisten yhteislenkkien historia uloƩuu vuoteen 2004, muƩa alkuun
lenkkejä juosƟin vain yliopistojen lukukausien aikana. Vuodesta 2006 lenkit ovat kuitenkin pyörineet ympärivuoƟsesƟ. Tämänkin jälkeen lenkit olivat vain melkein jokaviikkoisia,
sillä vuoden aikana tyypillisesƟ jäi väliin muutamia juoksukertoja esimerkiksi erityisen huonon sään tai vastuuhenkilöiden kiireisyyden
takia. Lenkin perumista kuitenkin yriteƫin aina välƩää, ja vuoden 2010 jälkeen sitä ei olekaan tapahtunut. Vuonna 2013 siƩen huomatƟin, eƩä lenkki ei ollut jäänyt väliin kolmeen
vuoteen. Ja kun näin hyvään alkuun oli päästy,
pääteƫin tästä putkesta pitää kiinni.

Pirkan Viesti 4
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Niinpä siƩen viime vuosina mikään syy ei
ole ollut riiƩävän pätevä, joƩa lenkki jäteƩäisiin juoksemaƩa. Lenkkiä on juostu 25 asteen
pakkasessa ja 30 asteen helteessä, ja joskus
myös kaatosateessa. Vain sen verran on tehty myönnytystä, eƩä normaalin lenkkipäivän
osuessa esimerkiksi jouluaaƩoon on lenkkiä
siirreƩy yhdellä päivällä.
Kun 5. helmikuuta 2014 oli vuorossa 200.
peräƩäinen viikkolenkki ilman väliviikkoja aleƫin mieƫä, miten tätä juhlisteƩaisiin.
Silloin syntyi ajatus, eƩä juostaan juhlalenkki maastopuvut päällä ja varsikengät jalassa.
Tätä samaa perinneƩä on siƩen jatkeƩu myös
300., 400. ja 500. peräƩäisellä viikkolenkillä,
joista viimeksi mainiƩu siis juosƟin tänä vuonna 6.11. Ja koska 500 on jo puoli tuhaƩa, pääteƫin nyt pistää paremmaksi ja varustukseen
lisäƫin vielä selkäreppu.
Muut 99 kertaa sadasta TaKoRU:n viikkolenkki juostaan normaaleissa urheiluvaaƩeissa. Lenkin pituus on tyypillisesƟ noin 10 kilo-

metriä, muƩa vauhƟ ja matka sovitetaan aina
mukana olevien juoksijoiden tasoon. TarviƩaessa voidaan siis juosta esimerkiksi rauhallinen neljän kilometrin lenkki, jonka jälkeen innokkaimmat voivat jatkaa vähän rivakammalle

kuuden kilometrin lenkille. LisäƟetoja viikkolenkeistä voit lukea osoiƩeesta www.takoru.fi
kohdasta Kalenteri > Viikkolenkki Hervannassa.
PAULI JÄRVINEN
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Vuoden Reserviläiseksi nimettiin entinen puolustusministeri,
ﬁlosoﬁan tohtori, dosentti ja reservin yliluutnantti Jussi Niinistö. Kunniakilven Niinistölle luovuttivat liiton puheenjohtaja
Ilpo Pohjola ja liiton 2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola.
Kuva: Raimo Ojala.

RES-klubin kokouksessa muun muassa MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi esitteli MPK:n uutta toimintamallia.
Kuva: Raimo Ojala.

Reserviläisliitto Turussa 16.-17.11.2019
Viiden maanpuolustusjärjestön yhteinen
kokoustapahtuma ”Aurajoen Varrella”
Turkuun kokoontui marraskuun puolessa välissä suuri
joukko maanpuolustusväkeä kohtaamisten, kokousten
ja juhlan merkeissä. Mukana kokoustapahtumassa olivat Reserviläisliiton lisäksi Suomen Reserviupseeriliitto,
Maanpuolustusnaisten Liitto, Reserviläisurheiluliitto ja
Maanpuolustuskiltojen liitto. Jokainen liitto piti omat
vuosikokouksensa, mutta yhdessä kokoonnuttiin illalliselle, kirkkoon, lippulinnaan ja maanpuolustusjuhlaan.
Hiljainen hetki
Reserviläisliiton kokous alkoi hiljaisella hetkellä pitkäaikaisen entisen liiton hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajan Veikko Saaren muistoksi. Hän osallistui vielä viime vuosina yhteisiin tapahtumiin. Saari oli
kuollessaan 90-vuotias.
Vuoden Reserviläinen
Vuoden Reserviläiseksi nimettiin entinen puolustusministeri, filosofian tohtori, dosentti ja reservin yliluutnantti Jussi Niinistö. Hän on Helsingin Reserviläiset
ry:n jäsen. – Koen nimityksen tunnustuksena siitä, että
jotain on tullut tehtyä oikein. Välillä on tullut politiikassa rymisteltyä, mutta kuitenkin aina maanpuolustuksen hyväksi, Niinistö sanoi kiitospuheessaan.
Painopisteitä
Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sotilasmestari Osmo Suominen Turusta. Paikalla oli 60
yhdistystä ja 164 ääntä. Reserviläisliitossa on jo muutamien vuosien ajan noudatettu yhden vuosikokouksen
käytäntöä. Niinpä Turussa hyväksyttiin vuoden 2018
tilit ja toimintakertomus. Tulevan toiminnan, vuoden
2020 painopistealueet ovat: 1) Maanpuolustuksen uudet tuulet, 2) Reserviläisten ja ei-reserviläisten kouluttautumismahdollisuuksien turvaaminen, 3) Nuorten
maanpuolustustahdon kohottaminen ja 4) Järjestötoiminnan digitalisoituminen. Liiton toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan liiton verkkosivuilta.
Nuorten maanpuolustustahdon kohottamiseen ja
turvallisuuspoliittisen tietämyksen lisäämiseen Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto järjestävät Suomen lukiolaisille suunnatun TURPO-tietäjä -tietokilpailun.
Pirkanmaalla voidaan olla iloisia siitä, että Pirkanmaan
reserviläispiirin Henkisen maanpuolustuksen toimikunnan jo 13 kertaa järjestämä lukiolaisten TURPOtietokilpailu on lähtenyt liitoon ja tulee saavuttamaan
koko valtakunnan kahden suuren liiton yhteistyössä.
Tästä huolimatta myös Pirkanmaan oma TURPO -tietokilpailu jatkuu entiseen malliin myös vuonna 2020.

Järjestötoiminnan digitalisoitumiseen panostetaan
tulevanakin vuonna. Tähän mennessä liiton internetsivut on uudistettu ja pian kaikki yhdistykset pääsevät
uusimaan omat sivunsa. Sitä varten liitto järjestää myös
kevään kuluessa koulutusta. On tärkeää, että nykyiset
tiedot siirtyvät onnistuneesti uudelle alustalle ja yhdistyksissä on jäseniä, jotka osaavat sivuja päivittää. Piirien
on mahdollisuus saada suoriteperusteista piiritukea yhdistysten uusien nettisivustojen käyttöönoton myötä.
Hallitukseen kuusi naista
Pirkanmaalta Reserviläisliiton hallituksessa jatkavat
Jussi Viljanen Orivedeltä sekä piirin puheenjohtaja
Jussi Mäkitalo Virroilta. Liiton nykyinen varapuheenjohtaja Terhi Hakola Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:stä valittiin jatkamaan hallituksessa. Lisäksi
naismandaattipaikoille valittiin Sari Mastromarino
Maskusta (Varsinais-Suomen Reserviläispiiri) ja Milla
Koskela Tervakoskelta (Etelä-Hämeen Reserviläispiiri). Liiton hallitukseen valittiin kaiken kaikkiaan kuusi
naista. Kati Pitkänen Helsingistä, Helvi Hamari Si-

mosta ja Minna Nenonen Salosta valittiin piiriensä
edustajiksi. Liiton puheenjohtajavaalia ei pidetty tänä
vuonna, sillä puheenjohtaja Ilpo Pohjolan toimikautta
on jäljellä vielä yksi vuosi.
Maanpuolustusjärjestöt koolle
taas kolmen vuoden kuluttua
Kokousviikonloppu huipentui sunnuntaiaamuna Turun tuomiokirkossa pidettyyn messuun. Messun jälkeen kirkolta lähti upea lippulinna ja marssiosasto
kohti juhlapaikkaa Turun VPK:n talolle. Laivaston
soittokunta siivitti maanpuolustusjuhlan heti upeaan
tunnelmaan, kun seisten kuultiin Sibeliuksen Jääkärin
marssi. Juhlapuheen piti kansanedustaja Ilkka Kanerva. Puheessaan Kanerva korostimuun muassa vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeyttä sekä asevelvollisuusarmeijan merkitystä niin koko kansakunnallemme
kuin Puolustusvoimille.
Maanpuolustusmitalitoimikunnan
puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara, luovutti juhlassa
maanpuolustuksen hyväksi työtä tehneille ansioituneille henkilöille maanpuolustusmitalin miekkojen kera.
Yksi mitalin saajista oli Erkki Pyhälahti Sastamalasta.
Näin mittavaa kokous- ja juhlatapahtumaa ei toki
voida järjestää joka vuosi, joten kaikki järjestöt tapaavat
taas kolmen vuoden kuluttua. Reserviläisliitto kokoontuu vuosikokouksen merkeissä ensi vuonna Seinäjoella.
Tiina Kokkola

Tampereen Reserviläisiä kokouksessa edustivat muun muassa Jarno Lahtinen, Matti Salonen, Keijo Kivinen ja Kai Talonen. Kuva: Raimo Ojala.
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Tampereen
Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA
JOULUKUU 2019–
KEVÄTTALVI 2020
JOULUKUU
24.12. Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla

TAMMIKUU
20.1.2020 Eko-ase ammunta TamRun

toimistolla Väinölänkadulla klo 17.00-18.30. Kaikille jäsenille avoin tapahtuma, tervetuloa mukaan! Lisätiedot Eero Rönni eero.ronni@gmail.
com tai puhelimitse 040 554 8004.

HELMIKUU
13.2.2020 TamRun seniorien esitel-

Vierailijat pääsivät tutustumaan myös lentokonekalustoon.

PMT ry:n jäsenet saivat
ajankohtaista tietoa ilmavoimista ja HX-hankkeesta
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry:n neuvottelukunta ja henkilöjäsenet pääsivät mielenkiintoiselle vierailulle Satakunnan lennostoon 24. lokakuuta.
Vierailun isäntänä toimi lennoston komentaja, eversti Aki Heikkinen.
Syksyisenä iltapäivänä Satakunnan lennoston portille kokoontui runsas joukko
PMT ry:n jäseniä. Vierailun aluksi kuultiin eversti Heikkinen yleisesittely lennostosta ja samalla hän kertoi myös omasta
sotilasurastaan. Heikkinen kertoi omaan
uraansa sisältyvän muun muassa 13 vuotta laivuepalvelusta ja kokemusta on kertynyt 19 vuotta myös Hornet-lentäjänä.
Heikkinen toi esiin, että Satakunnan
lennostossa työskentelee tällä hetkellä
360 henkilöä ja varusmiehiä tulee koulutukseen molemmissa saapumiserissä noin
175. Satakunnan lennoston tehtäviä ovat
tutkimus- ja kehittämistoiminta, koelentotoiminta kaikilla ilmavoimien lentokonetyypeillä ja Puolustusvoimien yhteysja kuljetuslentotoiminta lennosto muun
muassa hoitaa kaikki valtionjohdon kuljetukset sekä kuljetukset ulkomaille sekä
kriha-alueille. Lisäksi tehtäviin kuuluu
yhteistoiminta Puolustusvoimien tiedotuslaitoksen kanssa, varusmieskoulutus,
jonka painopisteenä ovat tukikohtien

suojausjoukot, Varuskunnan johtaminen
ja tukipalvelut sekä virka-apu muille viranomaisille.
Eversti Heikkinen kertoi myös juuri
päättyneestä Ilmavoimien pääsotaharjoituksesta RUSKA 19, joka oli hänen johtovastuullaan. Harjoitukseen osallistui
yli 50 konetta ja 2000 reserviläistä. Harjoituksen henkilövahvuus oli kaikkiaan
4500 osallistujaa.
Lopuksi sokerina pohjalla oli vuorossa mielenkiintoista tietoa HX-hankkeesta, joka on perustettu korvaamaan täysimääräisesti nykyiset Hornet-hävittäjät
uusilla. Hanke on noin 10-15 vuoden
projekti ja päätös korvaavista koneista
on tehtävä vuoden 2021 aikana. Hävittäjät ovat merkittävä osa Suomen puolustuskykyä, eikä niitä voi korvata muilla
järjestelmillä. Hornetin elinkaareksi on
arvioitu 30 vuotta ja viimeinenkin kone
poistuu käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Eversti Heikkinen toi hyvin esiin
miksi Hornetien elinkaaren jatkaminen
ei olisi kustannustehokasta. Muun muassa tietotekniikka koneissa on 90-luvulta ja sen uusiminen maksaisi niin paljon,
ettei tämä ole kannattavaa koska myös
rakenteet väsyvät ja näin Hornetien suorituskyky heikkenee. Hornetin korvaa-

jaksi tulee hankkia miehitetty monitoimihävittäjä.
Heikkinen kertoi, että Satakunnan lennosto isännöi vuoden 2020 tammi-helmikuussa HX-kandidaattien testaus- ja
todennustapahtumaa (HX Challenge).
Vuoden alun testitapahtumassa todennetaan tarjouspyynnön vastauksessa ilmoitettuja ja mahdollisesti aikaisemmin laboratoriossa todennettuja suoritusarvoja.
Heikkinen toikin esiin, että olisi hyvä, jos
heti vuoden alussa olisi hyytävää pakkasta
ja lumipyryä eli oikeaa suomalaista talvikeliä. Näin nähtäisiin miten Eurofi ghter
Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen,
Lockheed Martin F-35 ja Boeing F/A-18
Super Hornet selviävät testeistä maassa ja
ilmassa sekä lentoonlähdössä ja laskussa
myös Suomen arktisemmissa talvioloissa.
Vierailun päätti Varuskuntaravintola Sääksen henkilökunnan valmistama
maittava päivällinen. Osallistujat olivat
erittäin tyytyväisiä mielenkiintoiseen vierailuun, jonka aikana päästiin näkemään
myös Suomen tasavallan presidenttiä kuljettava Air Force One -lentokone. Toki
presidentti Niinistö käyttää myös Finnairin reittikoneita matkustaessaan kohteesta toiseen.
Sirkka Ojala

mä ja lounas klo 12.00 Tampereen Suomalaisen Klubin Pyhäjärvi-kabinetissa, osoite
Puutarhakatu 13, 3. krs. Ilkka Mäntyvaara kertoo
Sveitsin Alppien tunneleista ja erityisesti St. Gotthardin tunnelista. Esitelmän jälkeen omakustanteinen lounas Suomalaisen Klubin ravintolassa.
Ilmoittautumiset 10.2. mennessä Pauli Määttäiselle pauli.maattainen@hotmail.com tai
puh. 0400 499 156.
17.2.2020 Eko-ase ammunta TamRun toimistolla Väinölänkadulla klo 17.00-18.30.
Kaikille jäsenille avoin tapahtuma, tervetuloa
mukaan! Lisätiedot Eero Rönni eero.ronni@
gmail.com tai puhelimitse 040 554 8004.

MAALISKUU
1.3.2020 65. Pirkan hiihto Kankaan-

pään Niinisalosta Tampereen Teivoon. Ilmoittautumiset ja lisätietoja internetistä https://www.
pirkankierros.fi/pirkan-hiihto/
2.1.2020– Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, jossa 7
paikkaa ja
30.04.2020 pienoiskiväärirata 50 m,
jossa 1 paikka käytössä jäsenille torstaisin
klo 17.00 -20.00. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vesa.valkama@pp.inet.fi ja 050 551 4265
14.-15.3.2020 Talvijotos Pirkka
Pirkkalassa. Lisätiedot Antti Laalahti
antti.laalahti@disroot.org
16.3.2020 Eko-ase ammunta TamRun
toimistolla Väinölänkadulla klo 17.00-18.30. Kaikille jäsenille avoin tapahtuma, tervetuloa mukaan! Lisätiedot Eero Rönni eero.ronni@
mail.com tai puhelimitse 040 554 8004.
28.3.2020 TamRun 90-vuotisjuhla
Tampere-talon Maestro-salissa.

KEVÄTTALVI 2020
Lapin hiihtovaellus: Lähde mukavan rennossa
seurassa TamRun maasto-osaston järjestämälle
Lapin hiihtovaellukselle. Päiväretket hiihdellään
periaatteella ”kaveria ei jätetä”. Matkan ajankohta maalis-huhtikuu 2020. Lisätiedot Martti Kaunisto, puh 044 293 6235 tai sähköposti
kaunistomartti@gmail.com

Tampereen
Reserviupseerit ry

Kiitoksena vierailusta (vas.) PMT ry:n oltermanni Veli-Matti
Kohtamäki ja puheenjohtaja Esko Raskila luovuttivat eversti
Heikkiselle leijonavyön.

Pirkan Viesti 4

2019

Eversti Heikkinen esitteli vierailijoille myös yksipaikkaisen F-18 C Hornet -suihkuhävittäjän. Yksipaikkaiset F-18 C -hävittäjät koottiin Suomessa Patria Finavitecin toimesta ja ne luovutettiin ilmavoimille kesäkuussa 1996. Kaikki 64 Hornetia saatiin käyttöön vuonna 2000. Tällä
hetkellä yksipaikkaisia F-18 C -malleja on palveluksessa 55 kappaletta. Koneisiin on tehty vuosien aikana useita elinkaaripäivityksiä.

Väinolänkatu 2, 33100 Tampere,
sähköposti: tamru@tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: https://www.rul.fi/tampere/
Facebook: Tampereen Reserviupseerit ry
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Pirkanmaan aluetoimiston uusi päällikkö, everstiluutnantti Matti Heininen kävi esittäytymässä ja kertoi kokousesitelmässään Sotilasliitto Natosta.

Reservipiirien syyskokoukset Tampereella
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri, Pirkanmaan Reserviläispiiri ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri kokoontuivat yhteiseen syyskokoustapahtumaan
Tampereen klassillisen lukion tiloissa
7. marraskuuta Kokouksissa käsiteltiin
sääntömääräisiä syyskokousasioita.
Syyskokoustapahtumassa kokousesitelmän piti Pirkanmaan aluetoimiston
päällikkö evl Matti Heininen. Esitelmä
painottui Naton rakenteisiin ja toimintatapoihin. Natossa on tällä hetkellä 29
jäsenmaata ja lisäksi eriasteisten kumppanuuksien kanssa kaikkiaan 41.
Esityksessä todettiin, että Nato on sotilaallisesta luonteestaan huolimatta ensisijaisesti poliittinen järjestö. Sillä ei ole
omia joukkoja, vaan toiminta perustuu
jäsenmaiden luovuttamiin joukkoihin.
Erityisesti tarkastelussa oli Suomen ja
Ruotsin suhde Natoon. Ruotsi ajoi alas
asevelvollisuusarmeijansa ja on nyt nostamassa sitä takaisin entiseen tasoonsa
turvallisuuspoliittisten muutoksien seurauksena.
Esityksen lopuksi evl Heininen kertoi
lähestyvästä itsenäisyyspäivän valtakunnallisesta paraatista Tampereella. Järjestelyt ovat loppusuoralla ja tapahtuma
koostuu useista osista. Näyttävin osa tietysti Ratinassa järjestettävä paraatikatselmus ja ohimarssi.

Piirien syyskokoukset sujuivat hyvässä hengessä ja niissä hyväksyttiin piirien toimintasuunnitelmat ja talousarviot
tulevalle toimintakaudelle 2020. Myös
kaikki nykyiset piirien puheenjohtajat
jatkavat tehtävässään.
Raimo Ojala

Palkitut ryhmäkuvassa. Vasemmalta Juha Happonen (piirin HAM), Petteri Linder (piirin
HAM) ja Jussi Katajamäki (piirin KAM).

Mäntän Seudun Reserviläisten jäseniä
huomioitiin piirin mitaleilla
15. marraskuuta oli juhlapäivä kahdella
Mäntän Seudun Reserviläisten alikersantilla ja yhdellä vääpelillä. Pienimuotoinen, mutta sitäkin lämminhenkisempi
palkitsemistilaisuus järjestettiin reserviläisten ”kotipesässä” piilopaikassa, jonne
ei edes automme navigaattori tietä tahtonut löytää.
Pirkanmaan Reserviläispiirin sihteeri
Raimo Ojala luovutti piirin kultaisen
ansiomitalin yhdistyksen ahkeralle sihteerille, alikersantti Jussi Katajamäelle.
Hopeinen ansiomitali luovutettiin yhdistyksen puheenjohtaja, vääpeli Petteri Linderille ja yhdistyksen sekä MPK:n

Tampereen koulutuspaikan tiedotusvastaavalle alikersantti Juha Happoselle.
Palkitsemisten jälkeen pohdittiin kahvittelun lomassa muun muassa Tampereella järjestettävän Valtakunnallisen
Puolustusvoimain itsenäisyyspäivän paraatin järjestelyjä ja 31 hengen vahvuisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) osaston marssiaskelia. Puheissa
vilahti myös yhdistyksen ampumatoiminta sekä muutaman vuoden kuluttua
käsillä oleva yhdistyksen 70 vuoden virstanpylväs.
Sirkka Ojala

Yhteisessä osuudessa pitkän linjan reserviläinen Tero Ahtee palkittiin Pirkanmaan
Reserviläispiirin kultaisella ansiomitalilla
soljen kera.

Kuva: Raimo Ojala.

Toimikunnan tarjoilut olivat runsaat. Kuva: Susanna Takamaa.

Joulun tunnelmaa Messukylän joulutulilla
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset
järjesti jälleen perinteisen joulutulitapahtuman tunnelmallisessa Messukylän vanhassa kirkossa. Paikalle saapui
46 henkeä, vaikka tapahtuma järjestettiin tänä vuonna itsenäisyyspäivän aattona.
Osallistujat toivotti tervetulleeksi yhdistyksen puheenjohtaja Minna Jokela.
Joulun sanoman toi tilaisuuteen Mes-

sukylän seurakunnan seurakuntapastori
Pentti Lehto.
Vanhat tutut joululaulut raikuivat kivikirkon holveissa ja joulun valo valtasi mielen viimeistään pihamaalla, jossa
kymmenet joulutulet loivat valoa pimeään joulukuun iltaan. Lopuksi sai vielä
nauttia yhdistyksen tarjoamaa glögiä piparien kera.
Sirkka Ojala

Nuorten upseerien villi saunailta
Reserviupseeripiirin Nuorisotoimikunnan vuoden lopetti erityinen viihdepaketti. Toimikunta järjesti nuorille upseereille saunaillan 8. marraskuuta Tullintorin
saunalla, jossa osallistujille tarjottiin ruuat ja juomat toimikunnan puolesta. Paikalla pyörähti noin kymmenen henkeä
illan mittaan. Piirin puheenjohtaja kävi
esittäytymässä osallistujille alkuillasta ja

loppuillan ohjelmaan kuului luonnollisesti hylsyjen heittelyä sekä saunomista.
Samalla kabinetissa luotiin myös todellinen ensivuoden toimintasuunnitelma.
Jatkot hoidettiin vielä rohkeimpien upseerien kesken paikallisessa ravintolassa
virallisen tapahtuman jälkeen.
Antti Laalahti
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KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan reservipiirien

ILMAͳASEIDEN
MESTARUUSͳ
KILPAILUT 2020
Loppiaisena 6.1.2020

Törnin vaiherikkaan tarinan voit lukea Kari Kallosen kirjoittamasta kirjasta Lauri Törni, Mannerheim-ristin ritari ja USA:n vihreiden
barettien sankari.

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Jokela (vas.) ja Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja Terhi Hakola pääsivät myös tutustumaan tarkemmin ruotsalaiseen Swedish K-konepistooliin.

Lauri Törnin tarina – totta vai tarua
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset järjesti kaikille avoimen Lauri Törni illan
15. lokakuuta Ravintola Vaskitähdessä.
Vieraaksi oli saatu syntyperäinen tamperelainen, Kari Kallonen, joka kertoi kannattavansa Ilvestä. Sotahistoriasta kirjoittava tietokirjailija Kallonen on seurannut
Mannerheim-ristin ritari Lauri Törnin
matkaa kolmella mantereella. Kallonen
on kirjoittanut Törnin elämäkerran ja
hän kuului myös Joint Task Force Full
Accounting -osaston suomalaisamerikkalaiseen 56. retkikuntaan. Retkikunta löysi
Törnin helikopterin onnettomuuspaikan
Vietnamin viidakossa ja tutki sen tarkoin.
Kallonen kertoi illan kuluessa Törnin
elämänvaiheista sekä todella mielenkiintoisen tarinan omasta patikkamatkastaan
Lauri Törnin onnettomuuspaikalle. Törnin katoaminen tapahtui lokakuussa 1965
Vietnamin sodan salaisessa Shining Brass
-operaatiossa, jonka tarkoituksena oli paikantaa Laosin puolella kiemurteleva sissien
Ho Chi Minh -huoltoreitti. Törnin kopteri ei kuitenkaan koskaan palannut takaisin
Kham Ducin tukikohtaan.
Kallonen on useilla matkoillaan myös
tavannut Törnin kanssa palvelleita miehiä, näin Törnin viimeisen retken vaiheita onkin pystytty jäljittämään heidän
kertomustensa, sotilastukikohdissa ja
-operaatioiden aikana otettujen valokuvien ja laadittujen raporttien perusteella. Törnin katoamisen ympärillä pitkään
ollut mysteeri alkoikin selvitä, kun amerikkalaisista ja suomalaisista koostunut
etsintäpartio kesällä 1999 saapui Vietnamiin suorittamaan kaivauksia Törnin he-

likopterin oletetulle onnettomuuspaikalle, kertoi Kallonen.
Kallosen kertomuksesta tuli esiin, että
patikkamatka onnettomuuspaikalle oli
aika vaarallinen ja kaivauksia suoritettiin
myös jyrkässä rinteessä turvaköysien varassa, helikopterin törmäysalue ruudutettiin tarkoin ja pois kerättiin niin sanottu
musta maa, koska se oli palanut, Kallonen muisteli.
Onnettomuuspaikka oli lähellä vuoren
lakea ja Kallonen arvelee, että mikäli Törnin kopteri olisi lentänyt vain 15-20 metriä ylempänä, kopteri olisi noussut vuoren yli eikä kohtalokasta onnettomuutta
olisi tapahtunut.
Maa-alue seulottiin tarkoin seulontapisteellä, ja sen joukosta löytyi muun
muassa palanen tunnuslevyä, kolikko ja
riippulukon avaimet sekä ihmisen hampaita. Näiden löydösten lisäksi viidakosta
kaivettiin esiin myös helikopterin tähtimoottori, ja korkealta puusta helikopterin roottori, joka oli juuttunut runkoon
kiinni. Ne ovat samalla paikalla tänäkin
päivänä.
Kallonen totesi tyytyväisesti hymyillen, että kahdessa osassa oleva ruotsalainen Swedish K -konepistooli ei kuitenkaan ole enää Vietnamissa, vaan se päätyi
hänen rinkkansa pohjalla Suomeen. Kallonen tosin pohti asetta rinkkaan pakatessaan lasketaanko ruostunut ase yhä
ampumatarvikkeeksi. Suomeen saavuttua
keskusrikospoliisi ojensi auttavan kätensä
ja tutki konepistoolin ja sai esiin pistoolin
tunnusnumeron, jonka perusteella selvisi,
että ruotsalaiset olivat myyneet aseen ai-

koinaan eräälle CIA:n peitefirmalle, mitä
kautta konepistooli päätyi lopulta Vietnamiin. Suomeen ovat päätyneet myös
helikopterin palaset ja niiden tunnusnumeroiden perusteella on voitu todentaa
kopterin olevan Törnin.
Lauri Törni haudattiin kesällä 2003
sotilaallisin kunnianosoituksin Arlingtonissa, Washington DC:ssä. Törni tunnistettiin aihetodisteiden ja puuttuvan hampaan tilalle tehdyn kruunun ja avulla.
Kallonen kertoi, että Törnin onnettomuuspaikalle on viety muistoksi teräslevy ja vuorelle pääsee edelleenkin retkeilemään. Kallonen kuitenkin suositteli,
että mikäli lähtee patikoimaan onnettomuuspaikalle kannattaa sinne lähteä asiantunteva oppaan kanssa, joita löytyy
kyläläisistä. Rokotukset tulee olla kunnossa. Reissulle kannattaa varautua maastokengin ja ottaa mukaan myös käsineet
ja runsaasti vettä. Desinfiointiainekin on
tarpeen, sillä alueella on sekä kuivan että
kostean maan iilimatoja, jotka erittävät
verta imiessään ainetta, joka estää veren
hyytymisen. Kallosen vinkki iilimatojen
torjuntaan oli sukkahousujen käyttö tai
ilmastointiteippi.
Esityksen jälkeen kuuntelijat olivat vakuuttuneita siitä, että Lauri Törni tarina
on totta eikä tarua. Kallosen mukana ollut konepistooli sekä kopterin palat herättivät yleisössä suurta mielenkiintoa.
Konepistoolia sai esityksen jälkeen myös
tunnustella omassa kädessään ja ottaa sen
kanssa ikimuistoisen selfien.

I erä klo 10.00
II erä n. klo 11.30 (tarviƩaessa)
III erä n. klo 13.00 (tarviƩaessa)
Huom! Koelaukaukset
15 min ennen erien alkua
PAIKKA:
Nokian PorƟn ilma-aserata,
PirkkalaisƟe 3, Nokia
LAJIT:
ilmakivääri 40 ls ja
ilmapistooli 40 ls
SARJAT:
H ja D, H50 ja D50, H60,
H70 ja H75
muƩa: sarjassa oltava
vähintään kolme kilpailijaa muuten nuorempien sarjaan.
JOUKKUEET:
YhdistyksiƩäin, ei sarjajakoa

ILMOITTAUTUMINEN
VIIMEISTÄÄN
29.12.2019 mennessä
pekkaniemela@saunalahƟ.fi
puh. 040 5220 760 Pekka Niemelä
OSALLISTUMISMAKSUT:
15 €/hlö,
joukkue 15 €/kpl
Suoritetaan kilpailupaikalla.
KILPAILU ON KATSASTUSͳ
KILPAILU RESUL:N
MESTARUUSKILPAILUIHIN.
Tervetuloa
kilpailemaan Nokialle
Pirkanmaan Reservipiirit ja
Nokian Seudun Ampujat

Sirkka Ojala

Reserviläisnaiset tutustuivat
Tampere 1918 -näyttelyyn

Pysyvä näyttely Tampere 1918 kertoo mitä Tampereella tapahtui keväällä 1918.
Kuva: Tampereen museot/Saana Säilynoja.

Pirkan Viesti 4

2019

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset kokoontuivat vuoden viimeiseen yhteiseen
tapaamiseen historian, tämän päivän ja
tulevaisuuden teemoilla. Ilta sai lähes 30
naista tutustumaan Museokeskus Vapriikin Tampere 1918 -näyttelyyn. Uusittua
näyttelyä esitteli Jenni Lares Museokeskuksesta. Vaikka tälle yleisölle nuo historialliset tapahtumat ja niihin johtavat syyt
ovat tuttuja historian kirjoista ja aikalais-

ten kertomuksina, niin oli edelleen mielenkiintoista kuulla selkeää ja asiantuntevaa selostusta Tampereen tapahtumista ja
tamperelaisten kohtaloista vuonna 1918.
Ilta jatkui ravintola Tampellassa illallisen,
kuulumisten vaihtamisen, uusiin jäseniin
tutustuen ja innostaen uusiin tuleviin
suunnitelmiin.
Tiina Kokkola
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Pälkäneen Maanpuolustusnaiset ry:n jäseniä
Nuijantalossa. Edessä vasemmalta Liisa Muhonen,
Hanna-Liisa Anttila, Aili
Huhtinen (puheenjohtaja), Maria Tunkelo ja Virva
Läärä. Takarivissä vasemmalta Sirpa Mellavuo,
Marja Sipilä, Riitta Tiitola,
Kaija Mäkinen, Mirja Tiitola-Suokko, Saara Packalen, Lahja Kokkonen,
ja Kirsti Uotila (varapuheenjohtaja). Kuva: Matti
Vaittinen.

Pälkäneläinen lottahenki on kestänyt jo vuosisadan
Pälkäneen ensimmäinen lottayhdistys,
Pälkäneen Lotta Svärdit ry, perustettiin
marraskuun 16. päivänä 1919. Yhdistyksen perustamista ajoi tuolloin paikallinen
naisasiavaikuttaja Miina Häger, joka toimi myös yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana.
Naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö Lotta Svärd perustettiin vuonna 1921, mutta itsenäisiä paikallisia yhdistyksiä alkoi syntyä heti vuoden 1918
sodan jälkeen, kun Suojeluskuntien apuna sodassa palvelleet naisosastot halusivat
ryhtyä toimimaan omin voimin.
Pälkäneen Maanpuolustusnaiset ry.
juhli lottayhdistyksen perustamista, perustajia ja menestyksekkäitä vaiheita tarkalleen sen 100-vuotispäivänä, lauantaina
16. marraskuuta 2019. Juhlapaikkana oli
keskellä Pälkäneen kirkonkylää sijaitseva
Nuijantalo, entinen suojeluskuntatalo ja
lottatyön perustamisen ja paikallisen toiminnan keskus.
Juhlatunnelma
lempein lottakäsin
Kutsussa tilaisuutta nimitettiin ohjelmalliseksi kahvihetkeksi, mutta hillityn
kauniisti kynttilöin ja sinivalkein värein
puettu Nuijan sali johti kutsuvieraat heti
arvokkaan juhlan tunnelmaan.
Juhlapuhujana vieraili Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, evers-

tiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen.
Laulua ja kanteleensoittoa esittivät pälkäneläiset muusikot Päivi Kosonen ja
Eveliina Virtanen, äiti ja tytär. Kahvipöydän kaikki herkut maanpuolustusnaisten emäntäryhmä oli leiponut kotona, kuten lotatkin aikoinaan tekivät.
Ohjelmaan kuului yhdistyksen jäsenien
Virva Läärän ja Riitta Tiitolan esittämä kuvakertomus lottien neljännesvuosisadan mittaisesta toiminta-ajasta
Pälkäneellä sekä juhlaan osallistuneiden
lottien ja pikkulottien muistoja.
Kynttilöillä, katajanoksilla ja viljantähkäkimpuilla koristettujen pöytien ääressä
annettiin tilaa myös surullisille muistoille, koska ilman niitä lotista ei voi puhua.
Juhlan keskeinen teema oli, että nykypäivänä kiitos kuuluu lotille. Viestin vei
valkea ruusu, ojennettuna jokaisen läsnä
olevan lotan ja pikkulotan käteen.
Tarmokas Miina Häger tuskin osasi itse aavistaa, miten suureksi hänen
perustamansa yhdistys lopulta kasvaisi – asukaslukuun suhteutettuna Suomen suurimmaksi – ja miten pitkälle yli vaiettujen vuosikymmenten sen
voima kantaisi. Pälkäneläinen lottaperinne elää edelleen ja voi hyvin. Maanpuolustusnaiset perinnelottapukuineen,
kotileipomuksineen ja kahvihetkineen
ylläpitävät sitä yhä. Jokakesäinen yhteislaulutapahtuma Lottalaulajaiset on kas-

Kuvassa vasemmalta alikersantti Teemu Munukka, kapteenit Vesa Mellavuo ja
Henrik Kalima sekä
ylivääpeli Mikko T
Niemi.

vanut yhdeksi paikkakunnan suurimmista yleisötapahtumista, joka herättää
jo valtakunnallistakin kiinnostusta.
Tehomuonittajat
tositoimessa
Lotat jakoivat toimintansa tehtävän mukaan erilaisiin jaostoihin, joissa työskentelyyn tarjottiin tehokasta koulutusta.
Pälkäneelläkin oli tarjolla monia erilaisia
lottatehtäviä, mutta ylivoimaisesti suosituin paikallisista jaostoista olivat muonituslotat. Siihen oli hyvä syy, sillä Pälkäneellä järjestettiin Pohjois-Hämeen
Suojeluskuntapiirin leiripäivät yhtenätoista kesänä peräkkäin.
Kun harrastustoiminta kotipitäjässä
alkoi muuttua kertausharjoituksiin lähtevien ja linnoitustöissä toimivien miesten avustamiseksi, ilmavalvonnan harjoitteluksi Syrjänharjun näkötornissa ja
työskentelyksi koululle perustetulla ensiapuasemalla, lotat tarvitsivat kaiken
hankkimansa opin ja kokemuksen ja lisäksi tinkimättömän isänmaallisuutensa,
joka muodosti kivijalan kaikelle toiminnalle. Siinä sivussa hoidettiin koteja,
vietettiin hautajaisia, häitä ja ristiäisiä,
järjestettiin iltamia ja huolehdittiin, että
pikkulotilta sujuivat niin sukanneulomiset kuin arpalippujen kiertämiset, sankarihaudan kukkien kastelu ja kunniavartioon järjestäytyminen. Pikkulottiin

tultiin kaikenlaisista perheistä, taustalla
ei ollut väliä. Kyläkoulun opettaja toimi
ohjaajana ja kaikki halusivat olla mukana, muisteli Mälkilän pikkulottiiin kuulunut Hely Saarinen.
Suomi muuttuu,
velvollisuus säilyy
- Kreikkalainen filosofi Herakleitos on
sanonut, että elämän virtaan ei voi astua
kahta kertaa peräkkäin. Toisella kertaa
sekä virta että astuja ovat muuttuneet.
Lotta Svärd -järjestö, kuten muutkin
vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt,
lakkautettiin syksyllä 1944 Suomen ja
Neuvostoliiton solmiman välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti. Lotta
Svärd ehti toimia vain 24 vuotta, minkä jälkeen seurasi lähes viisikymmentä vuotta vaikenemista. Virta on sinä
aikana kulkenut vuolaana: nykyinen
Suomi on toisenlainen maa kuin sotienjälkeinen Suomi oli. Nyt kysytään,
miten siirretään lottien perintöä nopeasti vaihtuvaan aikaan ja uusille sukupolville. Miten otetaan kiinni jostain, joka
on jo mennyt? Tässä on suuri haaste
lottaperinnetoiminnalle.
Sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen totesi puheessaan, että naisjärjestöt
ovat nykypäivänä yhtä olennainen osa
maanpuolustusta kuin ennenkin. Muun
muassa Marttaliitto, Sotilaskotiliitto ja
vuonna 1997 perustettu Naisten Valmiusliitto pitävät jatkuvasti yllä valmiutta
ja mahdollisuutta toimia poikkeusolosuhteissa kriisin sattuessa.
Toisaalta naisen asema on ratkaisevasti erilainen nyt kuin se oli viime sotien
aikana. Naiset voivat suorittaa asepalveluksen, yletä sotilasuralla yhtä hyvin kuin
miehetkin, ja kriisitilanteessa heitä voidaan määrätä aseellisiin sotilastehtäviin.
Myös käsitys isänmaasta muuttuu.
Kuusi- seitsemänkymmenvuotiaille suomalaisille isänmaallisuus liittyy tiettyyn
paikkaan, kotiin ja Suomeen. Sen sijaan
nuorten sukupolvien käsitys perhearvoista ja paikallisista arvoista muuttuu,
Suomi moniarvoistuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Mistä löytyy merkityksiä
ja kiinnekohtia uusille arvoille?
Pitkää rauhan aikaa eläneessä Suomessa unohtuu joskus se tosiasia, että jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen. Lottien perintöä voi nähdä
myös siinä, että isänmaan rauhan ja vapauden varjeleminen kuuluu jokaiselle.
Eikä ainoastaan kuulu – se on yhä myös
ylpeytemme.
Aili Huhtinen

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä
1. Kuka valittiin marraskuussa Suomen Reserviupseeriliiton
puheenjohtajaksi?
2. Missä päin Suomea pääosin järjestettiin marras- ja joulukuun
vaihteessa Puolustusvoimien pääsotaharjoitus?
3. Kuka valittiin marraskuussa vuoden 2019 sotilasmuusikoksi?

Pälkäneellä jaettiin
maanpuolustustietoutta koululaisille
Pälkäneen Reservinaliupseerien ja Pälkäneen Reserviupseerikerhon jäsenet pitivät
23.-24. lokakuuta Yhteiskoulun 9. luokkalaisille oppitunteja aiheinaan Suomen
maanpuolustuksen perusteet, ”Intin”
suorittaminen, Suomi rauhanturvaajana,

kunnia veteraaneille ja lotille. Oppilaat
kokeilivat innolla myös Eko-aseilla ampumista. Kiitos yhteistyöstä Pirkanmaan
aluetoimistolle ja Yhteiskoululle.
Vesa Mellavuo

4. Kuinka suuri on varusmiehen päiväraha palveluksen ensimmäiset
165 päivää?
5. Mitä kahta organisaatiota koskee meneillään oleva
Puolustuskiinteistöjen valmisteluhanke?
6. Kuinka monta päivää on lääkintämieheksi koulutettavan varusmiehen
palvelusaika?
7. Millä paikkakunnalla sijaitsee 2. Logistiikkarykmentin esikunta?
Vastaukset sivulla 23
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Kaatuneitten muistopäivänä ilma suosi ja kevät oli kauneimmillaan. Kuva: Ari Viidanoja.

Nimet hautakivissä –
Lempäälässä alkoivat kunniakierrokset sankarihautausmailla
”Lempäälän komppania menetti
taistelussa kaatuneina peräti 8 miestä”
”Kyläläiset muistavat taitavana miehenä,
joka valmisti kaikki veneet ja reet
koko niemelle sekä paljon pienempiä
puuesineitä”
”Piti päästä edellisenä päivänä
vihkilomalle, mutta komennettiin
torjumaan vihollisen maihinnousua
Lunkulansaareen Laatokalla”
”Kun leski kertoi veljensä vaimolle
miehensä kaatuneen, tämä saattoi vastata
vain, että niin hänenkin miehensä”
”Yön pimeydessä ryöminyt vihollinen ehti
ensin, kun pikakiväärin lukko reistaili”
”Palasi vartiovuoroltaan korsuun, jolloin
tykin kranaatti tuli katon läpi ja räjähti
korsussa”
”Hukkui kalastusmatkallaan
Syvärillä Lotinanpellossa”
”Haavoittui Syvärillä Lotinanpellon
lohkolla vihollisen hyökkäyksen
tulimyrskyssä 21.6.1944.”
”Komppanian päällikkö kaatui
komentopaikalla piiskatykin ammuksesta”
”Morsian odotti Lempäälän asemalla
sulhoaan sovitulla junalla – junasta
nostettiin valkea arkku. Häävieraat
joutuivatkin hautajaisiin ja morsian heitti
huntunsa sankarisulhonsa hautaan”

Hautausmaakierrokset tai – kävelyt ovat
olleet yleisiä ja suosittuja monilla paikkakunnilla. Lempäälässä aloitettiin pelkästään sankarivainajiin keskittyvät hautausmaakierrokset. Tapahtuma toteutettiin
kahtena iltana: Kaatuneitten muistopäivänä 19.5. ja Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. Tilaisuudet aloitettiin
hiljaisella hetkellä ja ne kestivät kaksi tuntia. Molempina iltoina paikalla oli sopivasti noin 20 henkeä.
Lempäälässä on sankarivainajia 185,
joista 149 on haudattuna sankarihautaan.
aan.
Vuonna 2007 paljastettiin Lempäälässä sankarihautausmaalle sankarivainajien muistokivi, jossa on
kaikkien 185 vainajan, myös muualle haudattujen ja yksityishautoihin
haudattujen nimet, syntymä-ja kuolinajat, sotilasarvot ja kuolinpaikat.
Talvisodassa lempääläisiä oli eni-ten JR 17, myöhemmin JR 7 riveissä.
ä.
Rykmentti taisteli Karjalan kannaksellla Summan ja Viipurin rintamilla. Jattkosodassa eniten lempääläisiä oli JR 23,
3,
myöhemmin Erillinen Pataljoona 15 riveissä. Nämä taistelivat Aunuksen kannnaksella Korpiselästä Syvärille ja Syväriltä
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Nietjärvelle. On selvää, että sankarivainajia olikin paljon juuri näistä joukko-osastoissa. Talvisodassa kaatui lempääläisiä 44
ja jatkosodassa 138 ja Lapin sodassa 3.
Kunnioitus sankarivainajia kohtaan
on itselläni suuri ja kunniavelka ei meiltä myöhemmiltä polvilta lopu koskaan.
He ovat antaneet itsenäisyytemme puolesta suurimman uhrin, oman henkensä.
Sanotaan, että historia kirjoitetaan henkiin jääneiden ja voittajien toimesta. Joskus voisi myös kaatuneilla olla puheenvuoro. Ajatus hautausmaakierroksesta
sankarihaudoilla on ollut mielessäni jo
pitkään. Minulle on kertynyt lempääläisten sotahistoriasta ja sankarivainajista
siinä määrin tietoa, että sitä on perusteltua jakaa myös muille. Olen saanut olla
mukana monilla sotahistoriallisilla matkoilla luovutetussa Karjalassa ja vuonna
2008 Nietjärven taisteluiden muistomerkin paljastamisessa. Viime kesänä osuimme Pelkosenniemellä talvisodan taistelun
muistomerkille, jossa oli teksti ”Tässä
auttoi herra”. Muistin, että juuri täällä
antoi henkensä lempääläinen Yrjö Länsipuro lähes koko joukkueensa kanssa ja
ylivoimaisen vihollisen eteneminen kohti
Rovaniemeä saatiin pysäytettyä. Ehkä tuo
Muistokivessä jatkosodan
tuntolevyjä, joissa merkitty myös
sotilasarvo ja kaatumispaikka.
Kuva: Hannu Tapola.

hetki Pelkosenniemen muistomerkillä sai
minut ryhtymään toimeen sankarihautausmaakierroksen järjestämiseksi.
Tämän tyyppistä esitystä varten joutuu
hakemaan tietoa monista eri lähteistä.
Lempäälässä on vuonna 1996 julkaistu
Poissa on veljet – kirja, jossa on kaikkien
185 sankarivainajan perustiedot. Vuonna
2007 paljastetun Sankarivainajien muistokivi - hankkeessa puuhamiehenä mukana olleena jouduin perusteellisesti selvittämään ja tarkistamaan tietoja mm.
sota-arkistossa. Vuonna 2016 olin mukana aloittamassa Sotapolku.fi – sivustoa
tehden sinne jatkosodan JR 23 ja ErP 15
sotapolun. Digitalisaation myötä on nykyään sankarivainajien henkilötiedot ja
monien joukko-osastojen sotapäiväkirjat komppanian tarkkuudella luettavissa
omalta tietokoneelta. Sotapäiväkirjoja ja
muuta tietoa voi lukea mm. digitaaliarkiston http://digi.narc.fi/ ja www.sotapolku.fi sivuilta. Tietoa tuli haettua myös
sotakirjallisuudesta ja Lempäälän kyläkirjoista. Lähtökohtana oli maksimissaan
kahden tunnin esitys ja mahdollisimman
kattava joukko sankarivainajia. Päädyin
lopulta esityksessäni 32 sankarivainajaan.
Tämä määrä oli kyllä liian paljon, sillä
ensimmäisessä esityksessä ei jäänyt aikaa
vuoropuheluun. Toisessa esityksessä sitten lyhensin joitakin henkilökuvauksia,
jolloin keskustelulle jäikin aikaa. Seuraavalla kertaa lienee tarpeen vielä lyhentää
esitystä ja antaa aikaa keskustelulle. Kahden tunnin esityksen kuuntelu seisaaltaan
lähes paikoillaan ollen voi olla joillekin
liian rankkaa, joten istumapaikkoja lienee tarpeen järjestää. Esityksen kestoakin
voinee lyhentää. Kierroksella on hyvä olla
mukana apuhenkilö, joka hakee valmiiksi seuraavan sankarivainajan hautakiven.
Kivet eivät välttämättä ole selkeässä järjestyksessä ja tekstit voivat olla epäselvät.
Minulla oli kaverina Toivo Lepistö.
Sotaveteraaneja, lottia, sotainvalideja,
sankarivainajia, kotirintamaa ja heidän
uhrauksiaan ei saa unohtaa. Heidän ansiostaan siniristilippu liehuu. Kunniakierrokset sankarihautausmailla on eräs tapa
kunnioittaa sankarivainajia ja vaalia sotaveteraanien perintöä. Sota-ajan sukupolvi
ei ole vain lukuja ja nimiä. Jokainen sankarivainaja on ainutlaatuinen yksilö, joka
ei ole vain pelkkä nimi hautakivessä.
Hannu Tapola
Lempäälän Sotaveteraanit ry
Lempäälän Reserviupseerikerho ry

TULEVIA
MAASTOTAPAHTUMIA
2020
4.1.
Tulentekopäivä
Teiskon takametsissä,
ei osallistumismaksua,
ilmoittautumiset tensu@iki.fi .
31.1.-1.2.
Talvitaidot, Ylöjärvi Lakiala
www.mpk.fi.
7.3.
Kartat ja koordinaatit-teemapäivä,
Tampere. Ei osallistumismaksua.
14.-15.3.
RESUL:n talvijotos, Pirkkala
www.mpk.fi.
21.3.
GPS-teemapäivä, Tampere.
Ei osallistumismaksua.
huhtikuu 2020
jotos-info eli teemailta
reservijärjestöjen toimistolla.
18.4.
käytännön jotosharjoittelupäivä
Siivikkalassa.
huhtikuu 2020
köysilaskeutumispäivä
(peruskurssi), Tampere.
kevät
Hagellus
(jotos)
8.-9.5.
Kevätyön Koukkaus
Nokialla (jotos).
6.6.
Kesäyön marssi
Tampereella.
4.-6.6.
Erämessut,
Riihimäki.
https://www.eramessut.fi/
4.-7.6.
Bushcraft Estland,
Viro.
https://bushcraftfestival.ee/en/

Tervetuloa mukaan!

Sankariristillä Kaatuneitten
muistopäivän seppele. Taustalla
muistokivi, jossa kaikkien sankarivainajien henkilötiedot. Kuva: Ari
Viidanoja.

Jussit Kesäyön marssilla Yyterissä 2019.
Kuva: Raimo Ojala.
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Orivesi

Mäntän seutu

Pälkäne

Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Kuru

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Tampere

Mouhijärvi

Nokia

Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

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

Virrat

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

Sahalahti

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

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ojan Taksit

www.pirkanviesti.fi

Kotiin tai

lahjaksi
Lisää tuotteita:

R es u l
kilpailuku t su
TALVIJOTOS 2020, ”PIRKKAJOTOS”
Kilpailukeskus:
Satakunnan lennosto, Petkeleen kerrostalo, Varuskunnantie 268, Pirkkala

- Jotos alkaa 14.3. klo 9 ja päättyy 15.3. noin klo 14.00
- Tehtävät ovat sotilaallisia ja toiminnallisia sekä sisältävät useita ammuntoja
- Majoittuminen tapahtuu omissa majoitteissa ulkona

- Ilmoittautuminen 10.2.2020 mennessä, ei jälki-ilmoittautumisia
- Osallistumismaksu on 150 € /partio

Kilpailun nettisivut: pirkkajotos.takoru.fi
Lisätietoja:
Kilpailunjohtaja Antti Laalahti, 040 777 3747
antti.laalahti@disroot.org
Kilpailun varajohtaja Mikko Tuomaala, 040 160 7768
mikko.tuomaala@gmail.com

TGUWNƓ

tarkemmat tiedot:

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastuspinta.

5€

Ter
Teräspikarit
Te
nnahkakotelossa
a

2 kpl

19€

Pikareissa
P
ika
kultainen leijonalogo.
((kotelossa
(k
ko
kot
4 pikaria)

Pyöreä
P
yö
taskumatti

Leijonavyö

Kilpailun kulku:

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

Leijona heijastin

5€

ťǫƭƘƯƯƥưƥƶƶƥ

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu:

pirkanviesti.fi
rkanviesti.fi

Eko-olkalaukku

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

25€
i erä
uus la!
Nyt asoljel
kult

Ostt mal a PMT:n jäse
Ostamalla
O
jäsen
jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

IIkkunalla.
Ik
kkkuna
k
Ruostumatonta
R
uost
teräst
terästä,
lleijonalogo
ij
kaiverrettuna.

20€

Adressit
esssit
Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry

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

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A 33200 Tampere
www.arkkitehtihuone.fi

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com
Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Kiitämme
tukijoitamme!
KMVTurvapalvelut Oy
027-43688-

-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

Tesomankatu 4, 33310 Tampere
ma-la 8–21, su 10–21

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Suunnittelu
Teräsmaa Oy
Pirkan Viesti 4
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www.are.fi

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

Invea Oy

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt

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

www.lukkoluket.ﬁ

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme tuestanne!

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö
Tilintarkastustusyhteisö

Kiitämme
tukijoitamme!

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Tampere
Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
puh. 040 564 0010

(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

www.hervannankaivin.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!
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

Kiitämme
tukijoitamme!
Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!
Kiitämme
tukijoitamme!

Reserviläispiirin jäsenhankintakilpailu loppusuoralla
Oheinen tilasto on itsenäisyyspäivän tienoilta ja näyttää
siltä, että Reserviläispiirin jäsenmäärä ylittänee viime vuoden tuloksen vuoden loppuun
mennessä. Uusia jäseniä on
liittynyt kuluvana vuonna jo
lähes 300. Yhdistyksistä kilpailussamme ovat kärkipaikan
haltijoina tällä hetkellä Vammala, Pälkäne, Virrat ja Poh-

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 4.12.2019 2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

uusia

Hämeenkyrön Reservinaliupseerit ry

290

302

335

313

286

283

257

244

7

Ikaalisten Reserviläiset ry

153

173

177

163

150

148

152

149

10

jois-Tampere. Ilahduttavasti
myös jokaiseen yhdistykseen
on liittynyt uusia jäseniä. Pidetään yhteisenä tavoitteena
kasvattaa jäsenmäärä yli 4500
jäsenen!

Juupajoen Reserviläiset ry

92

82

86

84

79

76

74

72

1

Kangasalan Reserviläiset ry

210

212

220

216

210

207

219

214

10

Hyvää joulua ja aktiivista
Uutta Vuotta 2020.
Jussi Mäkitalo

Vastaukset

www.tuulilasimyynƟ.fi

Tiesitkö että?

Kurun Reserviläiset ry

12

11

9

9

8

7

8

6

1

Lavajärven Reservinaliupseerit ry

306

342

344

352

359

350

358

347

10

Lempäälän Reserviläiset ry

141

151

142

143

137

138

148

147

10

Längelmäen Reserviläiset ry

59

63

63

61

57

51

52

50

1

Mouhijärven Reserviläiset ry

110

119

128

127

131

128

123

122

5

Mäntän Seudun Reserviläiset ry

114

105

98

98

88

83

76

73

2

Nokian Reserviläiset-Nrau ry

184

180

167

167

150

163

167

162

7

oriveden reserviläiset ry

133

127

115

113

117

113

120

109

5

Parkanon Reserviläiset- Aliupseerikerho ry

92

87

163

190

216

191

164

156

4
8

(Kysymykset sivulla 18)

Pirkkalan Reserviläiset ry

97

109

123

119

107

131

174

159

1. Aaro Mäkelä

Pohjois-Tampereen Reserviläiset ry

54

52

52

61

73

64

66

69

7

2. Kaakkois-Suomessa

Pälkäneen Reservinaliupseerit ry

36

61

65

62

62

53

53

62

7

Ruoveden Reserviläiset ry

111

110

109

128

122

116

106

107

3

Tampereen Reserviläiset ry.

1073

1210

1231

1243

1203

1228

1250

1253

121

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset

114

110

97

98

92

96

103

92

6

Vammalan Reserviläiset Ry

106

145

155

166

167

183

210

247

43

Vesilahden Reserviläiset ry

57

69

70

70

71

72

67

66

1

5. Senaatti-kiinteistöjä ja
Puolustushallinnon rakennuslaitosta

Viialan Reserviläiset ry

60

56

50

43

38

29

30

30

1

Virtain Reserviläiset Ry

64

75

75

76

81

89

112

118

9

6. 255 päivää

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

138

152

172

189

201

203

193

190

10

7. Turussa

Äetsän Reserviläiset ry

87

102

122

124

115

111

106

98

2

3893

4205

4368

4415

4320

4313

4388

4342

291

3. Ilmavoimien soittokunnan päällikkö,
musiikkimajuri Juha Ketola
4. 5,10 euroa (vuoden 2020 alusta
5,15 euroa)

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry yht.

Pirkan Viesti 4

2019
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Perinteinen ryhmäkuva otettiin tällä kertaa hissistä käsin, jotta koko ryhmä saatiin mahtumaan kuvaan.

TURPO -tietokilpailu sai arvokkaan kiertopalkinnon
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunta järjesti TURPO -tietokilpailu jo 13. kerran.
Marraskuun 14. päivä matkattiin joukolla Sastamalaan Herra Hakkaraisen maisemiin, jossa vieraanvaraisena isäntäkouluna toimi Vammalan lukio.
Tietokilpailu järjestettiin nyt jo neljännen kerran MPK:n Tampereen koulutuspaikan kurssina ja kilpailun pistelaskennasta vastasi jälleen säntillisellä
tavallaan MPK Hämeen piiripäällikkö
Matti Eskola. Kilpailun suojelijana toimi Pirkanmaan aluetoimiston uusi päällikkö everstiluutnantti Matti Heininen
ja kokeneena ylituomarina oli Tampereen
kaupungin lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio. Kilpailun avaussanoissaan,
toimikunnan puheenjohtaja eversti Leo
Ukkonen kertoi lyhyesti toimikunnan
toiminnasta, kilpailun historiasta sekä
viime vuonna saadusta Sotavahinkosäätiön palkinnosta. Reserviläistoiminnasta
kilpailupaikalla kävi kertomassa Äetsän
Reserviläisten varapuheenjohtaja Jani
Vatka. Yhdistys tarjosi myös taukokahvit
kastettavineen.
Kilpailussa oli tänä vuonna mukana 15
lukiota, joista Pirkanmaan alueelta oli 13.
Vierailijoiksi saatiin vuonna 2018 kilpailun voittanut Elisenvaaran lukio Pöytyältä sekä Harjavallan lukio.
Kilpailukysymyksiä oli tarkastamassa
kuusi toimikunnan jäsentä. Kilpailu oli
aika tasaväkinen, mutta Tampereen klassillisen lukion voittajajoukkue sai kuitenkin aikaan kolmen ja puolen pisteen eron
ja vei voiton 16 pisteellä. Toinen, kolmas
ja neljäs sija ratkaistiin lisäkysymyksen
avulla, kun kolme seuraavaa joukkuetta
päätyi tasapisteisiin varsinaisten kilpailukysymysten jälkeen. Elisenvaaran lukion

joukkue sai tällä kertaa kotiin viemisiksi hopeiset Puolustusvoimien plaketit ja
pronssiset plaketit menivät Kalevan lukion joukkueelle.
Kilpailuun osallistuneet nuoret pitivät
kilpailun kysymyksiä sopivan haastavina, monipuolisina ja mielenkiintoisina.
Myös kilpailun järjestelyt, aikataulu ja
hyvä ruoka saivat kiitosta. Kilpailun selväksi suosikkikysymykseksi nousi musiikkikysymys, jossa piti tunnistaa nauhalta
kappaleet Jääkärimarssi, Sillanpään marssilaulu, Ateenalaisten laulu sekä Äänisen
aallot. Kilpailussa oli myös Lotta Svärd
-järjestöön sekä Suomen nykyiseen turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.
Aihealueena oli myös vuosi 1944 Suomessa. Nuorten piti kyetä sijoittamaan
kartalle muun muassa kesän 1944 torjuntataistelut: Ilomantsi, Äyräpää, Tienhaara, Siiranmäki, Nietjärvi ja Sammatus.
Opettajien lisäksi kilpailua seuraamassa oli Risto Ryti -seuran hallintoneuvoston jäsen, pastori Hannu Salonoja, joka
luovutti kilpailulle myös arvokkaan kiertopalkinnon Risto Ryti -mitalin. TURPO -tietokilpailulle lahjoitetun mitalin
on suunnitellut taiteilija Raimo Heimo.
Mitali on patinoitu ja lyöty ns. ”tompakkimitali”, joka kuvaa korkeiden kallioseinämien ympäröimänä seisovaa miestä
tekstein ”Servus patriae fidelis” (Tämä
kuva ja teksti on mitalin kääntöpuolella). Toimikunta pitää Risto Ryti seuran
kilpailulle luovuttamaa kiertopalkintoa
erittäin suurena arvostuksena myös sille
pitkäjänteiselle työlle, jota toimikunta on
tehnyt kilpailun hyväksi jo yli kolmentoista vuoden ajan.
Mitali on nyt Tampereen klassillisen
lukion oppilaiden ja henkilöstön ihailtavana. Ensi syksynä se jatkaa kiertokulku-

aan, kun kilpailu kisataan jälleen. Tämän
än
vuoden kilpailuun osallistuneet lukiolaiaiset opettajineen viedään myös ensi kevääänä varuskuntavierailulle vanhaa hyväksi
ksi
havaittua tapaa noudattaen. Vierailukohhdetta ei ole vielä päätetty.
Kiitoksena hyvistä ja toimivista kililpailujärjestelyistä luovutettiin kilpailun
un
isäntänä toimineelle Vammalan lukiololle hopeinen Pirkka-mitali puualustalla.
a.
Mitalin vastaanotti koulun rehtori Leenii
Kirvesmäki.
Sirkka Ojala

Risto Ryti -mitali on julkistettu vuonna
1994. Kuva: Jere Tuononen.

Tampereen klassillisen lukion voittajajoukkueessa kilpailivat (vasemmalta) Matias Tuominen, Jere Tuononen ja Joonatan Neva. Voitto ei ollut joukkueelle pelkkä onnen kantamoinen, sillä joukkueen jäsenet olivat valmistautuneet kilpailuun huolella. Joukkueen kapteenina toiminut Jere Tuononen oli suunnitellut ja koulun kansliahenkilökunta tulostanut
paksut lähdeaineistoja sisältäneet muistivihot. Opiskelu kannatti, sillä kotiin viemisinä oli
kilpailun jälkeen hienon Risto Ryti -mitalin lisäksi jokaisella sadan euron rahakuori ja kultaiset Puolustusvoimien plaketit.

