
Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti  Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

58
. v

uo
si

ke
rt

a
 

 N
ro

 5
 

 J
o

ul
uk

uu
 2

01
5

s.s.  44 s.s.  12-1312-13

Eiralle Maanpuolustusmitali Eiralle Maanpuolustusmitali 
miekoin, 4miekoin, 4

Vesilahden Reserviupseerikerho Vesilahden Reserviupseerikerho 
sai oman lipun, 11sai oman lipun, 11

Puolustusvoimat uusii Puolustusvoimat uusii 
kalustoaan lähivuosina, 12-13kalustoaan lähivuosina, 12-13

TURPO-tietokilpailu järjestettiin TURPO-tietokilpailu järjestettiin 
yhdeksännen kerran, 24yhdeksännen kerran, 24



2

Tuttu joulusalaatti koostuu useista eri ai-
neksista samoin kuin tämä kirjoituskin. 
Vuoden lopussa on paikallaan katsoa lä-
himenneisyyteen ja pyrkiä kurkistamaan 
myös tulevaisuuteen.

Puolustusvoimien uusi organisaatio 
otettiin käyttöön vuoden alussa. Reser-
viläisten kannalta huomattava muutos 
on vähennys sodanajan sijoitetussa re-
servissä, joka pieneni 230 000 henkeen. 
Samalla astui voimaan uusi paikallis-
puolustusmalli sekä jako operatiivisiin, 
alueellisiin ja paikallisjoukkoihin. Näin 
mahdollistetaan määrältään aiempaa vä-
häisempien joukkojen tehokas käyttö, 
mutta toisaalta sijoitetun reservin määrä 
ja monen sijoitusaika väistämättä vähe-
nee. Koulutetun reservin määrä on kui-
tenkin huomattavasti suurempi ja myös 
sijoitetussa reservissä on kiertoa.

Toteutettu uudistus on nähtävä vapaa-
ehtoista maanpuolustustyötä tekevien 
keskuudessa mahdollisuutena, sillä re-
servin sijoittelussa kiinnitetään erityistä 
huomiota reserviläisten erityisosaami-
seen. Voidaan väittää, että kenttäkelpoi-
selle ja maapuolustusvalmiuksiaan yllä-
pitäneelle asevelvolliselle löytyy usein 
paikka myös uudistuksen jälkeen.

Suomen Reserviupseeriliiton liitto-
valtuusto hyväksyi marraskuun lopulla 
liiton toimintasuunnitelman vuodelle 
2016. Liiton toiminta-ajatus on kirjattu 
suunnitelmaan: ”Suomen Reserviupsee-

Joulurosolli

riliitto (RUL) on reserviupseerien val-
miuksia kehittävä toiminnallinen ja aat-
teellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto 
edistää toiminnallaan Isänmaan ja sen 
kaikkien kansalaisten turvallisuutta.”

Toimintasuunnitelmassa on kuvattu 
liiton arvot sekä liitto-, piiri-, yhdistys- 
ja henkilökohtaiset tavoitteet. Tavoitteet 
eri tasoilla ovat kutakuinkin samat kuin 
tällekin vuodelle, mutta niistä voidaan 
poimia muutamia. 

Suomen Reserviupseeriliiton toiminta 
perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoi-
hin, joita ovat:
• Isänmaallisuus
• Hyvä johtajuus
• Veteraanien perintö
• Yleinen asevelvollisuus

Yksittäiselle reserviupseerille on asetet-
tu samat tavoitteet kuin vuodelle 2015:
• Liiku! – Liiku säännöllisesti - ota säh-

köinen kuntokortti käyttöösi 
• Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi - 

suorita prosenttiammunta
• Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi - 

osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n 
kurssille tai RUL:n toimintapäivään
Erityistä huomiota liiton toiminta-

suunnitelmassa kiinnitetään jäsenhan-
kintaan mutta myös jäsenhuoltoon. Uu-
sien jäsenten saaminen on ensiarvoisen 
tärkeää, mutta kuinka hyvin yhdistykset 
pitävät yhteyttä saamiinsa jäseniin ja in-
nostavat heitä toimintaan? Tällä alueel-

la työ ei tule koskaan valmiiksi, ja hyviä 
käytänteitä on vaihdettu muun muassa 
yhdistyspäivässä. Oikotietä onneen ei jä-
senhuollossakaan ole, sillä henkilökoh-
tainen yhteydenotto, vaikka sähköisesti-
kin, tuottaa parhaiten tulosta.

Tuskin kukaan osasi ennakoida alku-
vuodesta miten maailman turvallisuu-
sympäristö muuttuu vuoden aikana ja 
että kohtaamme käytännössä hallitse-
mattoman pakolaisvirran. Tätä tema-
tiikkaa käsiteltiin syyskuun pääkirjoi-
tuksessa, ja tämän jälkeen on kohdattu 
turvapaikanhakijoiden tekemiä rikoksia 
ja pari on vangittu terroristeiksi epäil-
tyinä. Nämä ilmiöt tuskin tulivat yllä-
tyksinä, sillä suureen joukkoon mahtuu 
henkilöitä, jotka eivät ole aitoja tur-
vapaikanhakijoita. On vaikea arvioida 
kuinka hyvin viranomaiset ovat onnis-
tuneet erottamaan varsinaiset turvapai-
kanhakijat muista aineksista, mutta kan-
sainvälinen yhteistyö näyttää toimineen 
kohtuullisen hyvin.

Suomeen jäävät henkilöt on pyrittä-
vä kotouttamaan mahdollisimman no-
peasti osoittamalla heidät suomalaisen 
yhteiskunnan ”sekaan” töihin ja opiske-
luun. Esimerkiksi kouluissa on parhaat 
kotouttamistulokset saatu sijoittamalla 
lapset ja nuoret osaksi normaalia luok-
kaa eikä muodostamalla turvapaikanha-
kijoiden omia luokkia. Tekeminen, kou-
lutus ja toimiminen yhteiskunnan osana 

ehkäisevät myös väkivaltaista ekstremis-
miä.

Joulukuun 12. päivänä vietettiin Ka-
levan lukiolla maakuntakomppanioiden 
vuosipäivää sekä Tolvajärven taistelun 
muistojuhlaa, jonka olivat järjestäneet 
Aluetoimisto ja Pajarin Pojat. Tavan-
omaista juhlavamman ja haikeamman 
tilaisuudesta teki se, että samalla vietet-
tiin Aluetoimiston päällikön komenta-
ja Matti Eskolan reserviin siirtymistä. 
Kiitos Matti hyvästä yhteistyöstä ja erin-
omaisesta tehtävien hoidosta Aluetoi-
miston päällikkönä. Neljä vuotta meni 
todella nopeasti. Onnea uusiin tehtäviisi 
MPK:n sekä piiri- että kotupäällikkönä. 
Yhteistyö jatkuu.

Turvallista joulua ja vuotta 2016

  Jorma Suonio
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

 Pääkirjoitus

Perinteinen kunniakäynti ja seppe-
leenlaskutilaisuus järjestettiin Tam-
pereella Kalevankankaan sankariris-
tillä itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. 
Tilaisuuden jälkeen suoritettiin ohi-
marssi Kalevan puistotiellä Kale-

van lukion kohdalla. Sateisesta sääs-
tä huolimatta lippulinnassa oli yli 20 
järjestön liput. Lippulinna johtajana 
oli kapteeni res Mikko Hörkkö. 

  Raimo Ojala

Itsenäisyyspäivä Tampereella

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry
Pirkan Vies   -lehden toimitus ja
reservijärjestöjen toimiston henkilökunta: 
Päivi, Ulla ja Seppo

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset järjes   joulutulitapahtuman Messukylän 
vanhassa harmaakivikirkossa 12. joulukuuta 2015. Kuva: Raimo Ojala.
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Reserviläisliiton 60v juhlavuoden 
päätöstapahtumaa vietettiin Porissa 
14.-15. marraskuuta 2015. Tapahtu-
ma sisälsi myös liiton syyskokouksen, 
jossa hyväksyttiin muun muassa lii-
ton strategia vuosille 2016 - 2020.

Isänmaallisuus-Samanarvoisuus-
Luotettavuus-Uskottavuus, näihin 
yhteisiin arvoihin perustuu Reser-
viläisliiton koko toiminta. Liiton 
toiminnan perustarkoituksena on 
jatkossakin ylläpitää maanpuolustus-
tahtoa ja -kykyä sekä toimia jäsenten-
sä laaja-alaisena edunvalvojana. Niin 
kuin eräs puolustusvoimien edustaja 
puheessaan mainitsi maanpuolustus-
tahdon luojana ja ylläpitäjänä reser-
viläisliitto ja sen piirit ja yhdistykset 
tekevät erinomaista työtä. Tämän 
tehtävän toteuttamisesta on muodos-
tunut meille reserviläisille jo itses-
täänselvyys. Yhdistysten vuosijuhlat, 
maanpuolustusjuhlat, kunniavarti-
ot, seppeleenlaskut, erilaiset paraa-
tit, joulutulet, ansiomitalit yms. ovat 
omalta osaltaan rakentamassa pohjaa 
vahvalle maanpuolustustahdolle.

Strategiakauden 2016 - 2020 aika-
na on odotettavissa toimintaympäris-
tön muutoksia niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. Näitä muutoksia liit-
to seuraa aktiivisesti ja reagoi muu-
toksiin toimintansa suunnittelussa. 
Yleisen turvallisuusympäristön muu-
tokset Suomessa, Suomen lähialueil-
la ja Euroopassa ovat nopeita ja osin 
ennalta arvaamattomia. Tähän tilan-
teeseen sopii hyvin Reserviläisliiton 
tämän vuoden teema Reservissä - kai-
ken varalta. Sillä niin kuin olemme 
viimeaikoina huomanneet, mitkään 
väkivallan teot eivät ole vain joiden-
kin maiden ja maanosien ongelmia. 
Suuret pakolaisvirrat ja samaan ai-
kaan tapahtuvat terrori-iskut ovat 
omiaan lisäämään niin kansallista 
kuin kansainvälistäkin väittelyä sii-
tä, mihin nämä ongelmat johtavat ja 
mitenkä ne pitäisi ratkaista. Yhdistä-
viäkin tekijöitä asiasta löytyy, suurim-
mat sotilasmahdit ovat yhdistäneet 
voimiaan taistelussa suurimpia terro-

ristijärjestöjä vastaan. Vielä kun pää-
sevät sopuun milloin, missä ja kuka, 
niin uskon, että tuloksiakin tullaan 
näkemään.

Puolustusvoimauudistuksen loppu-
tuloksena oli, että sijoitetun reservin 
määrä pieneni 230000 henkilöön. 
Suomen puolustus nojaa edelleenkin 
yleiseen asevelvollisuuteen ja koko 
maan puolustamisen periaatteeseen. 
Liitto tulee toimimaan aktiivisesti 
Puolustusvoimien tukena uusien pai-
kallisjoukkojen rekrytoinnissa. Tämä 
avaa aktiivisille jäsenille ja reserviläi-
sille mahdollisuuden saada sodanajan 
sijoituksen ja sitä kautta kriisiajan 
tehtäviä ja koulutusta. Liitto pyrkii 
vaikuttamaan siihen, että motivoi-
tuneilla reserviläisillä on jatkossakin 
mahdollisuus nousujohteiseen ura-
polkuun kriisiajan tehtävissä. Meil-
lä Pirkanmaalla on kaksi aktiivisesti 
harjoittelevaa maakuntakomppani-
aa Tampereen komppania ja Pirkan-
maan komppania. Näiden komp-
panioiden toimintaan voi hakeutua 
Aluetoimiston kautta. Motivoituneil-
le ja kriteerit täyttäville hakijoille py-
ritään löytämään omia kykyjä vastaa-
via tehtäviä maakuntajoukoista.

Yksi suurimmista strategiakauden 
tehtävistä niin liitossa kuin kentällä-
kin on tunnettuuden lisääminen. Sil-
lä mitä useampi tuntee ja tietää mitä 
reserviläistoiminta pitää sisällään sitä 
paremmat edellytyksen meillä on to-
teuttaa esimerkiksi jo alussa mainit-
semaani maanpuolustustahdon sekä 
-taidon ylläpitämistä ja levittämistä.

Uskon myös, että tätä kautta saam-
me runsaasti uusia jäseniä niin toi-
minnan tukemiseen kuin itse toimin-
taankin.

Pidetään kaikista maailman tapah-
tumista huolimatta lippu ja mieli 
korkealla. Muistetaan osallistua aktii-
visesti järjestettyihin tilaisuuksiin, sil-
lä runsas osanotto takaa jatkuvuuden 
meille tärkeissä tapahtumissa.

Hyvää talvikauden jatkoa.

Juha Moijanen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Marja Hirvonen, puheenjohtaja
Maanpuolustusnaisten Liiton 

Pirkanmaan Piiri ry

Tuntuu aivan siltä, kuin maailmam-
me on muuttumassa toisenlaiseksi 
kuin mihin olemme tottuneet. Olem-
me voineet ajatella, että maatamme 
ei uhkaa mikään ulkopuolinen taho, 
että maamme syrjäinen ja pohjoinen 
sijainti pitää sen sellaisena, johon pa-
kolaisvirrat eivät kohdistu. Olemme 
pääasiallisesti humanitäärisistä syistä 
ottaneet vastaan niin sanottuja kiin-
tiöpakolaisia ja kotouttaneet heitä 
yhteiskuntaamme. Kuluvana vuonna 
rajojemme yli on kuitenkin tullut tu-
hansia pakolaisia, turvapaikan hakijoi-
ta, joiden tuloon ei ole osattu varautua 
ja jotka nyt saavat aikaan jännitteitä 
myös kantasuomalaisen keskuudessa. 

Luultavasti suurin osa tulijoista ei 
saa turvapaikkaa, vaan heidät kään-
nytetään pois. Kuitenkin heitä jää 
tänne enemmän kuin aikaisemmin ja 
heidän sopeutumisensa suomalaiseen 
yhteiskuntaan, sen tapoihin ja ennen 
kaikkea täällä asuvien ihmisten ta-
sa-arvoisuuteen vaatii meiltä kaikilta 
ponnistuksia. Meidän tuleekin tässä 
työssä tukea viranomaisten toimintaa. 

Liiton, piirin ja yhdistyksen tarkoi-
tuksena on muun muassa naisten toi-
mintavalmiuksien turvaaminen kriisi- 
ja poikkeusolojen varalta. Lisääntyvä 
maahanmuutto luo osaltaan poikke-
usoloja, joihin meidän tulee varautua. 
Siksi on tärkeää, että jokainen jäsen, 
jokainen nainen osallistuu koulutuk-
siin ja näin saa valmiuksia erilaisten ti-
lanteiden hoitamiseen on sitten kysy-
mys omasta elinympäristöstä tai koko 
maan olosuhteista.

Mitä muuta kuluneena vuotena on 
sitten tapahtunut? Piirin tasolla tapah-

Loppuvuoden 
mietteitä

tumia ei kevät- ja syyskokousten lisäksi 
montaakaan ollut. Tammisunnuntai-
na kahvitimme Tampereen Tuomio-
kirkossa. Toukokuussa Lotan päivän 
retkellä tutustuimme Hämeenkyrön 
maisemiin. Elokuussa osallistuimme 
Hämeen Hölkkään toimitsijoina.

Toiminta liiton tasolla noudatti en-
tisiä uomia. Bonusviikoille osallistui 
Pirkanmaalta vain muutama henkilö 
ja niinpä arpaonni suosi sekä keväällä 
että syksyllä Paukkusen Elinaa. On-
nea Elina!  

Liiton tarkoituksena on järjestää 
ensi vuonna jäsenhankintakilpailu. 
Olemme saaneet käyttöön uuden 
jäsentietolomakkeen nettisivuille. 
Etusivulta pääsee klikkaamalla suo-
raan jäsentietolomakkeeseen, johon 
on mahdollista kirjoittaa myös jä-
senhankkijan tiedot. Helmikuun 
liittohallitus tulee päättämään siitä 
miten jäsenhankinnasta palkitaan. 
Pirkanmaakin tarvitsee uusia jäse-
niä, joten osallistutaan kisaan run-
sain joukoin!

Vietimme Suomen 98. Itsenäisyys-
päivää vesisateessa. Olin Tampereen 
Kalevankankaalla ja kaipasin sinne 
muitakin maanpuolustusnaisia – ei 
vain näkynyt. Piirimme lippu oli esillä 
Hämeenkyrössä. Missähän se on ensi 
vuonna?

Valtakunnallinen paraati pidettiin 
Jyväskylässä ja siellä maanpuolustus-
naiset marssivat Rajalan Sadun vetä-
mässä osastossa ja Suhosen Kaarinan 
kantaessa liiton lippua. En huoman-
nut, että mukana olisi ollut yhtään 
pirkanmaalaista, huomasiko kukaan 
muu? 

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

Reserviläisliiton 
tulevaisuuden näkymiä

Pirkkalan reserviupseerikerhon
UPSEERISAUNA 
Perjantaina 15.1.2016 klo 18-21 
PIRKKALASSA REIPIN SAUNALLA, 
Reipinniemen leirintäalueella. 

SAUNAN YHTEYDESSÄ ON MYÖS 
AVANTOUINTIMAHDOLLISUUS.     
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Tervetuloa!Tervetuloa!

Syntymäpäivä

Kyös   Lampinen, 75 vuo  a, 3.2.2016.
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Ylennettyjen onnittelutilaisuutta 
vietettiin kristallien säihkeessä

Reserviläisen puheenvuoron käytti 
majuri res Sami Tyven.

Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry järjesti 
7. marraskuuta 2015 pienimuotoisen, mutta sitäkin 
juhlavamman tilaisuuden Viola-kodissa Tampereella. 
Tilaisuuden kunniavieraana oli kaikkien meidän tun-
tema rintamalotta Eira Laalahti. 

Maanpuolustusmitali 
miekkojen kera Eira Laalahdelle

Naisen Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund, Eira Laalahti ja Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry:n 
puheenjohtaja Kristina Alho sekä mitalin luovutuskirja.

Tampereen kaupungin Raatihuone tar-
josi näyttävät puitteet Pirkanmaan alue-
toimiston järjestämälle tilaisuudelle. 
Isäntänä Tampereen kaupungin puolel-
ta toimi apulaispormestari Pekka Salmi.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, 
komentaja Matti Eskola piti onnitte-
lupuheen ylennettäville. Puheessaan 
hän totesi muun muassa että puolus-
tuksemme suorituskyky nojautuu pit-

kälti reserviläisiin ja näistä muodostet-
tuihin sodan ajan joukkoihin. Jotta tätä 
suorituskykyä voitaisiin tehokkaam-
min hyödyntää, vaaditaan myös lain-
säädäntöön muutoksia. Tämä liittyy 
esimerkiksi valmiuden parantamiseen 
liikekannallepanotilanteissa. Puhees-
saan hän myös esitti kiitokset pirkan-
maalaisille vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekeville yhdistyksille, jotka 

tekevät monipuolista työtä maanpuo-
lustuksen hyväksi. 

Reserviläisen puheenvuoron käytti ma-
juriksi ylennetty Sami Tyven. Puheessaan 
hän toi esiin reserviläisten kannalta mer-
kittäviä viimeaikaisia asioita. Esimerkik-
si tämän vuoden isoja asioita on reservi-
läiskirje, joka on herättänyt keskustelua 
ja kirjoittelua. Kirje oli puolustusvoimil-
ta mainio tapa lisätä kiinnostusta maan-
puolustusasioihin. Puolustusvoimat on 
myös antanut toiminnassa enemmän vas-
tuuta reserviläisille. Tyven kannusti oma-
toimisuuteen ja osallistumaan MPK:n 

koulutukseen, varsinkin jos kertausharjoi-
tuskäskyjä ei kuulu. Koulutustarjonnas-
sa on runsaasti monipuolisia ja sotilaal-
lisia taitoja kehittäviä kursseja. Hallitus 
on esittänyt noin viidenneksen leikkausta 
vuoden 2016 talousarvioon vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen menoihin. Tämä tulee 
varmasti vaikuttamaan myös MPK:n kurs-
sitarjontaan, hän totesi puheensa lopuksi.

Pirkanmaalla itsenäisyyspäivänä sai ylen-
nyksen sotilasarvoonsa 122 upseeria ja 227 
aliupseeristoon tai miehistöön kuuluvaa. 

  Raimo Ojala

Eiralle luovutettiin tilaisuudessa Maanpuolustus-
mitali miekkojen kera. Eiran mitali on numeroltaan 
547. 

Mitalin luovutti Naisten Valmiusliiton puheenjoh-
taja ja Maanpuolustusmitalitoimikunnan jäsen Anne 

Holmlund. Holmlundin mukaan Eira on tiettävästi 
ensimmäinen rintamalotta, jolle mitali on myönnetty. 
Holmlund sanoi mitalin luovutuspuheessaan olevansa 
erityisen iloinen saadessaan olla luovuttamassa mitalia 
henkilölle, jonka panos yhteisen Suomen turvallisuu-
den ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön eteen niin 
sodan kuin rauhankin aikana on ollut koko elämän 
mittaista ja se jatkuu yhä edelleen.

Holmlund toi esiin, että Maanpuolustusmitalitoi-
mikunta kiinnitti Eiran rauhan aikana tekemän va-
paaehtoisen maapuolustustyö lisäksi erityistä huo-
miota Eiran poikkeuksellisiin ansioihin talvi- ja 
jatkosodan aikana. 

Eira Laalahti antoi lottalupauksensa 17-vuotiaana 
vuonna 1938. Hän toimi talvisodan aikana vapaa-
ehtoisena huolto- ja väestönsuojelutehtävissä Messu-
kylässä. Suoritettuaan lottien lääkintäkurssin hän oli 
Pirkka-Hämeen Sotilaspiirissä kaatuneitten jäämis-
töjen selvittelytehtävissä. Jatkosodan aikana hänen 
toimi evakuointikeskuksessa Tampereella sekä Ilma-
voimien varikolla Pirkkalassa. Eira lottataipaleeseen 
kuuluu myös rintamapalvelus toisen armeijakunnan 
11. kaatuneiden evakuointikeskuksessa toimisto- ja 
lääkintälottana. Sodan jälkeen Eira osallistui Tampe-
reella evakkojen huoltoon. 

Eira totesi että saatu huomionosoitus lämmittävän 
mieltä erityisen paljon. Eira esitti myös yhden toivo-
muksen Naisten Valmiusliitolle sekä Suomen Lottape-
rinneliitolle. Hän toivoi että Lappeenrannassa vuonna 
1985 paljastettu kuvanveistäjä Niina Sailon suunnit-
telema Lotta Svärd -patsas neuvoteltaisiin viralliseksi 
lottien omaksi muistomerkiksi. Patsaan juurelle voi-
taisiin laskea vuosittain toukokuussa vietettävän Lo-
tan päivän yhteydessä vaikka virallinen kukkaterveh-
dys.  Eira luovuttikin Anne Holmlundille muistoksi 
mitalin, jossa on kuva Niina Sailon suunnittelemasta 
Lotta Svärd -patsaasta. Patsaan mallina on ollut pat-
saan lahjoittajan Pauli Talvion vaimo Mirjami Talvio, 
joka myös oli toiminut lottana. 

  Sirkka Ojala
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Hengellinen palsta

Joulu on kristillinen juhla

Jeesuksen syntymän muistoa on varhaiskristillisiltä 
ajoilta lähtien vietetty joulukuun 25. päivänä. Päivä 
sattuu talvipäivänseisauksen aikaan, jolloin valo ottaa 
voiton pimeydestä. Tämän oivalsivat jo Rooman kei-
sarit, jotka viettivät syntymänsä muistoa samana päivä-
nä – riippumatta siitä, milloin keisari oli tosiasiallisesti 
syntynyt. Päivää kutsuttiin ”Voittamattoman Auringon 
juhlaksi.” 

Kristityt ryhtyivät viettämään tuona päivänä Jee-
suksen syntymän muistoa, sillä Hän on se todellinen 

Vanhurskauden Aurinko. Viettämällä samana päivänä 
Jeesuksen syntymän muistoa kristityt näpäyttivät pa-
kanallista keisarikulttia, ja monet vaaransivat henken-
sä lausumalla Jeesuksen nimen tuon juhlan yhteydessä. 

Elämme moniarvoisessa ja – kulttuurisessa yhteis-
kunnassa, jossa juhlapäivillä ei ole enää samanlaista 
sisältöä kuin aiemmin. On tullut suosituksi näkemys, 
jonka mukaan joulua pitäisi voida viettää ilman Jee-
susta! 

Tällaista ajattelua esiintyy kouluissa, joissa arkaillaan 
jouluvirren veisaamista tai joulukuvaelman esittämistä, 
jotteivat toisinajattelevat ja muun uskoiset loukkaan-
tuisi. Joissakin kouluissa ja päiväkodeissa ei saa laulaa 
joululauluja, joissa mainitaan Jeesus, Maria tai enkelit. 
– Sen sijaan porsaista laulamista kukaan ei koe louk-
kaavana.

Muun uskoisesta kulttuurista tulevat ovat kuitenkin 
kertoneet, etteivät he pahastu siitä, että valtakulttuuri 
pitää yllä omia perinteitään. Itse asiassa muun uskoi-
set arvostavat meitä juuri siksi, että pidämme yllä omia 
tärkeitä perinteitämme.  Juhliamme on rajoittamassa 
enemmänkin uususkonnottomuus.

”Joulu ilman Jeesusta” – ajattelun mukaan voidaan 
viettää esikristillistä talvipäivänseisausta sillä perusteel-
la, että tuota juhlaa on vietetty ennen kristinuskon tuloa 
maahamme. Kyllä, se on totta, että auringon liikkeisiin 
liittyviä vuotuisjuhlia on vietetty kaikissa kulttuureissa. 
Jopa sana joulu on peräisin esikristillisestä sanastosta, 
tarkoittaen yksinkertaisesti juhlaa. Toisaalta – ovathan 
muinaisetkin kansat saaneet etsiä Kristusta?

Käsi sydämelle: Olisiko tänä päivänä joulua, pääsiäis-

tä ja muita vuotuisjuhlia, ellei kristinusko olisi pitänyt 
niitä yllä ja antanut niille oman sisällön? Kristinusko ei 
vain ottanut ympäröivän maailman juhlia omakseen, 
vaan antoi niille uuden merkityksen. Toisaalta se 
poisti juhlia, joiden merkitys oli kyseenalainen. Kuka 
esimerkiksi kaipaa muinaisuskoon liittyviä verisiä 
uhrijuhlia uuden sadon turvaamiseksi?

Joulu tuo arkeemme palkallisia vapaapäiviä, lyhen-
nettyjä työpäiviä juhlan lähestyessä, työpaikkojen jou-
lujuhlia, joillakin työpaikoilla lahjojakin. En ole kuul-
lut monenkaan haluavan luopua kristillisten juhlien 
tuomista palkallisista vapaapäivistä sen paremmin jou-
lun kuin muidenkaan juhlien yhteydessä. Kristinusko 
on suurpiirteinen uskonto; se tarjoaa samat edut kaikil-
le, myös niille, jotka vastustavat joulua uskonnollisena 
juhlana. 

Joulu on kristillinen juhla. Pidetään joulu nimen-
omaan Jeesuksen syntymän juhlana, jolloin muiste-
lemme ikuisen Vanhurskauden Auringon ilmestymistä. 
Hänen syntymänsä muisto ei ole sidoksissa maallisten 
hallitsijoiden ajallisiin merkkipäiviin, vaan tuo ajatto-
muuden arkeemme. Jeesus Kristus on tuonut joulun 
juhlan levoksi, siunaukseksi, hengähdyshetkeksi ja rau-
haksi.

Siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa kaikille 
lukijoille!

  isä Heikki Honkamäki 
Tampereen ortodoksisen 

seurakunnan 2. pappi

Puolustusministeri Jussi Nii-
nistö myönsi 6. joulukuuta 
2015 Reserviläisliiton ansio-
ristin viljakkalalaiselle Sep-
po Hyypöläiselle sekä vir-
tolaisille Antti Lehmukselle 
ja Juhani Muuriaisniemel-
le ansioista vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön hyväk-
si. Tänä vuonna jaettiin 38 
ansioristiä, joista kuusi sol-
jen kera. Mitalit myönne-
tään numeroituina. Mitalit 
jaettiin 4. joulukuuta Hel-
singissä Reserviläisliiton jär-
jestämässä huomionosoitus-
juhlassa.

Samassa tilaisuudessa jaet-
tiin muitakin huomion-
osoituksia ja Pirkanmaan 
Reserviläispiirin varapuheen-
johtaja Jussi Mäkitalolle 
luovutettiin Maanpuolustus-
mitali miekkojen kera. Mita-
li myönnetään numeroituna 
poikkeuksellisen merkittä-
vistä, pitkäaikaisista valta-
kunnallisen tason ansioista 
maanpuolustuksen, erityi-
sesti vapaaehtoisen maan-
puolustuksen saralla vuoden 
1945 jälkeen.

  Jussi Mäkitalo

Reserviläisliitto 
palkitsi

  Kuvassa vasem-
malla pitkäaikaiset 
aktiivitoimijat ylik 
Juhani Muuriaisniemi 
Virroilta ja alik Seppo 
Hyypöläinen Viljak-
kalasta.

Puolustusministeri ympärillään virtolaiset mitalin saajat, jotka edustavat yli sadan 
vuoden aktiivista vapaaehtoista reserviläistoimintaa. Vasemmalta kers Antti Lehmus, 
ylik Juhani Muuriaisniemi, puolustusministeri Jussi Niinistö ja vääp Jussi Mäkitalo.

TAMMISUNNUNTAIN 
KIRKKOJUHLA
Sunnuntaina 24.1.2016 

klo 15.00

TAMPEREEN 
TUOMIOKIRKOSSA

Juhlapuhe 
rovasti Esa Eerola ja 

liturgi pastori Mervi Äyräväinen

Musiikkia Ilmavoimien soittokunta, 
Poikakuoro Pirkanpojat, 

urkuri Riikka Viljakainen, 
kanttori Tuomas Laatu

Kolehti Tarton 
Suomen-poikien huoltotyöhön

Kansalaisjärjestöjen lippulinna

Tammisunnuntaita vietetään
 Vapaussodan alkamisen muistoksi.

TERVETULOA!

Vapaussodan Tampereen 
Seudun Perinneyhdistys ry

Maanpuolustusnaisten 
Liiton Pirkanmaan Piiri ry
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Juhlatapahtuma järjestettiin Sampolan 
työväenopiston tiloissa eli samassa ta-
lossa, jossa piirin perustamiskokous päi-
välleen 50 vuotta aikaisemmin pidettiin. 
Silloin rakennus tunnettiin Sampolan 
koulun nimellä. Juhlakahvit tarjoiltiin 
oppilaitoksen ruokalassa ja lähituntu-
massa kävi suuri joukko järjestöjen ja 
yhteisöjen edustajia onnittelemassa juh-
livaa piiriä. Juhlan alkaessa oli oppilai-
toksen juhlasaliin saapunut juhlivaa 
yleisöä yli 250 henkeä, heidän joukos-
saan myös kiitettävän runsaasti veteraa-
nisukupolven edustajia.

Nykyinen piirihallitus päätti, että 
50-vuotishistoriikkia ei juhlaan julkais-
ta. Katsottiin, että uusi historiikki ei 
toisi suurtakaan lisäarvoa jo julkaistun 
40-vuotishistoriikin jälkeen. Merkit-
tävin toiminta itse veteraaniemme to-
teuttamana tapahtui jo ensimmäisten 
vuosikymmenten aikana. Piirin puheen-
johtaja Pasi Alho kävi tervetulopuheen-
vuorossaan lyhyesti läpi piirin historiaa. 
Puheenjohtaja totesi, viimeisen vuosi-
kymmenen huomionarvoisimpina asi-
oina koko järjestökentässämme tapahtu-
nut sukupolvenvaihdos, valtiolta saatava 
merkittävä tuki kuntoutus- ja kotiin vie-
tävien palvelumäärärahojen muodossa 
sekä valmistautuminen veteraanisuku-
polven perinteen vaalimiseen tulevina 
vuosikymmeninä. Ennen juhlapuhet-
ta laulettiin yhteisesti ja ponnekkaas-
ti Sillanpään marssilaulu. Juhlapuheen 
tilaisuudessa piti Suomen Sotaveteraa-
niliiton puheenjohtaja Finn-Göran 
Wennström, joka samalla toi myös lii-
ton tervehdyksen. Puolustusvoimien 
tervehdyksen toi tilaisuuteen Puolustus-
voimien Logistiikkalaitoksen esikunta-
päällikkö Timo Kakkola ja Tampereen 

kaupungin tervehdyksen apulaispormes-
tari Mikko Aaltonen. Nuoremman su-
kupolven tervehdyksen otsikolla ”Kiitos 
ja kunnia teille, hyvät sotaveteraanit” 
lausui kansanedustaja Sofi a Vikman. 
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat 
hoitivat soittokunnan roolinsa kunniak-
kaasti ja Vilppulan Mieslaulajat esittivät 
yleisöä koskettavan ohjelmiston. Juhlan 
loppusanat lausui piirimme kunniapu-
heenjohtaja Matti Viitanen ennen yh-
teisesti laulettua Maamme-laulua.

Piiri juhli 
liittomme syntysijoilla
Kun pian talvisodan päättymisen jäl-
keen perustettu Aseveljien Liitto jäsen-
yhdistyksineen Valvontakomission toi-
mesta lakkautettiin jatkosodan jälkeen, 
työ aseveljien auttamiseksi käynnistyi 
uudelleen vasta 1950-luvun puolivälissä, 
kun todettiin erityisesti perheettömien 
rintamamiesten kärsivän pahasta asun-
topulasta. Vuonna 1956 syntyi Tam-
pereelle yhdistys nimellä Maansaanti-
oikeutta Vailla Olevat Rintamamiehet 
avustamaan asuntojen saamisessa. Vas-
taavia yhdistyksiä syntyi pian myös Hel-
sinkiin, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja 
Kouvolaan. Näille perustettiin 1957 kat-
to-organisaatio nimellä Rintamamiesten 
Asuntoliitto, jonka perustamisesta kat-
sotaan myös Suomen Sotaveteraaniliiton 
toiminnan alkaneen. Näillä liiton synty-
sijoilla Tampereella Pirkanmaan Sotave-
teraanipiiri vietti 50-vuotisjuhlaansa.

Ensimmäinen yhdistys Pirkanmaan 
piirin alueella oli Tampereen Sotavete-
raanien Huoltoyhdistys, joka perustet-
tiin vuonna 1961. Tampereen yhdistys 
alkoi järjestää heti neuvottelutilaisuuk-
sia maakunnan sotaveteraaneille. Sen 

myötävaikutuksella perustettiin monet 
naapurikuntien sotaveteraaniyhdistyk-
set ja sen aloitteesta myös piiri perus-
tettiin. Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
perustavassa kokouksessa 17.10.1965, 
oli paikalla noin 700 veteraania edus-
taen kaikkiaan 12 pirkanmaalaista so-
taveteraaniyhdistystä. Ensimmäinen 
piirihallitus kokoontui nopeasti ja se 
päätti palkata piirille ja Tampereen So-
taveteraanien Huoltoyhdistykselle yhtei-
sen toiminnanjohtajan. Näin myös näi-
den toimistot toimivat samoissa tiloissa. 
Ero näiltä osin tuli vuonna 1976, mut-

ta tämän vuoden alussa ympyrä sulkeu-
tui, kun piirille valittiin jälleen yhteinen 
toiminnanjohtaja Tampereen Sotave-
teraanien Huoltoyhdistyksen kanssa ja 
myös toimisto siirtyi saman katon alle. 
Piirin ja yhdistysten johdossa on viimei-
sen vuosikymmenen aikana tapahtunut 
merkittävä sukupolven vaihdos, kun so-
dan käynyt sukupolvi on harventunut ja 
iän tuoman painolastin myötä väistynyt 
vastuupaikoilta ja ”nuoremman suku-
polven edustajat” ovat hypänneet heil-
tä tyhjiksi jääneisiin suuriin saappaisiin 
sekä ottaneet vastuun toiminnan viemi-

Pirkanmaan sotaveteraanipiiri täytti 50 vuotta 
Piiri juhli 50-vuotistaivaltaan 17.10.2015. Päivän ohjelma alkoi seppeleenlaskulla, jonka suoritti 
piirin puheenjohtajisto kunniapuheenjohtajansa johdolla Kalevankankaan sankarihautamuisto-
merkin juurelle. Lippuvartion oli asettanut Pirkanmaan maakuntakomppania. Seppeleenlaskun 
päätti virsi ”Jumala ompi linnamme” trumpetin soittona. 

Veteraanit olivat saapuneet juhlapaikalle hyvissä ajoin. Kuvat: Erkki Kivinen ja Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin arkisto.

Seppeleenlaskijat vas. Juhani Husa, Pasi Alho, Ahto Rintala ja Matti Viitanen
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sestä maaliin. Pirkanmaan piirissä en-
simmäinen ei-sodan käynyt puheenjoh-
taja otti tehtävän vastaan vuonna 2012. 

Ensimmäisessä piirihallituksen koko-
uksessa määriteltiin piirin toimintaoh-
jeeksi seuraavaa: ”Pirkanmaan Sotavete-
raanipiirin tarkoituksena on koota yhteen 
kaikki sotaveteraaniveljet mielipiteisiin 
ja yhteiskuntaryhmiin katsomatta. Toi-
minta jakautuu lakisääteisen huoltoedun 
saamiseen ja vapaaehtoiseen omaan yri-
tystoimintaan nojautuvaan varojen han-
kintaan ensisijaisesti puutteessa olevien 
veteraanien ja heidän perheittensä hyväk-
si”. Muutaman vuoden sisällä piirin pe-
rustamisesta oli kaikki 35 tänäkin päivänä 
piirissä toimivaa sotaveteraaniyhdistys-
tä perustettu. Piirin yhdistykset toimivat 
kaikkiaan tänä päivänä 22 kunnan alu-
eella. Jäsenmäärä oli jo vuonna 1970 yli 
14000 ja pysyi sillä tasolla aina vuoteen 
1989 asti. Tämän vuoden alussa tunnuk-
sen omaavia veteraaneja, miehiä ja naisia 
oli 1503, heidän puolisoitaan ja leskiään 
1009 sekä kannattajajäseniä 2384. Yhdis-
tysten lukumäärässä Pirkanmaan piiri on 
maan suurin, tunnuksen omaavien jäsen-
ten määrässä toisena Helsingin Seudun 
jälkeen.

Vaikuttamista 
moneen suuntaan
Vuonna 1964 järjestettiin Tampereella 
YH-64 juhla, joka oli suunnattu pirkan-
maalaisille veteraaneille. Juhla sai väen 
liikkeelle todella runsaslukuisesti ja sen 
seurauksena veteraanien järjestäytymi-
nen käynnistyi maakunnissa vilkkaasti. 
Vuonna 1968 sisällytettiin valtion tulo- 
ja menoarvioon määräraha rintamasoti-
laiden ylimääräistä eläkettä varten. Edun 
piiriin pääsi vain pieni joukko, mutta 
kuitenkin… Asiasta innostuneena, pir-
kanmaalaisten aloitteesta, järjestettiin 
Helsingissä 1969 veteraanimarssi pai-
nostustoimena valtiovaltaan päin vete-
raanien taloudellisen aseman edelleen 
kehittämiseksi. Tapahtumaan osallis-
tui yli 18000 veteraania ympäri maata, 
Pirkanmaalta marssiin lähti 73 bussi-
lastillista väkeä. Veteraanien kuntoutus 
eduskunnan myöntämillä määrärahoilla 
käynnistyi vuonna 1977. Viimeisen vuo-
sikymmenen aikana kuntoutuksen mer-
kitys on erityisen voimakkaasti korostu-
nut iän mukana tapahtuneen kunnon 
heikentymisen vuoksi. Kotiin vietäviin 
palveluihin osoitetuilla budjettivaroilla 
on valtiovalta pyrkinyt auttamaan vete-
raanien kotona asumista mahdollisim-
man pitkään.

Vuonna 1964 Pirkanmaan Sotave-
teraanipiirin hallitus esitti liitolle, että 
liiton jäsenmerkiksi hyväksyttäisiin ky-
päräpäistä sotilasta esittävä aihe, sillä jä-
senkunta kaipasi omaa merkkiään. So-

taveteraaniliiton nykyisen tunnuksen 
prototyyppiä kannettiin YH-64 juhlas-
sa Hämeen punavalkoisessa nauhassa. 
Sitkeiden neuvottelujen tuloksena liitto 
hyväksyi tamperelaisten ehdotuksen ja 
näin hieman muotoilleen siitä tuli Suo-
men Sotaveteraaniliiton tunnus.

Tapahtumat 
kokosivat joukkoja
Virkistystoiminta piirin järjestämänä on 
kuulunut ohjelmaan alusta alkaen. Pii-
ri oli mm. mukana osakkaana Luikalan 
leirialueessa, jossa parhaimmillaan kävi 
vuodessa 12000 kesänviettäjää. Juhlat 
olivat yksi merkittävä virkistäytymista-
pahtuma, jossa tavattiin tuttuja ja nau-
tittiin ohjelmasta sekä yhdessäolosta. 
Piirin kesäjuhlia järjestettiin vuodesta 
1968 alkaen lähes 30 vuoden ajan. Omi-
en tilaisuuksiensa ohella piirillä on ollut 
myös runsaasti merkittäviä valtakunnal-
lisia tapahtumia järjestettävänään. Suo-
men Sotaveteraaniliiton juuret ovat voi-
makkaasti Tampereella. Siitä johtuen 
vietettiin täällä mm. vuonna 1967 liiton 
10-vuotisjuhlia ja vieraita oli paikalla lä-
hes 10 000. Vuonna 1977 Tampereen 
Ratinassa vietettiin liiton 20-vuotis-
juhlaa ja vuonna 1987 Pirkkahallissa 
30-vuotisjuhlaa. Lisäksi täällä on pidet-
ty mm. Suomen Sotaveteraaniliiton liit-
topäivätapahtumat vuosina 1994 ja 
2012, edellisessä osanottajia yli 10000, 
jälkimmäisessä vielä noin 2500. Vuon-
na 1981 piirimme järjestelyvastuulla oli 
valtakunnallinen kirkkopäivä noin 4000 
vieraan voimin ja vuosina 2002 ja 2008 
Läntisen Suomen kirkkopäivä, jotka ne-
kin kokosivat silloin vielä reippaasti yli 
2000 vierasta. Kansallisen Veteraani-
päivän valtakunnallista juhlaa vietettiin 
Tampereen Pirkkahallissa vuonna 1991 
ja paikalle oli saapunut 10000 vierasta. 
Vastaava tapahtuma samassa paikassa 
vuonna 2009 sai liikkeelle vielä yhteensä 
3000 henkeä. Tunnettuja ja näkyviä ve-
teraanien asiaan vaikuttaneita tapahtu-
mia ovat olleet edellä mainitut, vuoden 
1939 ylimääräisiin harjoituksiin liitty-
vät YH-64 ja YH-69 juhlat marsseineen 
ja saman teeman alla tilaisuuksia järjes-
tetään edelleen vuosittain. Hengellinen 
toiminta kirkkopyhien ja kirkkopäivien 
muodossa tuli piirin toimintaan mukaan 
vasta 1990 –luvulla. 

Naiset ovat olleet merkittävä voima 
yhdistysten toiminnassa alusta alkaen. 
Piirihallitus piti perustamisesta alkaen 
tärkeänä, että yhdistyksiin perustettai-
siin toiminnan tukemiseksi naisjaostot. 
Ensimmäisen naisjaoston kunnian saivat 
maassamme Lempäälän Sotaveteraanit 
kesäkuussa 1966. Vuonna 1968 perus-
tettiin piirikokouksen päätöksellä piiriin 
Naistoimikunta tukemaan ja toimimaan 

neuvoa antavana elimenä yhdistysten 
naisjaostoille. Piirin Naistoimikunta on 
mm. hoitanut kaksi suurta urakkaa: Suo-
men Sotaveteraaniliiton 30-vuotisjuhlan 
muonituksen 1987 sekä liiton liittopäi-
vien muonituksen vuonna 1994.

Ennusteet pettivät
Toiminta on vaatinut myös varoja ja nii-
tä on kerätty erilaisten tempausten, ke-
räysten ja tapahtumien kautta. Saadut 
testamentit ja lahjoitukset auttoivat al-
kuvaiheessa avun tarpeessa olevien ve-
teraanien tukemista. Alkuvuosina myös 
erilaiset juhlatilaisuudet olivat tuottoi-
sia. Merkittävimpiä myyntitulon lähtei-
tä ovat kuitenkin olleet piirin kustanta-
mat kirjat, joululehden ilmoitusmyynti 
sekä adressit. Osallistuminen myös lii-
ton järjestämiin keräyksiin on tuonut 
arvokkaan tuoton. Jo alusta alkaen apua 
on saatu myös nuorilta mm. koululais-
ten taksvärkkikeräysten tuottoina. Vuo-
den 2005 tienoilla alkoi muodostua 
Kelan ennusteen pohjalta uskomus ve-
teraanien joukkojen harvenemisesta sii-
hen tahtiin, että toiminta yhdistyksissä 
ja samalla tietysti myös piiriorganisaati-
on tarve, loppuisi viimeistään 2015 – eli 
siis tänä vuonna. Siksi erillinen varain-
hankinta päätettiin piirin osalta lopet-
taa ja toimia loppuaika siihen mennessä 
kertyneillä varoilla. Nyt Kelan ennusteet 
kertovat, että tukitoiminnan tarve jat-
kuu pitkälle 2020 luvun puolelle ja pii-
riäkin Sotaveteraaniliiton ja yhdistysten 
välillä hallinnollisena portaana tarvitaan 
vielä useita vuosia. Tämä asettaa jatkossa 

piirin toiminnalle merkittäviä taloudel-
lisia haasteita! 

Kohti perinneaikaa
Viime aikoina on ajankohtaiseksi nous-
sut huoli veteraaniperinteestä. Jo yli 10 
vuotta sitten veteraanijärjestöt perustivat 
perinnettään vaalimaan Tammenlehvän 
Perinneliiton. Työtä on tehty Perinnelii-
ton ohjauksessa, mutta sopimuksen mu-
kaisesti Suomen Sotaveteraaniliiton joh-
dolla yhteistyössä muiden Perinneliiton 
jäsenjärjestöjen kanssa, tavoitteena siir-
tää tuo tehtävä jatkossa nuorempien ja 
tulevien sukupolvien hoidettavaksi. Pe-
rinneaikakaudella, 2020- luvun puolella, 
on Pirkanmaalla perinnetyötä tekemässä 
suunnitelmien mukaan kuusi alueellista 
perinneyhdistystä, jotka ovat jatkumoa 
jäljelle jääville nykyisille sotaveteraani-
yhdistyksille. Tämän toiminnan orga-
nisointi ja suunnittelu on piirissä käyn-
nistynyt hämäläisen verkkaisesti, mutta 
on jo tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. 
Vuonna 2005 veteraanijärjestöt siirsivät 
vastuun perinnetyöstään kokonaisuu-
dessaan Tammenlehvän perinneliitol-
le. Tuossa tilaisuudessa he testamentti-
naan totesivat, että veteraanien perintö 
on kertomus uhrautuvaisuudesta, sitkey-
destä, lähimmäisen huomioonottamisesta, 
velvollisuudentunnosta ja tulevaisuuden-
uskosta. Veteraanin iltahuudon sanoin 
- ”… himmetä ei muistot koskaan saa.”

  Pasi Alho 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri

Veteraanitalo valmistumassa Multisiltaan 1969.Pirkanmaalaiset tauolla Sääksmäellä matkalla suurmarssiin 7.9.1969.

Luikala
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Pirkanmaa

MPK:n Syys-Pirkkala harjoitus piti 
sisällään kuusi erillistä tapahtumaa.  
Harjoitus koostui seuraavista kursseis-
ta: Pioneerikurssi, Sissikurssi, Sotilaan 
perustaidot naisille, Huollon kurssi, Ti-
lannekeskus ja Lähitaistelukurssi. Har-
joituksen johtajana toimi MPK:n kou-
lutuspäällikkö Harri Nummela. 

Paikalla oli yli sata kurssilaista ja kou-
luttajaa. Pirkkalassa kurssilaisia kävi 
tapaamassa myös MPK:n toiminnan-
johtaja Pertti Laatikainen. Toimin-
nanjohtaja tutustui vierailunsa aikana 
kaikkiin kursseihin. Laatikainen kertoi 
myös MPK:n uusista tuulista. Eri KO-
TU-yksiköiden tiiviimpi yhteistyö pu-
hutti ja se miten urapolkuaan voi kehit-

Kenttälääkintä 3 Pirkkalassa ja Tampereen 
yliopistollisessa keskussairaalassa

Syksyllä Pirkkalassa järjestetyssä yhteis-
toimintaharjoituksessa olivat mukana 
MPK: n lisäksi puolustusvoimat, Hä-
meen partiolaiset ja Tampereen yliopis-
tollinen keskussairaala. Kurssi harjoit-
teli evakuointiketjua taistelukentältä 
evakuointisairaalaan. Kyseessä oli eri-
koistason kurssi joka on vaativin kurssi 

MPK:n järjestelmässä.
Yhteistoimintaharjoitus käsitti luen-

to-osuudet Tampereen yliopistollisessa 
keskussairaalassa ja harjoittelupaikalla 
Pirkkalassa. Harjoituksessa tutustuttiin 
rastikoulutuspisteillä esimerkiksi sotila-
sambulanssin varusteisiin ja evakuoin-
tiin sekä kohteiden ja haavoittuneiden 

suojeluun käytännössä. 
Muita tärkeitä asioita olivat pimeätoi-

mintaharjoitukset sekä taistelustressin 
vaivaamien henkilöiden kohtaaminen 
ja hoitaminen turvallisuutta unohta-
matta. Muita käytännön hoitamis- ja 
pelastustilanteita olivat kurssilaiset har-
joitelleet jo aiemmilla kursseilla, joten 
tässä tapahtumaketjussa keskityttiin 
enemmän varsinaiseen toimintaan. 

Käytännön osuudessa toteutettiin 
haavoittuneiden tie rintamalta kent-
täsairaalan kautta tarvittaessa varsinai-
seen sairaalaan. Kenttälääkintä 3 kurs-
sin arvoa nostaa se, että kursseja ei ole 
järjestetty kurssinjohtaja Kimmo To-
pin mukaan kuin noin kymmenen 
vuoden välein. 

Sellaiset MPK:n kurssilaiset jotka oli-
vat kaikilla kenttälääkinnän kolmella 
kurssilla, saivat tunnustukseksi kome-
an todistuksen kurssinjohtajalta. Tätä 
varmasti arvostetaan myös siviilimaa-
ilmassa. Monet sosiaali ja- terveysalan 
opiskelijat saavatkin hyväksilukuja tie-
tyistä suorituksista mitä kenttälääkin-
nän kursseilla käytiin. ”Varautuminen 
on viisautta” totesivat useat kurssilla 
mukana olleista. Tähän on allekirjoitta-
neenkin helppo yhtyä.

  Juha Happonen 

MPK:n Toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen 
vieraili Syys-Pirkkala harjoituksessa 

tää MPK:n kautta.  
Paikalle oli saatu vetonaulaksi pio-

neerikontti joka esitteli räjähteiden vai-
kutuksia ja pioneerien suojavarusteita 
sekä tietysti eri miinoitteita. 

Kurssille Sotilaan perustaidot naisil-
le oli hakeutunut paljon nuoria naisia 
jotka halusivat peruskuvan armeijas-
sa toimimisesta. Kurssinjohtaja Elisa 
Suutarin mukaan kurssilaiset olivat 
tyytyväisiä kurssin antiin. Palaute kurs-
sista oli positiivista. Suurimmalla osalla 
olikin jo tiedossa palveluspaikka nais-
ten vapaaehtoiseen varusmiespalveluk-
seen. 

  Juha Happonen

Ensiapua annetaan taistelukentällä haavoittuneelle. 

Lähitaistelukurssi treenaa puolustautumista veitsihyökkäykseen.

MPK:n toiminnanjohtaja, Pertti Laatikainen 
kertoo urapoluista TIKE kurssilaisille.

N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 29.1. 26.2.
2 12.4. 6.5.
3 10.6. 8.7.
4 12.9. 7.10.
5 1.12. 22.12.

Kannen valokuva: 
Ilmavoimien soittokunta on kuluneen vuo-
den aikana ilahduttanut Pirkanmaalaista 
maanpuolustusväkeä monen eri tilaisuu-
den esiintyjänä. Soittokuntaa johtaa mu-
siikkimajuri Tomi Väisänen. Soittokunta 
esiintyi myös Kalevan lukiolla 21. lokakuu-
ta järjestetyssä Maanpuolustusjuhlassa.  

Kuva: Raimo Ojala

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Hannu Jokinen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio

Ulkoasu
Maisan paja

Paino
Lehtisepät Oy

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

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2016:
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Pirkanmaa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Hämeen Maanpuolustuspiiri
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö

PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964

pirkanmaa@mpk.fi , www.mpk.fi 

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Ilmapuolustuspiirin Läntisen koulutusalueen ku-
luneen vuoden tarkastelupiste pidettiin Pirkkalassa 
jo perinteisessä kauden päätösharjoituksessa mar-
raskuun lopussa. Kuluneen vuoden harjoitukset to-
teutettiin suunnitellusti ja varsinkin kouluttajakou-
lutuksen katsottiin tuottaneen eri toimialoille lisää 
osaamista ja uutta ajattelua. Uusia kouluttajiksi si-
toutuneita saatiin mukaan kouluttajatiimeihin kou-
lutuksen kautta ja vanhempien kouluttajien men-
toroimina – hiljainen tieto sai siis mahdollisuuden 
siirtyä. Pääkumppanimme Satakunnan lennoston 
palaute kuluneesta vuodesta oli positiivinen ja luo 
pohjaa oman toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Kouluttajatiimit käynnistivät tilaisuudessa myös 
vuoden 2016 harjoitusten valmistelun tilaajan 
edustajien tukemana. Yhteistoiminta lennoston 
kanssa koulutuksen ja harjoitustoiminnan kehit-
tämiseksi on tärkeää, jotta koulutukselle asetetut 
vaatimukset saavutetaan, ja että koulutettavat saa-
vat täysipainoista koulutusta Ilmapuolustuspiirin 
kouluttajien toimesta.

MPK:n henkilöstössä tapahtuu muutoksia vuoden 
vaihteessa Pirkanmaalla. Pitkäaikainen yhteistyö-
kumppani Ilkka Tilli Pirkanmaan koulutus- ja tu-
kiyksiköstä jää pois päällikön tehtävästä ja tilalle 
astuu Matti Eskola, joka myös samalla ryhtyy hoi-
tamaan Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäälli-
kön tehtävää.

Läntinen koulutusalue kiittää Ilkka Tilliä ra-
kentavasta yhteistyöstä ja henkilökohtaisesti kii-

Petkeleen pläjäys

Ennätyksellinen vuosi 2015 paketissa – 
Me teimme sen yhdessä

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen or-
ganisaatio uudistettiin vuoden 2011 
alussa. Sen jälkeen koulutusmäärä on 
kasvanut tasaisesti. Viime vuosi oli jo me-
nestys, mutta nyt päättyneenä kautena 
tulokset ovat edelleen kasvaneet. Kasvua 
oli vuonna 2014 noin 5% ja sama on jat-
kunut myös kuluneena vuonna. 85000 
koulutusvuorokauden raja rikkoutunee 

tänä vuonna. Kasvanut tulos on merkittä-
vä, kun vielä huomioidaan se tosiasia, ett-
eivät taloudelliset resurssit ole juurikaan 
kasvaneet viime vuosina.

Pirkanmaalla tehdään myös ennätystu-
los. Ylitämme meille vuoden 2015 tulos-
sopimuksessa asetetut tavoitteet noin 20 
%. Kokonaisuutena koulutusvuokausien 
määrä on kasvanut viiden vuoden aikana 
2000:sta 4000:een ja kurssille osallistuji-
en määrä 900 henkilöstä 2200 henkilöön. 
Pirkanmaalla ihmiset ovat kiinnostuneita 
maanpuolustuksesta ja kokonaisturvalli-
suudesta. 

Mikä on sitten saanut koulutusvolyymin 
näin valtavaan kasvuun? Kansalaiset ovat 
kiinnostuneita omasta turvallisuudestaan 
maailman turvallisuuspoliittisen tilanteen 
ollessa epävarma. Muutaman vuoden ta-
kainen Puolustusvoimien kertausharjoi-
tusten määrien romahdus on johtanut 
reserviläisten tarpeeseen saada koulutusta 
omaan sodanajan tehtävään. Laadukkaat 
kurssit osaavine kouluttajineen ja huollon 
henkilöineen ovat olleet oiva markkinoin-
ti tuleville kursseilla. Puolustusvoimilta, 
etenkin Pirkanmaan aluetoimistolta ja Sa-

takunnan Lennostolta saatu vilpitön tuki 
on mahdollistanut onnistuneen koulutuk-
sen.  Avoin yhteistoiminta reserviläisjärjes-
töjen kanssa on mahdollistanut koulutuk-
sen kehittämien. 

Vuoden 2016 koulutuksen toteutuk-
sen yllä on vielä tällä hetkellä mustat 
ukkospilvet. MPK on saamassa määrä-
rahoja noin 20% vähemmän kuin ai-
kaisimpina vuosina. Organisaatio kestää 
kyseiset säästöt yhden vuoden, mutta 
jatkuessa se tuottaa kestämättömiä on-
gelmia koulutuksen toteutukselle. Jos 
taloudellisia resursseja ei saada lisää, jou-
dutaan ensi vuonna palkattu henkilö-
kunta lomauttamaan noin kuukaudek-
si, hankintoja supistamaan ja reservissä 
olevat varat sitomaan. Myös koulutus-
ta joudutaan supistamaan noin 20%. 
Mikäli vuonna 2017 rahoitus ei palaa 
vuoden 2015 tasolle, on MPK:n orga-
nisaatiota supistettava merkittävästi. Su-
pistuksia ei voi hyväksyä, etenkin kun 
huomioidaan koulutusvolyymin kasvu 
taloudellisten resurssien kuitenkaan kas-
vamatta. Jäämme odottamaan päättäjien 
viisaita ratkaisuja.

MPK:n vuosipäivän kahvitilaisuudessa 
palkittiin jälleen Pirkanmaalla ansioituneita 
kouluttajia ja huollon toimijoita. Lämpimät 
onnittelut heille kaikille vielä kerran! Palki-
tusta voit käydä lukemassa Pirkanmaan Fa-
cebook- ja MPK:n nettisivuilta.

Viisi vuotta sitten aloitin kirjoitukse-
ni ”Uusi organisaatio ja uudet kujeet?”. 
Osittain näin on myös ensi vuoden al-
kupuolella. Tehtäväni päättyy MPK:ssa 
helmikuun alussa ja tuttu henkilö, Matti 
Eskola jatkaa siitä, mihin jäin. Toivotan 
hänelle onnea uudessa tehtävässä.

Kiitos kuluneista vuosista kaikille 
kouluttajille, soppamiehille ja yhteis-
työkumppaneille. Teidän kanssa on 
ollut ilo tehdä maanpuolustustyötä. 

Rauhallista Joulun aikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2016

  Ilkka Tilli
päällikkö

Koulutus- ja tukiyksikkö, 
MPK Pirkanmaa
ilkka.tilli@mpk.fi 

Vanha vuosi paketissa ja uusi vuosi kuljettimella

tän Ilkkaa mentoroinnista, jota olen saanut 
niin keskustelujen kuin opetusmateriaalin-
kin muodossa. Matti Eskolan toivotamme 
yhteistyön hengessä tervetulleeksi uudeksi 
MPK:n toimijaksi Pirkanmaalle. 

Soinin Matin kanssa ns. saattaen vaihdettu 
tyylillä suoritettu tehtävien vaihto Läntisellä 
koulutusalueella on nyt saatettu päätökseen. 
Toivotan Matille, joka on tehnyt MPK:ssa 
työtä suurella isänmaallisella sydämellä, menestystä tu-
levaisuudessa hyvinkin maanpuolustukseen liittyvissä 
askareissa.

Henkilöstövaihdoksia on tapahtumassa myös pää-
tukijamme Satakunnan lennoston henkilöstössä. Kap-
teenit Juha-Pekka Kärkinen ja Keijo Tiitola siirtyvät 
reserviin 1.1.2016 lukien. Heidän seuraajiensa kanssa 
odotamme yhteistyön jatkuvan tuloksellisesti. 

Läntisellä koulutusalueella palkittiin ansioituneita 
kouluttajia marraskuun kauden päätösjuhlassa. Näis-
tä merkittävin oli viestitiimimme kouluttajan, Ramesh 
Masawanin, valinta Ilmapuolustuspiirin vuoden kou-
luttajaksi. Hänen lisäkseen palkittiin yhteistyökump-
paneista henkilöstöravintola Sääksen ravintolapäällik-
kö Paula Alanko MPK:n hopeisella ansiomitalilla ja 
kapteeni Juha-Pekka Kärkinen muistoesineellä. Piiri-
päällikkö Kari Janhunen sai myös jakaa tukun MPK:n 
rautaisia ansiomitaleita päätösjuhlassa palkituille.

Olennaisena osana puolustusvoimien organisaatio-
kulttuuria ja johtamisjärjestelmää toimii sotilasar-
vojärjestelmä. Järjestelmä on taas toiminut ja jouk-

komme edustajat ovat osoittaneet kykyä, taitoa ja 
koeteltua kansalaiskuntoa, sekä menestyneet tehtä-
vissään niin, että joukkoomme on kohdistunut re-
servin ylennyksiä.

Onnittelen juhlassamme palkittuja kouluttajiam-
me ja yhteistyökumppaneita sekä niitä, jotka ovat 
saaneet reservin ylennyksen 6.12.2015!

Lisäksi esitän suurkiitoksen kaikille puurtajille 
kuluneesta koulutusvuodesta. Uusi toimintavuosi 
käynnistyy Läntisellä alueella toden teolla jo tammi-
kuun viimeisenä viikonloppuna ja sitä odotellessa:

Toivotan kaikille Pirkan Viestin lukijoille ja 
maanpuolustajille rauhallista joulua läheisten 
parissa ja onnellista uutta vuotta tuleviin haas-
teisiin!

Paku
  Ari Pakarinen

koulutuspäällikkö
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
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Syyskokouksessa hyväksyttiin yksimie-
lisesti suunnitelma liiton kehittämisestä 
vuosille 2016 – 2020. Hyväksytyn stra-
tegian mukaisesti liiton tunnettuus ja 
jäsenmäärä olisi strategiakauden päät-
tyessä merkittävästi nykyistä suurempi.  
Liitto olisi jatkossa nykyistä kiinteäm-
pi kokonaisuus, jossa liitto, piirit ja yh-
distykset tuntevat olevansa osa samaa 
organisaatiota, ja joka toiminnassaan 
kykenee kaikilla tasoilla tulokselliseen 
edunvalvontaan. Pirkanmaan Reservi-
läispiirin edustajaksi liiton hallitukseen 
valittiin Juha Moijanen Tampereelta. 
Liiton hallituksessa jatkaa Jussi Mäki-
talo Virroilta. Lisäksi liittohallituksen 
naismandaattipaikalle valittiin muun 
muassa Terhi Hakola Tampereelta. 

Juhlaseminaarissa 
huipputason esiintyjiä
Ennen syyskokousta järjestettiin juhlase-
minaari aiheena Reserviläisliiton ja Suo-

men muutos 1995 – 2015. VTT, eversti 
(evp) Pekka Visurin aiheena oli Suomen 
turvallisuusympäristön ja puolustusvoimi-
en muutokset kylmänsodan jälkeen. Kyl-
män sodan päätepisteenä voidaan pi-
tää vuotta 1991. Oli tapahtunut muun 
muassa Saksan jälleenyhdistyminen ja 
Neuvostoliiton hajoaminen. Esitelmäs-
sään hän toi esiin, että Venäjän nykyi-
nen varustautumisohjelma on tarkoitet-
tu korvaamaan aiempaa tason laskua. 
Erityisesti on huomioitavaa että sotilas-
menoista tällä hetkellä käytetään puo-
let ydinaseisiin ja esimerkiksi vain 13 
% maavoimien kehittämiseen. Turval-
lisuusympäristön tilaa arvioitaessa pitää 
muistaa että Suomi kuuluu Venäjän län-
tiseen puolustusvyöhykkeeseen. Onhan 
Venäjän tärkeitä ydinalueita edelleen 
Suomen lähialueilla. 

Puolustusvaliokunnan puheenjohta-
jan, kansanedustaja Ilkka Kanervan 
esitelmän aiheena oli YYA Suomesta EU 

Suomeen. Esityksessä keskeinen sisältö 
oli kokonaismaanpuolustukseen liitty-
vää pohdiskelua suomalaisesta näkökul-
masta. Ilkka Kanerva totesi että Euroo-
pan turvallisuustilanteessa on synkät 
näkymät. Väkivaltaa harjoitetaan val-
tioiden toimesta.  Jokaisella itsenäisellä 
kansalla pitäisi olla oikeus itse päättää 
asioistaan rauhanomaisten periaattei-
den mukaisesti. Suomen pitää huomi-
oida toimintaympäristön muuttumi-
nen, mikä tarkoittaa esimerkiksi oman 
puolustusjärjestelmän säilyttämistä ja 
puolustuksessa tehtävää kansainvälistä 
yhteistyötä. Pitää myös olla valmiina lä-
heisempään yhteistyöhön Ruotsin kans-
sa sekä rauhan että mahdollisen sodan 
aikana, mietittävä jopa sotilasliittoa.  

Reserviläisliiton kunniajäsenen ja enti-
sen puheenjohtajan Aapo Saaren aihee-
na oli Reserviläisliiton muutos kuluneen 
kahden vuosikymmenen aikana. Esitys 
käsitteli sääntömuutokseen johtaneita 
syntyvaiheita sekä päätöksen vaikutuksia 
liiton toimintaan. Vuoden 1995 jälkeen 
tapahtuneen voimakkaan jäsenkasvus-
ta merkittävä osa on tullut miehistöön 
kuuluvien liityttyä liiton jäsenyhdistyk-
siin, niiden avatessa sääntöjään.   Mer-

Reserviläisliiton syyskokous 
linjasi tulevaa toimintaa
Moni pirkanmaalainenkin suuntasi marraskuun puolivälissä Poriin, jossa 
pidettiin Reserviläisliiton syyskokoustapahtuma. Samaan aikaan Porissa 
pidettiin Maanpuolustusnaisten Liiton syyskokous, osa viikonlopun tapah-
tumista olikin yhteisiä. Erityisesti lauantaihin liittyi ohjelmaa aamusta aina 
yömyöhään asti. 

kittävää on myös armeijaa käymättömi-
en jäsenten määrän kasvaminen, heitä 
on nyt jo 10 % jäsenmäärästä. 

Juhlaseminaarin aikana seminaarivie-
raat kävivät vilkasta keskustelua myös 
Twitterissä, joka keskustelu oli kaikkien 
nähtävillä koko seminaarin ajan.

Jumalanpalvelus 
ja seppeleenlasku
Sunnuntain jumalanpalveluksessa saar-
nasi kirkkoherra Kari Erkkola. Saar-
nan keskeinen aihe oli valvominen. Aihe 
sopii hyvin reserviläisillekin. Kehotus 
valvomiseen ja valppaana pysymiseen 
on osoitettu ennen kaikkea rohkaisuk-
si maailman murheiden ja vaikeuksien 
kanssa kamppaileville ihmisille. Saarnas-
saan Erkkola rohkaisi toimimaan päät-
täväisesti epäoikeudenmukaisuutta, jul-
muutta ja sortoa vastaan, jottei pahuus 
saisi ylivaltaa. Valmiina olo on hyvän 
tekemistä, vastuun ottoa omasta teke-
misestä, jota hyvin kuvastaa sanonta 
”olkaahan ihmisiksi”. Valmiina olo on 
odotuksen muoto. Rauhantilan säilyt-
tämiseksi on sekä varauduttava että va-
rustauduttava. Kirkosta lähetettiin pu-
heenjohtajien, Reserviläisliiton Mikko 
Savolan ja Maanpuolustusnaisten Liiton 
Kaarina Suhosen, muodostama seppel-
partio sankarihaudan muistoristille.

Syyskokoustapahtuma 
päättyi maanpuolustusjuhlaan
Reserviläisliiton 60-juhlavuoden tapah-
tumat päättäneessä maanpuolustusjuh-
lassa juhlapuheen piti liiton kunniapu-
heenjohtaja, valtiopäiväneuvos Mikko 
Pesälä.  Puheessaan hän sanoi muun 
muassa, että reserviläistoiminnalla ja va-
paaehtoisella maanpuolustuskoulutuk-
sella on nykyään suuri merkitys maam-
me yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen 
reserviin perustavassa puolustusjärjestel-
mässämme.  Pelkillä kertausharjoituksil-
la emme mitenkään kykene ylläpitämään 
sodan ajan joukkoihin sijoitettujen re-
serviläisten sotilaallista osaamista, kent-
täkelpoisuutta ja maanpuolustustahtoa. 
Siihen tarvitaan meidän maanpuolustus-
järjestöjen työtä. Puheessaan Mikko Pe-
sälä käsitteli myös naisten osallistumista 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön 
todeten että naisten mahdollisimman 
laaja osallistuminen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön ja -koulutukseen 
on Reserviläisliitolle hyvin tärkeää. On-
han sääntömääräisenä tehtävänämme 
reserviläisten kenttäkelpoisuudesta huo-
lehtimisen ohella suomalaisten maan-
puolustustahdon ylläpitäminen. Tässä 
työssä naisten rooli on erityisen tärkeä.  

  Raimo Ojala

Lippulinna ja marssi Keski-Porin kirkosta Porin Lyseolle. Pirkanmaan Reserviläispiirin lippua kantoi Juha Moijanen ja 
Tampereen Reserviläisten lippua Aku Jortikka. 

Seppeleen sankarihaudan muistoristille laskivat Kaarina Suhonen ja 
Mikko Savola. Porin Reservinaliupseerit olivat asettaneet kunniavartion. 

  Tamperelaisen Pasi Pitkäsen kuva Kalevankankaan sankarihau-
dalta palkittiin Maanpuolustustahto tänään valokuvakilpailussa. Terhi 
Hakola ja Mikko Savola julkistivat kilpailun tulokset. 
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Hämäläinen pohdinta ja porilainen taistelutahto 
yhdistyvät Vesilahden Reserviupseerikerhon lipussa

Lipun kuvaus:

Lipun valkoinen pohjaväri kuvaa jäsenistön 
puhtautta, oikeudenmukaisuutta ja veljellistä 
rehtiyttä reservin upseerina. Sininen risti-
kuvio viittaa perusarvoihin, koti uskonto ja 
isänmaa. Kolmikulmaiset kullankeltaiset ja 
punaiset värit kuvaavat Pirkanmaata Häme 
- Satakuntalaisessa ympäristössä. Lipun 
keskiössä oleva heraldinen leijona kuvaa 
yhdistyksen kuulumista Suomen Reserviup-
seeriliittoon ja tämän tarkoitusperien sekä 
arvomaailman kaikenpuolista kunnioitusta. 
Vesilahden historiaan liittyvä Pyhän Pietarin 
avain kuvaa kirkollisten arvojen ja perintei-
den merkitystä myös kerhon toiminnassa. 
Kullankeltainen säteilevä tähtikuvio kuvaa 
Pohjolan vapautta. 

Kirkkoherra Harri Henttinen siunaa Vesilahden Reserviupseerikerhon lipun. Kuvat: Jarkko Viljanen

 Vesilahden Reserviupseeriker-
ho vietti 55-vuotisjuhlaansa 
sekä lipun naulaus- ja siunaus-
tilaisuutta 30. lokakuuta 2015. 
Läsnä olivat juhlavassa maan-
puolustustilaisuudessa Puolus-
tusvoimien, Kunnan, Seura-
kunnan, Reserviupseeriliiton ja 
-piirin, MPK:n yhdistyksen pii-
ritason sekä Veteraani- ja reser-
viläisjärjestöjen edustajat, joh-
tohenkilöstö ja kerhon jäsenet. 
Kunniakansalaisemme Eero 
Ala-Orvola oli juhlassa paikal-
la sotiemme veteraanien edus-
tajana.

Juhlapuheen piti Panssaripri-
kaatin komentaja eversti Pekka 
Järvi. Hän toi puheessaan esil-
le asioita turvallisuusympäris-
töstä, Puolustusvoimien nyky-
tilanteesta, Panssariprikaatista 
sekä varusmiehistä. Eversti Jär-
vi toi esiin että Puolustusvoi-
mauudistuksen yhtenä keskei-
senä tavoitteena oli toiminnan 
tason palauttaminen ennal-
leen ja tässä on ainakin tällä 
hetkellä onnistuttu. Joitakin 
vuosia sitten kertausharjoi-
tuksia leikattiin merkittävästi 
ja reservin valmius oli laske-
maan päin. Nyt uudistusten 
myötä myös kertausharjoi-
tusten määrä on merkittäväs-
ti lisääntynyt ja puolustuksen 
kannalta keskeisen reservin 
valmius on parantunut. Jär-
ven mukaan tärkein kaikista 
resursseista on kuitenkin 
maanpuolustustahto. Ilman 
sitä ei millään teknologioil-
la ole merkitystä. Hänen mu-
kaansa poikkeuksellisen voima-
kas maanpuolustustahto, joka 
Suomessa vallitsee, on meidän 
tärkein voimavaramme. Järvi 
toikin esiin, että kerhon juh-
lavan lipunnaulaustilaisuus 
ja juhla osoittaa osaltaan tätä 
voimaa. Panssariprikaati vas-

taa nykyään koulutustehtävän-
sä ohella alueellisista tehtävis-
tä neljän maakunnan alueella. 
Komentaja toi esille erityisen 
tyytyväisyyden koulutettavien 
asenteeseen, jota he palveluk-
sessa ovat osoittaneet. 

Lipun naulan numero kak-
si naulannut Suomen Reser-
viupseeriliiton puheenjohtaja, 
agronomi Mikko Halkilahti 
mainitsi tervehdyspuheessaan; 
”Kautta aikain reserviupsee-
rikerhojen toiminnan perus-
pilareita ovat olleet koulutus, 
ammunta, urheilu ja järjestö-
toiminta. Vankkana perustana 
kaikille näille toimintamuo-
doille on perinnetoiminta, jol-
la kunnioitamme isiemme ja 
isoisiemme vapaan isämaan 
hyväksi tekemää työtä ja uh-
rauksista. Tätä arvokasta työtä 
on Reserviupseerikerhon toi-
mesta tehty täällä Vesilahdella 
jo 55 vuoden ajan. Halkilah-
den mukaan merkittäviä ovat 
myös ajatukset lipun takana. 
Halkilahti arveli, ettei Vesi-
lahden kerhon lippua päätetty 
hankkia hetken mielijohtees-
ta, vaan sitä on mahdollisesti 
suunniteltu vuosia, ellei jopa 
vuosikymmeniä. Kun puhu-
taan niinkin tärkeästä asias-
ta kuin lippu, joka symboloi 
koko yhteisön olemassaoloa, 
on hyvä että sen hankintaan 
käytetään harkintaa. Halkilah-
den mukaan juhlallisuuksista 
saikin todeta, että Vesilahden 
Reserviupseerikerhon lipun 
suunnitteluun, naulaukseen ja 
siunaukseen sekä tilaisuuden 
järjestelyihin on käytetty pal-
jon ajatusta ja aikaa.

Lipun vihki Vesilahden kirk-
koherra Harri Henttinen. Hän 
kertoi aluksi lipun merkityk-
sestä. Vihkimisen jälkeen lipun 
esitteli sen suunnittelija, ker-

hon puheenjohtaja, everstiluut-
nantti Panu Bergius. 

Toisen tervehdyspuheen-
vuoron käytti kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja, rehto-
ri Mervi Lumia. Puheessaan 
hän korosti pitkällistä yhteis-
työtä, jota Vesilahden kun-
nan, seurakunnan, sotave-
teraanien, reserviläisten ja 
reservinupseerien edustajat 
ovat tehneet yhdistäen voi-
mansa isänmaallisten maan-
puolustusjuhlatilaisuuksien 
järjestämiseksi. Lähtökohtana 
on ollut kokoontuminen kak-
si kertaa vuodessa tilaisuuksi-
en suunnittelun aloittamisek-
si ja käynnistämiseksi. Lisäksi 
hän osoitti kiitokset siitä huo-
miosta, jonka Vesilahden 
kunnan edustajat saivat li-
punnaulauskutsun muodossa. 
”Uskon, että meistä jokainen 
arvostaa tätä kokemusta.” 

Kiitospuheenvuoron käyt-
ti Pirkanmaan Reserviupsee-
ripiirin puheenjohtaja Jorma 
Suonio. Lisäksi puheenvuoron 
käyttivät Pirkanmaan Alue-
toimiston päällikkö komenta-
ja Matti Eskola ja Vesilahden 
Karjalaseuran puheenjohtaja 
kulttuurisihteeri Satu Karvi-
nen. Juhlavasta musiikista vas-
tasi Narvan soittokunta Yrjö 
Punkarin johdolla ja tässä 
yhteydessä Vesilahden kantto-
ri Satu Sointu-Siltanen lauloi 
Täällä Pohjantähden alla. Tilai-
suuden avasi ja juonsi kerhon 
varapuheenjohtaja res kapteeni 
Tapani Huttunen. 

Tilaisuus järjestettiin Vesi-
lahden yläasteen ruokasalissa. 
Cocktail -tarjoilun oli järjestä-
nyt rehtori Tapani Pietilä op-
pilaiden avustamana.

  Panu Bergius
kerhon puheenjohtaja

Panssariprikaatin komentaja eversti Pekka Järvi pitämässä juhlapu-
hetta.

  Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja agronomi Mikko 
Halkilahti naulaamassa lippua kerhon sihteeri DI Ossi Bergiuksen 
avustamana.
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Suomi osti Hollannista sata käytettyä 
Leopard 2 A6 -taistelupanssarivaunua. 
Kaupan ajoitus oli onnistunut, sillä maa-
voimien komentaja, kenraaliluutnantti 
Seppo Toivonen toteaa:

”Euroopan turvallisuustilanteen muu-
tuttua mahdollisuudet Hollanti-kaupan 
kaltaisiin käytettyjen huippuaseiden han-
kintoihin ovat selvästi vähentyneet.”

Myös Hollannin Suomen suurlähet-
 läs Henk Swar  ouw myöntää asi-

an. Hollan   teki päätöksen luopua 
kokonaan panssariaseesta ja keskit-
tyä kansainvälisiin operaatioihin, mutta 
päätös tehtiin ennen Krimin valtausta ja 
Ukrainan sotaa.

”Hollan   pää    myydä panssarivau-
nut kun menoja pi   leikata armeijasta 
taloudellisen paineen alla”, suurlähe   -
läs kertoi. ”Ukrainan kriisin jälkeen Hol-
lannissakin ale   in panostaa puolus-
tukseen uudelleen.”

Leopardien kauppahinta oli n. 200 mil-
joonaa euroa, joka sisälsi vaunujen lisäksi 
varaosia, ampumatarvikkeita, koulutusjär-
jestelmiä ja simulaattoreita sekä huoltojär-
jestelmä. Kauppa oli Suomelle edullinen, 
sillä nykyisen panssarikaluston moderni-
sointi olisi maksanut puoli miljardia ja täy-
sin uusien vaunujen hankinta ainakin mil-
jardin. Kenraali Toivosen sanoin:

”Pitää tietää mitä hankkii ja mikä on 
hankittavan materiaalin elinkaari.”

Leopardien toimitukset ajoittuvat vuo-
sille 2015–2019, ja ensimmäiset vaunut 

Maavoimille uutta kalustoa
Maavoimat on ottamassa käyttöön täysin uutta tai uusittua kalustoa, jota 
esitellään oheisessa kuvasarjassa. Eniten huomiota ovat saaneet Hollan-
nista hankitut Leopard 2A6 -panssarivaunut, mutta myös kenttätykistö on 
uusimassa merkittävästi kalustoaan lähivuosina.

otettiin vastaan toukokuussa. Vaunuihin 
tehdään vielä Millog Oy:ssä Suomen lii-
kenne- ja muiden viranomaismääräysten 
sekä kansallisten johtamisjärjestelmien 
edellyttämät muutostyöt 6,6 miljoonalla 
eurolla.

Uuteen 
tykistöjärjestelmään
Lähivuosina maavoimien materiaalipuo-
len haasteet ovat mm. vanhenevassa il-
matorjunta- ja panssarintorjuntakalus-
tossa. Vuoden 2025 tienoilla tarvitaan 
uusia lähipanssarintorjuntaohjuksia ja 
digitaalisia kenttäradioita.

”2010-luvun loppupuolen merkittä-
vin hankekokonaisuus maavoimissa on 
kuitenkin operatiivisen tykistön kehit-
tämishanke ja koko tykistöjärjestelmäm-
me uusiminen” kertoo maavoiminen 
hankekoordinaattori, everstiluutnantti 
Matti Honkela.

Suomi lähetti keväällä tietopyynnön 
modernien tykkien valmistajille maail-
malla. Tarkoituksena oli kerätä teknistä 
tietoa tarjolla olevista tykkimalleista ja 
alustavista hintahaarukoista.

”Saimme vastaukset elokuun alussa 
ja syksyn aikana aineisto analysoidaan. 
Varsinainen tarjouspyyntö on tarkoitus 
lähettää sopiviksi katsotuille ehdokkail-
le ensi vuoden alussa”, valottaa tykistön 
tarkastaja, eversti Pertti Lahtinen.

”Mikäli hanke etenee suunnitelmalli-
sesti, saadaan uudet tykit koulutuskäyt-

töön varusmiehille ensi vuosikymmenen 
alussa. Aseiden elinkaari on suunniteltu 
ulottuvan aina 2050-luvulle asti.”

Trendi kenttätykistössä on viemässä 
kauaskantoiseen, yli 30 km ampuvaan 
155 mm:n kalustoon, joka pystyy itse 
liikkumaan joko kumipyörillä tai teloil-
la ja jossa on miehistölle sirpalesuojaus.

”Uuden kaluston yksityiskohtaiset 
operatiiviset kriteerit ovat luonnollises-
ti salaisia. Kalustolta odotetaan yleisellä 
tasolla mm. nopeaa tulenavaus- ja väis-
tökykyä, tehokasta vaikutusta, liikku-
vuutta, ulottuvuutta, tarkkuutta, sekä 
toimintavarmuutta vaativissa olosuhteis-
samme. Keskeinen kriteeri ovat käytön 
ja kunnossapidon kustannukset koko 
elinkaaren ajalta”, tykistön tarkastaja 
Lahtinen toteaa.

Armeijan tavoitteena on rajoittaa ny-
kytykkien huollollisesti hankalaa kalii-
berikirjoa:

”Ensi vuosikymmenellä luovutaan vai-
heittain kevyestä raketinheittimestä (122 
RAKH 89) ja panssarihaupitsista (122 
PSH 74). Sen sijaan ainakin osan vedettä-
vän 122 H 63 -haupitsikaluston käyttöä 

pyritään jatkamaan vähintään 2020-lu-
vun loppuun. Myös muita tykkejä ja am-
pumatarvikkeita käytetään niin pitkään 
kuin ne ovat käyttökelpoisia.”

Tykistöjoukkojen 
määrä supistuu
Valtiontalous on tällä hetkellä varsin tiu-
koilla, siksi poliittiset päättäjät halua-
vat tietää mitä armeijan suunnittelemat 
hankinnat maksavat.

”Tietopyynnössä hankinnan hintahaa-
rukka oli asetettu nollan ja sadan mil-
joonan euron välille. Yksityiskohtaiset 
kustannukset tarkentuvat myöhemmin. 
Tavoitteena on rakentaa toimivia koko-
naisuuksia, jolloin tuliyksiköissä on asei-
den lisäksi oltava mm. tarpeelliset johta-
misen ja huollon osat”, eversti Lahtinen 
kuvailee.

Hollannista hankittujen Leopard 2 A6 -taistelupanssarivaunujen pääase on 120 mm:n vaunukanuuna. Verrattuna Suomessa aiemmin käytössä olevaan A4-
vaunuun uudessa A6-mallissa on mm. pitempi tykinputki, mikä tietenkin lisää ammuksen lähtönopeutta ja läpäisevyyttä. Järjestelmä mahdollistaa suorasuun-
tausampumisen jopa 4000 metriin, mutta käytännön maksimiampumaetäisyys peitteisessä maastossamme on 800–1500 m. 60 tonnin painoisessa vaunussa 
on neljän hengen miehistö (johtaja, ajaja, ampuja ja lataaja).

  ”Pääosin maavoimien uutta kalustoa, 
t Leopard 2 A6 -taistelupanssarivaunut mu-
kaan lukien, tulevat käyttämään reserviläi-
set. Komppanianpäälliköt tulevat olemaan 
kantahenkilökuntaa”, maavoimien komen-
taja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen 
kertoo. ”Aiemmin hankitut Leopard 2 A4 
-vaunut käytetään myös loppuun.”
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90-luvulla ns. Saksan kaupan yhtey-
dessä hankittiin suuri määrä käytettyä 
sotamateriaalia, kuten kenttätykkejä. 
Myös armeijamme käyttämät panssari-
haupitsit ja raketinheittimet on hankittu 
käytettyinä 1990-luvun alussa. Tykistön 
tarkastajan mukaan ei nytkään suljeta 
käytetyn materiaalin vaihtoehtoa pois, 
mikäli käyttökelpoista on saatavilla.

Laaja kenttätykistö on ollut ”köyhän 
miehen ilmavoimat”, koska Suomen 
hävittäjäkoneiden määrä ja niiden il-
masta maahan iskukyky on kovin rajal-
linen. Tykistöjoukkojen ja niihin sijoi-
tettujen reserviläisten määrä pienenee 
merkittävästi tulevaisuudessa nykyka-
luston massamaisen vanhenemisen ja 
suorituskykypuutteiden vuoksi. Kor-
vaavan kaluston vastaavan määrän han-
kinta on yksinkertaisesti mahdotonta 
taloudellisista syistä.

”Aseita poistuu useita satoja, joten il-
man korvaavaa 155 mm:n asejärjestel-
mää tykistön suorituskyky romahtaa 
ensi vuosikymmenellä. Toisaalta hankit-
tava tykkikalusto on suorituskyvyltään 
vanhentuvaa kalustoa huomattavasti tu-
livoimaisempi erityisesti käytettäessä eri-
koisampumatarvikkeita”, tykistön tar-
kastaja kertoo.

Erikoisampumatarvikkeet mahdollis-
tavat esimerkiksi tavanomaista pidem-
män, jopa 50 km:n kantaman tai tehok-
kaamman tulivaikutuksen.

”Ensi vuonna saamme älykkäitä pans-
sariin hakeutuvia kuorma-ammuksia 
(155 mm Bonus MK II), jolloin pans-
sarintorjunta voidaan ulottaa yli 20 kilo-
metrin päähän”, eversti Lahtinen kertoo.

  Jukka Sippola

LEO 2 MARKSMAN 
-ilmatorjuntapanssa-
rivaunu on toinen esi-
merkki Leopard 2 A4 
-taistelupanssarivaunu-
kaluston jatkokäytöstä. 
Muutostöihin ovat kuu-
luneet it-tornin irrotta-
minen entisestä T-55 
-taistelupanssarivaunun 
alustasta, pienehköt 
muutostyöt Leopard 2 
-alustaan sekä tornin 
integroiminen Leopard 
2 -alustaan. Muutostyöt 
on tehnyt kotimaassa 
Millog Oy. Vaunu ote-
taan palveluskäyttöön 
Panssariprikaatissa 
vuodesta 2016 alkaen.

Erikoisjoukkojen pimeänäkölaite ja kypärä 2020. 
Komposiittikypärä on edistynyt taistelijan kypäräjär-
jestelmä, johon on integroitu liityntä viestijärjestel-
miin – ml. myös kallomikrofoni, aktiivikuulonsuojaus ja 
stereopimeänäkölaitteet. Kypärä on suunniteltu myös 
yhteensopivaksi NH90-helikopterien oviampujien ja 
rynnäkköpanssarivaunun johtajan käyttöön. Modulaa-
risuus mahdollistaa kypärän osien helpon vaihtami-
sen. Toistaiseksi kypärä on lajissaan ainoa integroitu 
järjestelmä maailmassa.

Modernisoidun panssariajoneuvo PASIn (XA-180) keulassa on nykyisin lankaleikkuri. Ajoneuvo on 
otettu käyttöön Puolustusvoimissa jo vuonna 1983. Modernisoinnissa ajoneuvoon on mm. vaihdettu 
miinasuojatut ja turvavöillä varustetut istuimet miehistötilaan (vanha istuintyyppi pienessä kuvassa 
vasemmalla, uusi oikealla) ja tehty sähköjärjestelmää myöten muita modernisointeja, jotka takaavat 
ajoneuvon käytettävyyden aina 2030-luvulle saakka. Uusien penkkien myötä kuljetettavan miehistön 
määrä pienenee kolmella. Mikko Koski, Tampereen Reserviupseerien kunniajäsen nu-

mero 14, poistui vahvuudestamme noin vuosi sitten.
Mikko tunnettiin innokkaana urheilijana, suunnistajana 

ja ampujana. Eri ampumalajeihin osallistuva Mikko keräsi 
omaan ja ystävien käyttöön monipuolisen asekokoelman, jon-
ka Mikon perikunta matriarkka Lilli Kosken käskystä lahjoitti 
TAMRU:n ampujien käyttöön. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hörkkö, Antti Ran-
tanen, Petteri Mattila ja Vesa Valkama kävivät esittämässä 
kiitokset Tammenlehväkodissa Lilli Koskelle Tampereen Re-
serviupseerien saamasta merkittävästä, vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tukevasta lahjoituksesta. 

   Erkki Aaltonen

Mikko Kosken asekokoelma 
lahjoitettiin TAMRULLE

Kilpailukutsu
Pirkanmaan reservipiirien

ilma-aseiden mestaruuskilpailut
2016

Loppiaisena 6.1.2016 I erä klo 9.30 , 
II erä noin klo 10.45

tarvi  aessa III erä noin klo 12.00

P-HA: n ilma-aseradalla Tampereella
 osoite: Peltokatu 16 D II kerros.

Lajit: ilmapistooli 40 ls ja ilmakivääri 40 ls
(ampuma-ajat vanhojen sääntöjen mukaiset)

Sarjat: H ja D, H ja D50-60 , H70 , H75 ja H80 
Joukkueet: Yhdistyksi  äin, ei sarjajakoa.

Ilmoittautuminen viimeistään 
30.12.2015 mennessä 

Jorma Laaksolle:
jotelaakso@gmail.com tai puh. 040 5865200

Osallistumismaksut: 13 €, joukkueet 15 € 
suoritetaan kilpailupaikalla.

HUOM! 
Kilpailu on katsastuskilpailu 

ResUL:n mestaruuskilpailuihin 

Pirkanmaan Reservipiirit 
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Juhlapäivä aloitettiin jumalanpalveluksel-
la Ylöjärven kirkossa. Jumalanpalveluk-
seen toi saarnassaan puolustusvoimien 
tervehdyksen kenttärovasti Jukka Lehto.  
Yhdistys kunnioitti sankarivainajia lähet-
tämällä jumalanpalveluksesta seppelparti-
on sankarimuistomerkille. 

Ennen päiväjuhlaa yhdistys tarjosi mait-
tavan lounaan: hernerokkaa, vanikkaa ja 
pannukakkua. Ruokailun lomassa saat-
toi myös ihailla juhlatilaan luotua upeaa 
rekvisiittaa, joka siivitti juhlavieraat sota-
ajan tunnelmiin. Aterian tarjoilivat lot-
tapukuiset Ylöjärven Maanpuolustusnai-
set yhdistyksensä puheenjohtajan Terttu 
Forsellin toimiessa huoltopäällikkönä. 

Ilmavoimien soittokunnan kajautettua 
ilmoille Marsalkan hopeatorvet, oli yh-
distyksen puheenjohtajan, yliluutnantti 
Antti Mikkosen aika toivottaa juhlavie-
raat tervetulleiksi. Tervehdyssanoissaan 
Mikkonen totesi yhdistyksen tulevaisuu-
den näyttävän hyvältä sillä sen jäsenmäärä 
on kasvussa.  

Aktiivista upseeritoimintaa Ylöjärvellä 60 vuoden ajan – 
perinteitä kunnioittaen kohti uutta aikaa
Ylöjärven Reserviupseerit ry juhli näyttävästi 60-vuotista
taipalettaan 25. lokakuuta Ylöjärven seurakuntakeskuksen tiloissa.

Juhlapuhujaksi oli saapunut sotilaspro-
fessori, eversti Mika Hyytiäinen. Profes-
sori käsitteli puheessaan mielenkiintois-
ta ja ajankohtaista aihetta uskottavuus ja 
pelotteet. Hyytiäinen kertoi, että hänen 
oma uskottavuutensa Suomen  puolus-
tusvoimiin on lisääntynyt merkittävästi 
puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Tu-
levaisuus ei Hyytiäisen mukaan ole edel-
leenkään ruusuinen, mutta ainakin vuo-
teen 2020 asti puolustusvoimien tilanne 
on hyvä materiaalin ja suorituskyvyn 
osalta, Koska maata puolustetaan reser-
villä, oli Hyytiäinen harmissaan siitä, että 
nimenomaan reserviläiset ovat joutuneet 
kärsimään kun koulutusvuorokausia on 
karsittu säästöjen vuoksi, tämä kuiten-
kin saadaan korjattua tulevina vuosina. 
Siihen uskotaanko meidän puolustus-
ratkaisuumme ulkoa käsin, Hyytiäinen 
totesi että lännessä meidän taholtamme 
ei odoteta uhkaa. Meitä arvostetaan ja 
kohdellaan hyvin niissä paikoissa joissa 
me toimimme. Lisäksi luomamme ko-

Ilmavoimien soittokunta esiintyi juhlassa. Soittokuntaa johti musiikkimajuri Tomi Väisänen.

konaisturvallisuuden malli on todettu 
erinomaiseksi. Hyytiäisen mukaan myös 
sodan ajan taisteluvahvuus 230 000 soti-
lasta ja uskottava aseistus ja sitoutuminen 
maan puolustamiseen toimivat hyvänä 
pelotteena mahdollisille hyökkääjille.

Yhdistyksen toiminnan pohja 
luotiin jo 60 vuotta sitten
Yhdistyksen pitkä historia alkoi 17. mar-
raskuuta vuonna 1955, kun Pietilän su-
kutilalle kokoontui joukko ylöjärveläisiä 
reservin upseereita. Reservin luutnantti 
Bruno Nurmelan esityksestä tuona päi-
vänä paikkakunnalle perustettiin oma 
reserviupseerikerho. Yhdistyksen ensim-
mäinen hallitus valittiin samana vuoden 
joulukuussa ja ensimmäisenä puheenjoh-
tajana toimi itseoikeutetusti luutnantti 
Bruno Nurmela.

Toiminta oli aluksi vähän varovaista ja 
siitä syystä se aloitettiin Tampereen Re-
serviupseerikerhon alaosastona, kunnes 
yhdistys itsenäistyi vuonna 1960. Yhdis-

tyksen toiminta on ollut kautta aikojen 
varsin vilkasta. Yhdistys järjesti ampuma-
hiihtoja, ammuntoja, kokouksia ja esitel-
mätilaisuuksia. Jäsenistölle ja rouville jär-
jestettiin myös viihteellistä toimintaa. 

Kuten yhdistyksen perustaja- ja kunnia-
jäsen reservin yliluutnantti Pauli Poussu 
on todennut, on naisilla ollut toiminnas-
sa aivan ratkaiseva osuus. Upseerien nais-
ten ansiosta kerholle saatiin muun muas-
sa ilmapistooli. Myös muonitusasioissa 
naisten työpanos oli ratkaiseva. Rehtori 
Leena Häme on ollut yksi merkittävin 
naisten toimijoista. Hän palveli rintama-
lottana muun muassa Laatokan Rannik-
koprikaatin esikunnassa.

Yhdistyksen laaja historia avautuu yh-
distyksen perustajajäsenen, kapteeni Ju-
hani Vahtokarin toimittaman 60-vuo-
tishistoriikin sivuilta. Kirjasta huomaa, 
että Vahtokari on käyttänyt paljon aikaa 
kirjan kokoamiseen. Kirjan runsas kuvi-
tus tukee historiikkia ja palauttaa lukijan 
menneisiin vuosiin. Vahtokarin mukaan 
kirjan sivuilta voidaan lukea vahvasta si-
toutumisesta, korkean tason vieraista ja 
yhdistyksen juhlatilaisuuksista, monilu-
kuisista sotahistoriallisista retkistä niin 
itään kuin länteenkin – pääasiassa majuri 
Matti Ponsin järjestämänä. Toimintaan 
ovat kuuluneet myös valtakunnalli-
set jotos- ja muukin sotilasurheilutoi-
minta sekä aktiivinen ampumatoiminta 
pääasiassa majuri Arto Teittisen toimies-
sa vastuuhenkilönä.

Vahtokarin mukaan on mieltä lämmit-
tävää huomata, että nykyiset reservin up-
seerit, jotka yhdistyksen toimintaa vetä-
vät, ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan hänen 
mukaansa parempia kuin hänen ikäpol-
vensa. Vanhemman polven upseerit toi-
vovatkin, että nuoremmilla riittää tarmoa 
ja aikaa pitää yllä toimintaa, jolla pyritään 
auttamaan maanpuolustustahtoa ja -tai-
toa, sekä kansakunnan kalleinta omai-
suutta – itsenäisyyttä. 

Ohjelmaan kuuluivat myös palkitsemi-
set. Yhdistys muisti ansioituneita yhdis-
tyksen jäseniä sekä hyviä yhteistyökump-
paneitaan. Myös entiset puheenjohtajat 
saivat oman kiitoksensa. 

Juhlan ohjelmassa oli monia musiikki-
esityksiä, mutta erityisen sydäntä sykäh-
dyttävä oli Ylöjärven seurakunnan lapsi-
kuoron esittämä Finlandia. Juhla päättyi 
kenttärovasti Jukka Lehdon loppuhar-
tauteen ja Maamme-lauluun. Kotimat-
kalle lähdettiin iloisin mielin, sydän 
maanpuolustustahtoa tulvillaan. Jean 
Sibeliuksen Finlandia hymnin sävelten 
soidessa vielä mielen sopukoissa.

  Sirkka Ojala

Seurakunnan lapsikuoro lumosi kuulijat esityksillään. Kuoroa johti Saara Syrjäniemi. Ennen juhlaa tervehdyksiä vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja, yliluutnantti Antti 
Mikkonen ja varapuheenjohtaja, yliluutnantti Petri Hautakangas. Onnittelemassa on Pir-
kanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, majuri Jorma Suonio.
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Sotilasprofessori, eversti Mika Hyytiäinen kävi puheessaan läpi viisi kohtaa liittyen Suo-
men puolustuksen uskottavuuteen ja pelotteisiin.

Kenttärovasti Jukka Lehto saarnasi jumalanpalveluksessa ja piti myös loppuhartauden 
juhlassa. Taustalla oleva yhdistyksen lippu vihittiin käyttöön 5.12.1980.

Kapteeni Juhani Vahtokari esitteli juhlassa toimittamansa yhdistyksen 60-vuotishistorii-
kin. Kirjassa on kaikkiaan 127 tekstisivua ja runsas kuvitus.

Yhdistyksen puheenjohtajan, yliluutnantti Antti Mikkosen mukaan yhdistyksen tulevaisuus 
näyttää valoisalta. Yhdistyksen jäsenmäärä on juhlavuonna vajaat 150 upseeria joista kol-
me on naisia.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
kävivät luovuttamassa Koukkunie-
men vanhainkodin asukkaille lämpi-
mät pyörätuolivaatetukset 11. loka-
kuuta 2015. Tämä oli m ahdollista, 
kun 60-vuotiasta yhdistystä muis-
tettiin toivotulla tavalla ja saatiin 
hankituksi kankaita, joista näppärät 
reserviläisnaiset ompelivat talkoilla 
kätevät ja käytännölliset pyörätuoli-
vaatteet vanhuksille.  Vaatteet otet-
tiin käyttöön heti luovutuspäivänä, 
kauniina ja aurinkoisena sunnuntai-
na lokakuussa, kun viisi vanhusta il-
moitti halukkuutensa aamupäiväkä-
velylle. Kävelyllä vanhusten kanssa 
mukana olivat Merja Soininen-Vä-
limäki, Hannele Heino, Iina Au-
terinen, Sivi Aalto, Tiina Kokkola 
sekä Kristiina ja Ona Leinonen. 

  Tiina Kokkola

 Yhdistyksen hallituksen jäsen Eeva 
Seppä esittelee uutta pyörätuolivaa-
tetta.

Tampereen Seudun Reserviläisnaisten 
juhlavuoden lahja Koukkuniemeen

Perinteinen sankarihautojen ha-
vutus järjestettiin jälleen Ruove-
dellä 26. lokakuuta. Havuttajat 
kuuluivat Ruoveden reservinupsee-
reihin, reserviläisiin ja naisiin. Hau-

Sankarihaudat havutettiin Ruovedellä

Kuva: Pirkko SelkeeKuva: Pirkko Selkee

toja olivat havuttamassa: Timo Ik-
kala (vas.), Sali Latvala, Raimo 
Salminen, Anja Latvala, Esko Ri-
poniemi. Edessä Juhani Sillanpää. 

Yhdistykset toimivat:Yhdistykset toimivat:
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 ”Aurinko armas kuivas satehen....” eli toisen kilpailupäivän aamulla aurinko saapui ja 
Hauskaa on myös tällä ’TamRU 9 & TRES’-partiolla: vas. aurinkolaseissa Jesse Huuhka, 
takana Antti Hämäläinen ja Laura Elo vilkuttelee toiveikkaana ’voitonmerkkejä’, kun ka-
meran takana kuvaamassa on partion vetäjä Veetrikki Hanhilahti.

  ’TamRU 3 & ARU’-partio kevyen 
krh:n kimpussa: Sekuntikello käy 
ja kiire on kova, kun partio yrittää 
saada yhteisvoimin kevyen kranaa-
tinheittimen koottua ja laitettua sen 
täyteen ampumakuntoon! Vas.ta-
kana partionjohtaja Tapio Kotipelto, 
edessä vas. Tomi Saranka, takana 
oik. Visa Mattila, oik. edessä Jari 
Puustinen, sillä aikaa kun kuvan 
kävi näppäämässä saman partion 
Pekka Sillanpää.

Kilpa- eli Sotilassarjan ”Podium 2015”: (alk. vas.) Kultaa TaKoRU 1:lle (Kasper Sarén , 
Pauli Järvinen, Mika Kiviluoma, Erkka Rinne ja partionjoht. Antti Laalahti), Hopeaa Tam-
RU 1:lle (partion joht. Riku Heikkilä, Asser Vuola ja Riku Mäenpää), Pronssia EAPAK:lle 
(partiossa Valtteri Kiuru, Magnus Kullström, Markku Salminen ja Andrei Nyman). Par-
haimmat Onnittelut Kaikille! (Hyvä Tampere!)

Retki- eli Jokaisen reserviläisen sarjan ”Podium 2015”: alk. vas. Kultaa TaKoRU 2:lle 
(4-hengen partio: Antti Kemppi, Krista Katajainen, Joni Ohvo ja partionjoht. Johannes 
Salminen), keskellä Pronssia Kyrön Seudun Reserviupseereille (4-hengen partio) ja oik. 
Hopeaa Stadin Sisseille (3-hengen partio). Keltaisessa liivissään kilpailun johtaja res 
maj Jarmo Sulopuisto ja äärimmäisenä oik. palkintojen jakajana MPK:n Uudenmaan 
KoTu-päällikkö Harri Kaijansinkko. Parhaimmat Onnittelut Kaikille!
(ja aivan erityisesti taas Tampereen suuntaan!)    

Lähikuvassa Sotilassarjan voittajapartio TaKoRU 1 (vas. Kasper Sarén, Pauli Järvinen, 
Mika Kiviluoma, Erkka Rinne ja Antti Laalahti). Äärimmäisenä oikealla palkintojenjakaja 
MPK:n Harri Kaijansinkko vilkaisee juuri taakseen ja toteaa itsekseen, että ”Tampere & 
TaKoRU:han vei ihan kaikki palkinnot.....” (Toden totta: TaKoRU 1 voitti Sotilassarjan ja 
TaKoRU 2 voitti Jokaisen reserviläisen sarjan!)

Lähikuvassa Jokaisen reserviläisen sarjan voittajapartio TaKoRU 2 (vas. Antti Kemppi, 
partionjoht. Johannes Salminen, Krista Katajainen ja Joni Ohvo); Tässä vielä hetki ennen 
palkintojenjakoa, mutta tulokset ovat jo varmistuneet: Hymy alkaa olla herkässä & Voitto 
tuli!

Tämän vuoden ResUL:n valtakunnalli-
nen Syysjotos kisailtiin Mäntsälässä 18.-
20.9.2015 Hirvihaaran ampumaradan 
maastoissa. Järjestävinä tahoina olivat 
tällä kertaa Mäntsälän Reserviupseeri-
kerho ja Järvenpään Reserviläiset yhteis-
voimin. Samaan aikaan ja juuri samassa 
paikassa järjestettiin ’rinnakkain’ myös 
Erävaelluksen SM-kisat, joten etelä-suo-
malaisessa korpimaastossa riitti hyvin 
monenlaisia menijöitä: sekä todella ko-
keneita erävaelluksen konkareita, jotok-
sella kilpailevia sotilassarjan partioita, 
sekä meitä jokaisen reserviläisen sarjas-
sa rennommin kisailevia reserviläisiä ja 
meidän partioissamme myös useita ensi-
kertalaisia ’vasta-alkajia’: Tärkeintä pää-
osalle osallistujista olikin mukanaolo ja 
yhdessä tekeminen, ei niinkään kova kil-
paileminen.

TamRU:n Maasto & Jotos-osaston tii-
moilta on viime vuosina pyritty aktivoi-
maan kaikkia pirkanmaalaisia lähtemään 
ennakkoluulottomasti mukaan erilaisiin 
maastotapahtumiin ja erityisesti mukaan 
Reserviurheiluliiton (ResUL) valtakun-
nallisille Syysjotoksille. Nyt meidän ko-
koamia ns. ’yhteispartioita’ oli mukana 
yhteensä 14 partiota, joissa oli yhteensä 
lähes 60 henkilöä: Kaikenikäisiä pirkan-
maalaisia, riippumatta sotilasarvoista, 
ry-jäsenyyksistä, sukupuolesta tai jotos-
kokemustaustoista. Ikähaitari taisi mei-
dän partioiden jäsenillä olla tällä kertaa 
noin 17-75 vuotta!

Näissä yhteispartioissamme oli po-
rukkaa ainakin Tampereelta, Pirkkalas-
ta, Nokialta, Pinsiön kaupungista, Hä-
meenkyröstä, Siurosta, Vesilahdelta, 
Ylöjärveltä, Lempäälästä, Evolta (Met-
säopistolta), Vaasasta, Sysmästä, Huitti-
sista, Ristiinasta, Kokkolasta, Virroilta, 
Helsingistä, Espoosta ja Porista, ja otet-
tiinpa mukaan jopa yksi turkulainenkin 
(tosin vain ihan ’täytteeksi’). 

Matkat Syysjotokselle edes-takaisin 
sujuivat erittäin helposti ja mukavasti 
eli taas jälleen kerran Puolustusvoimilta 
tukena saaduilla linja-autokuljetuksella 
sekä VW-pikkubussilla. Kilpasarjalaiset 
(TamRU 1 & TaKoRU 1) lähtivät Tam-
pereelta Mäntsälään jo perjantaina puo-
lenpäivän aikaan Transportterilla, koska 
kilpasarjan lähtö oli jo pe-illalla klo 17. 
Me kaikki muut eli ns. retkisarjalaiset 
lähdimme Pirkanmaan Aluetoimiston 
edestä perjantaina vasta työpäivän jäl-
keen, noin klo 18 aikaan kohti Hirvi-
haaran kilpailukeskusta. Parhain Kiitos 
Puolustusvoimien PsPr:lle sekä Pirkan-
maan Aluetoimistolle tästä ensiarvoisen 
tärkeästä merkittävästä tuesta jotos- & 
sotilastaitokilpailu- toiminnallemme!

Ylivoimaisesti parhaiten tänä vuonna 
Syysjotoksella pärjäsivät Tampereen Kor-
keakoulujen Reserviupseerit ry:n jouk-
kueet eli TaKoRU:n partiot: ’TaKoRU 
1’-partio voitti kilpa- eli sotilassarjan ja 
’TaKoRU 2’-partio voitti puolestaan Jo-
kaisen reserviläisen sarjan eli retkisarjan! 

ResUL:n valtakunnallinen 
’Kapina’-Syysjotos 2015 Mäntsälässä:

Kultaa ja kunniaa Tampereelle & Pirkanmaalle!
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Lähikuvassa mitalit kädessä ’meidän keihäänkärki’ eli TamRU 1 -partio, joka sijoittui Soti-
lassarjassa hienosti 2:ksi! Vas. partionjoht. Riku Heikkilä, Asser Vuola ja Riku Mäenpää. 
Palkintojenjakajan Harri Kaijansinkon takana näkyy PV:n Pirkanmaan Aluetoimistolta & 
PsPr:lta tukena saatu yhteiskuljetuslinja-automme. ”Meidän bussi” odottaa palkintojenjaon 
päättymistä ja kotimatkan alkamista takaisin kohti Tamperetta.  Sama bussi toi meidät per-
jatai-iltana Tampereelta Mäntsälään. Parhain kiitos PV:lle yhteiskuljetuksen järjestämisestä!

Tässä 3-henkinen ’TamRU 12 & TaKoRU’-partio odottelee pääsyä rastille ja siten tositoi-
miin...! Vas. partionjoht. Tuomas Kuukka, Lauri-Tapio Korhonen ja Doris Sarapuu; mo-
lemmat ekaa kertaa mukana Syysjotoksella. Kuulemma mukavaa oli ja he kaikki lähtevät 
varmasti jotostelemaan myös ensi vuonna Syysjotokselle 2016!
Huomaa, että oikeaoppisesti kaikkien rinkat/reput peittää sadesuoja...; Jos sattuisi välillä 
vaikka vähän ropsahtelemaan, niin sadesuojan alla repussa kaikki vaihtovaatteet säilyvät 
aina kuivina!

Tässä meikäläisen ’oma partio’ eli TamRU 2: vas. Jesse Piippo, Lauri Suomela ja Jani 
Piippo. (Kameran takana siis Petteri Mattila, partion vetäjä). Jesse ja Lauri olivat molem-
mat mukana ihan ekaa kertaa, Jani konkarini ’jo’ toista kertaa. Siksi meikäläinen yritti 
opetusmielessä kertoa jotos-asioita & taktiikkaakin, niin paljon kuin 2-päivän jotoksen  
aikana vain vähänkin ehti!

’TamRU  11 & TaKoRU’-partio hengäsdystauolla odottelemassa rastille pääsyä. Keskellä 
partionjoht. Kaisa Kurenniemi veistelee keskittyneesti yhtenä tehtävänä ollutta katajais-
ta  ’Syysjotos-merkkiä’, vasemmalla maastopuvussa Jouni Kantola hengähtää ja oikealla 
lempääläläinen Marko Sola on kaivanut eväitä esiin repusta. (Takana muita  partioita le-
potauolla).

’TamRU 4 & Partiolaiset’-partio, vas. Miika Mutila, keskellä partionjoht. Janne Jylhä tark-
kailee jonkun muun partion lähtöä suorittamaan rastitehtävää ja oik. Niilo Ulvelin juoma-
tankkauksen tehneenä: Kaikki 3 ovat (myös) Harjun Veikkojen partiolais-kaveruksia!  
(Huom: Allaan suojana muovinen ns. kevytpeite (kooltaan 2*3 m:n maksaa vain 3 euroa), 
josta saa tehtyä tarvittaessa myös sadettapitävän laavun, tai sitä voi käyttää myös esim. 
laavun  pohjavaatteena, tai siitä voi tehdä myös rinkkalautan, jne.; Hyödyllinen ja kätevä 
siis jokaisen partion perusvarusteena! Eikä paina juuri mitään & Kevyt kantaa repussa!)

Tässä tauolla ’TamRU 3 & ARU’-partio: vasemmalta alk. ruokailemassa Tomi Saranka 
ja Visa Mattila, Pekka Sillanpää kuivattelee jalkojaan & peukuttaa, kuivumassa olevan 
maastotakin alla huilailee Jari Puustinen ja oik. partionjoht. Tapio Kotipelto morjestaa ka-
meralle! Vasemmalla takana yksi Viron partioista valmistautuu jo seuraavaa rastitehtävää 
varten. Kaikkiaan Virosta oli mukana 5 eri partiota ja ne kaikki olivat kilpa- eli sotilassar-
jassa (siis enemmän tosissaan kuin meidän monet muut partiot Pirkanmaalta).

Hyvänä kakkosena sotilassarjan maaliin 
selviytyi ’TamRU 1’-partio, joten Tampe-
re ja Pirkanmaa vei siten mukanaan mel-
ko ’kovan potin kotiin’ tämän vuoden 
Syysjotokselta!

Hyvin usein monet ’ei-vielä-jotoksil-
la-käyneet’ kyselevät, että mitä kaikkia 
siellä Syysjotoksella oikein ’pitää osata’ 
tai ’millaisia rastitehtäviä’ siellä tulee 
vastaan.

Siksi tässä seuraavana luettelo siitä, 
mitä kaikkia tänä vuonna meiltä retki-
sarjalaisilta kyseltiin(=piti yrittää osata/
arvata) eri rastitehtävien muodossa:

La 19.9. (listaus ei ole täydellinen) mm:
• Reserviläiskivääri (ns. ’kasa-ammunta’; 

ei tehty siksi kohdistuksia)
• Arvioitiin rajatulta metsäalueelta saata-

vien tukkien määrää (korsujen raken-
nustarpeiksi), 

• Erilaisten solmujen tekeminen
• Ryhmän etenemismuodot
• YK-aiheisia kysymyksiä
• Piti tehdä annetusta kataja-levystä 

mahdollisimman komea ’Syysjotos-
merkki/mitali’

• Pikataival juosten, jossa myös pieni-
muotoinen ’Vesistön ylitys’/este 

• Havainnointi & Arviointi & Mittaus-
tarkkuus (kuljetun matkan tarkka mit-
taaminen) 

• ns. ’A-pukin’ rakentaminen annetussa 
ajassa (jonka jälkeen leveän ojan ylittä-
minen

•  tehdyllä A-pukilla)
• Kevyt Krh (heittimen käyttökuntoon 

laittaminen ja perussuuntaus)
• Partiosuunnistus paikasta toiseen: ha-

ettava kaikki rastit, partio sai jakautua 
kuinka halusi

• Ensiapu-rasti
• Tuliylläkön suunnittelu (piirros pape-

rille)
• Majoittuminen (kunkin partion oman 

majoitealan siisteys/jälkiäjättämättö-
myys arvioitiin)

• Viimeisimmät partiot saapuivat ma-
joittumis/yöpymisalueelle noin klo 22-
23 aikoihin...

Su 20.9. mm:
• Suunnistus & Siirtyminen paikasta toi-

seen rajoitetussa ajassa (noin 5 km
• Kahden eri maastoalueen yksityiskoh-

tainen tiedustelu annetussa ajassa 
• Kysyttiin kansainvälisten sotilas/tur-

vallisuus/järjestö merkkien tietämystä 
& tunnistamista

• Miinalautan tekeminen (telamiinoista 
panssariesteen rakentaminen)

• Rastikysymyksiä ilmavoima-asioista
• Paarien rakentaminen ja niillä yhden 

partion jäsenen kantaminen (nopeus-
kilpailu)

• Viestijuoksukilpailu: juoksu + käsikra-
naatin tarkkuusheitto + juoksu 

• Pienoiskivääriammunta kaatuviin am-
pumahiihtotauluihin (ase oli amp.hiih-
topienoiskiv.)

• Viimeisenä oli virkistävä peseytyminen 
kahden päivän hiestä kenttä-suihkujen 
alla. Sen jälkeen kaikille oli tarjolla jär-
jestäjien puolesta lämmin ateria ennen 
palkintojenjakotilaisuutta. 

Jotos-toiminnan aktivoitumista Pirkan-
maalla viime vuosien aikana:
• 2012 ’Nikkari’-Syysjotokselle Jurvaan 

meiltä osallistui 4 partiota

Jatkuu sivulle 18 >>
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA 
TAMMI-TOUKOKUU 2016

 TAMMIKUU
1.1.–31.12.
Prosenttiammunta alkaa. Prosenttiammunnassa lasketaan vähintään kerran vuodessa 
johonkin ampumatilaisuuteen osallistuneiden osuus yhdistyksen jäsenmäärästä.
1.1.-30.4.
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 
50 m, 1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00 huhtikuun loppuun asti. 
Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vesa.valkama@pp.inet.fi tai 050 551 4265.
Toistaiseksi
TamRu:n senioreilla on edullinen mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun siten, että salille voi 
mennä heti aamusta ja viimeistään klo 14.15, jolloin sovittu etu on voimassa. Tullintoril-
la sijaitsevan Kuntosali Albatrossin aukioloajat ovat, ma-to 7-21, pe 7-20, la 9-16 ja su 
12-18. Albatross on monipuolinen liikuntakeskus kaikenikäisille. Kymmenen käyntikerran 
kortti maksaa 49 euroa.(vrt. norm 10€/kerta). Kortin käyttökerrat tulee käyttää kolmen 
kuukauden kuluessa ostohetkestä lukien. Yhteyshenkilö on Erkki Aaltonen, 
eke.aaltonen@gmail.com tai 040 591 7366.
6.1.
Pirkanmaan reservipiirien ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2016 loppiaisena 6.1.2016 
Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n ilma-aseradalla PMK:n talossa Tampereella, Peltokatu 16 
D, 2. kerros. I erä klo 09.30, II erä n. klo 10.45 ja tarvittaessa III erä n. klo 12.00. Lajit: 
ilmakivääri 40 ls ja ilmapistooli 40 ls (ampuma-ajat vanhojen sääntöjen mukaiset). Sarjat: 
H ja D, H ja D 50-60, H70, H75 ja H80. Joukkueet: yhdistyksittäin, ei sarjajakoa. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 30.12.2015 mennessä: jotelaakso@gmail.com tai 040 586 5200 
Jorma Laakso. TamRU hoitaa TamRU:n jäsenten osallistumismaksun. HUOM! Kilpailu on 
katsastuskilpailu ResUL :n mestaruuskilpailuihin. Lisätiedot: www.pirkanviesti.fi/ammunta
24.1.
Tammisunnuntain kirkkojuhlaa vietetään perinteiseen tapaan sunnuntaina, 24. tammikuu-
ta 2016 alkaen klo 15 Tampereen Tuomiokirkossa.
26.1.
Seniorien esitelmätilaisuus (avec) pidetään TamRu:n toimistolla, Marski kokoustilassa, 
osoitteessa Väinölänkatu 2, Tampere, tiistaina tammikuun 26. päivänä 2016. Esitelmän 
aiheena on Suomen turvallisuuspoliittiset muutokset ja uhkakuvat  ja esitelmöitsijänä 
toimitusjohtaja Matti Salonen. Tilaisuus alkaa klo 12.00. Kesto n. 1 tunti. Tilaisuuden 
jälkeen on omakustanteinen lounas lähiravintolassa Tammelan torin laidassa. Ilmoittautu-
miset viimeistään 20.01.2016 mennessä sähköpostitse: heikki.pekkarinen@pp.inet.fi tai 
puh. 0400 833 822

Seniorien yhteistyötä tullaan tiivistämään Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen sekä 
MatLE:n killan kanssa. Nämä yhteisöt ovat tarjonneet mahdollisuutta senioreille osal-
listua myös niiden järjestämiin retkiin periaatteella ”kun mukaan mahtuu”. Näin ollen 
tarjoutuu TamRu:n senioreille oivallinen tilaisuus ottaa osaa mielenkiintoisiin kohteisiin 
tehtäviin retkiin kustannustehokkaasti. Retkistä tullaan tiedottamaan jäsenille sähköpos-
titse henkilökohtaisesti sekä TamRu:n nettisivuilla erikseen. 

 MAALISKUU
4.–6.3
Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen Talvijotos, 4.-6.3. Pohjois-Karjala, Liperi. ResUL  ja 
MPK ( 2-3 VEH). Lisätiedot Seppo Koivumäki, s-posti: tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai 
puh. 040 556 0380.
17.3.
I-jotosrastitehtävä-koulutusilta, OSA 1, 17.3. klo 17.00-20.00, osoitteessa Väinölänkatu 2, 
2.krs:n reservitoimistojen isossa nh:ssa. Lisätietoja Jaakko Uusitalo, s-posti: 
jaakuusi@gmail.com tai puh 040 822 9429.   
29.3.
Seniorien esitelmätilaisuus (avec) pidetään tiistaina, maaliskuun 29 päivänä 2016 
Technopoliksen Enqvist-kokoustilassa alkaen klo 12.00. Esitelmän pitää Timo Mitrunen 
aiheesta Mannerheimin terveys. Tilaisuuden kesto on n. 1 tunti. Esitelmän jälkeen on 
mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen samassa kerroksessa olevassa ravintolas-
sa.  Ilmoittautumiset viimeistään 22.03.2015 mennessä Pauli Määttäselle, sähköposti: 
pauli.maattanen@hotmail.com tai puh.0400 499156.

 HUHTIKUU
14.4.
II-jotosrastitehtävä-koulutusilta, OSA 2, 14.4. klo 17.00-20.00, osoitteessa Väinölänkatu 
2, 2.krs:n reservitoimistojen isossa nh:ssa. Lisätietoja Jaakko Uusitalo, s-posti: 
jaakuusi@gmail.com tai puh 040 822 9429.
23.4.
Maasto/JOTOS-koulutuspäivä käytännön harjoituksena, OSA 3, lauantaina 23.4. klo 
10.00- 18.00 Siivikkalan maja ja rantasauna. Lisätietoja Jaakko Uusitalo, s-posti: 
jaakuusi@gmail.com tai puh 040 822 9429. 

 TOUKOKUU
15.5.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden  muistopäivän kun-
niakäynnit ja seppeleen laskut 15.5.2016 Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, 
Messukylän ja Teiskon hautausmailla. Lisätiedot Seppo Koivumäki, s-posti: tamru@tam-
pereenreserviupseerit.fi tai puh 040 556 0380.

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

• 2013 ’Törni’-Syysjotokselle Vantaalle meil-
tä osallistui 7 partiota

• 2014 ’Tahko’-Syysjotokselle Nilsiään meil-
tä osallistui 12 partiota

• 2015 ’Kapina’-Syysjotokselle Mäntsälään 
meiltä osallistui 14 partiota

(Huom: Nyt 2015 meiltä oli ilmoitettu 
jopa 16 partiota, mutta valitettavasti erit-
täin raju syysfl unssa-aalto iski juuri ennen 
syysjotosta ja se vähensi porukkaamme lähes 
10:llä, jo ilmoittautuneella henkilöllä!) 

Ensi vuonna ResUL:n valtakunnallinen 
Syysjotos kisaillaan sitten Kainuun korves-
sa eli tapahtumapaikkana on Kainuun Pri-
kaati ja järjestelyistä vastaa paikallinen MPK 
yhdessä monien res.yhdistysten avustamana. 
Syysjotoksen ajankohta on poikkeuksellisesti 
jo elokuun alussa 5.-7.8.2016.

Mukana ilmaisessa yhteiskuljetuksessamme (PV:n PsPR:n linja-autossa sekä Pirkanmaan Alue-
toimiston VW-pikkubussissa) olivat seuraavat henkilöt ja partiot Pirkanmaan alueelta:

Kilpa- eli ’Sotilassarjassa’: 
(Kaikkiaan tässä sarjassa oli 21 partiota)

TaKoRU 1 (sijoitus: Kultaa eli 1.) TamRU 1 (sijoitus: Hopeaa eli 2.)
1. Antti Laalahti, ylil, partionjoht.  1. Riku Heikkilä, ylil, partionjoht.
2. Erkka Rinne, ltn 2. Asser Vuola, ltn
3. Mika Kiviluoma, vänr 3. Riku Mäenpää, vääp
4. Pauli Järvinen, kers 
5. Kasper Sarén, kers

Retki- eli ’Jokaisen reserviläisen sarjassa’: 
(Kaikkiaan tässä sarjassa oli 35 partiota)

TaKoRU 2 (sijoitus: Kultaa eli 1.) TamRU 9 & TRES (sijoitus: 17.)
1. Johannes Salminen, alik, partionjoht. 1. Veetrikki Hanhilahti, vänr, partionjoht.
2. Krista Katajainen, jääk 2. Laura Elo, vänr
3. Antti Kemppi, alik 3. Jesse Huuhka, alik
4. Joni Ohvo, jääk 4. Antti Hämäläinen, alik

TamRU 2 (sijoitus: 7.) TamRU 10 & TRES (sijoitus: 8.)
1. Petteri Mattila,kapt, partionjoht. 1. Jaakko Uusitalo, kapt, partionjoht.
2. Jani Piippo, vänr 2. Tomi Salmivuori, alik
3. Lauri Suomela, vänr 3. Aleksi Alaruusi, alik
4. Jesse Piippo, vänr (&kadetti) 

TamRU 3 & ARU (sijoitus: 11.) TamRU 11 & TaKoRU (sijoitus: 18.)
1. Tapio Kotipelto, ylil, partionjoht. 1. Kaisa Kurenniemi, ltn, partionjoht.
2. Jari Puustinen, ltn 2. Jouni Kantola, alik
3. Pekka Sillanpää, ylil 3. Marko Sola, tkm
4. Visa Mattila, alik
5. Tomi Saranka, alik

TamRU 4 & Partiolaiset (sijoitus: 14.) TamRU 12 & TaKoRU (sijoitus: 16.)
1. Janne Jylhä, vänr, partionjoht. 1. Tuomas Kuukka, kers, partionjoht.
2. Miika Mutila, alik 2. Lauri-Tapio Korhonen, vänr
3. Niilo Ulvelin, autostm 3. Doris Sarapuu

TamRu 5 & Maastomestari-Team (sija: 34.) TamRU 14 & TRES & TaKoRU (sija: 33.)
1. Risto Kallio, ylil, partionjoht. 1. Mikko Tikkala, ltn, partionjoht.
2. Olli Jäättelä, ltn  2. Antti Sassi, ltn
3. Ville Jäättelä, alik 3. Olli Ritakallio, kers
4. Jonne Torikka, alik 

TamRU 7 & Vaasa (sijoitus: 5.) TamRU 15 & HämeenkyrönRUK & NRAu
1. Stefan Plomp, vänr, partionjoht. eli PINSIÖ (sijoitus: 27.)
2. Aki Kormano, vänr 1. Veli-Matti Alanen, ltn, partionjoht.
3. Leo Byskata, vänr 2. Antti Alanen, alik
4. Andreas Byggmäster, korp 3. Ville Alanen
5. Jeremias Snellman, korp

TamRU 8 Evo (sijoitus: 32.) TamRU 16 (sijoitus: 29.)
1. Tero Kuorikoski, alik, partionjoht. 1. Eero Rönni, vänr, partionjoht.
2. Toni-Matti Seppänen, vänr 2. Juha Lähteenmäki, vänr
3. Olli Heinonen, kers 3. Jaakko Rantala, vänr
4. Timo Lehtinen, alik 4. Niko Lehtinen, alik
5. Teemu Rauvala, jääk

Syysjotoksella oli Pirkanmalta Kangasalan suunnalta Vääpelijuntta-partio (4 henk.) ja 
Akaasta ’Toijalan Seudun Reserviupseerikerho 2’-partio (5 henk.).

Täydelliset 12-sivuiset rastitehtäväkohtaiset pisteet ja lopputulokset molemmista sar-
joista löytyvät: resul.fi /tulos/syysjotos-2015 -sivulta (pdf-muodossa).

Jotos-terveisin & Rauhallista joulun 
aikaa Kaikille toivottaen,

  Petteri Mattila
’Matkanjohtaja & 

pirkanmaalainen Jotos-aktivoija’
(TamRUn Maasto&Jotos-osaston 

puheenjohtaja 2012-2015).

P.S. Vuonna 2016 toimin Pirkanmaan Re-
servipiirien yhteisen Maastotoimikunnan 
johto-tehtävissä ja pyrin sitä kautta edistä-
mään Kaikkien Pirkanmaan eri reserviyh-
distysten jäsenten mukaanpääsyä tuleville 
jotoksille ja muihinkin maastotapahtumiin!

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi vaikka mi-
nulle, jos haluaisit lähteä mukaan jotostele-
maan: toimin yhteyshenkilönä koko Pirkan-
maan alueella (hjavmattila@kolumbus.fi  tai 
040 54 33 330).
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Nokian Reserviläisten NRAu ry:n Jyrä-
kallio-majan avajaisia vietettiin Pinsiössä 
marraskuisissa tunnelmissa. Talkoopo-
rukalla ja ulkopuolisten avustuksella saa-
tiin rakennettua uusi ja upea maja. Käy-
tännössä kaikki jouduttiin uusimaan. 
Nyt on käytössä nykyaikainen maaläm-
pö, sisävessa, toimiva keittiö, sekä käy-
tännöllinen tarjoilupiste salin yhteydes-
sä. Majan ympäristöstä kaadettiin puita 
ja rakennettiin uusi porakaivo. Jyräkallio 
sopii erilaisten tilaisuuksien pitoon, jopa 
pieniin häihin. 

Reserviläisten puheenjohtaja Markus 
Miller kutsui Risto Vuorisen ja Jouko 
Pajusen Nokian reserviläisyhdistyksen 
kunniajäseniksi majan eteen tehtyjen 
kovien ponnisteluiden johdosta. Pirkan-
maan reserviläispiirin, Nokian reservin 
upseerit sekä monien muiden reserviläis-
yhdistysten edustajat onnittelivat yhdis-
tystä uudistuneesta majasta. 

Talkoissa on voimaa – 
Jyräkallion avajaiset

Risto Vuorinen sekä Jouko Pajunen 
ovat olleet mukana tekemässä lähes 
kaikkea. He kertoivat, että majaa uu-
distettiin, jotta sitä voisi myös vuok-
rata erilaista toimintaa varten. Timo 
Juntunen totesi olleensa mukana hirsi-
vaiheessa ja lisäksi hän on tehnyt Mar-
kus Millerin kanssa sähkötöitä monena 
iltana. Juntusen mukaan talkooprojek-
tiksi tämä on mennyt aivan hämmen-
tävän hyvin. Kaikki on ollut vapaa-
ehtoista ja aina on löytynyt porukkaa 
työvaiheen vaativuuden mukaan. Jun-
tunen kertoo, että maja on rakennettu 
yhdistystä ja sen jäsenistöä varten. Yh-
teinen toiminta mahdollistuu sillä, että 
on majan kaltainen tila käytettävissä. 
Juntusen mielestä haastavinta majan ra-
kennuksessa on ollut kustannustehok-
kuus, parasta hyvä yhteishenki. ”Näin 
voi vähän irrottautua omasta arjestaan”, 
Juntunen jatkaa. Juntusen mielestä lop-

JYRÄKALLIO-MAJAN 

Osoite: 
Pinsiöntie 500, 39150 Nokia

Maja on Nokian Reserviläiset 
NRAu ry:n

Sisälle mahtuu noin 80 henkilöä

Lisätietoja löytää Nokian 
reserviläisten nettisivuilta 
www.reservilaisliitto.fi /
nokianreservilaiset

putulos on upea, varsinkin kun ajatte-
lee, että lähes kaikki on tehty itse tal-
koovoimin. Jokaiseen työvaiheeseen on 
saatu ammattilaiset omasta takaa, ja ul-
kopuolista työvoimaa on käytetty vain 
vähän. 

Vastaavan työnjohtajan Tapio Riiko-
sen mukaan kaikki on sujunut määrä-
ysten mukaisesti. Tarkastukset menivät 
kiittäen läpi, eikä moitteita tullut. On-
gelmia ei juurikaan ole majan rakennuk-
sessa ollut. Lopputulokseen hän on oi-
kein tyytyväinen. ”Olen erittäin iloinen, 
että tällainen voima on yhdistyksestä 
saatu irti. Kaverit ovat ottaneet tämän 
omakseen”, sanoo avajaisissa paikalla ol-
lut Reijo Heino. Hannu Saloniemi on 
ollut mukana muun muassa maalaamas-
sa ja viemäriä tekemässä. ”Maja on ra-
kennettu sitä varten, että meillä on paik-
ka missä voimme kokoontua ja viettää 
vapaa-aikaa yhdessä”, hän kertoo.  

Maja on vuokrattavissa myös ulko-
puolisille. ”Tila soveltuu juhlakäyttöön, 
esimerkiksi perhejuhliin ja jopa pieniin 
häihin. Meillä on myös rantasauna, jo-
ten maja soveltuu sauna-iltoihinkin. 
Saunaa vuokrataan erikseen”, reservi-

Maja ulkoa päin. Kuvat: Katja Miller

Kunniajäseniksi kutsuminen. Kuvassa vasemmalta oikealle Juha Juu-
sela (varapj), Jouko Pajunen, Risto Vuorinen, Markus Miller (pj), lisäksi 
itse reportteri Kaisa Miller työnteossa.

Suomen Sotaveteraaniliitto ja Nais-
ten Valmiusliitto toteuttivat yhteistyös-
sä pilottihankkeena kaksi Virikepäivää 
Sotaveteraaniyhdistysten naisille. Tam-
pereella Linnanmaan seurakuntatalolla 
toteutettiin Virikepäivä 29.9. Pirkan-
maan Sotaveteraanipiirin isännöidessä 
tapahtumaa. Tampereelle saapui lähes 
sata vireää ja hyväntuulista veteraani-
naista ympäri Pirkanmaata. Virikepäivä 
koostui turvallisuuteen painottuvista lu-
ennoista sekä viihteellisemmästä osuu-
desta. Ruokailut ja kahvihetki kuuluivat 
myös päivien anteihin.

- Ajatus yhteistyöstä syntyi Sotavete-
raaniliiton Naisjärjestön purkamisen jäl-
keen. Sotaveteraaniliiton naistyön toi-
mikunta halusi huomioida erityisesti 
veteraaninaisia, jotka vuosien ajan ovat 
tehneet pyyteetöntä työtä yhdistyksis-
sä. Luontevana yhteistyökumppanina 
mukaan lähtivät Naisten Valmiusliiton 
alueneuvottelukuntien naiset, sanoi ide-
an äiti, Suomen Sotaveteraaniliiton nais-
työntoimikunnan puheenjohtaja Tuija 
Saura, jolla on pitkät perinteet paitsi 
veteraanityön parissa niin myös Naisten 
Valmiusliiton riveissä. 

Tietoiskuja ja 
leppoisaa yhdessäoloa

Virikepäivän avasi Pirkanmaan Sotave-
teraanipiirin puheenjohtaja Pasi Alho 
toivottaen veteraaninaiset tervetulleik-
si päivään ja kiitellen päivän käytännön 
järjestelyistä vastanneita Naisten Valmi-
usliiton Hämeen alueneuvottelukunnan 
naisia. Avaussanojen jälkeen tuolijump-
pa viritti osallistujat sopivasti tiukem-
pien aiheiden pariin. Vuorossa olivat 
luennot vanhuspalvelulaista ja hoitotah-
dosta. Päivän luentojen aiheet oli valittu 
veteraaninaisten toiveiden mukaan. 

Pöytiin tarjoillun lounaan jälkeen oh-
jelma jatkui ”Miksen muista” -luennol-
la, joka käsitteli muistamattomuutta 
antaen vastauksia muun muassa kysy-
myksiin onko kyseessä vain tavallinen 
muistamattomuus, vai onko kyseessä va-
kavampi, lääkärikäyntiä vaativa sairaus. 
Luennon anti koettiin hyvin ajankoh-
taiseksi ja tarpeelliseksi, ja luennoitsija 
Raita Lehtonen Pirkanmaan muistiyh-
distyksestä saikin vastata lukuisiin kuuli-
joiden esittämiin kysymyksiin. 

Arjen apuvälineistä kertoi ansiokkaas-

ti Jenni Jukko Respectasta. Hän esitteli 
keittiön apuvälineitä, rollaattoreita, nap-
pien kiinnilaittajaa ja monia muita päi-
vittäistä arkea helpottavia tarvikkeita. 
Apuvälineet herättivät valtaisaa kiinnos-
tusta veteraaninaisten keskuudessa ja Juk-
ko vastaanotti melkoisen kysymystulvan.

Ennen päätöskahvia paneuduttiin 
vielä hetkeksi vanhojen Suomi-fi lmien 
maailmaan yhteislaulun merkeissä. Lau-
lutuokion vetäjänä toimi Tuija Saura 

Pasi Raukolan säestäessä aidolla Onni 
Laihasen harmonikalla.

Päivän järjestelyissä tuli hienosti esil-
le veteraanihenki. Kaikki luennoitsijat, 
esiintyjät ja apulaiset olivat mukana tal-
koohengessä. Itselleen ei kukaan halun-
nut korvausta. ”Nämä veteraaninaiset 
ovat jo tehneet niin ison työn, ettei sitä 
mikään korvaa”, oli talkooväen henki. 

  Sanna Mertsalmi

läisydistyksen varapuheenjohtaja Juha 
Juusela valaisee. Yhdistyksellä on Juu-
selan mukaan tulossa myös omaa toi-
mintaa majan ympärille: ”Alakertaan 
on tulossa ilmapistoolirata. Myös kou-
lutustilaisuuksia on mahdollisuus pitää, 
kun varusteena ovat projektorit ja muut 
tarvittavat välineet” 

  Kaisa Miller

Sotaveteraaninaisia koolla 
Pirkanmaan Virikepäivässä

Tuolijumppa pisti veren kiertämään ja viritti osallistujat kuuntelemaan päivän luento-
osuutta. Jumpan veti Elina Paukkunen.
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Tiedätkö?

V
a
s
ta

u
k
s
e
t 

s
iv
u
lla

  
1

9

Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Jalkaväkiaselajimme vietti ensimmäistä kertaa 
vuosipäiväänsä 18. marraskuuta tänä vuonna. Mikä on 
aselajin kunniamarssi?

2. Kuinka monta meripuolustusaluetta on 
merivoimissamme?

3. Mitkä ovat kuusi sotilassoittokuntaamme? 

4. Kuinka monta naista oli suorittanut maassamme 
vapaaehtoisen asepalveluksen vuoden 2014 loppuun 
mennessä (sadan naisen tarkkuudella)?

5. Kuka kirjoitti syksyllä julkaistun ja paljon julkisuutta 
saaneen kirjan Infosota?

6. Minkä kaupungin alueella sijaitsee Ilmasotakoulu?

7. Kuka on rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö?

Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Käy tykkäämässä. Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

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

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

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

Lisää tuotteita:Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fipirkanviesti.fi

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

25€25€

Leijonavyö

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

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

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

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

Nyt uusi erä 
kultasoljella!

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

5€5€
2 kpl2 kpl



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

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

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

Kiitämme 
tukijoitamme!

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Pirkan Viesti 5  2015
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Kiitämme tuestanne!



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

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

posti@viitasenhautaustoimisto.fi 
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

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

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1

33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900

http://insinoorioppilastalo.fi 

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

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tampere

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

K
iit

ä
m

m
e
 

tu
k
ijo

it
a
m

m
e
!

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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

Tilintarkastus ja 
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
KHT-yhteisö
Kauppakatu 6, 33210 Tampere
Vaihde (03) 254 8000
Fax (03) 223 6594
etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 5  2015
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KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN 

                                 www.consti.fi 

(Kysymykset sivulla 16)

1) Sillanpään marssilaulu
2) Ei yhtään
3) Kaartin soittokunta, Ilmavoimien soittokunta, 
       Laivaston soittokunta, Lapin sotilassoittokunta, 
       Rakuunasoittokunta ja Varusmiessoittokunta
4) n. 6 500 naista
5) Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen

6) Jyväskylän
7) Kenraalimajuri Ilkka Laitinen

Tiesitkö että?

V
a
s
ta

u
k
s
e
t

Ikaalisten Reserviupseerikerho järjes-
ti vuoden 2015 järjestyksessään toisen 
toimintapäivänsä 24. lokakuuta Ikaa-
listen Vatulan ampumaurheilukeskuk-
sessa. Toimintapäivä koostui neljästä 
rastista, joissa kolmesta ammuttiin ja 
yhdessä keskityttiin sosiaaliseen kanssa-
käyntiin. Rasteilla ammuttiin monipuo-
lisesti erilaisilla pistooleilla, kivääreillä ja 
haulikoilla. Kerhon uudet asehankinnat 
RK62M76 ja Sig Sauerin 9mm:n pis-
tooli todettiin jäsenistön toimesta en-

Ikaalisten Reserviupseerikerhon 
toimintapäivä

siluokkaisiksi hankinnoiksi. Toiminta-
päivään osallistui kerhon jäsenistä 15 
aktiivia, mikä tarkoittaa 20 prosenttia 
koko kerhon jäsenmäärästä. Lukua voi-
daan pitää varsin hyvänä. Ammuttujen 
laukausten määrä osallistujaa kohti oli 
peräti 91 kappaletta. Päivän viesti ker-
hon hallituksen suuntaan olikin selvä, 
tätä halutaan lisää!

  Jali Smolander

Yksi toimintapäivän rasteista keskittyi sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ja mikä onkaan 
mukavampaa, kun viettää yhteinen lounashetki luonnon keskellä. 
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Sateisena tiistaiaamuna 17. 
marraskuuta, Piirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikun-
nan jäsenet suuntasivat kukin 
tahoiltaan kohti Ylöjärveä. Kä-
sillä oli taas vuoden huipennus 
Turvallisuuspoliittisen TURPO 
-tietokilpailun järjestäminen. 
Mestaruudesta kamppailtiinkin 
nyt jo yhdeksättä kertaa. 

Tänä vuonna kilpailu saa-
tiin järjestää hienossa Koulu-
tuskeskus Valon auditorioti-
lassa, kun isäntäkouluna toimi 
Ylöjärven lukio. Lukion puo-
lesta kilpailua isännöi koulun 
rehtori Jarkko Tuomennoro. 
Kilpailun suojelijana ja piste-
laskijana toimi jo neljättä ker-
taa Pirkanmaan aluetoimiston 
päällikkö, komentaja Matti 
Eskola. Kilpailun ylituomarin 
vastuun kantoi jälleen tuotan-
tojohtaja Jorma Suonio. 

Tämän vuoden kilpailuun 
joukkueensa lähetti 17 lukiota 
joista 16 oli Pirkanmaan alu-
eelta. Haastajaksi pirkanmaa-
laisille saapui jälleen joukkue 
Lahden yhteiskoulun lukiosta. 

Yhdeksäs TURPO-tietokilpailu 
käytiin Ylöjärvellä

Sen sijaan lähes joka vuosi kil-
pailuun osallistunut Svenska 
samskolan i Tammerfors joutui 
perumaan joukkueensa osallis-
tumisen aivan viime metreillä 
sairastapauksen vuoksi.

Tänä vuonna kilpailu alkoi 
todella juhlavissa merkeissä, 
kun kilpailua saapui seuraamaan 
harvinainen vieras, rintamalot-
ta Eira Laalahti Tampereelta. 
Eira käytti kilpailun aluksi myös 
oman puheenvuoron. 

Kilpailukysymysten aihealu-
eina olivat tänä vuonna Väi-
nö Linnan Tuntematon sotilas 
-romaani, toisen maailmanso-
dan tapahtumat vuonna 1945, 
Suomen naiset ja kotirintama 
sodan oloissa, Jääkäriliike, Suo-
men nykyinen turvallisuuspoli-
tiikka sekä ajankohtaiset maail-
man turvallisuuteen vaikuttavat 
tapahtumat.

Antamassaan palautteessa kil-
pailijat olivat erittäin tyytyväi-
siä muun muassa kilpailutilaan, 
kilpailun läpivientiin ja tunnel-
maan sekä lukion tarjoamaan 
ateriaan. Kysymysten arvoste-

lua pidettiin pääsääntöisesti oi-
keudenmukaisena. Kysymykset 
olivat useimpien mielestä mo-
nimuotoisia ja ne pysyivät hy-
vin aihe-alueiden sisällä. Ky-
symyksiä toivottiin jatkossa 
kuitenkin enemmän nykytilan-
teesta. Kaiken kaikkiaan kilpai-
lun tarkoitusperää ja luonnetta 
pidettiin isänmaallisena ja hie-
nona. 

Melko tasaväkisen kilpailun 
voittajaksi selvisi isäntäkou-
lun joukkue. Ylöjärven lukion 
joukkueen jäsenet Joel Kaasa-
lainen, Kimi Vigelius ja Sami 
Hyle keräsivät kaikkiaan 20,5 
pistettä. Vain pisteen päähän 
jäi Tampereen klassillisen luki-
on joukkue keräten 19,5 pis-
tettä. Tampereen yhteiskoulun 
lukion joukkue sijoittui kilpai-
lussa kolmanneksi 19 pisteellä. 
Neljännelle tilalle ylsi Tampe-
reen teknillinen lukio häviten 
vain puolella pisteellä kolman-
nen sijan. Kilpailun voittaneet 
Joel, Kimi ja Sami kertoivat 
paneutuneensa ennalta kilpai-
lun aihealueisiin saamiensa en-

Kilpailukysymykset herättivät keskustelua myös katsomossa. Rinta-
malotta Eira Laalahti, Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja 
Pasi Alho ja toimikunnan jäsen Inkeri Haarla-Kettunen pohtivat muun 
muassa kysymysten vaikeusastetta.

Kilpailun päätteeksi kokoonnuttiin ryhmäkuvaan 
Koulutuskeskus Valon aulatilaan.

nakkotietojen pohjalta kolmen 
päivän ajan. Se kannatti, sillä 
kotiin viemisinä olivat puolus-
tusvoimien kultaiset plaketit ja 
sadan euron rahapalkinto kulle-
kin joukkueen jäsenelle.

Vuonna 2016 järjestetään 
10-vuotisjuhlakilpailu. Juh-

lavuoden kunniaksi kilpailu 
palaa Kalevan lukion tuttuun 
liikuntasaliin, jossa kilpailu 
kisattiin useiden vuosien ajan 
ennen sen siirtymistä maakun-
takierrokselle. 

  Sirkka Ojala

TAMMIKUU
6.1.  ........... tulentekopäivä, Kurun suunta, (Maasto-

toimikunta), saa tulla jo ti iltana 
testaamaan yöpymisvarusteitaan.

17.1.  ......... marssiharjoitus.
24.1.  ......... klo 15.00 Tammisunnuntain kirkkojuhla 

 Tampereen Tuomiokirkossa.
28.1.  ......... talvitaitojen teemailta, klo 18-21.00 reservi-

järjestöjen toimisto, Tampere.

HELMIKUU
helmikuu .... Panssariseminaari, Parolannummi. 
helmikuu .... MPKL:n Turpo-seminaari, Santahamina.
12.-14.2.  ... Talvitaidot, Pirkkala (www.mpk.fi ).

20.-21.2.  ... Talviyön Koukkaus (jotos).
21.2.  ......... TAMARMS-messut, Tampere-talon 

näyttelyhalli.
27.2.  ......... Kartat ja koordinaatit-teemapäivä, reservi-

järjestöjen toimisto, Tampere.

MAALISKUU
4.-6.3.  ....... RESUL:n talvijotos, Liperi, Pohjois-Karjala.
maaliskuu .. GPS-teemapäivä tai -ilta, Tampere.
17.3. .......... jotosrasti-teemailta 1, klo 17- 20.00 Tampere.
29.3.  ......... jotoskoulutus-teemailta, klo 18-21.00 reservi-

järjestöjen toimisto (V2) Tampere.

HUHTIKUU
8.-9.4.  ....... Kartat, koordinaatit ja suunnistus, Pirkkala
8.-10.4.  ..... Maastotaidot, naisille, Pirkkala.
9.-10.4.  ..... Turun asemessut.
14.4.  ......... jotosrasti-teemailta 2, klo 17-20, V2 Tampere.

Tulevia tapahtumia 2016 
Pirkanmaalla ja vähän muuallakin

23.4.  ......... maastokoulutuspäivä (jotoskoulutuksen 
 käytännön osuus), Siivikkala.

huhtikuu .... köysilaskeutumiskoulutus, Tampere.

TOUKOKUU
6.-7.5. Kevätyön Koukkaus.


