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Pääkirjoitus

Turvallisuuden monet ulottuvuudet
ja harmaan alueen kasvu:

Mihin kaikkeen tulee varautua?
Puolustusvoimat ja vapaaehtoinen
maanpuolustustyö ovat toimineet ensisijaisesti ja perustehtävänsä mukaisesti ulkoisen turvallisuuden alueella. Viranomaispuolella tehtävänjako on ollut
selkeä, jos kohta Puolustusvoimat antaa
panoksellaan arvokkaan lisän myös sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa,
mitä edellyttää Puolustusvoimille asetettu tehtävä viranomaisyhteistyöstä.
Samalla Puolustusvoimat arvioi sisäistä
turvallisuutta omista lähtökohdistaan.
Samoin vapaaehtoisen maanpuolustustyön keskeinen tarkoitus on ollut ja on
kehittää jäsenistönsä sotilaallisia valmiuksia. Tätä tukee henkinen maanpuolustustyö eri osa-alueineen. Sotilaallisten valmiuksien kehittämisessä
vihollinen on lähtökohtaisesti ollut vieraan valtion järjestäytynyt sotavoima,
mutta kuinka yleinen vuoden 1945 jälkeen on ollut valtioiden välinen, sodanjulistuksiin perustuva, edes jollakin tavoin symmetrinen sota?
Sekä ulkoiset että sisäiset turvallisuusja uhka-arviot kietoutuvat toisiinsa,
mikä kuvaa osaltaan globalisoitumista.

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kohtaavat monesti samat haastajat, jotka eivät
ole valtioita, ainakaan virallisesti, vaan
julkisuutta janoavia virallisia tai epävirallisia liikkeitä joista monet toimivat
maailmanlaajuisesti. Kiinteästi tai väljästi näihin saattavat kytkeytyä kotimaiset
lailliset tai laittomat organisaatiot. Tämän lisäksi vaikuttamisen keinot ovat
monimuotoisia. Kyberhyökkäys on ollut
viime aikoina vahvasti esillä, mutta mm.
sosiaalista mediaa voidaan manipuloida
ja vaikuttaa näin mielikuviin. Lopulta
nämä ilmiöt eivät ole sisällöllisesti uusia,
mutta keinot ovat tekniikan ansiosta erilaiset ja aiempaa moninaisemmat.
Edellä kerrottu ei ole uutinen mutta kysymys kuuluu, kuinka hyvin vapaaehtoinen maanpuolustussektori on
reagoinut turvallisuusympäristön muutoksiin? Tiettyjen sotilaallisten perustaitojen opettaminen ja opiskelu on riippumatonta siitä mikä on vihollinen, mutta
miten näitä valmiuksia sovelletaan erilaisissa harmaan ajan tilanteissa ja mitä
lisävalmiuksia tarvitaan harmaan ajan
hallintaan? Miten tulisi menetellä vaik-

ka manipuloidulta vaikuttavan laajan
häiriötilanteen aikana esiintyviin laittomuuksiin? Tällöin saatetaan elää ulkoisesti syvässä rauhantilassa, mutta reserviläisiä on kutsuttu virka-apuun ja kun
tiedotusvälineet ja sosiaalinen media
luovat omat paineensa -ja tarinansa.
Maakuntakomppanioiden koulutus
on säännöllistä, tehokasta ja tasokasta.
Näin täytyy olla jo senkin takia, että ne
saattavat tulevaisuudessa joutua virkaaputehtäviin ja kohdata aidosti edellä
kuvattuja haasteita. Mutta koska koko
turvallisuusympäristö on hajautunut
eikä sisäistä ja ulkoista turvallisuusriskiä
voi aina erottaa toisistaan, täytyy koko
koulutetulla ja eritoten sijoitetulla reservillä olla nykyistä paremmat valmiudet
toimia ns. harmaalla alueella äkillisissä ja
laajoissa häiriötilanteissa. Tämä haastaa
koko vapaaehtoista maanpuolustussektoria kehittämään perustaitojen jälkeistä
lisäkoulutustaan aiempaa enemmän harmaan ajan haasteisiin
Sysäyksen tähän aihevalintaan antoi valitettavasti Bostonin pommi-isku,
mutta kenties se toi konkreettisesti esiin

sen huolen, jota moni kokee sisäisestä
turvallisuudesta. Samalla se vahvisti niitä
ajatuksia, joita allekirjoittaneella on ollut maanpuolustustaitojen kehittämisessä perustaitojen jälkeen. Ajat muuttuvat
ja ajan haasteisiin on vastattava. Organisaatiot lunastavat olemassaolonsa oikeutuksen elämällä ajassa ja vastaamalla sen
haasteisiin. Puolustusvoimat ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö ovat tehneet
tätä pian sata vuotta ja tekevät vastaisuudessakin.
Jorma Suonio
Puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
JK Poliittisiin tarkoitusperiin liittyvä väkivalta ulottuu ajallisesti kauas. Esimerkiksi 1800
-luvun lopulla ja 1900 -luvun alussa anarkistien tekemät väkivallanteot olivat jokseenkin yleisiä, mutta ne kohdistuivat johtajiin.
Tunnettuja ovat esim. Abraham Lincolnin,
Aleksanteri II:n, William Mckinleyn ja
Frans Ferdinandin murhat. Nykyinen väkivalta on summittaista.

Tähtäimessä
Tulevia tapahtumia 2013

25.05. . . . . . . . Uimasalon jotos, Juva. (www.mpk.fi).

03.-05.05. . . . . Hedberg-kilpailu, Niinisalo. (www.mpk.fi).

25.05. . . . . . . . Raatteen marssi, Suomussalmi. (www.mpk.fi).

03.-05.05. . . . . Henkiinjäämiskurssi 1, Lahti Hälvälä.
(www.mpk.fi).

25.-26.05. . . . . Hagellus (jotos), Osattu Orivesi.

04.05. . . . . . . . Salpajotos, Hyvinkää. (www.mpk.fi).

07.-09.06. . . . . Sissijotos, Kanta-Häme. Järj. Havu kilta ry.
(www.mpk.fi).

04.05. . . . . . . . Sotilastaitokilpailu, Kokkola. (www.mpk.fi).

08.06. . . . . . . . Kesäyön marssi Pirkkalassa (www.mpk.fi).

04.05. . . . . . . . Kartat, koordinaatit ja suunnistus, Pirkkala.
(www.mpk.fi).

14-16.06. . . . . Suviyön jotos, Ikaalisissa.

04.-05.05. . . . . Raesärkkien jotos, Kontioranta. (www.mpk.fi).
05.05. . . . . . . . Köysilaskeutumiskoulutus, Tampere.
10.-11.05. . . . . Kevätyön Koukkaus, Lavajärven suunnalla.
17.-19.05. . . . . Sissitaitokilpailu, Helsinki. (www.mpk.fi).

11.-12.07. . . . . 12th European Conference on Information
Warfare and Security (ECIW-2013), Jyväskylä.
27.-28.07. . . . . Pioneeri- ja suojelujotos, Keuruu Keurusselän
kasarmialueen ympäristö.
03.-11.08. . . . . Ulkoilun turvallisuuskurssi (UT-kurssi), Itäinen
Ylä-Lappi (Lisätietoja www.survivalkilta.fi).

17./18.-19.05. . PVMJM eli Perinteisiä Vanhojen Metsäsuomalaisten
Junttien Maastokikkoja, Tampere.

10.-11.08. . . . . Jukajärven jotos, Imatran suunta. (www.mpk.fi).

18.-19.05. . . . . Erämelonnan SM-kisat, Ruovesi.

elokuu. . . . . . . . Henkiinjäämis-teemailta ressutoimistolla
(2-3 vkoa ennen kurssia).

18.-19.05. . . . . HATTU-JOTOS Hattulassa, Maanpuolustusnaisten
Liitto ry

31.08. . . . . . . . Reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.fi).
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Asiantuntijalta
Everstiluutnantti Janne Hakaniemi
Maavoimien Esikunnan suunnitteluosasto

Maavoimien strateginen suunnittelu
osana puolustusvoimien kokonaisuutta
Puolustuspoliittinen selonteko muodostaa perustan Suomen politiikan
ohjaamiselle ja toiminnan vahvistamiselle maan etujen ja tavoitteiden edistämiseksi muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa. Puolustuspoliittinen
selonteko on siis merkittävä ohjaava
tekijä ja perusta myös maavoimien toiminnan suunnittelussa. Selonteko annettiin viimeksi aivan viime vuoden
lopulla. Erityisesti keskustelua on herättänyt nykyisen hallituksen haluttomuus sitoutua tulevien vuosien rahoituskehyksiin puolustusvoimien osalta.
Maavoimissa strategiset päätökset
koskevat puolustusratkaisun toteuttamista sekä maapuolustusjärjestelmän ja
sen osajärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä. Suunnittelu tapahtuu neljän
vuoden rytmiä noudattavalla suunnitteluprosessilla. Strateginen suunnittelu
asemoidaan myös pidemmälle aikajanalle. Suunniteltava ajanjakso alkaa siis aivan lähivuosista, mutta jatkuu selkeästi
2030-luvun alkupuoliskolle saakka.
Maavoimien operaatiopäällikkö vastaa
maavoimien strategisesta suunnittelusta ja suunnittelupäällikkö johtaa maavoimien strategista suunnittelua. Maavoimien operaatiopäällikkönä toimii
prikaatikenraali Petri Hulkko ja suunnittelupäällikkönä eversti Markku Myllykangas.
Strateginen suunnittelu ja strategisen
suunnitelman toimeenpano jakautuvat neljään pääkokonaisuuteen, joiden toteuttamiseen maavoimat osallistuvat:
1. Ensimmäisenä on Puolustusvoimien tavoitetilan laatiminen. Tavoitetilalla tarkoitetaan puolustusvoimien
strategiaa, jossa määrätään perusteet
puolustusvoimien ja puolustusjärjestelmän kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Kehittäminen perustuu
kansallisten erityispiirteiden takia
uhkasidonnaiseen, resurssitietoiseen
suunnitteluun, jota täydennetään
suorituskykyperusteisen suunnittelun periaatteilla. Puolustusvoimien
tavoitetila laaditaan kerran neljässä vuodessa osana puolustusvoimien strategista suunnitteluprosessia.
Tällä hetkellä ajallisesti tarkastellaan
2030-luvun alkua.
2. Toisena neljästä pääkokonaisuudesta on Puolustusjärjestelmän käyttö- ja
toimintaperiaatteiden kehittäminen
sisältäen käyttö- ja toimintaperiaatteiden suunnitteluperusteet sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan
ja kumppanuuksien määrittämisen.
3. Kolmantena pääkokonaisuutena on
Puolustusvoimien toiminnan ja puo-
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lustusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu, joka käsittää kehittämisohjelmien perusteet eri vaihtoehtoineen.
4. Neljäntenä pääkokonaisuutena on
Strategisen suunnitelman toimeenpano, jossa huomioidaan suorituskykyjen rakentaminen, hankesuunnittelu.
Toimeenpano sisältää suorituskykyjen operatiivisen käyttöönoton, ylläpidon aina suorituskyvystä luopumiseen saakka.
Strategisessa
suunnitteluprosessissa toteutetaan suorituskyky-perustaisen
suunnittelun periaatteita. Suorituskyky
on keino saada aikaan haluttu vaikuttavuus huomioiden uhka, toimintaympäristö ja muut olosuhteet. Erotuksena
kyvystä käsite kyvykkyys tarkoittaa potentiaalia tehdä jotain.
Suorituskykyperusteisessa kehittämisessä pyritään erottamaan suorituskyvyn
tarve ja sen ratkaisu alkuvaiheessa toisistaan. Tällöin on mahdollista tarkastella
tarvittavia suorituskykyjä kokonaisvaltaisesti ja löytää uusia kustannustehokkaita ratkaisuja niiden toteuttamiseksi.
Esimerkkinä tästä voisi mainita vaikkapa jalkaväkimiinojen korvaamisen tiedustelun ja valvonnan erilaisilla suorituskyvyillä.
Tavoitetilassa määritetään, mikä vaikutus on saatava aikaan annettujen tehtävien täyttämiseksi. Tämän jälkeen
määritetään kyvykkyysalueittain, mitä
kyvykkyyksiä halutun vaikutuksen aikaansaaminen edellyttää koko puolustusjärjestelmältä.
Suorituskyky muodostuu, kun tarvittava henkilöstö, materiaali, käyttö- ja
toimintaperiaatteet, informaatio sekä
organisaatio muodostavat toimintakykyisen kokonaisuuden – sodan ajan joukon tai järjestelmän, joka toteuttaa halutun kyvykkyyden.
Pääesikunnan ja puolustushaarojen
kehittämissuunnitelmissa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten edellä todetut
vaaditut kyvykkyydet rakennetaan ja
ylläpidetään niin, että haluttu joukkojen ja järjestelmien suorituskyky muodostuu tarvittavan henkilöstön, materiaalin, käyttö- ja toimintaperiaatteiden,
informaation sekä organisaation osalta.
Maavoimien kehittämissuunnitelma käsittää aikavälin 2013-2024 ja se päivitetään tämän vuoden kesään mennessä.
Myös muut puolustushaarat, Meri- ja
Ilmavoimat, laativat omat kehittämissuunnitelmansa vastaavalla aikataululla.
Kehittämissuunnitelmien valmistelun
yhteensovittaminen tapahtuu Pääesikunnan johdolla strategisen suunnittelun työpajoissa.
Puolustusvoimat siirtyi 2000-luvulla prosessijohtamiseen. Tämä tarkoittaa

Everstiluutnantti Janne Hakaniemi siirtyi Pirkanmaan aluetoimistosta Mikkeliin
Maavoimien esikunnan suunnitteluosastolle strategisen suunnittelun sektoriin
syksyllä 2012. Hakaniemen työtehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen
puolustusvoimien ja maavoimien tavoitetila 2030 -työhön, maapuolustuksen
kehittämisohjelman (lyhenteenä MAPUKEHO) suunnitteluun sekä maavoimien
kehittämissuunnitelman (eli MAAKESUn) laatimiseen.
Koko puheen voit lukea www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
Kuva: Jaakko Lampimäki

sitä, että kaikki puolustusvoimien toiminta on liitetty kolmeen pääprosessiin.
Nämä pääprosessit jakautuvat useisiin
osaprosesseihin.
Puolustusvoimien strateginen suunnittelu sisältyy pääprosessiin: “Suorituskyvyn suunnittelu ja kehittäminen”.
Strateginen suunnittelu keskittyy osaprosesseihin ”Puolustusvoimien tavoitetilan määrittäminen”, ”Puolustusjärjestelmän käyttö- ja toimintaperiaatteiden
kehittäminen” sekä ”Puolustusvoimien
toiminnan ja puolustusjärjestelmän kehittämisen suunnittelu”.
Strategisen suunnittelun päätuotteita
puolustusvoimissa ovat esimerkiksi:
- Strateginen tilannearvio
- Puolustusvoimien tavoitetila
- Puolustusvoimien doktriini

- Puolustusvoimien joukkorakenne
sekä johtamis- ja hallintorakenne
- Keskeiset operatiiviset suunnitteluperusteet
- Kenttäohjesäännöt, kehittämisohjelma ja kehittämissuunnitelmat
Maavoimat osallistuvat vuosittaisen
suunnitteluprosessin mukaisesti edellä
mainittujen tuotteiden suunnitteluun
ja valmisteluun. Osallistumisen koordinointi tehdään maavoimien esikunnassa.
Maavoimien strategisen suunnittelun
tavoitteena on siis luoda valmiuksia tulevaisuuteen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen. Samalla muodostetaan
yhteiset tavoitteet ja yhteinen tahtotila
vastaten kysymykseen ”millaisia olemme
ja millaisia haluamme olla tulevaisuudessa”.
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Antti Rantanen on Pirkanmaan
Reserviupseeripiirin paras ampuja.
RUL:n mestaruuksia hänen kaapissaan on ennätyksellisesti jo 50
vuoden ajalta!
Maanpuolustusjuhlan päätössanat lausunut paikallisyhdistyksen
majuri Ari Paukkunen lausui myös
upseeripiirin kokouksen päätössanat kokouksen kutsuttuna
puheenjohtajana. Sihteerinä piirikokouksessa toimi luutnantti Mikko
Ritakallio.
Yliluutnantti Hannu Jokinen (toinen vas.) kertoi kokousväelle piirin
hyvän taloustilanteen taustat. Jokisen vieressä selvitystä kuuntelevat hämeenkyröläinen majuri Pentti
Mattila (edessä) ja vesilahtelainen
everstiluutnantti Panu Bergius.
Pääjuhlassa palkittiin Pirkan
Viestin Vuoden 2012 avustajana
Ilkka Mäntyvaara (vas.) ja Piirien
yhteisstandaarilla Mauno Rissanen. Ylöjärven Reserviupseerit
pokkasi ltn Antti Mikkosen toimesta
kunniakirjan piirin Vuoden yhdistyksenä ja eversti Leo Ukkonen
piirin Vuoden upseerina. Ylil Hannu
Jokinen palkittiin Pir RUP kam sk
-ansiomitalilla.
Eversti Leo Ukkonen yllättyi iloisesti valinnastaan Vuoden upseeriksi. Sissipuukon ja kunniakirjan
luovuttivat piirin puheenjohtajat Jorma Suonio ja Juha-Matti Ritakallio.

Eversti Leo Ukkosesta
Vuoden upseeri
KUVAT: JAAKKO LAMPIMÄKI

Reservipiirien Henkisen toimikunnan vetäjä eversti Leo Ukkonen on valittu Pirkanmaan
Reserviupseeripiirin Vuoden
upseeriksi 2012. Kunniakirja
ja taistelijan sissipuukko omistuslaatan kera kertovat saavutuksesta konkreettisesti myös
muille. Eversti Ukkonen on
jo useamman vuoden vetänyt
onnistuneita nuorisoon suuntautuneita pr-hankkeita ja tehnyt upseeripiirin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen aatetta
tykö. Tunnustus luovutettiin
Viljakkalassa pidetyssä pääjuhlassa. Muistoesineen eversti Leo
Ukkoselle antoi piirin puheenjohtaja majuri Jorma Suonio
ja kunniakirjan piirin 1. varapuheenjohtaja kapteeni JuhaMatti Ritakallio.
Antti Rantaselle
parhaan ampujan
plaketti
Samalla kertaa palkittiin myös
piirin edellinen puheenjohtaja

yliluutnantti Hannu Jokinen
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultaisella ansiomitalilla soljen kera. Ylöjärven Reserviupseerit sai ansiolistaansa komean
meriitin Vuoden 2012 parhaana yhdistyksenä. Piirien yhteistandaarilla palkittiin Mauno
Rissanen.
Parhaan ampujan plaketin
pokkasi luutnantti Antti Rantanen Tampereen Reserviupseereista. Hän on voittanut liiton mestaruuksia tasaisesti jo
50 vuoden ajan. Merkillepantavaa on, että Rantanen voitti
ensimmäisen RUL:n mestaruutensa jo vuonna 1963 ja viimeiset kaksi kesällä 2012. Antin
tähtäys onkin aina ollut vähintäänkin kohdallaan!
Majuri Paukkunen
nuiji kevätkokouksen
hymyssä suin
Piirin kevätkokous ja maanpuolustusjuhla
Viljakkalassa
sujuivat isänmaallisessa henges-

sä. Ilmavoimien soittokunta oli
hionut ohjelmistoonsa kepeitä kevätsäveliä perinteisemmän
marssimusiikin sijaan – virkistävää! Salintäyteinen pirkanmaalainen maanpuolustusväki
silminnähden nautti kuulemastaan. Kevätkokouksen pääspeksit nuiji päätöksiksi hymyssä
suin kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttu paikallinen kyky,
majuri Ari Paukkunen.
Mikäpä hänen oli hymyillessä, kun kaikki läsnä olleet
yli kaksikymmentä yhdistysten piirikokousedustajaa olivat
piirihallituksen esityksistä ja
vuosikertomuksesta Paukkusen
kanssa samaa mieltä.
Niinpä talouden hyvä hoito
ja piirin kasvanut jäsenmäärä
saivat kenttäväeltä silkkaa kiitosta.
Yliluutnantti Hannu Jokisen
jalanjäljissä majuri Jorma Suonion on hyvä jatkaa piirin puheenjohtajana.
Jaakko Lampimäki

Ilmavoimien soittokunnan kapellimestari, musiikkimajuri Tomi Väisänen
Ilmavoimien soittokunta antoi alkutahdit näyttävälle maanpuolustusjuhlalle Viljakkalan koulun juhlasalissa.
lauloi ykkösäänenä antaumuksella Maamme-laulua maanpuolustusjuhlan
päätökseksi.
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Piirien puheenjohtajat Marja Hirvonen, Juha Moijanen ja Jorma Suonio huomioivat piiriensä historiikeilla maanpuolustusjuhlassa juhlaesitelmän pitänyttä evl Janne Hakaniemeä. Kuva: Raimo Ojala.

Paikalla olleiden vähälukuisten veteraaniveljienkin selkä oikeni suoraksi, kun
Maamme-laulu kajahti maanpuolustusjuhlan päätökseksi.

Viljakkalan koulun juhlasaliin saapunut pirkanmaalainen maanpuolustusväki nautti Ilmavoimien soittokunnan esityksistä ja everstiluutnantti Janne Hakaniemen asiantuntevasta, puolustusvoimauudistusta selventävästä juhlapuheesta.

Maanpuolustusjuhlan avasi Lavajärven Seudun Reservinaliupseerien
puheenjohtaja Pekka Hietaniemi.

Pirkanmaan Reserviläispiirin
kevätkokouksessa esillä vuoden 2012 toiminta
KUVAT: RAIMO OJALA

Reserviläispiirin
55-vuotisjuhlavuoden 2012 teemana oli Reservi –
maanpuolustuksemme perusta. Valinnalla haluttiin viestiä reserviläisten
merkityksestä puolustusjärjestelmässä. Puolustusvoimien säästäessä mm.
kertausharjoituksista reserviläistoiminnan merkitys korostuu ja samalla lisääntyy tarve saada mahdollisimman moni reserviläinen mukaan
toimintaan ja koulutukseen (= lisää
jäseniä). Jäsenkasvussa päästiinkin
niukasti plussan puolelle.
Toiminnan painopistealueet 2012
olivat veteraanityö, ampumatoiminta sekä kuntoliikunta.
Veteraanityö, tarkoittaa mm. osallistumista vuosittaiseen Sotiemme
Veteraanit varainhankintaan. Perinteisen lipaskeräyksen lisäksi järjestettiin keräyksiä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa, jolloin varusmiehet
suorittivat keräyksen ja reserviläiset
toimivat tuki- ja organisointitehtävissä.
Ampumatoiminta on tärkeää reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseksi. Ammunnan harrastajia on
runsaasti ja kilpailuissa on ollut hyvin
osallistuja. Ampujat ovat myös menestyneet valtakunnallisissa mestaruuskilpailuissa. Mitalisijoja on tullut
sekä Reserviläisliiton että RESULin
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mestaruuskilpailujen yksilö ja joukkuelajeissa. Kultaa on voitettu jopa Suomen ennätys -tuloksilla.
Kuntoliikunta eri muodoissaan pitäisi liittyä jokaisen päivittäisiin rutiineihin. Reserviläispiiri on omalta osaltaan
kannustanut liikuntaan järjestämällä liikuntatapahtumia sekä tarjoamalla
jäsenistölle välineen henkilökohtaisen
kuntosuorituksensa kirjaamiseksi. Sähköisen kuntokortin tavoitteena on motivoida ja kannustaa säännölliseen liikuntaan.
Kokonaisuutena tarkastellen vuoteen
2012 sisältyi monipuolista toimintaa ja
määrätietoista sekä tavoitteellista työtä
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.
Piirin toimivat jäsenet 2012 valinnat:
Vuoden Reserviläinen: ylik Petri Borg,
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry.
Ampuja: ltn Juha Hautamäki, Vammalan Reserviläiset ry.
Toimikunta: Juupajoen Reserviläisten
radioamatööritoimikunta
Jotostelija: vänr Jussi Luomahaara,
Ikaalisten Reserviläiset ry
Tiedottaja: korpr Janne Reinola, Tampereen Reserviläiset ry.
SRA-ampuja: alik Harri Ylinen, Virtain Reserviläiset ry.
Talkoomies: ylik Erkki Pyhälahti,
Vammalan Reserviläiset ry.

Reserviläispiirin toimivat jäsenet 2012 palkitut vasemmalta Jotostelija: vänr Jussi Luomahaara Kari Yläjärvi joka vastaanotti SRA ampuja Ylisen Harrin palkinnon, Ampuja:
ltn Juha Hautamäki, Talkoomies: ylik Erkki Pyhälahti, Jäsenhankkija: ylik Tuomo Herrala (27 jäsentä), Tiedottaja: korpr Janne Reinola, Aktiivinen jäsen: Iina Auterinen, Toimikunta: Juupajoen Reserviläisten radioamatööritoimikunta jota edustivat Kari Salminen
ja Eero Nurminen. Kuvasta puuttuu vuoden Kouluttaja: yliv Marko Palviainen.

Aktiivinen jäsen: Iina Auterinen, Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry.
Kouluttaja: yliv Marko Palviainen,
Tampereen Reserviläiset ry.
Jäsenhankkija: ylik Tuomo Herrala
(27 jäsentä), Parkanon ReserviläisetAliupseerit ry.
Toimintakertomus kokonaisuudessaan on luettavissa pirkanviesti.fi verkkosivuilta.
Raimo Ojala

Reserviläispiirin Vuoden Reserviläiseksi
valittiin ylik Petri Borg Ylöjärveltä.
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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

Kesäyön marssi
ensimmäistä kertaa Pirkkalaan 8.6.

MINNA 2013 HARJOITUS
GYLTÖ
17-19.5.2013

Tule mukaan ja osallistu harjoitukseen.
Harjoituksen kurssit ovat:

Johdon yhteisharjoitus MINNA Nro: 2020 13 13556
Huollon yhteisharjoitus MINNA Nro: 2020 13 13586
Käytännön merenkulku- kurssi, kaikille avoin, MINNA Nro: 2020 13 12533
Merenkulku, Maaliajotoiminta ja pelastautuminen MINNA Nro: 2020 13 13685
Merenkulku, merikuljetukset MINNA Nro: 2020 13 13684
Meripuolustuksen jatkokurssi MINNA Nro: 2020 13 12575
Rannikkojoukkojen toiminta MINNA Nro: 2020 13 12555
Selviytyminen saaristossa MINNA Nro: 2020 13 13501
Vartiotoiminnanperusteet MINNA Nro: 2020 13 13533
Veneilytaidot naisille MINNA Nro: 2020 13 13503
Väylävalvonta MINNA Nro: 2020 13 12514

Tilaisuuden järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
Meripuolustuspiiri Saaristomeren Pohjanlahden koulutusalue.
Ilmoittautumiset: www.mpk.ﬁ

MPK:n Huollon kurssilaiset tutustuivat kenttäkeittimeen mallia M/85
Pirkkalassa 23.3. Kuva: Raimo Ojala.

Kahdeksas päivä kesäkuuta on
mahdollista lähteä kävelemään
Pirkkalan ja Lempäälän kauniille luontoreiteille Kesäyön
marssin hengessä. Tapahtuman alkujuuret ovat Etelä-Suomessa, mutta tänä kesänä sille
on mahdollista osallistua ensimmäistä kertaa Pirkanmaan
maastossa. Järjestyksessään 16.
Kesäyön marssi on nyt toista
kertaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä.
”Haluamme tarjota paremmat mahdollisuudet tapahtumaan osallistumiseen myös
muualle Suomeen. Siksi päätimme lähteä kokeilumielessä
tarjoamaan tapahtumaa myös
muihin maakuntiin. Mikäli tapahtuma löytää yleisönsä,
voitaisiin sitä kierrättää myös
jatkossa eri paikkakunnilla esimerkiksi kahtena perättäisenä
vuonna, jonka jälkeen se voisi
palata taas juurilleen. Ensi vuo-

deksi tapahtuma on alustavasti
suunniteltu järjestettäväksi alkuperäisillä sijoillaan Tuusulassa,” kertoo MPK:n toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen.
Päävastuu tapahtumasta kuuluu tänä vuonna Pirkanmaan
koulutus- ja tukiyksikölle, sekä
lukuisille vapaaehtoisille toimijoille.
”Pirkkala valittiin hankkeen
pilotiksi, koska alueella on
suuri väestöpohja sekä aktiiviset reserviläisjärjestöt. Uskon,
että tavoiteltu 600 osallistujaa
saadaan varmasti rikki,” sanoo
Tuunanen.

Kaikki kynnelle
kykenevät mukaan!
Tapahtuma alkaa käytännön järjestelyjen johdosta yhteislähdöllä jo keskipäivällä kello 12.00.
Marssireiteistä voi valita joko 6,
12, 23 tai 38 kilometrin pituisen

lenkin, joten ainakin pisimmän
lenkin kiertävät kokevat oikean
kesäyön tunnelman.
Tapahtuma on avoin kaikille
kiinnostuneille ja tänä vuonna myös vieraat Suomen ulkopuolelta voivat osallistua marssimaan. Perhereittejä, joille
alle 15-vuotiaat voivat osallistua maksutta aikuisen seurassa,
on tapahtumassa kaksi. Muille
osallistujille maksu on 40 euroa
henkilöltä.
”Tapahtuma ei ole konseptina vakavahenkinen, vaan kaikki
kiinnostuneet voivat osallistua.
Reserviläisten kuntotestihenki
kuuluu kuitenkin luonnollisena osana tapahtumaan,” sanoo
Tuunanen.
Marssille ilmoittautuminen
sulkeutuu 2.6. Kannattaa siis
merkata nämä päivämäärät
omaan kalenteriin.
Asta Mutanen

Kesäyön marssi yhdistää
pirkanmaalaisia toimijoita
Kesäyön marssin järjestelyt ovat
tätä kirjoittaessa jo pitkällä: reitit on testattu, materiaalit varattu ja suunnitelmat tehty. Taustaorganisaatio on työskennellyt
joulukuusta alkaen, ja mukaan
on tullut alueen osaajia lääkäreistä liikennejärjestelyjen asiantuntijoihin. Erityisen ilahduttavaa on Pirkkalan kunnan
vahva osallistuminen ja tuki.
Marssiin osallistujat pääsevät
hyödyntämään mm. vapaa-aikakeskuksen nykyaikaisia tiloja
sekä hyvin hoidettuja liikuntareittejä.
Yhdessä Satakunnan lennoston tuen (marssihan käy myös
varuskunnan sisällä) kanssa ns.
iso kehys on kunnossa marssijoiden tarpeita varten. Monen-

laista tavaraa kenttäkeittimistä
alkaen tulee puolustusvoimilta,
joka on ollut kesäyön marssin
tukena alusta saakka.
Pirkanmaalaiset maanpuolustusjärjestöt ovat osallistuneet
järjestelytalkoisiin: esimerkiksi reserviupseerit ovat ottaneen
vastuun itse marssireitin ja sen
aikaisten toimien suunnittelusta ja toteutuksesta, kun taas
reserviläisiä on laajasti kaikilla
toiminnan tasoilla ja kaikissa
tehtävissä. Kotiseudulla pidettävä valtakunnallinen tapahtuma onkin hieno tapa aktivoida
jäsenistöä ja tarjota konkreettista ja tavallisesta poikkeavaa
toimintaa. Järjestöjen ulkopuolisillekin on löytynyt osaamista
ja kiinnostusta vastaava rooli.

Tätä kirjoittaessa on tullut vielä
pari ilmoittautumista mukaan
järjestelyihin, ja halukkaita ei
torjuta jatkossakaan.
Päävastuun
järjestelyistä
kantaa MPK:n Pirkanmaan
koulutus- ja tukiyksikkö. Järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana onkin kotu-päällikkö
Ilkka Tilli. Huollon asioista
vastaavan porukan vetäjänä on
Harri Lahti. Marssivaliokuntaa
johtaa Mikko Hörkkö ja hallinto- ja talousvaliokunnan puheenjohtajana on tämän jutun
kirjoittaja, Mikko Turunen.
Kaikki ovat tuttuja toimijoita
Pirkanmaalaisella maanpuolustuskentällä.
Mikko Turunen
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Konnalan kuulumisia

MPK Koulutus
ja tukiyksikön
kursseja
4. 5. Ampumaratojen kunnostus,
Pirkkala
• kurssi on tarkoiteƩu reserviläisja muille ampumarataa käyƩäville järjestöille

Puolustusvoimauudistus
ja muita peikkoja

P

uolustusvoimat uudistuvat. Toimintoja supistetaan radikaalisti.
Useita joukko-osastoja lakkautetaan mukana mm. sotilasläänien esikunnat. Toimintoja keskitetään suuriin
kokonaisuuksiin, joissa tuotos – hyvin
koulutettu ja varustettu sodan ajan joukko – saadaan
aikaan pienemmillä kustannuksilla
kuin tähän asti. Tämä pyrkimys on ollut
tavoitteena aiemminkin tehtyjen parlamentaaristen puolustuskomiteoiden selontekojen seurauksena toteutetuissa
uudistuksissa. Aiemmin muutokset on
suunniteltu poliitikkojen toimesta, ja
kuten on huomattu, sutta on syntynyt.
Nuo aiemmat muutokset ovat olleet sieltä täältä tapahtuneita juustohöylämäisiä
leikkauksia, joilla on aiheutettu epävarmuutta puolustusvoimien sisällä siitä,
milloin todella iso rysäys tapahtuu.
Nyt käskettiin kenraalit suunnittelemaan, ja mitä tapahtui: säästöjä toden
totta syntyy, koulutusorganisaatio supistuu ja keskittyy, sisältö uudistuu ja väkeä
laitetaan kilometritehtaalle. Erityisesti
ilmavoimien toimintojen alasajo kahden sotakoulun ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukipilarin ja puolen lennoston lakkauttamisen myötä pelottavat
täällä ruuhka-Suomessa.
Viime vuosina on keskitetty muuallakin. Kyläkouluja on lakkautettu milloin
milläkin perusteella. Lopullinen syy on
aina ollut kunnan talous. Suuriin yksiköihin siirtymällä saadaan opetustyökin
tehokkaammaksi ja kustannukset oppivelvollisuuden läpikäynyttä yksilöä kohden pienemmäksi.
Poliisin toimintojen keskittäminen ja
supistukset, koulutettavien poliisien lukumäärän lasku ja virkavallan vähäinen
näkyvyys erityisesti syrjäseudulla ovat
huolestuttavia asioita.
Samanaikaisesti näiden isojen muutosten kanssa keskustellaan vakavasti
syrjäytyneiden nuorten joukon kasvusta. Erilaiset nuorten väkivaltatapaukset

Pirkan Viesti 2

2013

ovat lisääntyneet. Kouluissa ei enää kyetä hallitsemaan ääritapausten toimintaa. Opettaja ei ole enää auktoriteetti,
jota nuori tai edes lapsi kunnioittaisi.
Sen seurauksena jatkossakin auktoriteetin tunnistaminen vaikeutuu, eikä tähän
kyetä enää vaikuttamaan sen paremmin
armeijassa, jatko-opintojen aikana, jos
niitä edes tulee, tai työyhteisössä.
Mikähän on lopulta syrjäytymisen lisääntymisen lopullinen syy?
Ennen vanhaan ollessani Niinisalossa tykkipatterin päällikkönä yksikköön
astui joskus palvelukseen nuoria, joilta
oppi oli koulussa mennyt osittain ohi.
Oli niitäkin, jotka eivät muuten tahtoneet sopeutua joukkoon ja tahtoivat pitää hieman muita varusmiehiä pidempiä
lomia ilman, että ne olivat ansaittuja.
Tällaisiin henkilöihin pyrittiin vaikuttamaan yksilöllisesti siten, että nuori mies
tajusi, että hänestä huolehditaan. Yhdessäkin tapauksessa opettajakoulutuksen
siviilissä saanut ryhmänjohtaja nimettiin valvomaan nuorta, jolla tuo oppivelvollisuuden sisältö oli jäänyt vajaaksi. Kotiutuessaan tämä erikoisopetuksen
kohteena oleva henkilö kävi kädestä pitäen kiittämässä saamastaan yksilöllisestä opetuksesta.
Toinen onnistunut tien avaus tapahtui, kun kesäleirin jälkeiseltä kuntoisuuslomalta palannut tykkimies tuli aamulla
ilmoittautumaan luultuaan olleensa luvattomalla vapaalla pari päivää. Tunsin
kyseisen nuoren miehen vapaa-ajan harrastukset ja tiesin lomaa myöntäessäni,
ettei hän kuitenkaan palaa lomatodistukseen merkittynä ajankohtana. Hän
oli omassa tykkiryhmässään ollut koko
viisiviikkoisen leirin ajan sen todellinen
johtaja ja kaiken lisäksi erinomainen
suuntaaja. Olin myöntänyt hänelle kaksi vuorokautta pidemmän loman, jonka aika oli vain vääpelin ja päivystäjän
tiedossa. Sankarin tullessa ilmoittautumaan oletetun rötöksen tiimoilta, onnittelin häntä siitä, että hän oli kerrankin palannut lomalta ajoissa. Esitettyäni
toivomuksen, että loppu palvelusaikakin
sujuisi vastaavalla tavalla, sain lupauksen ja näin myös kävi. Olimme ilmeisesti samalla aaltopituudella ja mies tajusi
oman parhaansa – viimeinkin.
Nämä ovat vain esimerkkejä niistä tuhansista tapauksista, joilla omalla pieneltä osalla autettiin syrjäytymisvaarassa tai
kaidalta tieltä poikkeamassa olevia palaamaan oikeille raiteille.
Silloin koulutuksessa ei ollut aivan
niin paljoa ohjeistusta. Tehtiin ensin ne
perusasiat, joilla mies saatiin oppimaan
yhteisön perussäännöt. Sen jälkeen keskityttiin oleelliseen eli sodan ajan joukon yksilön, ryhmän, jaoksen ja patterin
tehtävien opetteluun ja harjoitteluun.
Loppuhuipennus oli aina tykistöleiri
Rovajärvellä ja sen jälkeen yhteistoimintaharjoitus jossakin Etelä- tai Länsi-Suo-

messa, missä harjoiteltiin jalkaväen tukemista. Mikä on muuttunut?
Yksikön päällikkö istuu nykyisin toimistossaan keskittyen niihin satoihin
määräyksiin, jotka on osattava, jotta
kaikki koulutus sujuu pykälien mukaan.
Kouluttajia perusyksikössä on niin vähän, ettei ole toiveitakaan siitä, että he
oppisivat tuntemaan satapäisen lauman
puolen vuoden koulutusajan kuluessa.
Jos joku ei opi säädetyn ajan kuluessa,
hän jää auttamatta rannalle.
Jos tästä menetelmästä halutaan kaivella hyviä puolia, ainoa lienee se, että sodan ajan joukkoihin sijoitetaan vain niitä,
jotka osaavat tehtävänsä perusteet ainakin
tyydyttävästi. Muuta ei sitten olekaan,
mutta onhan päätehtävä hoidettu.
Säästöjen seuraukset yhdistettynä yhteiskunnan taloudelliseen taantumaan
ovat omiaan saattamaan muutenkin vähäosaiset entistä vaikeampaan asemaan.
Kotona ja kouluissa ei ehditä puuttua
riittävän ajoissa yksittäisen oppilaan
murheisiin. Kotona syynä saattaa olla
kiire vanhempien oman uran kanssa, johon on tullut haitaksi lapsi-nimisiä häiriötekijöitä. Koulussa murheena ovat
resurssien puutteet, joiden seurauksena
opetusryhmäkoot kasvavat niin, ettei
massasta poikkeavia ehditä ottaa riittävästi huomioon. Lahjakkaammat kärsivät liian hitaasti etenevästä opetuksesta
ja se toinen ääripää jää jälkeen. Tukiopetuksen vähäisyys tai koulukuraattorien
ja terveydenhoitajien määrän vähäisyys
suhteessa oppilasmäärään ovat seurausta
taloudellisten resurssien puutteesta.
Varusmiespalveluksen suorittaa kohta
vain 60 % ikäluokasta, koska on kannattamatonta ottaa palvelukseen nuoria,
jotka eivät sopeudu joukkoon riittävän
nopeasti. Siinä se koulutusvahvuuden
pienenemisen syy on, ei siinä, että ikäluokat olisivat merkittävästi pienempiä.
Ei ole enää varaa ottaa varusmiespalvelukseen sellaisia nuoria, jotka vaativat
erityiskohtelua. Polkupyörämekaanikon
apulaisen paikkoja ei ole enää. Kaikkien
pitää olla sijoituskelpoisia sa-joukkoon.
Näillä säästötoimilla saamme aikaan
lisää syrjäytyneitä ja lisää isompia ja pienempiä katastrofeja.
Pitäisikö meidän avata silmämme
omalle ahneudellemme ja miettiä, mistä voisimme luopua, jotta nuorillamme
olisi parempi tulevaisuus?
Pitääkö vanhat ja toimivat järjestelmät
todella romuttaa vain uudistamisen vuoksi, vai olisiko parempi pitäytyä niissä?
Vai onko jo liian myöhäistä?
Matti Soini
Aluepäällikkö
MPK
Ilmapuolustuspiirin
Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi

• päivän aikana kunnostetaan
Pirkkalassa ampumaratoja Satakunnan Lennoston ohjeistuksella
4.5. Kartat ja koordinaaƟt, Pirkkala
• kurssilla käsitellään erilaisia
karƩoja ja koordinaaƟstoja
4.5. Reserviläisjohtaja 1 osa 2,
Lakiala
• kurssilla jatketaan puolustusvoimien johtajakoulutuksessa käytössä olevan Syväjohtamisen
harjoiƩelua
• mukaan voi tulla vaikka ei ole
ollut osalla 1
11.5. Naisten itsepuolustuskurssi, Pirkkala
• kurssilla opetellaan perusteet
selviytyä uhkaavissa Ɵlanteissa
8.6. Kesäyön marssi, Pirkkala
(www.kesayonmarssi.fi)
• kaikille yhteinen marssitapahtuma
• marssireiƟt 6 km, 12 km, 23 km
ja 38 km
• mukaan voi tulla yksin, perheen
kanssa, kaveriporukassa tai
joukkueella
• 15.6. Reserviläisjohtaja 2, Lakiala
• päivän aikana harjoitellaan ratkaisemaan ongelmaƟlanteita

M/S PIRKANMAAN KURSSEJA
17. - 19.5. MINNA 2013 Harjoitus, Gyltö

• Johdon yhteisharjoitus
• Huollon yhteisharjoitus
• Käytännön merenkulku- kurssi,
kaikille avoin
• Merenkulku, Maaliajotoiminta
ja pelastautuminen
• Merenkulku, merikuljetukset
• Meripuolustuksen jatkokurssi
• Rannikkojoukkojen toiminta
• Selviytyminen saaristossa
• VarƟotoiminnanperusteet
• Veneilytaidot naisille
• Väylävalvonta
Tiedot järjesteƩävistä kursseista ovat lueƩavissa interneƟssä
MPK:n meripuolustuspiirin sivuilla, kohdassa: kurssitarjonta.
LisäƟetoa MPK:n
koulutustarjonta-sivuilta
www.mpk.fi
Tervetuloa mukaan.
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Kannen valokuva
Raimo Ojalan
Ilmavoimien Soittokunta esiintyi
piirien kevätkokoustapahtumassa Viljakkalassa.
Painos
7.500 kpl

Helmikuun neljäs päivä 2013 klo 14, tulossa hyvä esitelmä ja mieltä virkistävää ajatustenvaihtoa.

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Matti Kauhanen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Jari Lindell
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
pirkanviesti@gmail.com
Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Aineistoasioissa
Sirkka Ojala, 050 3688 460
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2013:
nro
3
4
5

aineisto
6.6.
9.9.
27.11.

ilmestyy
4.7.
10.10.
30.12.

Yhteisellä asialla
Vasta vuosituhannen taitteessa
vanhuuseläkkeelle siirtyessäni
pysähdyin ajattelemaan, mitä vapaaehtoinen maanpuolustustyö
itse asiassa sisälsi. Oliko vapaaehtoiseksi maanpuolustustyöksi
määritelty toiminta muutaman
hienosti harmaantuneen herrasmiehen kokoontumisia ja järjestöbyrokratian pyörittämistä.
Enää ei kerhon lentopallojoukkue osallistunut puulaakisarjaan, tiistailenkit olivat siirtyneet
suunnistusseurojen toimintaan,
ampumatoiminta oli muutaman harvan harrastajan varassa. Tuhatjäsenisen yhdistyksen
vuosikokoukseen osallistui vain
muutama alle kuusikymppinen.
Aktiviteetit toiminnan osalta
tuntuivat jääneen kerhon senioriryhmän osalle. Koko Pirkanmaan yhteinen reserviläistiedottaminen lepäsi Pirkan Viestin
varassa.

Jouduin joskus viime vuosikymmenellä kahvipöytään varttuneemman puolitutun naisjoukon kanssa Väinölänkadun
keittiössä. Keskustelimme Tamrun toiminnasta. Nämä kakki
jo yli kuusikymppiset ladyt toivat selkeästi esille sen, että heilläkin on osansa vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä, vaikka
sitä ei aina huomata mainitakaan.
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry perustettiin
vuonna 1954. Silloin elettiin
majanrakennuksen
jälkeistä
toimeliaisuuden aikaa. Majatoiminnan perustason pyörittämisen kannalta naisten
osuus oli keskeistä. Yhdistykseen saa edelleenkin liittyä jokainen vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostunut
15 vuotta täyttänyt nainen.
Toiminnan tarkoituksena on

naisten maanpuolustustahdon,
-tiedon ja -taidon sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen.
TRUN kilta ry syntyi Vappu Eskolan siipien suojassa
omaksi keskustelu ja innovointiryhmäksi, joka ei enää
pääsääntöisesti arvostanut vapaaehtoisen maanpuolustustyön jotos- ja ampumatoimintaa, mutta jolla oli selkeä
mielipide ja huoli siitä, mikä
merkitys on isänmaallisuudella ja kansallisella itsenäisyydellä. Kilta-naiset ovat ainakin osin senioriupseerien kera
toiminnassa olleita leskiä. Leskien elämäntilanteen unohtaminen on ollut karkea laiminlyönti senioriryhmältä. Pirkan
Viestin tulokin on loppunut.
Asia korjataan välittömästi.
Toimisto ottaa vastaan sähköposti- ja Itella-osoitteita!

Jokainen Kiltanainen on
Matriarkka, jonka ajatuksia
kuunnellaan, jonka kannanotot säilyvät sukupolvien ketjussa ”isältä pojalle”. Vapaaehtoisen
maapuolustustyön
perussarkaa.
Vuosikymmen sitten kirjoitin
pikku jutun kiltanaisista. ”Piirin tiedotuslehti ei ole kahvikerhojen esittelyfoorumi”, sain
vastaukseksi, kun kysyin, miksei
palstatilaa riittänyt. Sama keskeinen vaikuttaja esiintyi samassa numerossa neljässä eri kuvassa. Hihan puuttuminen kuvasta
olisi tehnyt kuvasta torson.
TRUN kiltanaisten joukolla ei ole puheenjohtajaa, asiat
hoidetaan porukalla, kahvirahat kerätään kolehtina ja aina
joku on valmis esittelemään leivontataitojaan. Joka kuun ensimmäisenä maanantaina kello
14.00 kokoonnutaan Väinölänkadulle. Ohjelmassa on aina
alustus tai esitelmä tai voidaan
tehdä laitosvierailu puolustuslaitoksen, elinkeinoelämän yksikköön tai kulttuurikohteeseen.
Lupaukseni
Kilta-artikkelista on vuosien kuluessa tullut minua vastaan: ” Ethän sinä kirjoittanutkaan
meistä! ” Kävin tänä vuonna
helmikuussa kuvaamassa Väinölänkadun
kokoontumista. Vertasin kuvaa kahdeksan
vuotta aikaisemmin otettuun.
Samat kasvot, jokunen uusi,
mutta ikääntymistä ei ollut havaittavissa. Juuri tällaisissa sidosryhmissä,
järjestöelämän
soluissa, pyyteettömissä toimintaryhmissä sisäistyy vapaaehtoisen maanpuolustustyön
merkitys ja vaikutus tehokkaimmillaan.
Uskoo ainakin
Erkki Aaltonen

uutisia!
Islannin ilmavalvonnan hyödyt olemattomat
Reserviläisliitto vastustaa Islannin ilmavalvontaan osallistumista Niukat puolustusmäärärahat tulee ensisijaisesti
suunnata kotimaan puolustukseen.
- Reserviläisliiton mielestä
Suomen ei tule Islannin operaatioon osallistua. Islannin
ilmatilassa poltettu kerosiini
ei tuo lisäarvoa puolustuksellemme vaan syö jo ennestään
niukkoja puolustusmäärärahojamme. Hyödyt ilmavalvontaan osallistumisesta sii-

hen käytettyihin resursseihin
nähden olisivat olemattomia,
sanoo liiton puheenjohtaja
Mikko Savola.
Reserviläisliiton
mielestä
puolustusvoimien pienenevät
resurssit tulee ensisijaisesti kohdistaa kotimaan puolustuksen
järjestämiseen. Tärkeintä olisi suunnata lisää voimavaroja
kertausharjoituskoulutukseen.
Kuluvana vuonna kertausharjoituksiin osallistuu noin 5.000
reserviläistä, joka on murto-osa
todellisesta tarpeesta. Puolus-

tusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuus on tällä hetkellä
350.000 henkilöä, joista yli 96
prosenttia on vasta valmiutta
kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä.
- Ilman kertausharjoituksia
reservin osaaminen rapautuu ja
puolustuskykymme laskee, varoittaa Savola.
Reserviläisliiton maaliskuussa tehdyn jäsenkysely mukaan
liiton jäsenistö kannattaa pohjoismaisen puolustusyhteistyön
lisäämistä mutta ei ehdoitta.

- Yhteistyö ei kuitenkaan
voi olla yksipuolista vaan sen
tulee hyödyttää kaikkia osapuolia. Yhteispohjoismainen
ilmavalvonta Islannissa ei täytä tätä ehtoa, sillä Islannilla
ei ole omia puolustusvoimia,
Savola toteaa
Tästä huolimatta Ulko- ja
turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasi eilen, että
Suomi osallistuu ensi vuonna
Islannin ilmavalvontaan. Lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee Eduskunta.

Maavoimat selvittää BMP-2rynnäkköpanssarivaunujen uudenaikaistamista
Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta on allekirjoittanut puolustusministeriön valtuuttamana sopimukset
BMP-2-rynnäkköpanssarivaunun uudenaikaistamisesta
kahden suomalaisen yrityksen

kanssa. Conlog Oy ja Oricopa
Oy modernisoivat kumpikin
yhden BMP-2 -rynnäkköpanssarivaunun puolustusvoimien
testattavaksi. Sopimusten arvonlisäverollinen yhteisarvo on
4,2 miljoonaa euroa.

Uudistetussa BMP-2 rynnäkköpanssarivaunussa on muun
muassa nykyaikaiset ampujan ja
ajajan pimeänäkölaitteistot sekä
parannettu häivesuoja. Hankintasopimuksissa on lisähankintavaraukset uudenaikaistettujen BMP-2

-rynnäkköpanssarivaunujen sarjahankinnasta, jolla hankitaan
enintään runsaan sadan BMP2-vaunun uudenaikaistaminen
ja luodaan niille huoltokyky ja
niiden elinjaksoa voidaan jatkaa
2030 -luvulle asti.
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Ollaanko uskottavia?

Kesää kohti

Puolustusvoimien säästöjen myötä on
noussut esiin kysymys puolustuksemme uskottavuudesta. Ei riitä, että puolustusvoimamme ovat omasta mielestämme uskottavat, myös muiden
maiden mielestä meidän tulee olla kyvykkäitä tarpeen tullen puolustamaan
maatamme.
Viime aikoina on eräällä kaukaisella valtiolla ollut ongelmia uskottavan
hyökkäyksensä kanssa. Tässä toteutuu
se, että jos emme ole toimissamme uskottavia, meitä ei oteta vakavasti.
Meidän reserviläistenkin täytyy
miettiä uskottavuuttamme. Onko valmiutemme sellainen, että meidät koetaan uskottavana kouluttajana reserviläisille. Pitääkö puolustusvoimat meitä
varteenotettavana kumppanina, ja on
valmis tukemaan toimintaamme.
Näkyvin osa toimintaamme painottuu henkiselle puolelle, kuten maanpuolustusjuhlat, joulutulet, jouluvartiot, veteraanikeräys yms. Mikäli
edellä mainitut tapahtumat ovat näkyvin osa toimintaamme, ei pidä odottaa, että juuri varusmiespalveluksesta
kotiutunut hakeutuisi yhdistyksiimme. Meille reserviläistoiminnan veteraaneille edellä mainitut tapahtumat
ovat paljolti sitä mitä toiminnalta odotammekin.

Maaliskuun ensimmäinen viikkoni vierähti Alueellisella maanpuolustuskurssilla Murikka-opiston viihtyisässä miljöössä. Kurssikutsua olin odotellut jo
muutamana vuonna, joten viikko oli
mieluisa. Opiskeluviikon lomassa pääsin hyvin irtautumaan omista arkirutiineistani, mutta kamera kulki kuitenkin
salamatkustajana repussani myös Murikkaan. Opiskelun lomassa syntyikin
kuvakooste viikon tapahtumista ja vielä on edessä kurssikavereilleni antamani lupauksen täyttäminen, nimittäin
10-kurssin kurssijulkaisun kasaaminen.
Kesää kohti mennään nyt vauhdilla,
sillä työpaikallani Museo Militariassa
valmistaudutaan parhaillaan, kolmen
aselajin museon virallisiin avajaisiin.
Kutsuvieraslistoja kirjoitellessa onkin
kulunut jo useampi tovi ja järjestelyä
riittää varmasti ihan viime hetkiin asti.
18. toukokuuta avautuu museon uusittu perusnäyttely kaikelle kansalle museolla vietettävän avoimien ovien päivän
merkeissä. Tiedossa on museokierroksien lisäksi monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille ja myös Tykkimiehet ry:n uusin
elokuva Vaikea aika saa ensiesityksensä.
Tarkempia tietoja yleisötapahtumasta
löydät toukokuun alussa Museo Militarian verkkosivustolta.
Aika iso muutos on tapahtunut
tälle tutulle piirilehdellemme, sillä
lehden koon muutoksen lisäksi myös

Kun haluamme yhdistyksiin nuoria sijoitettuja reserviläisiä, on jatkossa
panostettava enemmän kenttäkelpoisuutta kohottaviin ja toiminnallisiin
tapahtumiin. Nuorten suosima toiminta tapahtuu paljolti yleisöltä piilossa, ampumaradoilla ja metsissä. Näistä
kertovia juttuja olisi saatava lisää esim.
Pirkan Viestiin ja nettisivuillemme.
Esimerkiksi SRA ammunnasta voidaan kehittää monipuolista ampumataitoa kehittävä jokamiehenlaji, jossa
pääpaino on erilaisten aseiden oikeanlaisella käsittelyllä. Lisäksi pitää kehittää uusia nuoria kiinnostavia ja kenttäkelpoisuutta kehittäviä lajeja esim.
värikuula aseilla toteutettu leikkimielinen taisto.
Toimintaa järjestäessämme pitää
katsoa sitä myös ulkopuolisen silmin.
Voiko tapahtumaa ylpeänä esitellä uusillekin jäsenille. Vuosia samoja tapahtumia järjestäessämme helposti unohdamme, että tapahtuma pitää olla
myös ensikertalaisen kannalta kiinnostava ja herättää halun osallistua jatkossakin.
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää,
nähdään vaikkapa Kesäyön marssilla tai reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailuissa.

uutisia!

lehden taittaja ja painokin on vaihtunut. Loppuvuodesta 2012 lehden
kustantaja Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry päätti seitsemän vuoden tauon jälkeen kilpailuttaa lehden taiton ja samalla myös
painon. Kilpailutuksen tuloksena
lehden taitto siirtyi Poriin pitkän
kokemuksen omaavan ja osaavan
Maj-Lis Krouvin käsiin ja lehden
painaminen annettiin Lehtiseppien
hoidettavaksi.
Nyt on siis lehtemme uusi pohja luotuna, mutta ulkoasu sen sijaan
elää edelleen. Rakentavia kehitysideoita otammekin tiedotustoimikunnassa
mielellämme vastaan. Lehti ei nimittäin synny ilman teitä vapaaehtoisia
materiaalin tuottajia, joten kiitos siitä työpanoksesta jonka annatte tämän
piirilehtemme hyväksi. Teitä kaikki
tarvitaan myös jatkossa.
Tästä lehdestä on otettu 800 kappaleen lisäpainos ja se jaetaan Pirkkalassa Kesäyön marssiin osallistuvien
marssijoiden marssikasseihin. Näin
siis Pirkanmaalainen maanpuolustustahtomme leviää taas laajemmalle ja
uusia jäseniäkin saattaa yhdistyksille
ilmaantua.
Nautitaan keväästä: Vesisateesta,
valosta, lintujen laulusta ja luonnon
heräämisestä.

uutisia!

RUL:n puheenjohtajakisa alkoi

Puolustusvoimauudistus jatkuu
suunnitellusti

Suomen Reserviupseeriliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi on tarjolla jälleen pirkanmaalainen ehdokas. Tampereen Reserviupseereista lähtöisin ja
porvoolaistunut tykistön luutnantti
Pinja Hellman pyrkii liiton johtajaksi Mika Hannulan jälkeen. Hellman
ilmoitti asiasta RUL:n liittovaltuuston
kokouksessa 20. huhtikuuta. Hellman
on tällä hetkellä liittovaltuuston varapuheenjohtaja ja ensimmäinen nainen
RUL:n historiassa järjestön puheenjohtajistossa.
Jo aikaisemmin RUL:n puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut liiton 1.

Puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun toinen vaihe on päättynyt suunnitellusti. Toisen vaiheen
suunnittelussa ovat toteutuneet hyvän
työnantajan periaatteet. Suunnittelussa on huolehdittu yhdenmukaisista
käytännöistä, avoimuudesta ja tasapuolisuudesta. Suunnittelua on tehty
hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Suunnittelussa
on
noudatettu
PLM:n ohjauskirjeen keskeisiä periaatteita, joita ovat muun muassa kriittisen osaamisen säilyttäminen, sodan
ajan vaatimusten huomioiminen ja
asevelvollisten kouluttajamäärän lisääminen.
Tähän mennessä puolustusvoimi-

varapuheenjohtaja, kapteeni Mikko
Halkilahti Salosta.
RUL:n puheenjohtajaksi voi tulla
vielä lisääkin ehdokkaita ennen marraskuun Oulun liittokokousta, jossa
puheenjohtaja valitaan seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi. Liiton nykyinen puheenjohtaja, professori, majuri Mika Hannula on ilmoittanut
ettei ole käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa seuraavan kerran. Liittokokoukseen mennessä Hannula on
johtanut liittoa kaksi puheenjohtajakautta eli 6 vuotta.

Mouhijärven ilmataistelu oli osa
kotikontujemme talvisotaa

en henkilöstöä on sijoitettu tehtäviin
noin 12 000 ja avoimia tehtäviä on tällä hetkellä noin 300.
Tällä hetkellä muutoksen kohteena on noin 750 henkilöä. Heistä noin
250 tulee eläköitymään vuoteen 2015
mennessä. Noin 500 henkilöä tullaan
määrittämään huhtikuun kuluessa irtisanomisuhanalaisiksi. Heidän osalta
jatketaan käytössä olevia tukimuotoja.
Hakeutuminen avoimiin ja avautuviin
tehtäviin jatkuu kaiken aikaa.
Puolustusvoimat käynnistää kesäkuussa mahdolliset irtisanomiset niiden henkilöiden osalta, joiden tehtävät lakkaavat vuoden 2013 lopussa.
Toimenpiteet koskevat todennäköisesti muutamia kymmeniä henkilöitä.

Alueviestin toimitus
Mouhijärven ilmatilassa käytiin 20.
helmikuuta 1940 taistelu, jossa vääpeli Leo Rautakorpi ja ylikersantti Lauri Nissinen ampuivat alas
vihollisen pommikoneen. Ilmataistelun muistolaatta paljastettiin talvisodan päättymisen muistopäivänä.
Laatta sijaitsee metsäalueella Mouhijärven Mierolassa, jossa se on kiinnitetty

Pirkan Viesti 2

2013

siirtolohkareeseen. Neuvostovenäläisen pommikoneen tarkka putoamispaikka on 120 metrin päässä kiveltä.
Muistolaatalla kunniaa tekivät mouhijärveläiset veteraani-, reserviläis- ja
kansalaisjärjestöt sekä Vapaussodan ja
itsenäisyyden Perinneyhdistys Sastamala ry.

www.pirkanviesti.fi aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistyksen puheenjohtaja eversti Pentti
Väänänen.

Iltakirkon yleisöä.

Kirkkoilta Tampereen Tuomiokirkossa
Talvisodan päättymisen muistopäivänä
13.3.2013

Mieskuoro Kelot johtajanaan Lasse Kautto.

Kauniin ja aurinkoisen pakkaspäivän hämärtyessä iltaan kerääntyi sankka
joukko Tampereen Tuomikirkkoon hartain mielin muistamaan 73 vuotta sitten
päättynyttä Talvisotaa. Tilaisuuden järjestivät Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry.
KUVAT: JORMA HAUTALA

Ohjelma oli arvokkaan tilaisuuden mukainen.
Pirkanmaan musiikkiopiston vaskiyhtye johtajanaan Tanja Karjalainen soitti alkajaisiksi Jean Sibeliuksen kauniin Andante festivon.
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistyksen puheenjohtaja eversti Pentti Väänänen muisteli
tervehdyssanoissaan miten hajotetun ja revityn
kaltaiset olivat tunnelmat Talvisodan päättyessä. Monet perheet olivat yksin vailla huoltajaa.
Talvisodassa suomalaisia kaatui tai katosi noin
27 000, haavoittui noin 44 000 ja n. 430 000
kansalaisista joutui jättämään kotinsa. Jumalaan luottaen ja lähimmäisistä välittäen koettiin tästä kaikesta selvitä.
Korkeatasoinen Eternitas-kuoro johtajanaan
Reija Mattson esitti Fagertunin Kyrien, Monkin Oi Herra luoksein jää jo ilta on ja Sibeliuksen Soi kunniaksi Luojan. Pirkanmaan musiikkiopiston vaskiyhtye soitti kaksi G.F. Händelin
sävellystä Vesimusiikki, osa 2:n ja Arioson. Juhlasaarnan piti emerituskenttäpiispa Hannu Nis-

kanen. Hänen aiheenaan oli 13.3.1940 teksti.
Ohjelman parasta antia oli komea Mieskuoro Kelon esitykset. Lasse Kauton johdolla he
esittivät Kalervo Hämäläisen Kodin vartijat,
Taneli Kuusiston Suomalaisen rukouksen ja
Sibeliuksen Finlandian. Kolehdin sotiemme
veteraanien ja kaatuneitten omaisten hengelliseen työhän keräsivät reippaat partiolippukunta Näsin Tytöt. Juhlallinen tilaisuus päättyi rovasti Esa Eerolan pitämään päätösliturgiaan.
Tilaisuuden jälkeen poistuimme jo pimentyneeseen pakkasiltaan kertaillen puheiden sanomaa ja kauniita musiikkiesityksiä. Mieli oli
täynnä kiitollisuutta niitä miehiä ja naisia kohtaan, jotka Tavisodan vaikeissa oloissa vajavaisin
varustein, melkein paljain käsin puolustautuivat
moninkertaista valloittajaa vastaan. Talvisodan
jälkeen tehty välirauha oli suuri pettymys ja se
koettiin kertakaikkisena vääryytenä.
Jorma Hautala

Eternitas-kuoro johtajanaan Reija Mattson.

Pirkanmaan musiikkiopiston vaskiyhtye johtajanaan Tanja Karjalainen.

”Tuli lakkaa” -muistotilaisuus järjestettiin Hämeenkyrön kirkossa 13.3. klo 11.00.
Talvisota päättyi samana päivänä samaan aikaan 73 vuotta sitten.
Kuvassa pastori Anu Leminen
siunaa sankaripatsaalle laskettavan seppeleen. Seppelettä kannattelee sotainvalidien puheenjohtaja Jouko Hannu. Seppelettä oli
laskemassa sankaripatsaalle Hannun kanssa Kaatuneiden omaisten
puheenjohtaja Veikko Tuominen,
kuvassa selin vasemmalla. Tilaisuuden lippu-upseerina toimi aliupseeriyhdistyksen puheenjohtaja Ari
Lehtonen, kuvassa oikealla.
Järjestöliput poistuvat tilaisuudesta järjestyksessä; sotainvalidien lippu kantajana Esa Koivunen,
sotaveteraanien lippu kantajana
Juhani Ahola, reserviupseerien
lippu kantajana Pekka Hakala, reservialiupseerien lippu kantajana
Jorma Heikkinen.
Taustalla näkyy tilaisuutta kunnioittamaan tullut runsaslukuinen
yleisö kirpeässä ja tuulisessa pakkassäässä.
KUVAT: ARI PAUKKUNEN

Kunniavartiossa sankaripatsaalla
olivat Satakunnan Lennostossa sotilaspoliiseina palvelleet kers Katariina
Rantanen vasemmalla ja lentosotamies Anni Paukkunen.
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KEVÄÄN PARHAAT
JOTOKSET KÄYTETTÄVISSÄSI!

Toimintaa yhdistyksissä!

10.–11.05. KEVÄTYÖN KOUKKAUS, LAVAJÄRVEN SUUNNALLA
Jotoskausi Pirkanmaalla alkaa perinteisesti Kevätyön
Koukkauksella. Partion koko
on 2-4 jotostelijaa. Matka ei
ole pitkä, mutta tehtävät hyviä. Kannettava tavaramäärä

on minimissään, joten jollei halua kantaa putkirinkkaa
niin reppunyssykkäkin käy,
tai jopa päiväreppu, jos haluaa laiskotella ja jättää makuupussin ja majoitteen jär-

jestäjien autokyyditykseen
yöpymispaikalle. KYK kiertää länsipuolen maakunnassa
kokeneitten jotostelijoitten
kotikonnuilla, tänä vuonna
Lavajärvellä.

25.–26.05. HAGELLUS (JOTOS), OSATTU ORIVESI.
Hagellus on kolmesta piirien
alueen vuosittaisista jotoksista nuorin, mutta sekin on silti
alkanut jo 1980-luvun lopulla.
Ei pidä pelästyä järjestävää organisaatiota, tämä ei ole juoksukilpailu. Matka ei ole pahan
pitkä, mutta tehtävät ovat sissimäisen visaisia, joten täysiä pisteitä ei hevillä heru. Tosi sissit

eivät teitä käytä, joten kannattaa
omata jonkinlainen suunnistustaito. Rasteilla kaikenlaisiin laadukkaisiin yllätyksiin kannattaa,
heh heh, varautua. Myös ammuntaa ja tiedustelua on todennäköisesti tiedossa. Partion koko
on yleensä 2-3 jotostelijaa, saattaa vaihdella vuosittain pelikuvion mukaan.

Perinteisesti lähtö ja maali ovat Osatun kämpällä, joka
on Kaanaan lentokentän itäpuolella juuri ja juuri Oriveden puolella.
Virallinen jotoskutsu löytyy
seittisivulta:
http://yritys.soon.i/~
tpo03456/kilta/hageli/

makuasia. Sitten vaan ukot autoon ja kohti Osattua. Tavataan
kämpällä viimeistään lauantaina klo 09.00. Ajo-ohje netissä.
Kilpailu on avoin myös killan ulkopuolisille reserviläisille. Osallistumismaksu vaivaiset
20 €/henk. (myös järjestäjät).
Jälki-ilmoittautumiset 06.05.

jälkeen 30 €/henk. Tarkistakaa myös omat vakuutuksenne ennen reissua. Luvassa on
villiä menoa ja vaarallisia tilanteita läpi yön. Sunnuntaina
tarjoamme lämpimät sapuskat
ja kuuman saunan erämaalammen rannassa.

Tampereen Seudun Reserviläisnaisia oli pitämässä lukupiiriä Koukkuniemen vanhainkodilla. Paitsi että kuuntelijat saivat nauttia kerrotusta
Tampereen historiasta, niin myös lukijat saivat elää mukana asukkaiden omia kokemuksia Tampereen historiasta.

HAGELLUS XXIV
Muodostakaa 2-3 hengen partio, antakaa sille naseva nimi
ja päättäkää kuka on johtaja.
Ilmoittautukaa 06.05. mennessä. Ilmoittautumisohje netissä. Pistäkää selkään se varustus, jonka sissi tarvitsee yhden
yön jotoksella. Asetta ei tarvitse ottaa mukaan. Teltta on

14.–16.06. SUVIYÖN JOTOS IKAALISISSA
Piirien alueen vanhin ja perinteisin jotos, SE jotos. Matkana
noin 15 km ja partion kokona 2-4 henkilöä, tämäkin voi
vaihdella vuosittain. Partiokohtaiset tavarat ovat perinteisen jotoksen mukaisia: majoi-

te, muonanvalmistusvarusteet,
ea-tarvikkeita, kirves ja saha.
Tehtävät ovat laidasta laitaan,
hupiakaan unohtamatta. Tänä
vuonna järjestäjänä on "Jyllin
Militia" (viimevuotisten KYKja PSJ-jotosten voittajaporuk-

ka), eli velmua sotilaallisuutta
tuskin puuttuu tehtävistä.
Lisätietoja: Jussi Luomahaara,
puh. 050 348 0969.

Vapepa tiedottaa
Tampereen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
jalkaetsijöillä oli vuonna 2012 13 etsintää ja
5 jatkopäivää, sekä 6 hälytystä ja 2 esihälytystä. Erilaisia kursseja järjestettiin 7.
Vuoden 2013 aikana siirrytään käyttämään
SARMS-järjestelmää hälytysten välittämisessä vapaaehtoisille (tekstiviesti ja soittorobotti). Kunkin jäsenjärjestön hälytysryhmä
ohjeistaa omaa väkeään tässä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Lähimmäisen apuna, viranomaisen tukena.
LISÄTIETOJA:
Tamperelaisten ressujen Vapepaosastosta: Risto Kallio, puh. 0400
948790 tai Tero Ahtee, tensu@cs.tut.ﬁ.
www.vapepa.ﬁ

Juupajoen reserviläiset laskivat seppeleen 13.3. Juupajoen sankarihaudoille. Laskijana yhdistyksen sihteeri Anne Salonen, kunniavartiossa Jukka Tuomaala (oik.) ja Kalevi Kivistö.

Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry.

KevätYönKoukkaus 2013
Heinälammin laavu
Tervetuloa Kevätyön Koukkaukselle 10.-11.05. 2013!
Luvassa on sotilaallispainotteista maastoliikuntaa
sekä tietojen ja taitojen esiinkaivamista aivojen
harmaalta alueelta.
1. Osallistuminen ei vaadi erityisosaamista sotilastaitojen ja suunnistuksen osalta.
2. Liikutaan pääosin 2-henkisin partioin.
3. Varustus: Sopiva valellusasu, kompassi, puukko, tulitikut, vesipullo, ensiside, yöpymisvarusteet, jätesäkki, karttasuoja, muistiinpanovälineet. Lisäksi evästä ja vaihtovaatetta oman mielen
mukaisesti. Saunavarusteet eri kassiin, joka jää lähtöpaikalle.

Lisää vapaaehtoisia etsijöitä kaivataan
aina mukaan.

Viranomaisilla on kasvavaa mielenkiintoa
lohkoetsintää eli MSO-etsintämenetelmiä
(Managing Search Operations, "Missä Sinä
Olet") kohtaan.

4. Lähtö perjantaina alkaen klo 18.00 Heinälammin laavulta.
Opastus Kyrönlahdentieltä, kartta osoitteesta www.lavares.com

OTA YHTEYTTÄ !
Vapaaehtoisia ei ole koskaan liikaa.

5. Kotiuttaminen lauantaina puolenpäivän aikoihin.

Vapepan Tampereen paikallistoimikunnan
20-vuotishistoriikki löytyy pdf-tiedostona
www.vapepatampere.ﬁ-sivuilta.

Hämeen Vapepa toimii hädässä olevan ihmisen avuksi viranomaisten apuna. Yhteistyökykyinen, koulutettu, järjestäytynyt,
vapaaehtoinen kansalaistoiminta on suurin
voimavaramme. Pidetään siitä huolta.

Muista pitää valmiuttasi yllä. Ilman harjoittelua tai osallistumista etsintöihin tuntuma ei
säily.

näköislehti: www.pirkanviesti.fi
Pirkan Viesti 2

2013

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen ja
tiedustelut:
Juhani Saarela
p. 050 68150
nuottasaari@wippies.ﬁ
PS.
Vain eläimet juoksevat metsässä!

aineisto: pirkanviesti@gmail.com

Ajo ohje: Ylöjärveltä pohjoiseen Uusi-Kuruntie, th vasempaan
Kyrönlahdentie, th oikealle Heinälammintie, th vasempaan Harjumäentie joka päättyy lähtöpaikalle.
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Alueellisella maanpuolustuskurssilla

tutustuttiin laajasti valtakunnan
kokonaisturvallisuuteen
Alueellinen maanpuolustuskurssi LSSAVI 10/2013 järjestettiin 4. - 8.3. Tampereen
Teiskossa sijaitsevalla, Murikka-opistolla. Opiston tilat ja kaunis ympäristö loivat
onnistuneet puitteet kurssille ja opiskelijoiden verkottumiselle niin luennoilla kun
vapaa-ajallankin. Nälkä ei myöskään päässyt yllättämään, sillä opiston ravintolalle
voisi myöntää vaikka parikin Michelin-tähteä.
KUVAT: SIRKKA OJALA

Kurssille kutsuttiin tänä vuonna yli seitsemänkymmentä opiskelijaa, joista 68 vastasi kutsuun myöntävästi.
Kurssilaisten ikäjakauma sekä ammatillinen kirjo oli
laaja, mikä oli pelkästään hyvä asia ja yhteishenki kurssilla olikin onnistunut.
Alueelliset maanpuolustuskurssit ovat osa aluehallintovirastojen toimintaa. Aiemmin läänijaon aikaan
kurssien johtajina olivat maaherrat. Teiskossa järjestetyn kurssin johtajina toimivat Länsi-Suomen Aluehallintovirasto sekä Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunta.
Kurssia johtivat, Aluehallintoviraston pelastustoimen ja
varautumisen vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski
ja Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen. Heidän apunaan ja kurssin järjestelijöinä ja puheenjohtajina toimivat Aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Katja Ahola ja Pirkanmaan
aluetoimiston päällikkö komentaja Matti Eskola.
Kurssiviikko alkoi juhlavasti Panssarisoittokunnan
musiikin tahdissa, kenraalimajuri Pertti Salmisen ja
johtaja Tarja Wiikinkosken avauspuheita kuunnellen.
Yksimielisesti ensimmäisen kurssipäivän päättyessä,
ennen Sotilasläänin komentajan iltavastaanottoa valittiin kurssin Olteranniksi Tampereen Yliopiston viestintäpäällikkö Katja Kannonlahti ja Oltermanniksi
SNT-Group Oy/Suomen Nauhatehtaan toimitusjohtaja Juha Koskimäki. He kantoivat vastuunsa mallikkaasti ja tuleva ensimmäinen kurssitapaaminenkin on
jo suunnitteilla.
Viikon ohjelma oli tiivis, mutta hyvin rakennettu. Vaikka pakaralihakset joutuivatkin koville pitkien luentopäivien aikana, oli kurssin anti sen arvoista. Heti kurssiviikon aluksi kenraalimajuri Pertti
Salminen valotti Suomen sotilaspoliittista asemaa
ja maanpuolustuksemme yleisjärjestelyjä ja hallitusneuvos Matti Piispanen palautti mieliin yhteiskunnan turvallisuusstrategian. Viikon aikana kuultiin esitykset niin kunnan, sairaanhoitopiirin, Ylen,
ELY:n kuin poliisin ja pelastuslaitoksenkin valmiudesta ja varautumisesta.
Loppuviikolla päästiin viimein ryhmätöiden pariin ja kurssin viimeisenä päivänä nähtiin myös kurssin oman komediateatterin draamaa, kun perhe Läntisen aamu käynnistyi pirtinpöydän äärellä yllättävin

ELY:n varautumisesta kertonut ELY-keskuksen vs. johtaja Hannu Wirola, sai myös vetääkseen
keskiviikon jumppatuokion.

kääntein nettiyhteyksien ja Facebookinkin pettäessä.
Tämän jälkeen nähtiin kuvitteellisen Pirkanmaan valmiustoimikunnan ensimmäinen tiedotustilaisuus, jossa
kurssilaisista koottu asiantuntijoiden joukko jakoi yhteiskuntaa kohdanneesta häiriötilanteesta tietoa kuvitteellisille median edustajille.
Vaihtelua kurssiviikkoon toivat vierailut Satakunnan
Lennostoon ja Tampereen Sähkölaitokselle sekä huipennuksena upea kurssijuhla, jossa jokainen esiintyvä
ryhmä toi parhaan ja yllättävänkin osaamisensa esiin
musiikin, kilpailujen, runon ja kuvien keinoin.
Sirkka Ojala
Murikka-opisto tarjosi kurssilaisille toimivan ja viihtyisän
ympäristön opiskeluun.

Tampereen Sähkölaitoksella toimitusjohtajat AnttiJussi Halminen ja Tapio Salminen kertoivat varsin kattavasti miten Tampereen sähkölaitos tuottaa ja jakelee
sekä sähköä että kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä
sekä toimittaa kiinteistöille maakaasua. Kiitokseksi Olteranni Katja ja Oltermanni Juha luovuttivat isännille kotiin
viemisiä.
Murikka-opisto tarjosi myös monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.
Ryhmäkuvassa vas.kurssilainen Tietohallintopäällikkö Petri Lehtimäki, kurssilainen Pirkanmaan Reserviläispiirin varapuheenjohtaja Niko Liehu, toim.joht.
Hannu Jokinen, luennoitsija ELY-keskuksen vs. johtaja
Hannu Wirola, kurssilainen ELY –keskuksen yritystutkija Timo Fager , Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö
komentaja Matti Eskola, pelastusylitarkastaja Länsi- ja
Sisä-Suomen AVI Katja Ahola Länsi sekä luennoitsija,
ELY-keskuksen valmiuspäällikköTapio Syrjänen.
Kurssijuhlassa komentaja Matti Eskola sai upean
10-kurssin merkin
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Tampereen Sähkölaitoksella vierailee harvoin yli seitsemänkymmenen
hengen ryhmiä, mutta asia ratkaistiin näppärästi ottamalla myös ruokala käyttöön.

Seppeleenlasku Sankarihaudalla.

47. Sotaveteraaniviikon hienot
päätöstilaisuudet Pälkäneellä
17.3.2013
Juhlallisuudet alkoivat Pälkäneen kirkossa
Jumalanpalveluksella, jonka jälkeen suoritettiin seppeleenlasku Sankarihaudalla. Nuijan
sali täyttyi päätösjuhlassa – yleisön joukossa vielä monta sotiemme veteraania ja lottaa. Lippulaulun jälkeen lausui syksyllä 50
vuotta täyttävän Pälkäneen Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tiililä.
Varpu Ahon kanteleen soiton jälkeen piti
juhlapuheen valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä. Juhlassa esiintyi myös Pälkäneen reserviläisten oma, 20 vuotta laulanut Korsukööri. Yhdessä lauletun Sillanpään marssilaulun
jälkeen esitti Puolustusvoimien tervehdyksen
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen ja Pälkäneen

Kypärät päähän ja luolastoon.

kunnan tervehdyksen Eero Laesterä. Jääkärimarssin soitti ja lauluja säesti Ilmavoimien soittokunta johtajanaan musiikkimajuri Tomi Väisänen. Todella koskettava oli
Korsuköörin ja ohjelman juontajan, Aimo
Kokkolan esittämä Veteraanin Iltahuuto.
Päätössanat lausui Veteraaniliiton varapuheenjohtaja Erkki Heikkilä. Juhla päättyi
Maamme-lauluun. Ruokailu ja juhlan jälkeinen kahvitus hoidettiin talkoilla. Kokonaisuudessaan päivä oli upea. Oli hienoa olla
mukana. Veteraaniyhdistyksen apuna Järjestelyissä ja ohjelmissa oli lähes 50 reserviläistä, sinibarettia ja maanpuolustusnaista.
Vesa Mellavuo

Pirkanmaan valmiustoimikunnan tiedotustilaisuus on alkanut.
Tarja Wiikinkoski ja kurssin päätös.

Juhlajumalanpalvelus Pälkäneen kauniissa kirkossa.

Reserviläisten Korsukööri – 20 vuotta.
Tuomo Tiililä ja Kaarlo Matikainen toivottivat
vieraat tervetulleiksi.

Pirkan Viesti 2
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Upea jääkärien kotiinpaluun

Puolustusministeri Carl Haglund toi puheessaan esiin jääkärien merkittävän roolin Suomen itsenäisyydelle.

95-vuotismuistojuhla Hämeenlinnassa
Jääkärien kotiinpaluun 95-vuotismuistojuhlaa vietettiin Hämeenlinnassa 26. helmikuuta. Paikalle päivää todistamaan
saapui runsas joukko jääkäriperinteen vaalijoita, maanpuolustusväkeä sekä puolustusvoimien, valtiovallan ja kaupungin
edustajia.
Päivä alkoi Hämeenlinnan
Verkatehtaalla uuden jääkärilipun juhlallisella naulaamisella.
Lippuun naulattiin kaikkiaan 27
naulaa ja naulattu lippu luovutettiin säilytettäväksi perinnejoukolle, Hämeen Panssaripataljoonalle.
Jääkärilippuun
ensimmäisen naulan lyöneen puolustusvoimain komentaja kenraali
Ari Puheloisen mukaan lippu symboloi ennen muuta jatkuvuutta ja se kytkee nykypäivän puolustusvoimat juuriinsa.
Kenraali Puheloisen mukaan
puolustusvoimat ei monista uudistuksistaan huolimatta luovu
perinteiden ylläpitämisestä ja
puolustusvoimat toteuttaa jääkärien perinteitä ja arvoja sekä
pitää huolta jääkärilipusta, lupasi kenraali Puheloinen.
Jääkärien sotilaskoulutus alkoi Saksassa Lockstedtin leirillä
syksyllä 1915 ja jatkui aina helmikuulle 1918. Koulutusaikanaan jääkärit osallistuivat myös
keisarillisen Saksan sotatoimiin.
Jääkärit loivat puolustusvoimiemme selkärangan ja heitä palveli sotiemme aikana keskeisissä sotilastehtävissä. Jääkärit
toivat myös mukanaan Saksasta Suomeen Sotilaskotiaatteen.
Jo vuonna 1918 Suomessa toimi
16 samantyyppistä sotilaskotia
kuin Lockstedtin leirillä jääkäreitä palvellut sotilaskoti.
Hämeenlinnan torilla, paraatipuheessaan puolustusmi-

nisteri Carl Haglund sanoi
jääkärien roolin maamme itsenäisyydelle olleen merkittävä ja
heidän työnsä on laajalti tunnettua ja tunnustettua. Ajatus
itsenäisestä ja vapaasta Suomesta ajoi heitä eteenpäin synkimpinäkin hetkinä. Puolustusministeri Haglundin mukaan
Suomalaista Jääkäriliikettä voidaan pitää esimerkkinä uskosta
omiin mahdollisuuksiin, aloitteellisuudesta tehdä itse merkittäviä ponnistuksia ja uhrauksia
arvokkaana pitämiensä asioiden
edestä. Tämä käy myös esimerkistä meille kaikille suomalaisille, että oikeina pidettyjen asioiden puolesta voi nykyäänkin
itse kukin tehdä jotakin.
Uusi jääkärilippu tulee liehumaan seuraavat noin 40 vuotta
puolustusvoimien valtakunnallisissa lippujuhlapäivien ja itsenäisyyspäivien paraateissa heti
valtiollisen kielekelipun jäljessä.
Uuteen lippuun ei valittu materiaaliksi silkkikangasta kuten
alkuperäisessä lipussa, vaan kestävyyden vuoksi uusi lippu tehtiin nykyaikaisesta lippukankaasta.
Sirkka Ojala

Lippu luovutettiin säilytykseen perinnejoukolle Hämeen Panssaripataljoonalle. Lipun luovutti komentaja
everstiluutnantti Riku Suikkaselle Jääkärisäätiön puheenjohtaja prikaatikenraali Asko Kilpinen.
Paraatijoukot tarkasti Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraalimajuri Pertti Salminen.
Uusi Jääkärilippu odottaa naulaajiaan. Lippu siunataan ensi kesäkuussa nykyisen Latvian Kuurinmaalla, Liepajan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, jossa on aikoinaan siunattu myös alkuperäinen jääkärilippu.
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Sotaveteraanit
Veteraanien
perinnetyötä kehittämässä – yhdessä
Suomen Sotaveteraaniliitto linjasi viime kesän liittokokouksessaan lähivuosien toimintaa seuraavasti:
1. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset jatkavat huolto- ja tukitoimintaansa niin kauan kun sotaveteraanit,
heidän puolisonsa ja leskensä tukitoimia tarvitsevat.
2. Sotaveteraaniliitto ja sen jäsenyhdistykset toimivat alueellisessa perinnetyössä yhteistoimin Tammenlehvän Perinneliiton kanssa ja vastaavat
oman perinteensä vaalimisesta.
Siis perinteisen huolto- ja tukitoiminnan rinnalla painottuu selkeästi veteraaniperinteen vaaliminen. Tammenlehvän
Perinneliitto nimensä mukaisesti vaalii
veteraanien perinnettä. Sen jäseninä on
19 veteraani- ja maanpuolustusjärjestöä
sekä joukko muita yhteistyökumppa-

neita ja tukijoita, jotka jo tänäkin päivänä tekevät monin eri tavoin veteraaniperinnetyötä. Liitto jäsenjärjestöineen
on käynnistänyt toimet varmistaakseen
veteraanisukupolvemme arvokkaan perinnön vaalimisen myös tulevina vuosikymmeninä. Tähän on ollut selkeä
tarve, kun veteraaniemme joukko kiihtyvällä vauhdilla harvenee.
Perinnetyötä ovat asiat ja tapahtumat,
joilla välitetään tietoa veteraanisukupolven teoista ja saavutuksista itsenäisyytemme ja vapautemme turvaamiseksi,
sekä nykyisen hyvinvointimme perustan rakentamiseksi. Veteraanit ja heidän
työnsä saavat tänä päivänä kansan varauksettoman tunnustuksen. Haaste on
ajassa, jolloin heitä ei enää ole näkyvänä
esimerkkinä keskuudessamme! Myös silloin on tärkeätä tietää, miten merkittävällä tavalla he ovat vaikuttaneen vapau-

teen ja hyvinvointiin, josta sukupolvet
heidän jälkeensäkin saavat nauttia.
Alueelliset perinneyhdistykset
veteraaniyhdistysten jatkumona
Valtakunnan tasolla perinnetyön ohjauksesta ja koordinoinnista vastaa Tammenlehvän Perinneliitto, mutta itse
toiminta tapahtuu paikallisella tasolla,
toivottavasti pitkälti vielä samojen yhteisöjen ja järjestöjen toimesta kuin tänäkin päivänä. Toiminnan luonne luonnollisesti tulee myöhemmin jossain
määrin muuttumaan jo siksikin, että
veteraanit itse eivät ole enää siinä mukana. Se tulee tapahtumaan sopimuksen mukaan Suomen Sotaveteraaniliiton johdolla yhteistoiminnassa kaikkien
jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän yhteistoiminnan

alueellista ja paikallista ohjausta ja koordinointia ollaan nyt Tammenlehvän Perinneliiton johdolla jo suunnittelemassa
ja käynnistämässä. Ajatuksena on, että
esim. Pirkanmaalla toimisi mahdollisesti 2020-luvun alussa 5-7 alueellista
perinneyhdistystä veteraaniyhdistysten
jatkumoina. Nämä mm. sopisivat toimijoiden kanssa vastuista eri perinnetyön osa-alueille ja varmistaisivat myös
perinnetyön tavoittavan alueensa joka
kolkan. Alueellisuus voisi tarkoittaa sovelletusti esim. seutukuntajakoa. Pirkanmaalla käynnistetään vielä tämän
vuoden aikana mahdollisten alueellisten
perinneyhdistyskandidaattien kartoitus
keskusteluilla piirin yhdistysten kanssa.
Pasi Alho
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin
perinneyhteyshenkilö

uutisia!

Panssarisoittokunta Hämeenlinnan Verkatehtaalla, kapellimestarina musmaj
Pasi-Heikki Mikkola. Kuva: Sirkka Ojala.

Ohi on!

Pöytä on katettu lumihankeen!

Pirkan hiihtäjät
maanpuolustusväen hoivissa
Ylöjärvellä
Yöllinen sankka lumipyry oli tauonnut
ja latukoneet laulaneet tuntikausia kun
ylöjärveläinen maanpuolustusväki miehitti Julkujärven leirikeskuksen, jossa
sitkeitä hiihtäjiä on huollettu jo kymmenet vuodet.
Maanpuolustusnaiset, reservin upseerit ja -aliupseerit kattoivat urheilijamaisen aterian pitkälle pöydälle lumihankeen. Ensimmäistä hiihtäjää saatiin
odotella hieman pitempään kuin aikaisempina vuosina; yöllä satanut runsas
lumi saattoi olla nihkeää.
Kisan tämänvuotinen voittaja, Eero

Pirkan Viesti 2
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Jäppinen ei pöydästä piitannut. Myös
muut kärkikymmenikön jäsenet sivakoivat pysähtymättä kohti Teivoa ja maalia.
Mutta vähitellen alkoi kuntojuoma tehdä kauppansa, samoin suolakurkut, leivänpalat jne. Lopulta tarjoilu oli enemmän kuin tarpeeseen!
Huoltopiste hoidettiin jälleen tyylikkäästi, ja mikä ettei, olihan esimerkiksi
Pentti Forsell mukana peräti kahta vaille kolmattakymmenettä kertaa.
Juhani Vahtokari

Panssarisoittokunnan vuonna 1919 alkanut pitkä taival päättyy virallisesti
vuonna 2013 kesäkuun lopulla. Soittokunnalla on taipaleensa aikana ollut
neljä eri nimeä ja 20 kapellimestaria.
Vuonna 1990 kun soittokunta liitettiin
Panssariprikaatin alaisuuteen tuli sen
nimeksi nykyinen Panssarisoittokunta. 10.huhtikuuta Soittokunta esiintyi
viimeistä kertaa Hämeenlinnan Verkatehtaalla hämeenlinnalaiselle yleisölle

kapellimestarinsa musmaj Pasi-Heikki
Mikkolan johdolla. Oman panoksensa
konsertille antoivat myös edelliset soittokunnan kapellimestarit: Tapio Tsokkinen, Heikki Saariaho ja Raine Ampuja. Konsertti oli loppuunmyyty ja
rakastettu soittokunta lopetti viralliset
esiintymisensä raikuvin aplodein, kappaleeseen OHI on!
Sirkka Ojala.

Puolustusvoimien virkapukujen kuvasto
on selattavana www-sivuilla.
Samalta sivulta löytyvät linkit muutamaan hyödylliseen pdf-tiedostoon
- Sotilas- ja virkapuvut Puolustusvoimissa (47 sivua)
- Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset (192 s).
http://www.puolustusvoimat.fi/ -sivuston oikeassa reunassa on muutama
pikalinkki, yksi niistä on: "Sotilas- ja virkapukuohjeet Tutustu kuvastoon" Soti-

las- ja virkapukukuvasto: http://www.
puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/
Sotilas- ja virkapuvut kuvasto esittelee
sotilas- ja virkapuvut asusteineen. Kuvasto on
tarkoitettu niin puolustusvoimien palkatun henkilöstön kuin reserviläisten
käyttöön. Pääesikunnan logistiikkaosasto vastaa kuvaston ylläpidosta.
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PMT ry:n tukirenkaan
jäsenet vierailivat Tredussa
Maaliskuun 19. päivä Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuen Neuvottelukunnan jäsenet pääsivät tutustumaan
Tampereen seudun ammattiopiston Tredun logistiikan
toimipisteeseen.

Tampereen ammattiopiston ja
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän yhdistyessä
1.1.2013 muodostui yksi Suomen suurimmista ammatillisista oppilaitoksista. Tredussa
aloitti vuoden alussa opiskelunsa noin 8000 nuorta ja lähes 10.000 aikuista. Tredu toimii kahdessakymmenessä eri
toimipisteessä
Tampereella,
Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä,
Ikaalisissa sekä Virroilla. Lisäksi koulutuspalveluja tarjotaan
myös muualla Suomessa. Tredu
tarjoaa mahdollisuuden suorittaa muun muassa yli 30 erilaista ammatillista perustutkintoa
eri koulutusohjelmineen, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä työelämän kehittämispalveluja. Lisäksi Tredu
tarjoaa myös oppisopimuspalveluja. Henkilöstöä on kaikkiaan 1200.
Paljon tietoa Tampereen
kaupungin organisaatiosta
Ryhmän otti vastaan Tampereen kaupungin toisen asteen
tuotantojohtaja Jorma Suonio. Hän kertoi organisaation
käyttävän tilaaja tuottajamallia
ja tekemisissä ollaan varsinaisesti tuotannon kanssa. Toisen
asteen koulutus käsittää Tampereen järjestämän ammatillisen ja lukiokoulutuksen. Laissa
määriteltyä koulutuksen järjestäjää edustaa osaamis- ja elinkeinolautakunta, jota johtaa
kaupungin apulaispormestari.
Tuotantoa johtaa toisen asteen
koulutuksen johtokunta.
Tampereen kaupungin organisaatioon päästiin tarkemmin
tutustumaan hallinto- ja henkilöstöryhmän johtaja Kirsi
Kosken johdolla. Tampereen
kaupungin
Riskienhallintapäällikkö Sampsa Hakulinen
taas valotti riskienhallinnan
kokonaisuutta ja valmiussuunnittelua sekä toimintaa poikkeusoloissa. Lisäksi kuulimme
palvelupäällikkö Erik Laulajaisen ajatuksia riskienhallinnasta
ja valmistautumisesta poikkeustilanteisiin oppilaitosympäristössä.
Reserviläisten rooli jatkossa
entistä tärkeämpi
Ajankohtaisen
katsauksen
puolustusvoimien tilanteesta
antoi Länsi-Suomen sotilasläänin esikuntapäällikkö eversti Jukka Orava. Esityksessään
Orava kertoi arvioita puolustusvoimauudistuksen perustekijöistä. Kaiken kaikkiaan Oravan mielestä puolustusvoimien
tilanne näyttää aika valoisalta,
kun katsotaan tulevaa vuoden
2015 asetelmaa ja nyt toteutet-

tuja toimenpiteitä, jotka ovat
olleet järkeviä.
Toimenpiteiden seurauksena kaikkiaan 2700 henkilön
työtehtävät puolustusvoimissa
päättyvät, huolimatta eläköitymisestä ja henkilöstön siirtymisestä uusiin tehtäviin. Irtisanottujen joukossa on enemmän
siviilejä mikä johtuu siitä että
350 000 sodanajan vahvuudesta ammattisotilaita on enää vain
2.5 %. Määrää ei enää voitu vähentää, jotta tehtävät pystytään
jatkossakin hoitamaan, sillä sotilaiden ammattitaidon ja osaamisen luominen kestää 10 - 15
vuotta. Irtisanomisista huolimatta jatkossakin noin puolet
henkilöstöstä on edelleen siviilejä.
Orava totesi että reserviläisten
tällä hetkellä lähes nollatasolla
oleviin kertausharjoitusvuorokausiin tuo valonpilkahduksen
valtioneuvoston lisätalousarvio,
jonka turvin sodan ajan tarpeen
vaatimaan 18 000 reserviläisen harjoituttamiseen vuodessa
voidaan palata mahdollisesti jo
vuonna 2015. Orava totesi, että
jatkossa tulevalla henkilöstörakenteella hommasta ei tule yhtään mitään ilman reserviläisiä.
Yhtenä syynä joukko-osastojen sulkemiseen on koulutettavan ikäluokan pieneneminen ja
se että nytkin palvelukseen saadaan vain noin 75 % ikäluokasta ja keskeyttämisprosentti on
tästä 10–15 %.
Joukko-osastojen
lakkauttamisen seurauksena varusmiesten kotimatkat pitenevät
huomattavasti, Matkojen pidentymistä pyritään kompensoimaan maksuttomilla matkoilla ja sillä että kuljetukset
lähtevät etelään perjantaisin nykyistä aikaisemmin ja myös varusmiesten kuljettamista lentoteitse Helsingistä pohjoiseen on
harkittu.
Yksi kriteeri maavoimien
suorituskyvyn arvioimisessa on,
paljonko maastossa järjestettäviä harjoitusvuorokausia muodostuu
varusmiespalvelusta
suorittavalle ikäluokalle. Optimaalinen määrä olisi 50 mutta
tällä hetkellä luku on 25 mikä
ei mahdollista sodan aikaisen
joukon tuottamista siten kun
suoritusvaatimukset edellyttävät.
Jatkossa aluetoimistojen ja
vapaaehtoistoimintojen merkitys siis korostuu entisestään ja
uudessa konseptissa MPK rooli tulee olemaan entistä merkittävämpi. Myös Paikallisjoukon
konsepti kehittyy aivan uuteen
asetelmaan. Virka-apu on tärkeä asia ja tässäkin suhteessa

Myös Satakunnan Lennoston komentaja eversti Sampo Eskelinen osallistui vierailuun. Kuvassa ihmetellään valmisteilla olevia kylpytynnyreitä.
Vierailun päätteeksi PMT ry:n
puheenjohtaja Jari Lindell ja Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö
komentaja Matti Eskola luovuttivat kiitokseksi vierailusta PMT ry:n
standaarin. Standaarin vastaanottivat vas. koulutusalajohtaja Kyösti
Lehtonen, markkinointisihteeri Henna Puisto ja tuotantojohtaja Jorma
Suonio.

jatkossa ollaan entistä enemmän yhteisellä padalla ja yhteisellä asialla totesi Orava.
Tredun henkilöstö kantaa
huolta opiskelijoistaan
Vierailun lopuksi päästiin tutustumaan Hervannan kampuksen tiloihin, koulutusalajohtaja Kyösti Lehtosen
johdolla. Tutustumisen lomassa
nähtiin muun muassa tuotteita
joita oppilaat tekevät harjoitustöinään sekä kuultiin opiskelijoiden arjesta. Kyösti Lehtosen
esittelyssä tuli esiin myös huoli
siitä, mihin opintonsa keskeyttäneet oppilaat katoavat. Oppilaitos tekee todella paljon työtä sen eteen, että niillekin jotka
eivät syystä tai toisesta menesty
opinnoissaan löydetään jokin
uusi polku. Mietitty on myös
osatutkintoja, jossa suoritettaisiin vain ammattiaineet. Näin
myös reaaliaineissa heikommin
menestyvät saisivat ammattipätevyyden ja pääsisivät siirtymään työelämään.
Sirkka Ojala

Koulutusalajohtaja Kyösti Lehtonen esitteli opetustiloja.

Harjoitustyönä valmistetaan myös kissan juoksupyöriä.
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Ansioituneita palkittiin
TAMRUn kevätkokouksessa
KUVAT: MIKKO HÖRKKÖ

Vastaukset sivulla 24

Tampereen
Reserviupseerien kevätkokous pidettiin
14.3.2013 opiskelijaravintola Pisarassa. Kokouksen aluksi
palkittiin useita henkilöitä kuluneen vuoden ansioista. Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
kultaisen ansiomitalin saivat
vänr Harri Koskinen, kapt
Heikki Keto, ltn Esko Jarva
ja kapt Kimmo Rantanen. Mitalit jakoi piirin puheenjohtaja Jorma Suonio. Sen jälkeen
TAMRUn puheenjohtaja Mikko Hörkkö ja toiminnanjohtaja Seppo Koivumäki kutsuivat
esiin TAMRUn omat palkittavat. Vuoden upseeriksi 2012
nimettiin ylil Petteri Mattila
ja vuoden uurastajaksi ylil Vesa
Valkama. Kultaisen ansiomitalin saivat maj Jorma Suonio,
maj Timo Hesso ja ylil Hannu Jokinen. TAMRUn hopeinen ansiomitali oli myönnetty
ylil Erik Erikssonille, joka ei
ollut päässyt paikalle. Lisäksi
hopeisen ansiomitalin sai nyt
vänr Matti Jalassola, jolle mitali oli myönnetty jo aikaisemmin. Pronssinen ansiomitali jaettiin alil Tapio Savoselle,
vänr Pertti Laakkoselle ja vänr
Kari Saariselle. Pronssisen ansiomitalin saa myöhemmin ylil
Jaakko Uusitalo.
Kevätkokouksessa
hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Yhdistyksen taloustilanne on selvästi parantunut
viime vuodesta. Hallitus valtuutettiin valitsemaan edustajat
piirin kokouksiin.
Ennen virallista kokousta insmaj Jari Viuho Maavoimien
Materiaalilaitoksen Esikunnasta piti kokousväelle esitelmän
aiheesta ”Maavoimien johtamisen ja tiedonsiirron kehittäminen”. Seuraavassa on eräitä

muistiinpanoja tästä mielenkiintoisesta esitelmästä. Insmaj
Viuho jakoi kehittämistyön
kolmeen osaan: maavoimien
j o h t a m i s t i e t o j ä rj e s t e l m ä n
(MATI) kehittäminen, tiedonsiirtojärjestelmän
(MATISI)
kehittäminen sekä maanpuolustuksen johtamispaikkojen
(MAPU JOPA) kehittäminen,
mihin sisältyy tarvittava infrastruktuuri. Tavoitteena on
maanpuolustuksen johtamisjärjestelmä M18, jota on tarkoitus kokeilla ensimmäisenä Kainuun Prikaatissa.
Tiedonsiirtojärjestelmän osalta tavoitteena on tiedonsiirtoverkkojen kehittäminen ja
laajennus pataljoonatasolta perusyksikön tasolle sekä viestimateriaalien päivittäminen. Tähän
kuuluu kotimaisen ohjelmistoradion tuotteistus, uuden radiokaluston hankinta sekä taktisen
puhelupalvelun kehittäminen ja
tuottaminen. Ohjelmistoradio
on laite, jossa radiotoiminnot
tehdään tietokoneohjelmiston
avulla, joka voidaan tarvittaessa
päivittää. Puolustusvoimien on
kehitettävä tarkoituksiinsa sopiva laite itse, koska kaupalliset
tuotteet ovat liian kalliita. Kyberturvallisuus on tärkeää kaikessa kehitystyössä.
MAPU liityntäverkon ylin
taso on runkoverkon viestiasema (A), johon voidaan liittää
langattomilla tai kaapeliliitännöillä useita taistelunjohtoverkkoja ja niihin edelleen ajoneuvojen välisiä linkkiasemia ja
yksikköjen viestiasemia (E).
Viestiasema A voidaan rakentaa
telakuorma-autoon ja siihen sisältyy 2 kpl taktisia reitittimiä,
UHF1 alueen dataradio ja 3
IP-linkkiä. Siihen voidaan liittyä VHF-radiolla tai kaapelilla.
Viestiasema E voi olla henkilöauton peräkärryssä ja se sisältää dataradion ja pari linkkiase-

TAMRU:n kevätkokouksessa palkitut, vas. Petteri Mattila, Pertti Laakkonen,
Vesa Valkama Jorma Suonio, Kari Saarinen, Timo Hesso, Matti Jalassola,
Hannu Jokinen ja Tapio Savonen.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultaisella ansiomitalilla palkitut, vas. Harri Koskinen,
Heikki Keto, Esko Jarva ja Kimmo Rantanen. Mitaleja jakamassa olivat Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja Jorma Suonio ja piirin edellinen puheenjohtaja Hannu Jokinen.

maa. Tiedonsiirtojärjestelmään
kuuluu taktinen puhelinpalveluohjelmisto, tilaajatietokanta, IP-puhelin, salattu puhelin,
VOIP-ohjelmisto, radioverkko
ja operatiivinen puhelinpalvelu. Teknisen toteutuksen tekee
Patria Aviation ja tuotteesta on
n. 80 % kotimaista.
Maanpuolustuksen
johta-

mispaikkoja voidaan sijoittaa
johtamisajoneuvoon tai johtamispaikkamoduuleihin. Johtamisajoneuvo B on pakettiauto,
jossa on 4 henkilön työpisteet
ja ajon aikana tilaa 7 henkilölle. Siihen liittyy erillinen varastokontti. Johtamispaikkamoduuli on kiinteä ja siinä on 15
- 20 henkilön johtamistila sekä

erillinen varastokontti ja aggregaattivaunu sähköä varten. Moduuleja on kahdenlaisia. Moduuli M voi olla levitettävä ja se
sisältää johtamistilat. Moduuli
S ei sisällä johtamistiloja. Sen
osat ovat varastokontissa ja tarvitaan erillinen johtamistila.
Ilkka Mäntyvaara

Tiedätkö?
Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan
1)

Missä pidetään tänä vuonna Puolustusvoimain
lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati?

5)

Mikä oli tämän vuoden Kansallisen
veteraanipäivän tunnus?

2)

Järjestyksessään 68. Oltermannin hiihto hiihdettiin
maaliskuussa. Mikä sotilaslääni vastaa kilpailun
järjestämisestä?

6)

Missä maassa kymmenen suomalaista
sotilaskouluttajaa aloitti huhtikuun alussa
maan armeijan sotilaiden kouluttamisen?

3)

Milloin paljastetaan Helsingin Kasarmitorille tuleva
talvisodan muistomerkki?

7)

Missä kunnassa sijaitsee Vihtavuoren
ruutitehdas?

4)

Kuka aloitti maaliskuun alussa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuspäällikkönä?
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TAMRUn seniorit
Linnavuoressa
TAMRUn seniorit pääsivät keskiviikkona 13.3 tutustumaan
Patria Aviation Oy:n lentokone- ja dieselmoottorien huoltoon
Linnavuoressa. Matkaan lähdettiin bussilla Vanhan kirkon luota ja mukana oli 18 senioria ja puolisoa. Linnavuoressa syötiin
ensimmäiseksi edullinen ja maittava lounas perinteikkäässä
ravintola Vuorenhovissa. Tämän jälkeen siirryttiin Patria Aviationin portille, jossa oli vastassa kaasuturbiiniosaston johtaja DI Ville Ahonen, joka opasti meidät luokkahuoneeseen ja
kertoi meille Patriasta ja erityisesti Linnavuoressa toimivasta
Patria Aviation Oy:n Engines-yksiköstä.

Seniorit kahvilla ennen esityksen alkua.
Ville Ahonen kertoo Patriasta.

KUVAT: ILKKA MÄNTYVAARA

Aluksi Ahonen esitteli Patrian eri toimintoja, joita Aviationin lisäksi ovat lentokone- ja avaruusrakenteita
suunnitteleva ja valmistava Aerostructures sekä ajoneuvoihin ja asejärjestelmiin keskittyvät Land Systems ja
Land Services. Patrian osittain omistamia yhtiöitä ovat
Patria Hägglunds (50%), Nammo AS (50%) ja Millog
Oy (55%). Suomen valtio omistaa Patriasta 73,2 % ja
lentokonevalmistaja EADS loput 26,8 %. Patria Oyj
on nykymuodossaan perustettu v. 1997, mutta esimerkiksi Linnavuoren toiminnot ovat saaneet alkunsa jo
Valtion Lentokonetehtaan aikana 1940-luvulla. Valmet
Oy jatkoi lentokonemoottorien huoltoa Linnavuoressa, kunnes toiminta usean nimenmuutoksen jälkeen
siirtyi Patrialle.
Linnavuoressa toimiva Engines-yksikkö jakaantuu
kaasuturbiiniosastoon, tekniseen osastoon ja dieselmoottoriosastoon. Tekninen osasto antaa teknistä tukea kahdelle muulle osastolle, jotka keskittyvät kaasuturbiini- ja dieselmoottoreiden peruskorjaukseen ja
huoltoon. Työntekijöitä on n. 170. Suuri osa työprosesseista ja koestuslaitteista on Patrian itsensä kehittämiä. Suurin asiakas on Ilmavoimien Materiaalilaitos
ja sen jälkeen tulevat Merivoimien Materiaalilaitos ja
esikunta. Ilma- ja merivoimat muodostavat yhteensä

Syntymäpäiviä

74 % laskutuksesta. Kaasuturbiinien huoltoa tehdään
myös mm. Fingridille ja Fortumille sekä Teollisuuden
Voiman ja Ringhalsin ydinvoimalaitoksille, joilla on
kaasuturbiinikäyttöisiä varavoimageneraattoreita. Dieselmoottorien huoltoa tehdään mm. laivadieseleille ja
isoille varavoimakoneille.
Engines-yksiköllä on n. 20000 m2 verstastilaa kallioluolassa, jonka rakentaminen alkoi jo sodan aikana. Kaasuturbiineille on koestuspenkki, jossa koestettavan suihkumoottorin työntövoima voi olla 250
kN ja akseliteho 3 MW. Koestettavien dieselmoottoreiden maksimiteho on 5 MW. Lisäksi on koestusjärjestelmiä erilaisille apulaitteille, kuten polttoaine-, öljy- ja ilmajärjestelmille sekä APU-yksiköille.
Laitteita voidaan pestä kemiallisesti, ultraäänellä ja
hiekkapuhalluksella. Säröjä voidaan testata tunkeutumismenetelmällä, magneettihiukkasilla, ultraäänellä, pyörrevirralla tai röntgenillä. Käytettävissä on
erilaisia hitsauslaitteita, kuten TIG, vastus ja elektronisuihku (EB). Lämpökäsittelyä voidaan suorittaa
kaasutäytteisissä tai tyhjöuuneissa. Vioittuneita akseleita voidaan pinnoittaa uudelleen ja sorvata takaisin oikeaan mittaan. Kaasuturbiinin siipiä varten on
tarkat tasapainotuslaitteet.

Engines-yksiköllä
on
standardin ISO 9001:2000
mukainen sertifioitu laatujärjestelmä ja ISO 14001
mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Lisäksi
on useita asiakkaiden antamia erikoishyväksyntöjä
ja sertifiointeja, mm. Suomen Ilmavoimilta ja Rolls
Roycelta.
Esityksen jälkeen pääsimme Ville Ahosen ja Jari
Aholan johdolla tutustumaan luolatiloihin. Mielenkiintoisella kiertokäynnillä näimme edellä kuvattuja
koestuslaitteita ja työvälineitä sekä huollettavina olevia
suihku- ja dieselmoottoreita. Peruskorjauksessa moottorit puretaan osiin, jotka puhdistetaan ja tarkastetaan
ja tarvittaessa korjataan, minkä jälkeen moottorit kootaan uudestaan.
Ennen kiertokäynnille lähtöä luovutimme Ville Ahoselle ja Jari Aholalle kiitokseksi Toivo Kaarion elämäkerran ”Patosiivestä pintaliitäjään”, jonka on toimittanut Lentovarikon Kilta.
Ilkka Mäntyvaara

Vertailussa kotimainen
M05 ja eräitä näköispukuja
Maastoheppujen tutkimuksia
M05-näköis-maastokuvioista, OSA 2

Osa 1 julkaistiin lehdessä nro 1/2012

70 vuotta
1.5.2013 Lääkintäkapteeni Antti Untamo Laine

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 puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI

Katukaupassa sekä alan messuilla liikkuu satunnaisesti näköispainoksia M05-kangaskuviosta. Sekä
puolalaisissa että venäläisissä puvuissa on havaittu joissakin kappaleissa painokuvioiden siirtymistä (valkoisia ”varjoja”), joten sellainen kangas lienee
tehtaan ”hylkyä”. Myös pukujen leikkaus on erilainen kuin aidon M05-maastopuvun.
Kotimaisen VA-Asut:n maastokankaan (kääntöpuoli valkoinen) kuviointi verrattuna aitoon: hieman isompi kuvion koko (noin 25 %), kuvioinnin
reunoja on pehmennetty eli pyöristetty (ei selvästi

Vertailussa kotimainen M05 sekä puolalainen ja venäläinen näköiskappale, ja kotimainen vapaa-ajan asujen
valmistaja.

neliöistä koostuvaa ”sahalaitaa”), kuviointi on peilikuvana. VA-maastopuku on leikkaukseltaan M91puvun mallinen.
Tensu

Teema- ja kirkkoilta Ylöjärvellä
Tiistaina 17.9.2013
Klo 18.00
Kahvit seurakuntakeskuksessa
(Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi)
Klo 18.30
Terveydenhoitaja, ent. Punaisen Ristin delegaatti
Tuula Nilson: Kokemuksia Punaisen Ristin
työtehtävistä Pohjois-Koreassa
Klo 20.00
Iltahartaus Ylöjärven kirkossa,
kirkkoherra Kimmo Reinikainen
Tilaisuuden järjestää
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta yhdessä
Ylöjärven seurakunnan ja Ylöjärven Maanpuolustusnaisten kanssa.
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PVMJM ELI PERINTEISIÄ VANHOJEN
METSÄSUOMALAISTEN JUNTTIEN
MAASTOKIKKOJA
17./18.-19.05.2013
TARKOITUS: nähdä ja kokeilla vanhoja perinteisiä juttuja,
joista olet kuullut muttet ehkä aiemmin itse tehnyt.
PAIKKA: Teiskon takametsä, Tampere.
AIKA: tarkempi aloitusaika (pe ilta tai la aamu) tiedotetaan
ilmoittautuneille.
MAHDOLLISTA OHJELMASISÄLTÖÄ:
(riippuu osin vuodenaikojen kulusta ja säätilasta,
eikä kaikkia ehdittäisi muutenkaan käsitellä viikonlopussa)
mahlan valutus, nokkoskeitto, kuusenkerkkäsiirappi, tuohilippo,
naru luonnonaineista, onkivehkeet luonnon materiaaleista, taulan
teko, pakuritee, tulentekoa tilapäisvälineillä, tilapäiskantolaitteita,
tilapäismajoitteita, juomaveden puhdistaminen, tilapäisjalkineita,
petun otto ja pettuleipä, lihan ja kalan savustus, rosvopaisti,
muurahaisten munitus, luonnon teeaineita, vitsakset...
LISÄTIETOJA, JA ILMOITTAUTUMISET:
(viimeistään 12.05.)
Tero Ahtee, tensu@cs.tut.ﬁ.

HENKIINJÄÄMISKURSSI 1 (peruskurssi)
AIKA: 7.-8.09.2013.
PAIKKA: Pirkkala.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
SISÄLTÖ: Kurssin sisältönä ovat selviytymisen perusasiat:
- selviytymisen teoriaa (luennot) - tulien teko
- majoittuminen - hätämerkit - veden hankinta ja puhdistaminen.
Lisäksi käsitellään monia selviytymisen
kannalta olennaisia pikkuasioita.
Kurssista noin puolet on luentoja ja puolet käytännön opettelua
ja harjoittelua leiripaikan lähimaastoissa.
Suomalaisessa luonnossa ei ole mitään hätää, jos saa tulet tehtyä.
Henkiinjäämiskurssien luokitus Pirkanmaalla:
HJ1 = peruskurssi, HJ2 = jatkokurssi, HJ3 = erikoiskurssi.
Koska teoriaosuus on vain HJ1-kurssilla, HJ1 on edellytys
vaativampien jatko- ja erikoiskurssien käymiselle.
MUUTA: huomioi Henkiinjäämis-teemailta
elokuussa ressutoimistolla.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.ﬁ.
ILMOITTAUTUMINEN: www.mpk.ﬁ.
Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

KÖYSILASKEUTUMISKOULUTUS
5.5.2011 klo 0900-16
TARKOITUS: köysilaskeutumisen perusteiden
opettelu ja harjoittelu; solmut, tekniikat, turvallisuus.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: Klo 0900-12 teoriaa sisätiloissa.
Klo 12-13 omatoiminen ruokailu- ja siirtymistauko.
Klo 13-16 käytännön harjoittelua ulkorinteessä (säävaraus).
Mitähän nuo ovat: laskeutumiskahdeksikko,
sulkurengas, istuinköysi,...??
SUOSITELTAVA VARUSTUS: omia varusteita ei tarvita.
Vaatetusvinkkejä ilmoitetaan ilmoittautuneille.
Jokainen osallistuu laskeutumisiin omalla vastuullaan.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
HINTA: ei osallistumismaksua maanpuolustusjärjestöjen jäseniltä.
LISÄTIETOJA ja ILMOITTAUTUMISET:
viimeistään 02.05., Tero Ahtee, tensu@cs.tut.ﬁ.

KARTAT, KOORDINAATIT JA SUUNNISTUS
4.5.2013
AIKA: lauantai 4.5. kello 0900-19.
PAIKKA: SATLSTO, Pirkkala.
TARKOITUS: tutustua nykyiseen MGRS-koordinaatistoon
ja karttaan. Opetella hakemaan kartasta koordinaatit ja harjoitella
sitä maastossa. Lisäksi tutustutaan Maanmittauslaitoksen avoimeen
paikkatietodataan.
OHJELMA: aamupäivällä teoriaa sisätiloissa, ruokailun jälkeen
käytännön harjoittelua lähimaastossa.
SUOSITELTAVA VARUSTUS: muistiinpanovälineet, vesipullo, sään
mukainen ulkoiluvarustus, kompassi jos on.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole. HINTA: 15 euroa.
LISÄTIETOJA: Matti Huttunen puh. 050 558 2974,
Topi Jaakonaho puh. 040 530 7515.
ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.ﬁ Pirkanmaan kurssien kohdalta.
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Myymälänhoitaja Teppo Malmi tutkii netistä tulleita tilauksia. Tiskin takana myös toimitusjohtaja
Tuomo Simojoki, joka kertoi, että Helsingin Töölössä sijaitseva myymälä saa tänä vuonna uuden nimen.

Yhtiö reserviläisen asialla
Maanpuolustusyhtiö palvelee, olipa kyseessä
osoitteenmuutos tai maastopuvun hankinta

Tiesitkö, että sinäkin voit omistaa siivun osakeyhtiöstä? Kyllä,
mikäli olet Reserviupseeriliiton
tai Reserviläisliiton jäsen.
Maanpuolustusyhtiö MPY
Oy on nimittäin liittojen omistama yhtiö. Ja sen tarkoitus on
palvella juuri sinua, hyvä jäsen.
– Yhtiöllä on kolme eri
tehtävää: tuotamme hallintopalveluja
vapaaehtoisille
maanpuolustusjärjestöille, kustannamme Reserviläinen-lehteä
sekä myymme armeija- ja erätuotteita, kertoo toimitusjohtaja Tuomo Simojoki.
Hallintopalvelut tarkoittavat
esimerkiksi toimistotarvikkeiden hankintaa tai rekisteritietojen ylläpitoa. Kun ilmoitat
vaikkapa uudesta osoitteesta,
jäsenrekisterin ylläpitäjät Virpi Kukkonen ja Päivi Ruusuvuori kirjaavat tietosi järjestelmään.
Yhtiön tarjoamia hallintopalveluja käyttävät ReserviupYHTIÖ
PÄHKINÄNKUORESSA
perustettu 1992
työllistää 7 henkeä
liikevaihto 1,5 milj. euroa
www.maanpuolustusyhtio.fi

seeriliiton ja Reserviläisliiton lisäksi Maanpuolustuksen
tuki, Naisten valmiusliitto,
Reserviläisurheiluliitto, Maanpuolustusnaisten liitto, Lottaperinneliitto sekä Maanpuolustuskiltojen liitto.
Myymälästä varusteet
kuntoon
Reserviläisen tai oman piirilehtesi sivuilta muistat ehkä
MP-myymälän
mainoksen.
Helsingissä Pohjoisella Hesperiankadulla sekä internetissä
verkkokauppana palveleva liike
tarjoaa laadukkaita armeija- ja
erätuotteita aktiiviselle reserviläiselle.
Myymälä on erikoistunut uusiin, Suomen puolustusvoimien
virallisiin varusteisiin.
– Paljon toivottua uutta
m/05-maastopukuakin haluaisimme myydä, mutta puolustusvoimat ei ole antanut siihen
lupaa. Sen sijaan meillä on paljon muuta virallista varustetta
tarjolla, Simojoki kertoo.
Mutta
miksi
reserviläisen
kannattaisi
asioida juuri MP-myymälässä?
– Siksi, että kyseessä on reserviläisten itsensä omistama
yhtiö. Saadut voitot tilitetään
liitoille, jotka jakavat tuotto-

ja edelleen takaisin paikallisyhdistysten toimintaan. Ostamalla meiltä tuet siis oman
paikkakuntasi reserviläistoimintaa.
Käynnissä uudistusten
vuosi
Maanpuolustusyhtiössä
on
parhaillaan menossa uudistusten vuosi. Myymälän nimi on
vaihtumassa ja liiketoiminnalle tavoitellaan laajempaa näkyvyyttä.
Helmikuussa yhtiön edellinen toimitusjohtaja Heikki
Suominen jäi ansaituille eläkepäiville. Taloon saatiin uutta
verta, kun 32-vuotias reservin
kersantti, laskuvarjojääkärikoulutuksen saanut Simojoki otti
yhtiön komentoonsa.
– Yhtiön palvelut heijastuvat
jäsenkuntaan. Yhtiö haluaisikin olla enemmän kentän kanssa tekemisissä: minkä tyyppisiä
tarpeita kentällä on? Simojoki
pohtii.
– Heitänkin kysymyksen piireille: olisiko tarvetta rakentaa
jotain yhteistyökuviota tai edistää esimerkiksi tarvikemyyntiä? Otan mielelläni ehdotuksia
vastaan.
Mirva Brola

VIESTIMIEHET HUOMIO!
Tulevia viestillisiä tapahtumia 2013:
25.05. rompepäivä Radiomuseolla Petäjävedellä. Eräs viestiaiheinen matkareittisuositus on
ajella Nykäskylän SA-kaupan kautta tuonne, ja paluumatkalla poiketa Ampialan kylässä olevalla
Jylkynkivellä.
02.06. Perinneradiotapahtuma PRT16, myös Pirkanmaalla on muutama radioasema mukana.
Perinneradiotapahtumia on järjestetty valtakunnanlaajuisesti jo vajaat kymmenen vuotta, kaksi
kertaa vuodessa ovat vanhat radiot äänessä (04.06. ja 06.12.). Liikennöintitapoina ovat puhe
ja sähkötys. Pirkanmaalla äänessä on muutamia vanhoja sotaradioita. Mikäli kiinnostaa tulla
katselemaan ja kuuntelemaan vanhojen radioiden hurinaa niin ota yhteyttä.
Lisätietoja esim. http://www.kolumbus.ﬁ/jukka.x.rintala/Perinneradio/
04.-06.10. on jokavuotinen HF-viestiliikenneharjoitus eli
kaukoliikenneharjoitus MPK:n kurssina (www.mpk.ﬁ). Vasta-asemia on eri puolilla Suomea.
Ra(dioa)matöörit liikennöivät omilla modeillaan ja muut ”vihreillä radioilla”. Tavoitteena on saada
kurssille kalustoksi LV665 ja LV641. Radioasemia Pirkanmaalla on ainakin Lylyssä.
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Kiitämme tuestanne!
Hämeenkyrö
Hämeenkyrön Autohuolto ja
-korjaamo

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

Kangasala
Kangasalan Kuntoutus
Kangasalan Sanomat
Kangasalan Osuuspankki

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

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Nokia

Orivesi

Tampere

Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

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

Ruovesi

Virrat

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi

Sahalahti

Ylöjärven Uutiset

Ojan Taksit

Lempäälä
Pekka Hopponen
Kauppahuone Hyvärinen Oy

www.pirkanviesti.fi

KILPAILUKUTSU
RESERVILÄISLIITON
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
17. – 18.8.2013
SATAKUNNAN LENNOSTON ja
AITOVUOREN (vain pistoolin H-sarja) radoilla
Lauantai 17.8.

Pienoispistooli 30+30ls , pistooli pika 3x20ls , pienoiskivääri 60ls makuu, kenƩäammunta 10+10ls , RA 7-ammunta
3x6ls

Sunnuntai 18.8.

Isopistooli 30+30ls ja pienoiskivääri 3x20ls

HUOM!

Ohjelma on alustava ja saaƩaa muuƩua sen jälkeen kun
osallistujamäärät ovat selvillä.

Sarjat:

H, D, H50/D50 , H60, H70, H75 ja H/D 16, 18 ja 20,
joukkueet H/D ja H/D 50

Osallistumismaksu: 20€/laji (jälki-ilmoiƩautuneet 25€/laji) ilmoiƩautumisen
yhteydessä (Ɵlinumero Reserviläinen lehden kilpailukutsussa sekä kilpailun www-sivuilla).
IlmoiƩautumiset:

ErälueƩelot

Lisää tuotteita:

Teräspikarit
nahkakotelossa

pirkanviesti.fi
Eko-olkalaukku

Leijonavyö

Valmistettu nykyTTU
SUOSI
aikaisesti kierrätysmateriaalista.
Laukkuun mahtuu
A4 kokoinen kansio!
Laukun vasemmassa alakulmassa
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Nahkainen
laadukas
kääntövyö.
Sopii myös
naisille.

5€

(musta/viininpunainen)

Pyöreä taskumatti

Army lippis

Ikkunalla
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

Leijona brodeeraus
edessä. Väri oliivi.

20€

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

23€

15€

26.7.2013 mennessä yhdistyksiƩäin resmest2013@gmail.
com tai Jorma Laakso, MuurarinƟe 7, 36200 Kangasala
IlmoiƩautuessa on mainiƩava: soƟlasarvo, nimi,
synt.vuosi, sarja ja laji/t sekä ilmoiƩajan yhteysƟedot.

Adressit
resssit

Nähtävissä viikolla 32 kilpailujen virallisilla kisasivuilla

Onnitteluadressit
eluuadressitt
R
RUL jaa RES

sekä tarkennetut ohjeet:
www.pirkanviesƟ.fi/sivut/reservilaisliiton-ampumamestaruuskilpailut
Tiedustelut:

Kesää kohden
Ostamalla PMT:n jäsentuotteita
tuet vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

8€

Suruadressit

Juha Moijanen, p. 0500 625246
Jorma Laakso, p. 040 5865200
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
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Kiitämme tuestanne!
• Puiset vientipakkaukset
• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkaussuunnittelu
• Pakkauspalvelu omissa
• Konttien pakkaus ja lastaus
ja asiakkaan tiloissa
• Varastointi
P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.ﬁ

Hatanpään valtatie 26,33100 Tampere
Puhelin 0400 944 777,www.ey.com/fi

Automaa Tampere Ford

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Kiitämme
tukijoitamme!

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

9o

vuotta

Hämeenkatu 31
Siurontie 45

Paikallisesti paras!
Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Rautatienkatu 22, Tampere
Puhelin 020 522 5700

www.lahivakuutus.fi

Äitien tekemää
ruokaa

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

Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 2

2013
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www.pirkanviesti.fi

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

WWWTAPPARAFI

posti@viitasenhautaustoimisto.ﬁ
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412
Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

KYLMÄKONEHUOLTO
Viitanen93x30.indd 1

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

T.SANNIKKA

Kodin, kaupan, teollisuuden,
kiinteistöjen kylmäkoneet ja laitteet.

Hämeenkatu 29 A, 33200 TAMPERE, puh. (03) 3138 2800
Varatuomarit: Juha Kallioinen, Harri Tolppanen,
Jukka Reilin, Timo Jarmas

Puh. 0400 621 261 Tampere

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala

Kiitämme
tukijoitamme!

www.ikaalistenkylpyla.fi

PIRKANMAAN

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

LEHTIPAINO

6.6.2007 16:36:03
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Kiitämme tuestanne!

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

- Turvallisuuden avaintekijä -

www.pirkanviesti.fi

www.hyxal.ﬁ

KK Ilma OY
Kaivontekijänkatu 2 39500 IKAALINEN
kk@kkilma.fi 045 634 8128

KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN
www.consti.fi

Tampereen aluetoimisto

Rautatienkatu 10, puh. (03) 382 5200

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

Kiitämme
tukijoitamme!

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Tampere
Rengashotelli
Nuutisarankatu 35,
Teerivuorenkatu 9,
p. 010 401 3180
p. 010 401 3630
Pispalan valtatie 58,
p. 010 401 3570
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

KMVTurvapalvelut Oy

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

Velorum 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

AUTOMOTIVE

Pirkan Viesti 2

2013

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

Pirkanmaa
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Kirjallisuutta
Ei todellakaan kybersotaa
Aikana, jolloin lennokit ampuvat korkeuksista ohjuksiaan ja vihollisen tietoliikenne yritetään tuhota verkkohyökkäyksillä, on hyvä palauttaa mieliin että
mikäli maa todella aiotaan miehittää, on
rajan yli tultava jollain ”kärrypelillä” ja
maa on todellakin miehitettävä, otettava haltuunsa. Mikäli raja ei pidä tai vihollinen suorittaa maahanlaskuja kauas
sisämaahan on ainoa tehokas vastalääke
”vanhanaikainen” sissisota. Sissisotaa tehokkaimmillaan kuvaa Veikko Koppisen (1910 - 1993) salanimellä Viljami
Korpi viisikymmentäluvun puolivälissä
kirjoittama kirja Räjähtävä tyhjyys.
Kirjalla ei ollut noihin aikoihin mitään mahdollisuutta päästä julkaistavaksi koska niin selkeä oli suunta mistä vihollinen tulee. Sissisodankäyntiin
perehtynyt tutkija Marko Palokangas
löysikin pölyttyneen niteen sotatieteellisestä keskuskirjastosta ja tämä aarre pääsi
vihdoin pannasta.

Räjähtävässä tyhjyydessä vihollinen
tulee sekä maarajan että satamien kautta.
Kenttäarmeija pistää hanttiin parhaansa
mukaan. Samaan aikaan vihollinen suorittaa laajamittaisen maahanlaskuoperaation. Helikoptereilla tuodaan prikaateja ja panssareita. Mutta tuokoot vaan!
Panssarien ja miesten on lähdettävä laskupaikasta johonkin suuntaan ja aivan
sama mihin. Koko Suomi on nimittäin
jaettu palstoihin ja palstat kaivettu täyteen yhden- kolmenmiehen kannellisia
poteroita. Panssarimiinoja laitetaan oletetuille ajourille.
Kolmihaaraisia ongenkoukkuja kanervikkoon -siiman päässä kyttää miina- jonkun vihollisen housunlahkeeseen
aina tarttuu koukku. Poteroista lähtevät
ohuet siimat ja siiman päässä pirullinen
ja tehokas hyppymiina. Vihollisia houkutellaan kokoon mitä erilaisin konstein
ja silloin hypähtävät miinat. Tuho, järkytys ja paniikki on valmis. Voi sanoa,

Veikko Koppinen: Räjähtävä tyhjyys
(toimittanut Marko Palokangas)
156 sivua
Apali Oy Tampere 2012

että harva kirja saa mielikuvituksessa
miinat todella niin hypähtämään kuin
Räjähtävä tyhjyys.
Kirjassa on runsas kuvitus, joka ei kuvatekstejä kaipaa. Parhaat kuvat ovat rujonkomeesta Koppisesta.
Kirjan alussa on myös henkilökuvaus
kirjoittajasta. Siihen voisi lisätä, että rajavartiolaitoksen päällikköä, kenraaliluutnantti Koppista ehdotettiin myös
puolustusvoimain komentajaksi, mutta
presidentti Kekkonen ei tähän suostunut.
Koppisen mottoja olivat: ”Miljoona
miestä, miljoona miinaa” ja ”Tyhjyyttä
vastaan ei voi taistella”. Tyhjyyshän tarkoittaa tässä piilossa pysytteleviä sissejä

ja salakavalasti räjähtäviä miinoja.
Veikko Koppiselle on pystytetty muistokivi tietolaatalla synnynpitäjäänsä
Multialle. Se kunnianosoitus on isänmaallisuusmies Kalevi Hakasalon aikaansaama.
Kirjan luettuaan jää syviin mietteisiin: Miksi piti mennä mukaan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen. Sillä,
vaikka kuinka teknologia kehittyy sota-alallakin, niin nämä pienet, halvat,
tehokkaat ja yhä käyttökelpoiset puolustusaseet olisi hyvin voitu pitää varastoissa. Kaiken varalta.
Raimo Laskujärvi

Lylyn viestivarikon radiokerho
kilpailee aktiivisesti
Lylyn Viestivarikon Radiokerhon (LVRK) toimintavuosi
2013 on käynnistynyt radiokilpailujen merkeissä. Tämän
vuoden puolella Radiokerho on osallistuttu jo yhdeksään kilpailuun. Radiokerho ottaa osaa niin kotimaisiin
kuin kansainvälisiinkin kilpailuihin kerhoasemaltaan,
jonka radiotunnus on OI3V.
käytetään kerhon radiokalustoa ja erilaisia lähetystapoja ja -lajeja: yhteyksiä pidetään puheella, sähkötyksellä ja digitaalisilla lähetelajeilla.
Pääasiassa Radiokerho osallistuu kilpailuihin, joissa pidetään yhteyksiä lyhytaalloilla (HF = High Frequency, 3 – 30
MHz) ja hyvin lyhyillä aalloilla (VHF =
Very High Frequency, 30 – 300 MHz).
Kerhon radioaseman ja sen rakentaminen on kestänyt monta vuotta ja talkootunteja on mennyt lukematon määrä.
Radioaseman rakentaminen onkin ollut
iso osa kerhon toimintaa viime vuosien
aikana muun toiminnan ohella. Nyt kerhoasemamme on niin sanotusti iskussa ja kerholaiset voivat keskittyä radioaseman käyttämiseen ja sen pitämiseen
säännöllisesti äänessä.
LVRK on Juupajoen Reserviläiset ry:n
viestillinen toimikunta (tai radioamatööritoimikunta).
Kilpailutoiminnan
ohella harrastamme tietysti kaikenlaista
muutakin viestillistä, radioasemamme
on perinteisesti äänessä Puolustusvoimien juhlapäivinä, osallistumme Perinneradiotapahtumiin, joissa pidetään
yhteyksiä sota-aikaisilla radioilla, osallis-

Kuvassa on VRFK-C-radio (Raili) vuodelta
1945. Kun ei ole kyse kilpailusta, käytämme perinteisempiä radioita, esimerkiksi
LV-450:stä ja alkuperäisessä kunnossa
olevaa VRFK-C-radiota.

Radiokerholainen Eero Nurminen (OH3FZR) pitää kilpailuyhteyttä uudenaikaisella
radioamatöörilähetinvastaanottimella LVRK:n kerhoasemalta.

tumme HF-kaukoliikenneharjoituksiin
ym. Radioamatööritoiminta sopii hienosti reserviläisyhdistyksen toiminnan
yhteyteen, ja radiokilpailutoiminta antaa
viestilliseen toimintaan mukavan lisämausteen. Vastaanotimme Pirkanmaan
piirin kevätkokouksessa 27.3. huomionosoituksen Pirkanmaan piirin aktiivisimpana toimikuntana 2012. Suuri kiitos tästä huomiosta ja kannustuksesta

Vastaukset

Kilpailuissa pyritään pitämään radioyhteyksiä mahdollisimman monen vastaaseman kanssa, mitä enemmän yhteyksiä sitä enemmän saa pisteitä. Kilpailusta
riippuen erityisiä kerroinpisteitä saa eri
maista ja maanosista, joissakin kilpailuissa pisteet lasketaan suoraan yhteyden
pituuden mukaan. Kilpailutoiminta on
erinomainen tapa aktivoida kerhon toimintaa ja saada haastetta itselleen. Lisäksi viestitystaidot joutuvat koetukselle vaihtelevissa radioyhteysolosuhteissa.
Operaattorin pitää tuntea radioaaltojen
etenemistä eri aaltoalueilla ja eri vuorokauden ja vuoden aikoina, jotta hän
tietää, millä aaltoalueella yhteyksiä voi
saada mihinkin aikaan ja mihinkin päin
maailmaa. Osa kilpailuista on kotimaisia
eli niissä on vain kotimaisia radioamatööriasemia vasta-asemina, osa on kansainvälisiä kilpailuja, joissa vasta-asemia
löytyy ympäri maailmaa. Kilpailuissa

toimintaamme kohtaan. Tämä kannustus innostaa tekemään töitä myös jatkossa aktiivisen toiminnan mahdollistamiseksi.
Reserviläinen, jos toimintamme kiinnostaa, ota yhteyttä Juupajoen Reserviläiset ry:hyn ja kysy Radiokerhon yhteyshenkilön yhteystiedot.
Kari Salminen

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 17.)
1)

Raaseporissa

2)

Itä-Suomen Sotilaslääni

3)

13.3.2015

4)

Everstiluutnantti evp Juha Niemi

5)

Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta.

6)

Malissa

7)

Laukaassa

