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Suomalainen 
asevelvollisuus on oikeus 

 Pääkirjoitus

 Tähtäimessä
Tulevia tapahtumia 2013 
11-12.10. Kaukopartiomarssi ja sotilastaito-

kilpailu, Utti.

12-13.10. Etsintäkurssi, Tampere Kalkku, 
ilmoittautumiset: 
kurssit@vapepatampere.fi .

14.10. ..... Maanpuolustusjuhla klo 18.00, 
Tampere, Kalevan lukion juhlasali.

17-19.10. Pelastuspalveluseminaari, 
Saariselkä.

01.11. ..... Talvisen metsän antimia kurssi klo 
18, Reservipiirien toimisto, 
Väinölänkatu 2, Tampere.

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä
Sinulla on merkkipäiväsi vieton
yhteydessä mahdollisuus tukea

pirkanmaalaista maanpuolustustyötä
avaamalla onnittelutili haluamassasi

pankissa ja ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen

Tuki PMT ry:lle.

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

PIIRIEN TUKI 
KIITTÄÄ TUESTASI

Käsite ”yleinen asevelvollisuus” on osit-
tain hämärtynyt viimeaikaisessa kes-
kustelussa. Yleistä asevelvollisuutta yl-
läpitävien valtioiden joukkoon listataan 
monia, joissa siihen koulutuksen saavien 
määrä kansasta on vähäinen. Suomessa 
meidän olisikin ehkä parempi käyttää 
käsitettä suomalainen asevelvollisuus 
ja samalla ymmärtää sen monet tärkeät 
ulottuvuudet. 

Suomen kokoisessa maassa koko pal-
veluskelpoisen miesikäpolven koulut-
taminen on ehdoton edellytys ja halvin 

menetelmä uskottavien ja laajan alueen 
turvaamiseen tarvittavien sotilaallisten 
voimien tuottamiseen. Suomalaisten 
reserviläisten siviilikoulutus, elämän-
kokemus ja ammattitaito yhdistettynä 
sotilaskoulutukseen tekevät heistä mo-
niosaajia, aloitteellisia ja ajattelevia so-
tilaita. Reserviläisten osaaminen on to-
dennettu esimerkiksi kansainvälisissä 
kriisinhallintatehtävissä. Kotimaassa 
nämä vahvuudet huomaa hyvin kertaus-
harjoituksissa, joissa reserviläiset omak-
suvat asiansa nopeasti. 

Tiivis yhteys 
muuhun yhteiskuntaan
Asevelvollisuuden oleellinen osa on tiivis 
yhteys muuhun yhteiskuntaan. Ulko-
puolisten tekemä arvio uskottavuudes-
tamme muodostuu sekä asevoimista että 
yhteiskunnasta sen takana. Puolustus-
voimien toisena lakisääteisenä tehtävänä 
on muiden viranomaisten tukeminen, 
keskeisimpinä poliisi- ja pelastusviran-
omaiset.

Päätehtävän ohella puolustusvoimis-
sa tuotetaan poikkeusoloihin koulutet-
tua henkilöstöä muiden viranomais-
ten käyttöön ja kriisinhallintatehtäviin. 
Pirkanmaalla tästä ovat konkreettisena 
esimerkkinä hyvin koulutetut maakun-
takomppaniat, joiden osaamista hyö-
dynnetään koko yhteiskunnan kriisin-
sietokyvyn kehittämisessä. Vuoden 2014 
alusta maakuntakomppaniat ovat jatku-
vassa K +24/48h valmiudessa virka-apu-
tehtävien toteuttamiseen. 

Yhteiset 
arvot taustalla
Suomalainen asevelvollisuus korostaa 
yhteisiä arvoja hyvinvointimme taustal-
la. Yhteisenä tavoitteenamme on halu 
pitää huolta kaikista suomalaisista erilai-
sissa häiriö- ja katastrofi tilanteissa. Har-
joittelemme ja valmistaudumme yhä 
painokkaammin asevelvollisten käyt-
töön sotaa alempiasteisissa uhkatilanteis-
sa. Koulutuksessa saadut tiedot, taidot ja 
ymmärrys antavat valmiutta toimia suo-
malaisten hyväksi vaikeissakin tilanteissa 

ja lujittavat samalla yhteistä arvopohjaa.
Varusmiespalvelus tukee suomalaiseksi 

kasvamista ja kansallisen identiteetin ke-
hittymistä, ehkäisee syrjäytymistä, tukee 
kansanterveyttä ja edesauttaa myös uus-
suomalaisten kotouttamista. Varusmie-
hinä he toimivat rinnan syntyperäisten 
suomalaisten kanssa jakaen samat oikeu-
det ja velvollisuudet. Palveluksen aikana 
kaikki oppivat tulemaan toimeen keske-
nään ja ymmärtämään kulttuurillisia ja 
uskonnollisia eroavaisuuksia. 

Syrjäytymisestä käytyyn keskusteluun 
suhtaudutaan puolustusvoimissa vaka-
vasti. Kaikissa Pirkanmaan kutsunnoissa 
on mukana kuntien asettamat sosiaali-
työntekijät, jotka keskustelevat nuorten 
kanssa Aikalisä -projektin merkeissä. 
Syrjäytymisvaarassa olevia kuunnellaan 
ja heidät ohjataan tarvittaessa kunnalli-
sen tuen piiriin.

Asevelvollisuus 
seuraa aikaansa
Yleiselle asevelvollisuudelle löytyy pe-
rusteita niin puolustusvoimien, muun 
yhteiskunnan kuin yksilönkin näkö-
kulmasta. Suomalainen asevelvollisuus 
seuraa aikaansa kehittämällä jatkuvasti 
varusmiespalveluksen sisältöä. Yleinen 
asevelvollisuus on tulevaisuudessakin 
suomalaisen puolustusratkaisun tärkein 
peruspilari. Se on kustannustehokkain 
ja ainoa tapa puolustaa koko Suomea.

  Matti Eskola
komentaja

Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö

Yleinen asevelvollisuusjärjestelmämme voi hyvin ja vastaa edelleen tar-
koitustaan. Se on moderni ja nykyaikainen tapa hoitaa puolustusvoimien 
tehtävät. Järjestelmää kannattaa edelleen valtaosa kansalaisista. Maan-
puolustuskorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan myös varusmiesten 
maanpuolustustahto on säilynyt korkealla tasolla.

Hämeenkyrön sotaveteraanien puheenjohtaja Tuomo Linnainmaa painotti 
suomalaisten oikeutta asevelvollisuuteen. Kysykääpä asiaa vaikka kutsunnoissa 
mukana olleelta jääkiekkoilija Aleksander Barkov Jr:lta! (oikealla)
Kuva: Hämeenkyrön Sanomat, Tuukka Olli. Komentaja Eskolan kuva: Raimo Ojala.

14.11. ..... Kodin ensiapuilta klo 18, Reser-
vipiirien toimisto, Väinölänkatu 2, 
Tampere.

20.11. ..... Reservipiirien syyskokoukset klo 
18.00, Parkano, Keskustan koulu.

23-24.11. Vapepa Foorumi.

05.12. ..... Itsenäisyyspäivän aaton iltajuhla 
klo 19.00, Hämeenkyrö, Koski-
linna.

06.12. ..... itsenäisyyspäivän tilaisuudet.

24.12. ..... jouluaaton kunniavartiot sankari-
haudoilla.
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Odotukset 
tulevaisuudessa

Asiantuntijalta

Keskustelu yleisestä asevelvollisuudesta ja 
sen tulevaisuudesta käy jälleen vilkkaana. 
On tietysti sinällään hyvä, että julkisessa 
keskustelussa käsitellään maamme tur-
vallisuuteen ja tähän liittyen maanpuo-
lustukseen liittyviä kysymyksiä, mutta 
niiden tarkastelunäkökulmat ovat vaan 
vääristyneet. Sen sijaan, että puhuttaisiin 
asioista kokonaisuuksina, palsta- ja mie-
lipidetilan ovat vallanneet individualismi 
ja nk. yhden asian liikkeet. Jos radikalis-
min jo osittain täyttämästä 60-luvusta ha-
luaa jotain hyvää hakea, niin se olkoon se, 
että tuolloin asioita osattiin käsitellä ko-
konaisuuksina. Vanhaa laulua kuitenkin 
mukaillen ”se oli silloin, mutta nyt…”.

Parhaillaan internetissä toimiva ”Ohi 
on – kansalaisaloite” esittää yleisen ase-
velvollisuuden lopettamista. Aloite perus-
telee esitystään monilla väittämillä, joista 
mainittakoon, että yleinen asevelvollisuus 
on kallis järjestelmä, ammattiarmeija olisi 
laadullisesti parempi ja motivoituneempi, 
puolustus voitaisiin rakentaa myös vapaa-
ehtoisen tai puoliammattilaisen palveluk-
sen varaan, perinteistä puolustusta ei enää 
tarvita, koska uhkakuvat ovat muuttuneet 
ja että vain miespuolista ikäluokkaa kos-
keva asevelvollisuus on epätasa-arvoinen. 
Rohkenen kumota kaikki nämä väittämät.

Sain olla mukana vuosina 2009 - 2010 
istuneen F-securen hallituksen puheen-

Vuoden 2014 puolustusbudjetti on jul-
kaistu. Säästöt ovat merkittäviä, mutta 
kuitenkin hallitusohjelmaan perustuvia. 
Menojen yhteismäärä on 125 miljoonaa 
euroa pienempi kuin kuluvana vuon-
na eli säästötoimien kasvu jatkuu raju-
na tulevanakin vuonna. Pääosin säästöt 
koostuvat menosäästöistä ja materiaali-
hankintojen maksatusten siirroista tu-
leville vuosille. Säästökuurin seuraukse-
na puolustusbudjetin osuus tippuu ensi 
vuonna 1,36 % bruttokansantuottees-
ta. Vuosi 2014 on viimeinen siirtymä-
kauden vuosi kohti puolustusvoimauu-
distusta ja tulevassa budjetissa näkyy jo 
uudistuksesta aiheutuvia säästöjä. Esi-
merkiksi henkilötyömäärissä vähennys-
tä on 260 henkilötyövuotta kuluvaan 
vuoteen verrattuna.

Puolustusvoimauudistuksesta on nyt 
puhuttu kaksi vuotta. Olemme tänä ai-
kana saaneet puolustusvoimilta kuulla 
linjauksista, joiden mukaan uudistetut 
puolustusvoimat aloittavat toimintan-
sa 2015 alusta. Aikaa tuohon hetkeen 
on siis enää reilu vuosi ja monet odot-

tavatkin jo kovasti konkreettisia tietoja 
esimerkiksi paikallisjoukkojen organi-
saatioista ja mahdollisista tulevista sijoi-
tuksista tai mahdollisuuksista hakeutua 
niihin. Toivottavasti saamme pian vasta-
uksia pohdintoihimme.

Pääesikunnan henkilöstöosasto aset-
ti viime keväänä työryhmän, jonka tar-
koituksena oli pohtia vuoden alussa jul-
kituodun 12 kohdan ns. ”Puheloisen 
listan” tarkempaa sisältöä. Työnimik-
keenä oli Reservin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittämi-
nen. Työryhmään kuului pääesikun-
nan edustuksen lisäksi edustaja kustakin 
puolustushaarasta sekä merkittävimpien 
reserviläisjärjestöjen edustajat. Ryhmä 
kokoontui kevään aikana kolmeen ot-
teeseen ja kävi listaa läpi kohta kohdalta 
tuoden kukin omia kehittämisehdotuk-
sia siihen. Raportti valmistui kesän alus-
sa, jonka jälkeen se lähti lausuntokier-
rokselle. Nyt tuo kierros on tehty ja tällä 
hetkellä pääesikunta valmistelee raport-
tia esiteltäväksi puolustusvoimain ko-
mentajalle. Hänen päätökseksi jää mitä 

osia raportista hyväksytään ja mitä ei, vai 
meneekö se läpi sellaisenaan. Tätä tietys-
ti toivomme. 

Raportin sisältöä ei haluta julkituoda 
ennen kuin se on komentajalle esitelty, 
joten en voi tässä siihen tarkemmin pa-
neutua. Voin kuitenkin sen verran pal-
jastaa, että merkittäviä ja erittäin posi-
tiivisia kehitysaskeleita ollaan ottamassa 
reserviläisten ja ennen kaikkea aktiivis-
ten ja omaehtoisten reserviläisten kan-
nalta. Puolustusvoimille täytyy antaa eh-
doton tunnustus siitä innovatiivisesta ja 
avarakatseisesta tavasta, jolla se on asiaa 
lähtenyt pohtimaan, ja nimenomaan ot-
taen meidät reserviläiset mukaan suun-
nitteluprosessiin jo heti sen alkuvaihees-
ta lähtien.

Puolustusvoimien kenttäarmeijan 
pienentyessä, moni varmastikin pelkää 
oman sijoituksensa puolesta. Aktiivisille 
maanpuolustajille uskon kuitenkin töi-
tä riittävän. MPK:n rooli tulee varmasti 
entisestään kasvamaan puolustusvoimi-
en strategisena kumppanina ja toivotta-
vaa myös olisi, että MPK:n koulutusor-

ganisaatiossa toimiville tunnustettaisiin 
vastaava status kuin puolustusvoimien 
sodanajan sijoitetuillekin. Lisäksi koko-
naisturvallisuuden kannalta siviilipuolen 
varautumisen kentässä riittäisi varmasti 
töitä kaikille halukkaille, jos vain ”työn-
antajapuoli” eli kunnat ja muut turvalli-
suusviranomaiset näkisi meissä piilevän 
voimavaran. Häiriötilanteiden kartta 
pitää nähdä kokonaisuutena normaa-
litilanteiden ja vakavan kriisin välisenä 
alueena. Samaa valmiusorganisaatiota 
voidaan hyödyntää erilaisissa häiriöti-
lanteissa. Riittää kun organisaatio vaan 
on olemassa ja mielellään myös koulu-
tettu tehtävään!

  Mikko Halkilahti
kapteeni res 

1. varapuheenjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto ry

johtaja Risto Siilasmaan johtaman työ-
ryhmän työskentelyä tukeneessa neuvot-
telukunnassa. Työryhmä käsitteli tuolloin 
poikkeuksellisen laajasti yleistä asevelvol-
lisuutta. Erilaisia vaihtoehtoja puolustuk-
semme järjestämiseksi läpi käynyt työ-
ryhmä teki todella perusteellista työtä, ja 
kirjasi 186 – sivuisen raporttinsa loppu-
sanoihin, että yleinen asevelvollisuus on 
edelleen maallemme paras ja kaikilta osin 
soveltuvin vaihtoehto puolustuksemme 
hoitamiseksi. On perin juurin hämmäs-
tyttävää, että ”Ohi on – kansalaisaloit-
teen” takana olevat tahot ovat kokonaan 
sivuuttaneet tämän mainitsemani rapor-
tin selvitykset ja lopputulemat.

Yleinen asevelvollisuus on poikkeuk-
sellisen edullinen tapa järjestää maamme 
puolustus. Nykyisen suuruisella budjetil-
la saisimme tähän maahan noin 20.000 
henkilön ammattiarmeijan. Yleisen ase-
velvollisuuden avulla taataan aina kulloi-
senkin ikäluokan paras osaaminen ja fyy-
sinen kunto. Muualla ammattiarmeijaan 
mennään, kun muualle ei päästä, ja mm. 
kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatiois-
ta aina silloin tällöin tulee viestiä suoma-
laisten reserviläisten korkeasta osaamisesta 
verrattuna monen muun maan ammatti-
armeijaan. Niin kauan, kun Suomen puo-
lustusdoktriini lähtee koko maan puolus-
tamisesta, se edellyttää suurta sodan ajan 

vahvuutta. Eri asia on sitten, jos tästä pe-
riaatteesta luovutaan, ja tilalle kirjataan 
jotain muuta. Vaikka sodan kuva ja tais-
telukenttä olosuhteineen ovat sitten viime 
sotiemme muuttuneet ja teknisten asela-
jien ja sodankäyntimenetelmien merkitys 
on kasvanut, ei niillä kuitenkaan pystytä 
pitämään hallussa laajoja alueita. Meillä 
on tälläkin hetkellä esimerkki pitkään jat-
kuneesta tilanteesta, jossa ovat vastakkain 
mies ja rynnäkkökivääri sekä toisaalta ase-
tekninen suurvalta, mutta valmista ei näy-
tä tulevan. Epätasa-arvoisuuteen totean 
vain, että naisilla on mahdollisuus vapaa-
ehtoiseen asepalvelukseen. 

On totta, että yleinen asevelvollisuus 
on tänä päivänä Euroopan mittakaavas-
sa harvinainen tapa puolustuksen hoita-
miseen. Suomella on kuitenkin puolus-
tuksen osalta omat erityispiirteet, jotka 
tulee ottaa huomioon, kun tätä keskus-
telua käydään. Ja meillä on – onneksi - 
vielä harveneva joukko niitä henkilöi-
tä, jotka ovat elävä esimerkki siitä, mitä 
yleisellä asevelvollisuudella, ja siihen 
mielestäni kiinteästi liittyvällä yhteisöl-
lisyydellä, voidaan saada aikaan.  Ilman 
sotiemme veteraanien yleisen asevelvol-
lisuuden perusteella suoritettuja tekoja, 
me mitä todennäköisimmin olisimme 
eläneet hieman toisenlaiset sotien jäl-
keiset vuosikymmenet.  Veteraanisuku-

polven asevelvollisuuteen liittyy kiinteä-
nä osana yhteisöllisyys, sana, joka lienee 
tänä päivänä painunut jo suureksi osaksi 
”unhon yöhön”.  Nämä yhdessä ja myös 
sisäistettyinä, loivat pohjan raskaiden so-
tavuosien kestämiselle. Olisiko siis aika 
keskustelussa yleisestä asevelvollisuudesta 
nostaa esiin myös yhteisöllisyyden merki-
tys?  Voisivatko nämä kaksi asiaa yhdessä 
muodostaa termin ”suomalainen asevel-
vollisuus”? Ja voisiko se olla meidän ta-
pamme hoitaa maamme puolustus? Näi-
tä kysymyksiä voimme miettiä, ja samaan 
aikaan ajatella, miksi vielä hetki sitten oli 
kunnia asia palvella isänmaata edes sen 
verran, että suoritti varusmiespalveluk-
sen? Nyt näyttää siltä, että on vain oi-
keuksia, eikä mitään velvollisuuksia. Ai-
nakin tämä siltä tuntuu.

  Osmo Suominen
sotilasmestari res

1. varapuheenjohtaja
Reserviläisliitto – 

Reservin  Aliupseerien Liitto ry

Yleisestä asevelvollisuudesta 
on kysymys

Kolumni
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Reserviläisliiton ampuma-
mestaruuskilpailut järjestet-
tiin 17-18.8.2013 Satakunnan 
Lennoston ampumaradoilla. 
Kilpailujen suojelijana toimi 
Satakunnan lennoston komen-
taja eversti Sampo Eskelinen. 
Osanottajia oli noin 220 ja kil-
pailusuorituksia tehtiin lähes 
600. Osallistujia oli koko Suo-
men alueelta, aina Lapista asti. 
Pitkämatkalaisia majoitettiin 
Satakunnan Lennoston kasar-

Useita ennätystuloksia 
Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailuissa

mille. Viikonlopun kestäneessä 
tapahtumassa lauantain sää oli 
sateinen, mutta sunnuntaiksi 
sää poutaantui. 

Järjestelyt aloitettiin jo vii-
me syksynä ja oman haasteen-
sa järjestelyiden onnistumiseen 
toi parhaillaan käynnissä ole-
vat Lennoston ampumarato-
jen perusparannustyöt. Toimi-
henkilöitä järjestelytehtäviin 
olisi ollut hyvä olla enemmän. 
Kaikki tehtävät kuitenkin saa-

PIRKANMAALAISTEN 
AMPUJIEN MITALISIJAT:

KULTAMITALIT:
Pienoispistooli, sarja D, alik Heini Pajala 545
Pienoispistooli joukkueet, sarja H, Pirkanmaa1 1711 
(kers Jussi Saari 579, kers Arttu Niittymies 566, 
ylik Ari Huhtamäki 566)
Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja D, 
alik Heini Pajala 527
Pistooli pika-ammunta 3x20 ls joukkueet, sarja H, 
Pirkanmaa1 1694 (kers Jussi Saari 572, 
ylik Ari Huhtamäki 563, kers Olli Seppälä 559)
RA7-ammunta 3x6 ls joukkueet, sarja H, Pirkanmaa1 451 
(kers Arttu Niittymies 156, korpr Mika Salovaara 151, kers 
Olli Seppälä 144)

HOPEAMITALIT:
Pienoispistooli, sarja H, kers Jussi Saari 579
Isopistooli, sarja H60, ylik Veijo Piironen 562
RA7-ammunta 3x6 ls, sarja H50, ylik Kari Viikki 146

PRONSSIMITALIT:
Isopistooli joukkueet, sarja H, Pirkanmaa1 1642 
(kers Arttu Niittymies 551, kers Olli Seppälä 546, 
ltn Juha Hautamäki 545)
Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H, 
kers Jussi Saari 572
Pienoispistooli, sarja H50, yliv Kari Reinola 558

Tulokset kokonaisuudessaan nähtävissä kilpailujen 
virallisella tapahtumasivulla www.pirkanviesti.fi .

tiin hoidettua. Sekä kilpaili-
jat että Reserviläisliiton johto 
olivat tyytyväisiä järjestelyihin 
ja tapahtuman organisointiin. 
Tulostasokin oli hyvä ja useis-
sa sarjoissa ammuttiin uusia 
Suomen ennätystuloksia. Ruo-
kahuolto toimi ja sotilaskoti-
autosta sai kahvia ja munkke-
ja. Kilpailujen johtajana toimi 
Juha Moijanen.

  Raimo Ojala

Pistoolilajeissa menestynyt Jussi Saari 
Hämeenkyröstä taululla.

RA7 ammunta käynnissä.

Juha Hautamäki  Lempäälästä suorittamassa RA7-ammuntaa.

Pirkan Viesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas 
tykkääjä palkitaan!

Länsi-Suomen Sotilasläänin 
komentaja vaihtuu vuoden 
2014 alussa. Lääninkomen-
tajan tehtävät ottaa vas-
taan tammikuussa nykyinen 
Panssariprikaatin komentaja 
eversti Pekka Toveri. Pans-
sariprikaatin uudeksi ko-

mentajaksi tulee eversti Pek-
ka Järvi.

Tykistöprikaatissa vietetään 
komentajan vaihtotilaisuutta 
marraskuun alussa kun ny-
kyinen prikaatin komentaja 
eversti Pertti Lahtinen luo-
vuttaa tehtävänsä nykyisel-

uutisia!uutisia!
Uusiin tehtäviin

le Porin Prikaatin esikun-
tapäällikölle eversti Mikael 
Feldtille. Eversti Lahtinen 
siirtyy Tykistön tarkastajak-
si Maavoimien Esikuntaan 
Mikkeliin.

AMMUNNAN VALVOJAKSI AMMUNNAN VALVOJAKSI 
LENNOSTON AMPUMARADOILLELENNOSTON AMPUMARADOILLE
Lennoston radoille tarvitaan lisää valvojia, sillä jokaisella vuorolla 
on oltava ratakohtainen valvoja paikalla, jotta radalla voidaan am-
pua.

Tarvetta on sekä pistooli- että kiväärilajien valvojista.

Päivitämme Lennoston ampumaupseerin kanssa valvojalistat. 
Tarkoitus on saada aikaan toimiva valvojavuoro systeemi kaikille 
radoille, jotta pystymme hyödyntämään kaikki meille myönnetyt ra-
tavuorot. Valvojille annetaan koulutus ennen ulkoratakauden alkua.

Ilmoittaudu, olet sitten uusi tai jo valvojana toiminut ammun-
nanharrastaja, ilmoittamalla nimesi, yhdistyksesi ja sähköpos-
tiosoitteesi.

Juha Moijanen
Reservipiirien ampumatoimikunnan puheenjohtaja
puh 0500 625246, juha.moijanen@pp.inet.fi 
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Hämeen Hölkkä on aina ollut luonteel-
taan mukava ja iloinen koko perheen 
ulkoilutapahtuma hölkän kilpasarjoja 
unohtamatta. Liikuntasuorituksen voi 
tehdä oman kuntotasonsa mukaisesti 
kävelemällä, marssimalla, hölkkäämällä 
tai kilpaillen kilpasarjoissa. Juoksijoita 
ja kuntoilijoita oli tällä kertaa mukana 
tapahtumassa yhteensä 144 henkilöä ja 
järjestelytehtävissä parisenkymmentä 
henkilöä.

Reserviläisliikunta 
juhlavuoden teemana

Juhlavuonna Hämeen Hölkän teemana 
oli reserviläisliikunta tärkeänä osana jo-
kaisen työpaikan työhyvinvointia. Puo-
lustusvoimien reservihän koostuu meistä 
tavallisista suomalaisista, joiden perus-
kunto ja kenttäkelpoisuus on pidettävä 
vähintäänkin hyvällä tasolla. Riittävä pe-
ruskunto luo hyvän pohjan myös arki-
päivän työssä jaksamiselle.

Pirkanmaan Reservipiirit haastoi-
vat Tampereen seutukunnan työpaik-
koja ja työntekijöitä osastojoukkuein 
mukaan hienoon perinteiseen ulkoi-
lutapahtumaan. Työpaikkojen osasto-
joukkueet jäivät tällä kertaa vielä mää-
rältään pieniksi, mutta tulevaisuudessa 
usko niiden määrän lisääntymiseen on 
suuri. Hölkkäbuumi on suomalaisten 

Hämeen Hölkkä 40 vuotta
Järjestyksessään 40:s Hämeen Hölkkä juostiin Ylöjärvellä Lamminpään 
Ulkoilumajan maastoissa lauantaina 31.8. Teivaalanharjun – Julkujärven 
vertaansa vailla oleva harjumaasto yhdessä kohdalle osuneen hienon 
juoksusään kanssa tarjosivat upeat puitteet juhlavuottaan viettävälle 
Hämeen Hölkkä-tapahtumalle. 

keskuudessa kuitenkin tosiasia, ja ak-
tiivisia harrastajia on vuosi vuodelta 
enemmän.

Tapahtuman lähtölaukauksen ampui 
ohjelman mukaisesti tasan kello 12.00 
Puolustusvoimien Pirkanmaan Alue-
toimiston päällikkö, Komentaja Matti 
Eskola lähettäen juoksijajoukon mat-
kaan.

Juoksureitti läpi 
upean harjumaaston

Hämeen Hölkän juoksureitti kulkee 
koko matkan upeassa harjumaastossa 
alkaen Teivaalanharjulta jatkuen Porin 
tien ylityksen jälkeen Pikku-Ahvenisto 
– järven kautta aina Julkujärvelle asti. 
Paluureitti tapahtuu saman harjun tois-
ta reunaa myöten, jolloin kuntoilijoil-
la on aina edessään uusi upea maisema. 
Hämeen Hölkän osallistujat arvostavat-
kin suuresti maastossa tapahtuvaa hölk-
kätapahtumaa ja sen mukanaan tuomaa 
tapahtuman henkeä.

Tällä kertaa tapahtumaa ja juoksijoi-
den suoritusta häiritsi juoksureitin mer-
kintöihin kohdistunut ilkivalta. Rei-
tin opasteita oli ilkivaltaisesti poistettu 
muutamaa tuntia ennen tapahtumaa, ja 
opasteiden puuttuminen aiheutti juok-
sijoille vaikeuksia pysyä oikealla reitillä. 
Järjestäjät pahoittelevat tapahtumaa, ja 

ensi vuonna risteyskohtiin järjestetään 
henkilöopastus oikean juoksureitin var-
mistamiseksi, lupaa kilpailun johtaja 
Hannu Jokinen.

Palvelupiste kuntoilijoille 
ja muuta oheisohjelmaa

Suomen Terveystalo Oy oli järjestä-
nyt Lamminpään Ulkoilumajan kahvi-
oon hienon palvelupisteen tapahtuman 
osallistujille ja muillekin alueella liik-
kuville kuntoilijoille. Palvelupisteessä 
oli mahdollista mm. mittauttaa kehon 
rasvaprosentti ja saada kuntoiluun oh-
jeita ja vinkkejä terveelliseen elämään. 
Palvelupisteen suosio ja kysyntä oli vie-
railijamäärästä päätellen hyvä.

Vanhempien osallistuessa hölkkään 
lapsille oli järjestetty ohjelmaa Eksyk-
sissä-koulutuksen merkeissä, jossa lap-
sille opetettiin koulutettujen ohjaajien 
johdolla turvallinen tapa ratkoa eksy-
miseen liittyviä pulmatilanteita. 

Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan 
piiri hoiti esimerkillisesti tapahtuman 
kahvion pidon sekä hölkän juomapis-
teet. Suuri kiitos Reservipiirien naisille 
merkittävästä aktiivisuudesta tapahtu-
man järjestelyissä.

Hämeen Hölkkä -terveisin
  Hannu Jokinen

Lähtölaukauksen jälkeen kaikkien sarjojen osallistujat lähtevät yhteislähtönä Lamminpään maastoon. Kuvat: Raimo Ojala.

Komentaja Matti Eskola jakamassa Hä-
meen Hölkän erikoismitaleja osallistujille. 

Liikuntatapahtuma sopii koko perheelle. 

Yhteistyökumppaneina Hämeen 
Hölkässä toimivat Puolustusvoimien 
Pirkanmaan Aluetoimisto, Suomen 
Terveystalo Oy sekä muutamia 
muita alueen yrityksiä. 
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Kannen valokuva
Kultamitalisti Heini Pajala 
Tampereelta tähtäämässä.
Kuva: Raimo Ojala.

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
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
Kiveliönkatu 12, 
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Aineistoasioissa
Sirkka Ojala, 050 3688 460

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2013:

nro aineisto ilmestyy
5 27.11. 30.12.

Juha Moijanen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Kesä aloitettiin näyttäväs-
ti Pirkkalan keskustasta al-
kaneella Kesäyön marssilla. 
Marssin jälkeen oli vuorossa 
Reserviläisliiton golfmesta-
ruuskilpailut Nokialla. Elo-
kuun puolivälissä järjestettiin 
Reserviläisliiton ampuma-
mestaruuskilpailut Sata-
kunnan Lennoston radoilla. 
Elokuuhun mahtui vielä Re-
serviläispäivä, niin ikään Len-
noston rata-alueella ja Hä-
meen Hölkkä Lamminpäässä. 

Tapahtumista puhuttaessa 
ei pidä unohtaa lukuisia maa-
kunnissa pidettyjä markki-
noita ja kylätapahtumia, jois-
sa jäsenyhdistykset ovat olleet 
mukana. Useimmassa em. ta-
pahtumassa piirin laseraseet 
ovat olleet kovassa käytössä. 

Lämmin ja aurinkoinen kesä oli Pirkanmaalla 
täynnä merkittäviä reserviläistapahtumia

Laseraseet ovat, niin kuin oli 
tarkoituskin, omalta osaltaan 
vetäneet yleisöä puoleensa ja sa-
malla ampujat ovat voineet tu-
tustua paikallisen yhdistyksen 
toimintaan.

Näillä kaikilla positiivista pa-
lautetta saaneilla tapahtumil-
la on pystytty saamaan näky-
vyyttä, ei pelkästään tapahtuma 
paikkakunnalla, vaan myös osin 
valtakunnallisestikin. Toivotaan 
tämän näkyvän myös yhdistys-
tasolla kasvavina jäsenmäärinä.

Pirkanmaalla on tavoittee-
na tämän syksyn aikana saada 
kaikille jäsenyhdistyksille net-
tisivut, joilta löytyisi vähintään 
yhdistyksen yhteystiedot. Niin 
kuin keväällä sovittiin sihtee-
rimme Raimo Ojala avustaa 
sivujen tekemisessä. Nettisivu-

projektit ovat osa jäsenhankin-
takampanjaamme, sillä merkit-
tävä osa uusista jäsenistä tulee 
nettisivujen kautta.

Vaikka tapahtumat yleisesti 
ottaen ovat hyvin järjestetty-
jä, silti osallistuja määrät var-
sinkin paikallisissa tapahtu-
missa jäävät usein vähäiseksi. 
Olemmekin eri tahojen kanssa 
keskustelleet esimerkiksi Re-
serviläispäivän kävijämäärän 
nostamisesta muutaman vuo-
den takaiselle tasolle. Reservi-
läispäivän tapainen tapahtuma 
on juuri oikeanlainen reservi-
läistoiminnan esittelypäivä uu-
sille jäsenille. On myös lisättävä 
jokaisessa yhdistyksessä infor-
maatiota tapahtumista ja mil-
loin on mahdollista laajennetta-
va tiedotusta myös piiritasolle. 

Näin saataisiin tapahtumiin 
lisää osallistujia, eikä tapah-
tuman järjestäjien määrä olisi 
osallistujia suurempi. Joissa-
kin tapahtumissa näinkin on 
ikävä kyllä käynyt.  

Vielä suuri kiitos tapahtu-
ma talkoisiin osallistuneille, 
sillä teidän ansiostanne po-
sitiivinen palaute on ollut 
mahdollista.

Syksyyn kuuluvat taas use-
at kokoukset niin yhdistys-, 
piiri-, kuin liittotasollakin. 
Osallistukaa mahdollisuuk-
sienne mukaan päätösten 
tekemiseen ja vaikuttakaa 
omalta osaltanne maanpuo-
lustustyön mielekkyyteen ja 
jatkuvuuteen.

Hyvää syksyä!

Längelmäen Reserviläiset ry täytti 50 vuot-
ta 12. joulukuuta 2012. Längelmäen Aliup-
seerit ry perustettiin 12.joulukuuta 1962, 
perustamispäivä oli kunnianosoitus niille 
monille Längelmäen sankarivainajille jotka 
kaatuivat Tolvajärven taistelussa 12. joulu-
kuuta 1939.

Yhdistyksen 50 -vuotispäivää juhlistettiin 
viemällä kukkalaite Jr 16 komentajan Aaro 
Pajarin Kalevankankaan hautausmaalla ole-
valle muistomerkille 12. joulukuuta 2012 
tasan klo 12.00. Kukkalaitetta laskemassa 
olivat Timo Vainikkala, Markku Hannula 
ja Marko Tuominen.

Längelmäellä juhlistettiin 
kolmea merkkipaalua

Längelmäen Reserviupseerikerho ry täytti 
55 vuotta 10.maaliskuuta 2013 ja Länkima-
ja 50 vuotta 13. heinäkuuta 2013.

Näitä kaikkia kolmea merkkipäivää juh-
listettiin Länkimajalla 13. heinäkuuta 2013 
jäsenistön kesken, nauttimalla hyvästä lou-
naasta, savusaunan löylyistä ja yhdessäolosta. 
Tilaisuuden yhteydessä huomioitiin myös 
aktiivisia ja ansioituneita jäseniä. Ainoaa 
Längelmäen Reservin Aliupseerien elossa 
olevaa perustajajäsentä Aarre Aholaa muis-
tettiin kultaisella Pirkka-mitalilla.

  Markku Hannula

Markku Hannula (vasemmalla), Pekka Laurila ja Marko Tuominen valmistautuvat 
lipun nostoon Länkimajalla. Kuvat: Sirpa Tuomivaara.

Längelmäen Reservin Aliupseerien 
viimeinen elossa oleva perustajajäsen 
Aarre Ahola.

  Yhdistyksen laskema kukkalaite 
Aaro Pajarin muistomerkillä.
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Reilun vuoden ajan on kansalaisaloit-
teen avulla ollut mahdollista tehdä 
eduskunnalle lakiehdotus tai ehdotus 
lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloit-
teen saamiseksi eduskuntakäsittelyyn 
edellytetään vähintään 50 000 äänioi-
keutetun Suomen kansalaisen allekir-
joitusta.

Kansalaisten vaikuttamismahdolli-
suuksien kehittäminen uusin tavoin 
on lähtökohtaisesti hyvä asia. Ei silti 
liene odottamatonta, että kansalais-
aloitteeseen ovat tarttuneet tahot, jot-
ka ajavat yhtä asiaa tai tavoittelevat 
muuten julkisuutta päämärilleen. Tur-
kistarhauksen kieltäminen, ns. pakko-
ruotsin muuttaminen vapaaehtoiseksi 
ja nykymuotoisesta asevelvollisuusar-
meijasta luopumiseen tähtäävä Ohi on 
-liike ovat ensimmäisiä kansalaisaloite-
hankkeita. Teemat tuskin yllättävät ja 
tuskinpa aloitteentekijöiden taustayh-
teisötkään. 

Ohi on -aloite on osa viime aikojen 
puolustuspoliittista keskustelua, jossa 
aiempaa useammin on kyseenalaistet-
tu nykymuotoinen asevelvollisuusar-
meija mitä erilaisimmin perustein. Tu-
tustuminen liikkeen nettisivuihin ei 
kuitenkaan tuo vakuuttavaa vastausta 
siihen, että ammatti- tai puoliammat-
tiarmeija vastaisi asevelvollisuusarmei-
jaa uskottavammin ja kustannustehok-
kaammin Suomen puolustamisesta. 
Sivujen taloudelliset laskelmat ja pe-
rustelut ovat monin kohdin selektii-
visiä kuten poliittisessa julistuksessa 
yleensäkin. Osa liikkeen taustayhtei-
söistä on aiempina vuosikymmeninä 

Ohi on?

ollut valmis muuttamaan yhteiskun-
nan perusteita ulkoparlamentaarisin 
keinoin, mikä heittää varjonsa liik-
keen todellisille päämäärille vakuutte-
luista huolimatta.

Hyvin toteutettu asevelvollisuusar-
meija antaa paitsi tarvittavat sotilaalli-
set valmiudet, se edistää yhteiskunnan 
eri ryhmiä yhdistävää maanpuolustus-
tahtoa sekä vahvistaa useita geneeri-
siä taitoja. Näitä ovat mm. sosiaalis-
tuminen, ryhmässä toimiminen sekä 
esimies- ja alaisvalmiudet. On hyvin 
tunnettua, että suomalaiset reservistä 
rekrytoidut rauhanturvaajat ovat va-
kuuttaneet ammattitaidollaan eri puo-
lilla maailmaa. Asevelvollisuuden talo-
udellisuutta ja tehokkuutta ilmentää 
myös reserviläisten siviiliosaamisen te-
hokas hyödyntäminen yhä enemmän 
erityisosaamista vaativissa sodan ajan 
puolustusvoimissa. 

Niin sanottu Siilasmaan raportti 
antoi uskottavat perusteet jatkaa ase-
velvollisuusarmeijan ylläpitoa ja ke-
hittämistä, ja mm. reserviläisille on ke-
hitetty uusia urapolkuja. Suurin riski 
piilee kuitenkin rahoituksessa. Mikäli 
sopeutettuja Puolustusvoimia ei vuo-
den 2015 jälkeen rahoiteta ja kehitetä, 
joudutaan arvioimaan nykyjärjestel-
män perusteita, fundamenttia.

Lopuksi voidaan todeta, että Suo-
mi ei ole asevelvollisuusarmeijansa 
kanssa yksinäinen jäänne. Itävalta ja 
Sveitsi ovat kansanäänestyksessä kan-
nattaneet yleistä asevelvollisuutta tänä 
vuonna. Heillä on syynsä. Meillä on 
syymme.

Luonto valmistautuu hiljalleen tal-
ven tuloon. Talitiaiset koputtelevat jo 
ikkunan takana ja orava kätkee tam-
menterhoja. Muutaman kylmän aa-
mun jälkeen, sormenpäideni mentyä 
työmatkalla kohmeeseen, myönsin 
kesän olevan auttamattomasti ohi ja 
etsiskelin villasormikkaat kaapinpoh-
jalta. 

Tämän lehden sivut täyttyivät il-
moituksista, mikä johtuu siitä että 
samassa lehdessä julkaistaan nyt yh-
distysten syyskokousilmoitukset ja it-
senäisyyspäivään ja joulunaikaan liit-
tyvä tiedottaminen. Piakkoin onkin 
mietittävänä lehden ensi vuoden il-
mestymisaikataulu. Viisi kertaa vuo-
dessa ilmestyvän piirilehtemme si-
joittaminen vuosikalenteriin, siten 
että se palvelisi mahdollisimman hy-
vin kaikkia tahoja, on aina yhtä haas-
tavaa. Nyt odottelenkin kokemuksia 
yhdistyksiltä ja lehden lukijoilta tä-
män vuoden ilmestymisaikataulusta 
sekä ehdotuksia ensi vuodelle. 

On hienoa, että yhä useampi yh-
distys käyttää Pirkan Viestiä ilmoi-
tuskanavana ja toivon että jatkossa 
lehden tilan hyödyntäminen tiedot-
tamisessa edelleen lisääntyy. Olem-
me siinä onnellisessa asemassa että 
lehteä ovat kustantamassa Pirkan-
maan Maanpuolustuksen Tuen Tuki-
renkaan yritysjäsenet.  Tiedän yhden 
kiltalehden kokemusten perusteella, 
että maksullisten ilmoitusten saami-
nen maanpuolustuslehtiin, näinä ta-
loudellisen taantuman aikoina ei ole 
helppoa. Monen piirilehden talous 

Tavoitteena entistä 
paremmin palveleva lehti 

onkin vaikeuksissa ja tästä syystä osa 
lehdistä mietti pelkkään verkkojul-
kaisuun siirtymistä joko osittain tai 
kokonaan. Tämä vaihtoehto on otet-
tu käyttöön jo Pohjois-Pohjanmaalla. 
Pohjanpojan verkkolehti onkin todel-
la näyttävä, koska muun muassa tait-
toon voidaan käyttää verkossa enem-
män tilaa. Itse kuitenkin edelleen 
ajattelen, että verkkolehti ei korvaa 
paperilehteä, paperiversiota kun voi 
lukea ilman nettiä ja meidän lukija-
kunnassamme on vielä paljon henki-
löitä jotka eivät nettiä käytä. Siirty-
minen pienempään lehtikokoon sekä 
sivumäärään on yksi keino madaltaa 
lehden kustannuksia, ja näin olem-
mekin tänä vuonna tehneet tämän 
oman lehtemme osalta.

Haluaisin myös herätellä yhdistyk-
siä ja yhdistysten jäseniä syntymäpäi-
vien ilmoittamisesta lehdessä. Syn-
tymäpäivälistaa on toivottu takaisin 
lehden lukijoiden taholta ja edelleen 
suurin osa piirilehdistä julkaisee jä-
sentensä merkkipäivät. Syntymäpäi-
vää ei kuitenkaan voi juridisesti jul-
kaista ilman päivänsankarin lupaa 
joten vanhaan, jäsenrekistereihin pe-
rustuvaan tapaan emme voi enää pa-
lata. Ainut keino onkin syntymäpäi-
väsankareitten oma aktivoituminen. 
Ilmoita siis ajoissa, pyöreitä vuosia 
täyttäessäsi merkkipäiväsi lehden toi-
mitukseen, niin sinua tiedetään myös 
onnitella.

Hyvää loppuvuotta kaikille!

Jorma Suonio, puheenjohtaja 
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Sirkka Ojala, päätoimittaja
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

tervetuloa
maanpuolustusjuhlaan

tampereella
Kalevan lukion juhlasalissa 

Salhojankatu 33

maanantaina 14.10.2013
kello 18:00

Kahvitarjoilu alkaa kello 17:30
* * * * *

Juhlapuhe, 
kenraalimajuri Kyösti Halonen
Seppelepartion lähettäminen, 

rovasti Esa Eerola
Laivaston soittokunta

Mieskuoro Kelot 

Järj.: 
Sotiemme 1939-45
Perinneyhdistys ry

Tumma puku, paraatipuku, kunniamerkit.

JOULUAATON KUNNIAVARTIOT
KALEVANKANKAALLA JA LAMMINPÄÄSSÄ

Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen Reserviläiset ry vastuulla on kuusi neljän 
henkilön kunniavartiota Kalevankankaan Sankariristillä jouluaattona 24.12.2013. 
Kukin vuoro kestää yhden tunnin. Reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 21-22 ja 
23-24 sekä reserviläisten klo 18-19, 20-21 ja 22-23. Lamminpään Sankarihaudoilla 
on kahden hengen kunniavartio. Reserviläisten vuorot ovat klo 16-17, 17-18 ja 18-19 
sekä reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 20-21 ja 21-22. 

Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai maastopuku, vyö ja turkislakki sekä 
vartiokohtaisesti pistooli, miekka tai konepistooli. Muu säänmukainen vaatetus on 
osallistujan omaa kuten yhtenäisyyden mukaisesti tummat käsineet ja jalkineet. 
Omaa vastaavaa sotilasvaatetusta voi käyttää.

Kalevankankaan Sankariristille tai Lamminpään Sankarihaudoille 
kunniavartioon osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 11.12.2013 mennessä. 

Reserviupseerit ilmoittautuvat Seppo Koivumäelle 
email: tamru@tampereenreserviupseerit.fi  tai puh 040-5560380.

Reserviläiset ilmoittautuvat Aku Jortikalle 
email: avjortikka@gmail.com tai puh 040-720 2797. 

Tervetuloa
Tampereen Reserviupseerit ry            Tampereen Reserviläiset ry



8

Reserviläispäivä Pirkkalassa Reserviläispäivä Pirkkalassa 
31.8.31.8.

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 

Pirkanmaa

Naisia taskut 
tietoja ja taitoja täynnä

– Ihana aurinkoinen viikonlop-
pu innostuneiden kurssilaisten 
kanssa on ohitse. Uusia asioita 
oppii parhaiten itse tekemällä, 
ja siihen olemme kuluneena vii-
konloppuna panostaneet. Sata-
kunnan lennostosta matkaa ko-
tiin naisia, joilla on uusia tietoja 
ja taitoja kohdat arjen poikke-
ustilanteet. 

NASTA-harjoituksessa on 
kyse Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen tuella pide-
tystä valmiusharjoituksesta. 
NASTA:ssa pari sataa naista 
saa valmiudet selviytyä arjen 
turvallisuushaasteista. Pyrstön 
kurssitarjottimelta löytyi tällä 
kertaa erätaidot, maastotaidot, 
ilmasuojelu asutuskeskukses-
sa, katuturvallisuus, jokanaisen 
selviytymispakki, kanttiinitoi-

Pirkkalassa Satakunnan lennoston alueella parveili 14. - 15. syyskuuta yli 250 
armeijan vihreisiin pukeutunutta naista. Naisten Valmiusliitto ry piti vuoden 
toisen NASTA-harjoituksensa, Pyrstö 2013:n, harjoituksen johtajan, pirkkala-
laisen Taina Heimosen johdolla.

minta maastossa sekä elämyksiä 
ja arjen turvallisuutta -kurssit. 
Lisäksi johdaNASTA -kurssi 
vastasi harjoituksen johtamises-
ta ja näin parikymmentä naista 
sai lisäksi johtamiskoulutusta ja 
-kokemusta.

– Harjoitusten järjestämisestä 
vastaavat Naisten Valmiusliiton 
alueneuvottelukunnat vuorol-
laan. Ensi vuonna harjoitukset 
ovat Uudellamaalla Dragsvikis-
sa ja Etelä-Savon alueneuvot-
telukunnan järjestämänä Ve-
karanjärvellä. Kaikki järjestäjät 
ovat mukana vapaaehtoisesti, 
Naisten Valmiusliiton pääsih-
teeri Lotta Mertsalmi kertoo.

Katuturvallisuus-kurssille 
osallistunut pirkkalalainen Mil-
ja Hajipoori sai kuulla Pyrstös-
tä tuttavansa kautta.

Kanttiinitoiminta maastossa -kurssi leipoi lauantaina kenttäolosuhteis-
sa nelisensataa munkkia ja tarjoili munkkikahvit kaikille harjoitukseen 
osallistuville.

– Kurssilta on jäänyt paljon 
käteen, se on ollut tosi moni-
puolinen. Olemme opetelleet 
erilaisia tekniikoita, itsepuolus-
tusta, miten hyökkäyksiä torju-
taan ja vähän miten annetaan 
takaisinkin. Teoriassa meillä oli 
päihdejuttuja, Hajipoori kertoi.

Hajipoori ei ole itse käynyt 
armeija, joten pelkkä puolus-
tusvoimien vaatetus ja toiminta 
varuskunta-alueella ovat hänel-
le uusia kokemuksia.

– Olen täällä ensimmäistä ker-
taa, mutta tulen takuulla uudes-
taan. 

Vaikka harjoitukset pidetään-
kin varuskunta-alueilla ja puolus-
tusvoimien tuella, niin sotilaalli-
sesta toiminnasta harjoituksissa ei 
ole kyse. Puolustusvoimien vaat-
teet tuovat harjoitukseen osallis-
tuville yhteishengen tuntua, ja 
marssiminen lipun perässä ava-
jaisiin on monille naisille ainut-
laatuinen kokemus.

NASTA-harjoituksia on jär-
jestetty kaksi per vuosi vuodes-
ta 1998 lähtien. Niissä on kou-
lutettu yhteensä 6 500 naista. 
Jokaisen harjoituksen kurssit 
valikoituvat kysynnän ja ajan-
kohtaisuuden mukaan: katu-
turvallisuus-kurssi on suosittu 
harjoituksesta toiseen, viime 
vuosina myös Selviytyminen 
sähköttä -kurssi on vetänyt 
osallistujia.

  Naisten Valmiusliitto ry

Katuturvallisuus-kurssi on ollut pitkään NASTA-harjoitusten suosituimpia. Kurssilla harjoitellaan 
käytännössä itsepuolustusta ja hyökkäyksien torjumista. 

MPK:n Pirkanmaan Koulutus- MPK:n Pirkanmaan Koulutus- 
ja tukiyksikön kurssejaja tukiyksikön kursseja

19.10. RESERVILÄISJOHTAJA 2
• päivän aikana harjoitellaan ratkaisuja johtamistilanteissa 
15. - 17.11.  SYYS PIRKKALA
Sotilaan perustaidot
• kurssi on tarkoitettu naisille, jotka ovat olleet 
 kutsunnoissa tai ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta 
 varusmiespalveluksesta Tilannekeskus
• kurssilla harjoitellaan toimintaa tilannekeskuksessa
Sovellettu kohteensuojaus
• kurssilla harjoitellaan kohteensuojausta
Sovellettu sissikurssi
• Kurssilla harjoitellaan kohteen tiedustelua
Sovellettu huollon kurssi
•  kurssilla harjoitellaan muiden kurssien huoltoa
Kenttälääkintä 2
• Kurssilla harjoitellaan komppania lääkintähuoltoa

Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta 

www.mpk.fi 
Tervetuloa mukaan!

Taistelijaparin kenttälääkintä. Kuvat: Ilkka Tilli.

Asekäsittelyrasti.
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Konnalan kuulumisia

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Pirkkalassa vilisti joukko nuo-
ria naisia syyskuun alkupäivi-
nä. Eräs valtakunnallinen lii-
keyritys tilasi työntekijöilleen 
elämystapahtuman Ilmapuo-
lustuspiiriltä. 90 parturia, ikä-
rakenne 25 vuotta (+/-) saapui 
tukikohtaan lauantaina illan-
suussa, varustettiin ja siirrettiin 
rastikoulutukseen maastoon. 
Koulutusaiheina oli ensiapua, 
alkusammutusta ja itsepuo-
lustusta. Erikoisempaa osal-
listujille oli kodin pystytys ja 
majoittuminen sekä ruokailut 

maasto-oloissa.
Palaute tapahtumasta on ol-

lut kiitettävää ja kommentit ta-
pahtuman jälkeen ovat olleet 
yksinomaan ylistäviä. Kiitokset 
kouluttajilleni, jotka hoitivat ta-
pahtuman huollon ja koulutuk-
sen erinomaisesti. 

Tällaista voidaan silloin täl-
löin järjestää. Koulutuksen pää-
paino on kuitenkin ilmavoi-
mien tilaamassa koulutuksessa 
ja SAR-koulutustapahtumien 
järjestämisessä yhdessä Suomen 
Lentopelastusseura ry:n kanssa. 
Tähän viime mainittuun toivoi-
sin erityisesti pirkanmaalaisten 
aktiivisempaa osallistumista.

Ensimmäinen mahdollisuus 
on osallistua tammikuun lopus-
sa SAR-peruskurssille ja huhti-
kuun lopussa jatkokurssille Pirk-
kalassa.

Satakunnan Lennosto tilaa 
vuonna 2014 joukon koulutus-
tapahtumia, joissa palataan tuki-
kohtatoiminnan perusasioihin. 
Kuusi viikonloppua vietetään 
operatiivisen reservin koulutuksen 
parissa Pirkkalan tukikohdassa.

Kouluttajani odottavat myös 
ilmavoimien taistelukoulutus-
yksikön valmistelua. Suuri osa 
noin 200 hengen kouluttajajou-
kostani tullee saamaan sijoituk-
sen siihen. Tällä taataan reservin 
koulutuksen taso jatkossakin.

Tulevan vuoden koulutus-
haasteisiin valmistaudutaan 
syksyn kuluessa muutamas-
sa kouluttajakoulutustapahtu-
massa. Marraskuussa käymme 
viimeisen kerran Kauhavalla 
Lentosotakoululla jättämässä 
jäähyväiset erinomaiselle koulu-
tustukikohdalle.

  Matti Soini
aluepäällikkö

MPK
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi 

TUHANNES TYKKÄÄJÄ
PALKITAAN Kurssilaiset Noora ja Sari Puputti tiskivuorossa.

SAR-koulutustarkastuksen voittajajoukkueet ryhmäkuvassa.

OhjelmaOhjelma
Klo 10.45 Kokoontuminen Maanpuolustusjärjestöt kokoontuvat 
perinteisesti Emil Aaltosen  puistossa Talvisodan Henki-muistomerkillä  

Klo 11.00 Järjestäytyminen Talvisodan Henki-muistomerkillä 
- Lippuseremonia
- Seppeleen lasku 
- Sillanpään marssilaulu yhteislauluna (kaksi ensimmäistä säkeistöä)
- Tampereen Kotkien puhallinorkesteri soittaa

Klo 11.10 Maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
- Suomen lippu, maanpuolustusjärjestöjen lippulinna (lipulla kantaja
  ja lippuvartijat) ja marssiosastot (sotilasasuiset, siviiliasuiset ja 
 rauhanturvaajat)

Klo 11.45 Siirtyminen pääportilta sankarihaudoille

Klo 12.00 Kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan 
sankariristillä varuskunnan kanssa ja yhdistysten muodostamien seppelepartioiden 
seppeleenlaskut Vapaussoturien, Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden, Karjalaan 
jääneiden vainajien ja Ruotsalaisen prikaatin  muistomerkeille 

Klo 12.45 Ohimarssi Kalevanpuistotiellä Kalevan lukion kohdalla

Klo 13.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa

Klo 18.00 Itsenäisyyspäivän iltajuhla on Musiikkiteatteri Palatsissa. 

Maanpuolustusjärjestöt Tervetuloa!

Itsenaisyyspaiva 2013 Itsenaisyyspaiva 2013 .... .... ....

Hämeenkyrön Koskilinnassa  
 

ohjelmallinen iltajuhla, illallinen ja tanssia 
Illalliskortin hinta 45 euroa 

Ilmoittaudu iltajuhlaan maksamalla illalliskortti 
23.11. mennessä 

tilille FI12 1553 3500 0160 20 

Tumma puku, paraatipuku 
isot kunniamerkit 

 

Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerho ry,  
Hämeenkyrön Reservin Aliupseerit ry,  

Hämeenkyrön Reservin Upseerien Naiset ry 
 

Tiedustelut: 
040 548 1931 Ari Paukkunen 
050 570 2461 Ari Lehtonen 

050 401 1878 Elina Paukkunen 
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Toimintaa yhdistyksissä!

Sotaveteraanien perinnekorsun ympäristön kuusia kaadettiin kevyt-
liikenneväylän tieltä. Juupajoen Reserviläisten talkooporukka siivosi 
hakkuujäljet, joita kertyi 5 traktorikuormallista. 
Teksti ja kuvat: Jukka Tuomaala.

Juupajoen Reserviläiset

Viimeiset ammunnat Hallin varuskunnan radoilla, heti seuraavana 
päivänä alkoi penkkojen puhdistus. 

Lylyn kesäpäivillä Juupajoen Reserviläisillä oli esittelypiste. Ilma-
aseammunta oli yleisön suosiossa sillä lähes 40 ampujaa yritti 
parastaan.

Myös Radiokerho OI3V otti yhteyksiä perinneradioilla.

Sastamalan reserviyhdistykset 
ja Rauhanturvaajat ovat olleet 
alun toistakymmentä vuotta 
talkoilemassa kesäisin Vanhan 
kirjallisuuden päivillä Sylvään 
koululla. Se on tietänyt ydin-
porukalle ja yhdistysten hal-
lituksille organisointikoko-
uksia, selvityksiä, junailuja ja 
raakaa työtä. Kaiken takana 
on yhdistyksille jaettava sie-
voinen potti kaikesta vaivan-
näöstä, ja tietysti järjestävälle 
organisaatiolle allekirjoitettu 
sopimus on tae asioitten suju-
vuudesta.

Sastamalan Rauhanturvaa-
jat ovat olleet organisaati-

Sastamalan yhtäköyttäyhdistykset 
tekevät talkoilla toimintaeuroja

on nokkamiehiä alusta alkaen. 
Mukaan työtä jakamaan ovat 
tulleet Vammalan Reserviläiset, 
Sastamalan Reserviupseerit ja 
aivan viime vuosina myös Äet-
sän Reserviläiset.

Työnkuvaan kuuluu tarvit-
tavin osin koulun kalusteiden 
siirto varastoihin ja nouto ta-
kaisin, kirjateltan pystytys ja 
purku, opastus ja parkkeeraus 
sekä aluevalvonta. Selvää on, 
että yhdelle yhdistykselle työ 
olisi ylivoimaista. Useamman 
yhdistyksen jäsenkunnille taak-
ka voidaan jyvittää siedettä-
väksi. Esimerkiksi Sastamalan 
Reserviupseereista talkootöis-

sä hääri tänä suvena reilut 20 
jäsentä, jotkut yhden talkoo-
vuoron toiset useamman.

Tämä kesäkuun viimeiseen 
viikkoon ajoittuva ponnis-
tus takaa kaikille osallistu-
ville yhdistyksille mahdolli-
suuden pyörittää vuotuista 
toimintaansa ilman, että vaa-
tisi erityisiä muita ansaitse-
mistoimia. Siksi jäsenet ovat 
ottaneet asian omakseen ja 
uhraavat pyyteettömästi vuo-
desta toiseen omaa vapaa-ai-
kaansa yhteisen maanpuolus-
tusasian eteen.

  Jaakko Lampimäki

Toimintaa yhdistyksissä!

Vanhan kirjallisuuden päivien kirjateltan pystytys ja purku on yhtä köysiviidakkoa. Miehiä tar-
vitaan paikalle parikymmentä, että työ joutuu. Köysissä kiinni vasemmalta maj Aapo Nurmi, 
kapt Risto Tuori,  evl Markku Esko ja ylik Erkki Pyhälahti.

Kalusteiden siirto paikasta toiseen on raakaa työtä. Juhlasali, aula, luokat ja kirjateltta vuodattavat 
talkoolaisilta kosolti hikipisaroita niin ennen tapahtumaa kuin myös kirjapäivien jälkeen.

KODIN ENSIAPUILTA
14.11. (to) klo 18, Reservipiirien toimisto, 
Väinölänkatu 2, Tampere. 

Illan vetää sairaanhoitaja Anna Rapelo. 

Ilmoittautumiset Annalle 
puh. 050 375 1201, anna.rapelo@gmail.com

Opetellaan kotioloissa keskeisimmät 
ensiaputaidot, joita voi opettaa myös 
omille lapsilleen tai ottaa heidät mukaan 
opettelemaan! 

Järjestää:
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA

LOKAKUU 2013

19.10.
Yhdistyksen naisupseerien saunailta lauantaina 19.10.2013 klo 14.00 Siivikkalan 
majalla ja rantasaunalla. Kokoonkutsujana Elisa Suutari lisätiedot elisa.suutari@
gmail.com, 040 777 7543 

22.10.
TAMRUn seniorien esitelmä ja lounas (avec) tiistaina 22.10.2013 klo 12.00 
Technopoliksen  kokouskeskuksessa, Kalevantie 2, 2. krs. Dipl. ins. Pertti Laak-
konen kertoo aiheesta  ”Suomen Trikoo - 110 vuotta tamperelaista teollisuushis-
toriaa”. Ilmoittautumiset 16.10. mennessä Jorma Hautalalle, puh. 040-7672301 
tai sähköpostilla: jorma.t.hautala@gmail.com.

MARRASKUU 2013

14.11.
TAMRUn Syyskokous 14.11. klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tervey-
denhuolto-oppilaitos, Opiskelijaravintola Pisara, Sairaalankatu 6, Tampere

JOULUKUU 2013

6.12.
Itsenäisyyspäivän tilaisuudet: 

klo 10.45 Maanpuolustusyhdistysten kokoontuminen Tammelaan Talvisodan 
Henki-muistomerkille seppeleenlaskuun 
klo 11.10 maanpuolustusjärjestöjen marssi Kalevankankaalle
klo 12.00 kunniakäynti ja seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä
klo 12.45 ohimarssi Kalevanpuistotiellä 
klo 13.00 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kalevan kirkossa
klo 18.00 itsenäisyyspäivän iltajuhla Musiikkiteatteri Palatsissa 

16.12.
Joulusauna, maanantaina 16.12. klo 18.00-21.00 Siivikkalan majalla

19.12.
Vänrikkien kotiutusjuhla torstaina 19.12. klo 10.00 Satakunnan Lennosto, TAM-
RU palkitsee plaketillaan vänrikin, joka on erinomaisesti suorittanut varusmies-
palveluksensa

20.12.
Avoimet ovet perjantaina 20.12. klo 14.00-18.00 Väinölänkatu 2 

24.12.
Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla

Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, 
toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-13.00
puhelin: (03) 2127 957, 
sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi

1) Missä pidetään tämän vuoden valtakunnallinen
  itsenäisyyspäivän paraati?

2) Kuinka monta puolustusvoimien aluetoimistoa
  toimii Länsi-Suomen Sotilasläänin alueella?

3) Missä kaupungissa sijaitsee Sotilaslääketieteen
  museo?

4) Kuinka monta sotatieteiden kunniatohtoria 
 vihittiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
 ensimmäisessä tohtoripromootiossa syyskuun 
 alussa? 

5) Mikä joukko-osasto järjesti ammunnan sotilaiden 
 SM-kilpailut syyskuun alussa?

6) Minä vuonna syntyneitä on pääosa tämän 
vuoden 
 kutsuntoihin osallistujista?

7) Merivoimiimme kuuluu vuodesta 2015 alkaen 
 Merivoimien Esikunnan ja Merisotakoulun lisäksi 
 kolme joukko-osastoa. Mitkä ovat nämä joukko-
 osastot?

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Reservin upseerit, aliupseerit 
ja maanpuolustusnaiset saivat 
tempauksellaan roppakaupalla 
perheitä ulkoilemaan kauniina 
syyssunnuntaina, 15. syyskuu-
ta historiallisessa Pikku-Ahve-
niston maastossa jo kuudetta 
kertaa.

Isät, äidit ja lapset kiersivät 
upean pikkujärven ympäri joh-
tavaa, sata vuotta sitten raken-
nettua pengerrettyä polkua, ja 
pysähtyivät tehtävärasteille, jot-
ka vaativat nokkeluutta, onnea 
ja vähän taitoakin.

Peilityynen järven ympärillä 
ulkoili leikkimielisessä kisassa 

Maanpuolustusväki 
”ulkoilutti” perheitä Ylöjärvellä

kaikenikäisiä osanottajia; per-
heet olivat innolla mukana – 
pienimmät saivat päiväunimat-
kan lastenvaunuissa.

Noin sata vuotta sitten val-
mistunut ainutlaatuinen ulkoi-
lureitti pihtakuusimetsiköineen 
sisälsi pikku tehtäviä; paras 
paikka oli kuitenkin puolessa 
matkassa ollut muonituslaavu, 
jonka suojissa häärivät Maan-
puolustusnaiset.

-Satakuusikymmentä mak-
karaa syötiin, toistasataa pul-
lansiivua löysi paikkansa, sa-
moin kaksitoista litraa kahvia 
ja viisitoista litraa mehua, ker-

Res. ylikersantti Jouni Finnberg kysyy kisaperheeltä, paljonko tällä 
kartalla yksi sentti on maastossa. Vastaus oli oikea.

toi laavun emäntä Terttu For-
sell.

Maastopukuiset reserviläiset 
olivat saaneet ulkoiluretkeä täy-
dentämään myös Punaisen Ris-
tin, jonka henkilökunta opetti 
ensiapua. Toisaalla VPK valisti 
erilaisten pikkutulipalojen sam-
mutuksessa.

Tänä vuonna kuudetta kertaa 
järjestetty leikkimielinen ”per-
hejotos” keräsi ulkoilemaan sa-
takunta henkeä. Ensi vuodeksi 
on kuulemma tilattu jo saman-
lainen hieno syyssää.

  Juhani Vahtokari

Laserammunta kiinnosti perheiden nuorimpia.Maanpuolustusnaisten Terttu Forsell huolehti 
perheiden muonituksesta.

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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E konomi, kapteeniluut-
nantti Iiro Tuominen 
joutui monipuolisen 

työuransa viimeisellä jaksolla 
1979 - 1997 johtamaan Tampe-
reen kaupungin virastoa, jossa 
tehtiin todellista pioneerityötä. 
Kuluttajansuojalaki oli säädet-
ty 1978, ja kunnallisen kulut-
tajaneuvonnan käynnistyttyä 
oli edessä valtava neuvontatyö, 
joka kohdistui yhteiskunnan 
joka kolkkaan. Johtavan ku-
luttajaneuvojan ja hänen viras-
tonsa oli valittava valtava määrä 
asioita.

Tampereella 1934 syntynyt ja 
1959 ekonomiksi valmistunut 
Tuominen hallitsi hyvin uuden 
ja vaativan kuluttajaneuvonnan 
tehtävät samoin kuin monet 
muut kaupungin virkakoneis-
toon kuuluneet haasteet. Sa-
moin vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö merivoimien reservin 
kapteeniluutnanttina osoitti val-
veutumista isänmaan asioihin.

Iiro Tuominen joutui vuosi-
en kuluessa myös sairastamaan, 
mutta siitä huolimatta hän pyr-
ki erilaiset velvollisuudet hoita-
maan tunnollisesti myös per-
heenisänä. Iiro Tuomisen rikas 
elämäntaival päättyi 21. huhti-
kuuta ja 11. toukokuuta hänet 
siunattiin Kalevankankaalla vii-
meiselle matkalle.

Työurallaan Iiro Tuominen 
toimi Lempäälän Osuuskassan 
ja Voiman konttoripäällikkönä, 
Mainos Lehmuksella hallinnol-
lisena johtajana ja Autotuonnin 

Iiro Tuominen oli 
Isänmaan mies joka solullaan

jälkeen päätyi Tampereen kau-
pungin kulttuuritoimen kans-
liasihteeriksi 1969 - 72. Ennen 
kuluttajaneuvojan tehtävää hän 
toimi 2. elinkeinoasiamiehenä 
1972 - 79.

Vuosina 1975 - 78 elinkei-
novirastossa vaikutti vankka 
taistelupari, kaksi saman re-
serviupseerikerhon miestä, sil-
lä elinkeinoasiamiehenä toimi 
monen alan asiantuntija majuri 
Paavo Ollinsaari, sittemmin re-
servipiirien toiminnanjohtaja.

Tampereen kaupungin pal-
veluksessa Tuomiselle tuli usei-
ta tärkeitä luottamustehtäviä. 
Hän toimi Pispalan Sottiisin 
järjestelytoimikunnan puheen-
johtajana pitkään ja Laiva Oy 
Matkailun (Hopealinjan) ja 
Oy Runoilijantien hallituksis-
sa vuodesta 1973 lähtien useita 
vuosia.

Jo ennen Merisotakoulun 
RUK-aikaa Iiro Tuominen har-
rasti vesillä liikkumista, vaik-
ka myös moottoripyöräurheilu 
kiinnosti Pyynikin ajojen kil-
pailija-osanottoon saakka. Ve-
neilystä tuli pääharrastus ja sen 
vakuudeksi Iiro rakensi itse ve-
neen hankittuaan pelkät ”kuo-
ret” valmiina.

Merikilpailujen 
johtotehtävissä

Meriosaston toimintaan hän 
otti osaa osaston perustamisesta 
alkaen ja myös m/s Pirkanmaa 
tuli tutuksi jo varhain. Valta-

Kunniavartiossa Iiro Tuomisen siunaustilaisuudessa arkun äärellä olivat Tampereen Reserviupseerien 
upseerit Raimo Puukka (vasemmalla), Sergei Henttonen, Veikko Parkkinen ja Kimmo Rautanen.

 in memoriam

kunnallisten merikilpailujen 
valvojana hän toimi Uudessa-
kaupungissa 1991 ja kilpailun 
johtajana Tampereella 1992. 
Hän osallistui 1992 Meriso-
takoulussa järjestetylle ensim-
mäiselle vapaaehtoisten pilotti-
kurssille ja toimi Sisä-Suomen 
alueella koulutusohjaajana 
1992 - 95. Kolme Näsijärven 
ylävesille ulottunutta erikois-
kurssia olivat erittäin tehokkai-
ta koulutustapahtumia.

Iiro Tuominen toimi Tam-
pereen Reserviupseerien hal-
lituksen varapuheenjohtajana 
ja kuului hallitukseen sallituin 
jaksoin 1971 alkaen. Hänet 
kutsuttiin yhdistyksen kunnia-
jäseneksi v. 2000. Piirin pu-
heenjohtajana hän toimi 1996 
- 97 ja oli saman ajan RUL:n 
hallituksessa sekä pitkään liiton 
palkitsemisvaliokunnassa.

Hän oli m/s Pirkanmaan Sää-
tiön perustajajäsen ja hallituksen 

pitkäaikainen varapuheenjohta-
ja sekä oli aktiivisesti vaikutta-
va jäsen Tampereen Navigaatio-
seurassa. Hänelle myönnettiin 
RUL:n, Reserviläisliiton, Öster-
götlands Reservoffi cersförbun-
din, Suomen Meripelastusseu-
ran ja Navigaatioliiton korkeita 
kunniamerkkejä. Iiroa jäivät kai-
paamaan Irma-vaimo ja kaksi 
tytärtä perheineen.

  Pekka Ruusukallio

Avoimet ovet  
perjantaina 20.12.2013  

klo 14:00-17:00  
Väinölänkatu 2  

 
Perinteisesti tarjolla glögiä,  

kahvia, pullaa ja piparkakkuja.  
Myynnissä jouluisia herkkuja ja arpoja.  

 
Tervetuloa!  

 
Tampereen Reserviupseerit ry  

Tampereen Reservinupseerien Naiset ry 

Tampereen Reserviläiset ry järjestää 
syyskauden aikana viime sodistamme kertovan 
dokumenttielokuvien esityssarjan 
Reserviläistoimistolla, Väinölänkatu 2, Tampere. 
Esitykset alkavat kello 18.00.

KE 30.10.2013
Lapin sota (35 min) ja Hävittäjälento-
laivue 26 – Lapin sota (13 min)
KE 27.11.2013 
Sodasta rauhaan (74 min)
KE 29.1.2014. 
Suur-Suomen toiset kasvot (59 min)

TERVETULOA ELOKUVIIN

Talvisen metsän antimia
1.11. (PE) KLO 18, RESERVIPIIRIEN TOIMISTO, 1.11. (PE) KLO 18, RESERVIPIIRIEN TOIMISTO, 
VÄINÖLÄNKATU 2, TAMPERE. VÄINÖLÄNKATU 2, TAMPERE. 

Perehdytään teen, siman ja glögin valmistamiseen talvisen metsän Perehdytään teen, siman ja glögin valmistamiseen talvisen metsän 
aineksista sekä maistellaan juomien aromeita. aineksista sekä maistellaan juomien aromeita. 
Ilmoittautumiset Sirkku Kirves-Lassila, sirkkukirves@kolumbus.fi, 040 709 2714. Ilmoittautumiset Sirkku Kirves-Lassila, sirkkukirves@kolumbus.fi, 040 709 2714. 
Ilta on maksuton.Ilta on maksuton.
Järjestää Pirkanmaan Reserviläispiirin NaistoimikuntaJärjestää Pirkanmaan Reserviläispiirin Naistoimikunta

Tervetuloa!

Tervetuloa!
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IKAALISTEN RESERVIUPSEERI KERHO RY:N,
 IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N ja

 IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSVUOSIKOKOUKSET PIDETÄÄN 

Ikatan kokoustiloissa 
torstaina 31.10.2013 klo 18.00.  

Kahvitarjoilu.

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
syysvuosikokoukselle määräämät asiat.

Hallitukset

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

sunnuntaina 27.10.2013 kl 18.00.

Paikka Oriveden Värin kokoustilat.

Kakkukahvit!

Tervetuloa!

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN

Takamaan koululla, osoitteessa Hakalantie 5.
maanantaina 18.11.2013 klo 18.00 alkaen.

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu ja 
esitelmä Pajarin poikien perinneyhdistyksen toiminnasta, 

esitelmöitsijänä perinneyhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti evp. Harri Virtapohja.

Tervetuloa!
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

SASTAMALAN RESERVIUPSEERIT RY:N

VUOSIKOKOUS
torstaina 7.11. klo 18

Sastamalan seurakuntatalon 
(Asemakatu 6) aulasalissa

TERVETULOA

Hallitus

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 12.11.2013 klo 19.00

Irjalan Makasiinilla, Irjalankuja 4.

Kahvitarjoilu

Hallitus
KANGASALAN RESERVILÄISET RY:N

SYYSKOKOUS
Tiistaina 15.10.2013 klo 19

Tekolassa, os. Liisantie 4, Kangasala
käynti Finnentien puolelta

ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT

Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30

Tervetuloa

Johtokunta

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

SYYSKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona 23.10.2013

 alkaen klo 18.00

PAIKKA:  Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22. G
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Tekniikan tohtori, kapt res. Matti Katajan esitelmä:
”Bruneval Raid”

Yksi huikeimmista toisen maailmansodan kommandoiskuista. 
Brittiläiset laskuvarjojoukot ryöstivät 27.2.1942 miehitetystä 

Ranskasta saksalaisten salaisen tutka-aseman.
Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUSASIAT

Huomionosoitukset

Tervetuloa
 Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä piha-
alueelle, josta G-portaaseen. TKL:n linjat  6, 7,21 ja 33 ajavat 
Hatanpään kautta. Linja 1 ajaa Hatanpään valtatietä. 
Pysäkki on VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

SYYSKOKOUS
14.11.2013 klo18.00

Terveydenhuolto-oppilaitos
Opiskelijaravintola Pisara
Sairaalankatu 6, Tampere

Palkitsemiset

Kokousesitelmä, Aluetoimiston edustaja

KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN MUKAISET SYYSKOKOUSASIAT.

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Myynnissä myös TAMRUn historiikit 
vuosilta 2000-2010  ja 1930-2000

Tervetuloa

Hallitus

kokouskutsut

Kokouskutsu
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 

PIRKANMAAN PIIRI RY

PIIRIEN SYYSKOKOUKSET PIDETÄÄN
keskiviikkona 20.11.2013 klo 18.00 

Parkano, Keskustan koulu, Koulukatu 14.

Tervehdyssanat: Parkanon Reserviupseerikerho ry 
puheenjohtaja majuri res Harri Hiitti 

Esitelmä: Satakunnan Tykistörykmentin komentaja,
everstiluutnantti Paavo Keskiruusi

Musiikkia: Parkanon Korsukuoro
Palkitsemiset

Päätössanat Parkanon Reserviläiset-Aliupseerikerho ry
puheenjohtaja ylikersantti res Taisto Törmä

Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat
kahvitarjoilu klo 17.00 - 18.00.

Tervetuloa!
Hallitukset

Järjestäjinä: Parkanon Reserviupseerikerho ry
Parkanon Reserviläiset - Aliupseerikerho ry 

Pukeutumisohje: arkipuku, sotilaspuku

RESERVIN UPSEERIEN NAISTEN
PERINNELIITTO RY:N

SYYSLIITTOKOKOUS
la 12.10.2013.klo 11.00.

Hotelli-Ravintola Almassa, Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki

Sydämellisesti tervetuloa!

Hallitus

PÄIVÄN OHJELMA

klo 11.00 syysliittokokous
klo 12.30 ruokailu jonka jälkeen RUN logon paljastus,

MNL:n pj. Satu Rajala 
klo 14.00 Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajien konsertti, 

Alman ravintolan Sali.
Konsertti on avoin kaikille. 

Ohjelma 20 €, myös ovelta.

VIIALAN RESERVILÄISET RY 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

tiistaina 29.10.2013 klo 19.00
Paikka: Ilma-aserata, Nahkalinnankatu 2, Viiala

Tervetuloa!
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Kolmastoista Pioneeri- ja suoje-
lujotos kisattiin Keuruulla 27.- 
28.07. Järjestelyistä vastasivat 
Keski-Suomen Pioneerikilta 
tukenaan Pioneerirykmentti.  
Kilpailu toteutetaan edelleen 
VEH-harjoituksena.  Mukana 
kisassa oli 15 partiota eri puo-
lilta Suomea erilaisilla kokoon-
panoilla. Pirkanmaata edustivat 
TamRu:n kokoamat kolme par-
tiota sekä kaiken kokenut Jyllin 
Militia.

Jyllin Militialla paras 
yhteistulos ammunnassa

Kilpailu koostui useista pio-
neeri- ja suojelualaan liitty-
vistä tehtävistä, ammunnasta 
sekä partiotehtäväsuunnistuk-
sesta.  Kilpailu alkoi lauan-
taina aseiden kohdistuksella 
150 metrin radalla sekä 5+5+5 
(pysty+polvi+makuu) am-
munnalla.  Tuloksena lasket-
tiin partion keskiarvo ja myös 
paras ampuja palkittiin.  Kai-
kista partioista parhaan yh-
teistuloksen ampui Jyllin Mi-
litia.  Päivä jatkui erilaisilla 
alaan liittyvillä rastitehtävillä, 

Pirkanmaalaisille menestystä 
Pioneeri- ja suojelujotokselta

joissa arvosteltiin johtamista, 
oikeaoppista toimintaa ja tie-
tämystä.  Yöksi majoituttiin 
kootusti puolijoukkuetelttoi-
hin. Sunnuntaiaamuna partiot 
lähtivät yhteislähtönä partio-
tehtäväsuunnistukseen.  Kart-
toja jaettiin kullekin partiolle 
kaksi ja niiden avulla piti ha-
kea mahdollisimman nopeasti 
annetut toistakymmentä ras-
tia. Osalla rasteja oli vielä teh-
täviä ratkottavana ja virheistä 
juostiin sakkokierroksia. Ras-
tit haettuaan partio kokoontui 
koontirastille jossa saatiin taas 
uusi rastikenttä samoin ku-
jein.  Näin käytiin läpi kolme 
eri rastivaihetta ja tämän jäl-
keen partion piti saapua koko-
naisena maaliin.

Sunnuntaipäivän osuuden 
suoritti nopeimmin Pirkan-
maan Hävityspanos 3.  Alu-
eemme joukkueet suoriutuivat 
hyvin tästä erikoisaselajijotok-
sesta, vaikka alan sotilaskoulu-
tusta ei läheskään kaikilla ollut. 
Pirkanmaan Hävityspanos 3. 
kiri lauantain 9. sijalta loppu-
pisteissä toiselle sijalle, ylivoi-
maisen voiton mennessä Uu-

dellemaalle. (tulokset liitteessä)  
Ensi vuoden kilpailu käydään 
Kajaanissa Pohjan Pioneerikil-
lan järjestämänä ja Kainuun 
Prikaatin tuella.

  Ari Paukkunen

JOTOKSELLE OSALLISTUNEET 
PIRKANMAAN PARTIOT

JYLLIN MILITIA
Jussi Luomahaara
Tuomo Katajainen
Jussi Mäkiharju

PIRKANMAAN HÄVITYSPANOS 1. 
Petteri Mattila
Tapio Kotipelto
Veera Vanhanen
Janne Jylhä

PIRKANMAAN HÄVITYSPANOS 2. 
Veetrikki Hanhilahti 
Jesse Huuhka,
Matti Inna

PIRKANMAAN HÄVITYSPANOS 3. 
Ari Paukkunen (Pirkka-Hämeen 
Pioneerikilta)
Lauri Kahila
Tero Kuorikoski

Lauri Kahila ja Tero Kuorikoski kaasuhälytyksen saaneina. Toden tuntua lisäsi ilmassa sakeana ollut 
kyynelkaasu, jossa piti suorittaa kaasutiedustelutehtävä. Kuvat: Ari Paukkunen ja Juha Kärkimaa.

Kaasutiedustelu tehtävärastilla suoritettiin kaasunäytteiden mittausta. 
Kuvassa kuunnellaan rastimiehen kommentteja suorituksesta ja saa-
daan heti palaute tehtävästä. Kilpailu on myös tärkeä koulutuksellinen 
tapahtuma.

Partio Pirkanmaan Hävityspanos 1. lähtötunnelmissa lauantaina.

Jyllin Militia kasailee käsituntumalla kolmea erilaista SA-esinettä.  Pii-
lossa olivat osina rynnäkkökivääri, käsikranaatti ja saippuakotelo!

Kisassa toiseksi sijoittunut Pirkanmaan Hävityspanos 3. (vasemmalta) 
Tero Kuorikoski, Ari Paukkunen ja Lauri Kahila.  Kisa käytiin läpi melkoi-
sessa helteessä.

Satakunnan Lennoston saapumiserän 2/13 sotilasvalatilaisuus 
järjestettiin Orivedellä 16. elokuuta. 
Kuva: Jukka Tuomaala.

(Kysymykset s. 11)

1) Mikkelissä

2) 7

3) Lahdessa

4) 6

5) Jääkäriprikaati

6) Vuonna 1995

7) Rannikkolaivasto, 
 Rannikkoprikaati 
 ja Uudenmaan
 Prikaati

Tiesitkö että?

V
a
s
ta

u
k
s
e
t

Tampereen Reserviupseerit ry
JOULUSAUNA 16.12.2013 KLO 18.00 

PERINTEINEN JOULUSAUNA ON LÄMPIMÄNÄ
MAANANTAINA 16.12. KLO 18.00 ALKAEN SIIVIKKALAN MAJALLA

Oma pyyhe mukaan.

Papin puheenvuoro ja kahvit

Joululauluja, toimisto varaa lauluvihkot

Käynti muistokivellä

Väinölänkadulta järjestään kimppakyytejä.
Kyytejä ja tarjoilua varten pyydetään ilmoittautumiset

toimistolle keskiviikkoon 11.12. mennessä
sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.fi  tai

soittamalla: 040 556 0380 tai
maanantai-torstai klo 09-13 puh (03) 212 7957. 

                     Tervetuloa!                     Tervetuloa!
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Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten 
määrä on kasvanut kesän aikana 130 
jäsenellä. Uusia jäseniä on liittynyt ke-
sän kuluessa 60 ja yhteensä vuoden alus-
ta 180. Kokonaismäärässä ollaan viime 
vuosien vauhdissa ja eihän tänäkään 
vuonna jäädä edellisestä! Oheisessa tilas-
tossa jäsenyhdistykset tämän hetkisessä 
paremmuusjärjestyksessä prosentuaali-
sella jäsenkasvulla mitattuna. Loppusyk-

Jäsenkilpailu tiivistyy

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 
13.9.2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 joista 

uusia

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 69 75 73 75 73 76 78 5

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVI-
LÄISET RY 54 53 52 50 52 60 61 62 4

PARKANON RESERVILÄISET- 
ALIUPSEERIKERHO RY 92 91 87 131 163 176 190 193 23

KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 11 10 9 10 9 9 0

SIURON SEUDUN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY 6 5 5 4 4 4 4 4 0

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 124 145 154 155 166 166 166 7

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 94 102 121 122 123 124 123 1

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 119 120 128 130 127 125 3

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 65 63 62 63 61 61 60 0

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 150 151 147 142 140 143 140 3

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1157 1210 1260 1231 1256 1243 1212 74

YLÖJÄRVEN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY 138 152 152 165 172 182 189 184 10

ORIVEDEN RESERVIN-
ALIUPSEERIT- RESERVILÄISET RY 133 135 127 120 115 114 113 110 2

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 208 212 217 220 221 216 210 8

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 119 110 109 109 130 128 124 1

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 103 109 112 123 120 119 115 7

LAVAJÄRVEN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY 306 306 342 357 344 338 352 338 12

MÄNTÄN SEUDUN 
RESERVILÄISET RY 114 108 105 103 98 95 98 93 2

HÄMEENKYRÖN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY 290 278 302 333 335 326 313 296 3

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 64 69 69 70 70 70 66 2

PÄLKÄNEEN RESERVIN-
ALIUPSEERIT RY 36 62 61 63 65 64 62 58 0

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 89 82 86 86 82 84 77 4

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 184 180 172 167 169 167 153 5

TAMPEREEN SEUDUN RESERVI-
LÄISNAISET 114 111 110 106 97 95 98 89 3

VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 57 56 53 50 46 43 39 1

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 153 173 184 177 164 163 147 0

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 
YHTEENSÄ 3899 4067 4210 4381 4372 4415 4419 4271 180

systä tulee mielenkiintoinen, sillä mo-
nella yhdistyksellä on vain muutaman 
jäsenen ero kirittävänä, jotta palkintosija 
häämöttää. Jäsenhankkijoiden kannat-
taa aktivoitua vielä pariksi kuukaudeksi 
- tulokset voivat johdattaa hyviin palkin-
toihin yhdistys- ja henkilötasolla!

  Jussi Mäkitalo,Virrat

Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin halli-
tus toivoo, että syyspimeiden laskeutu-
essa kaikki Pirkan Viestin lukijat kan-
tavat uutta Veteraaniheijastinta ensi 
vappuun saakka. Heijastimia voi ostaa 
hintaan 12 € kotipaikkakunnan vete-
raaniyhdistysten toimijoilta, R-kios-

Tue näkyvästi 
sotiemme veteraaneja

keilta ja Sotiemme Veteraanit verkko-
kaupasta osoitteesta www.veteraanit.
fi . Heijastin sopii veteraaneille, kou-
lulaisille, pyöräilijöille, lenkkeilijöil-
le eli ihan kaikille meille. Heijastimen 
myyntipalkkio jää kokonaisuudessaan 
myyjäyhdistykselle. 

”Heijastinhallitus”. Kuva: Timo Tulosmaa.

Lauantaina 27.7. pelattiin aurinkoisel-
la Nokia River Golfi n kentällä reservi-
läisten golfi n Suomenmestaruuksista. 
Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 
36 pelaaja eri puolilta Suomea, van-
himman osanottajan, sotaveteraani 
Olavi Lösösen ollessa 87-vuotias.

Lyöntipelisarjan voittajaksi kruunat-
tiin Reijo Jaakkola Ylöjärven Reser-
viupseereista (nettotulos 69 lyöntiä) 
ja Pistebogeysarjan voittajaksi Henri 

Tuplamestaruus Ylöjärvelle
Tienvieri Ylöjärven Reservinaliupsee-
reista (pistemäärä 36).

Reijo Jaakkola palkittiin myös par-
haan kokonaistuloksen saavuttaneena 
komealla kiertopalkinnolla. Pirkan-
maa saavutti glooriaa myös voittamal-
la piirien välisen kilpailun.

  Niko Liehu

Tulokset löytyvät: www.pirkanviesti.fi  

Lyöntipelisarjan kolme parasta, Hilpinen Reijo (Louhisaaren Reserviläiset), Jaakkola 
Reijo (Ylöjärven Reserviupseerit) ja Nyyssönen Jukka (Varkauden Reserviupseerit).

Pistebogeysarjan kolme parasta, Kuokkanen Seppo (Tikkurilan Reserviupseerit), Vai-
nio Ilkka (Alahärmän Reserviläiset) ja Tienvieri Henri (Ylöjärven Reservinaliupseerit).
Paras kokonaistulos, Jaakkola Reijo (Ylöjärven Reserviupseerit).

Paras piiri, Jaakkola Reijo (Ylöjärven Reserviupseerit), Tikkanen Tapani (Vesilahden 
Reserviupseerit) ja Tienvieri Henri Ylöjärven Reservinaliupseerit).
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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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä
Pekka Hopponen
Kauppahuone Hyvärinen Oy

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

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

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

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

Pirkan Viesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!

Kotiin taiKotiin tai
tuliaisiksituliaisiksi
Ostamalla PMT:n jäsentuotteita
tuet vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä.

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas 
heijastuspinta.

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

23€23€

Leijonavyö
Nahkainen 
laadukas 
kääntövyö. 
Sopii myös 
naisille.

(musta/viininpunainen)

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

Army lippis 
Leijona brodeeraus 
edessä. Väri oliivi.

15€15€

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
telu
ja

res
uadressittttittittttitttittitttttittttittttttttttttttttttttttttttttttttt

a RES

ssit

Suruadressit

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

8€8€

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

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

ijastin

5€5€
2 kpl2 kpl

//kplkpl



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

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

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

Automaa Tampere Ford

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Hämeenkatu 31
Siurontie 45

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

www.lahivakuutus.fi

Paikallisesti paras!
Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Rautatienkatu 22, Tampere
Puhelin 020 522 5700 

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 4  2013
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Hämeenkatu 25 A, 33200 TAMPERE, puh. 03 223 7740
Hämeenkatu 29 A, 33200 TAMPERE, puh. (03) 3138 2800

Varatuomarit: Juha Kallioinen, Harri Tolppanen,
Jukka Reilin, Timo Jarmas

KYLMÄKONEHUOLTO
T.SANNIKKA
Kodin, kaupan, teollisuuden,
kiinteistöjen kylmäkoneet ja laitteet.

Puh. 0400 621 261 Tampere

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

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

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

www.ikaalistenkylpyla.fi 

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

- Turvallisuuden avaintekijä -

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

www.lielahdenautokeskus.fi 

www.hyxal.fi 

KK Ilma OY
Kaivontekijänkatu 2    39500 IKAALINEN

kk@kkilma.fi    045 634 8128

Tampere

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

Tampereen aluetoimisto
Rautatienkatu 10, puh. (03) 382 5200

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

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

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 

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 

Pirkanmaa

AUTOMOTIVE

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Sortavala on yksi parhaiten säilyneistä vanhoista suoma-
laisista kaupungeista. Sieltä löytyy paljon vanhoja raken-
nuksia jotka ovat vieläkin lähes alkuperäisessä asussaan. 
Ehkä tämä kaupunki ”säilyi” miehittäjän näpeissä ollen 
erossa vauraan Suomen rakennusliikkeiltä. Talojen kunto 
kylläkin kaipaisi jo korjaajien kättä. 

Talvisodan mottialueet ohitettiin uutta valtatietä pitkin joka 
nykyään halkoo kyseisen taistelualueen. Paremman käsityk-
sen alueesta saakin kulkemalla vanhoja tieuria pitkin. Mur-
heen Ristin muistomerkki on näyttävä monumentti vaikka 
alue onkin roskan peitossa ja aikanaan hienot suomalaisten 
rakentamat wc-tilat on sotkettu Paskalla. Aina ei oikein ym-
märrä tätä sotkemisen vimmaa, mutta parempaan suuntaan 
ollaan täälläkin menossa. 

Valtatieltä matka kääntyy 
soralle ja kohti Kollaanjo-
kea. Tämä merkittävä tais-
telupaikka on nykysilmälle 
vaatimaton näky. Tieltä kat-
sellen on vaikea ymmärtää 
alueen merkitystä talviso-
dan tuiskeessa. Kollaanjoki 
on pieni puskittunut puro-
pahanen jonka ylittämisen 
olisi luullut olevan helppoa. 
Mutta hyökkääjää vastas-
sa olikin sitkeä Isänmaansa 
puolustaja apunaan pauk-
kupakkaset. Kokonaisuuden 
ymmärtäminen onkin tärke-
ää kun lähtee tutustumaan 
tähän taistelualueeseen. 

Matka jatkuu kohti Suojärveä joka oli Karjalan laajin kun-
ta. Vanhasta Suojärvestä ei ole paljonkaan jäljellä ja se ei 
ole nykyään katsomisen arvoinen. Kahvit kuitenkin nautit-
tiin hotelli Karelian aulassa. 
    Jatkammekin saman tien kohti Porajärveä ja siirrymme 
miehitetystä Suomesta Venäjän puolelle. Tosin Porajär-
ven kunta oli hetken myös vanhaa Suomea joka Tarton 
rauhassa luovutettiin Venäjälle. Kylässä on paljon vanhaa 
karjaista rakennuskantaa ja maisemat Sunajoelle ovat 
upeat. Täällä meistä kiinnostuivat myös paikalliset raja-
miehet. Pitkään kestäneen passien tutkimisen ja ylöskir-
jaamisten jälkeen saimme jatkaa matkaa. Toki selvitim-
me myös mistä tulimme ja minne menemme, olimmehan 
lähellä rajavyöhykettä jonne ei saa mennä ilman erillistä 
rajavyöhykelupaa. 

Hotellimajoitusta ei löydy 
Suojärven ja Kostamuk-
sen välillä joten olimme 
varautuneet maastossa 
yöpymiseen. Karttaa tut-
kimalla ja parin kokeilun 
jälkeen Himolanjärven 
rannalta löytyi erinomai-
nen paikka leiriytymiselle. 
Hieno hiekkaranta toimi 
myös paikallisen väestön 
leiripaikkana. Tulimme 
kuitenkin tyhjälle rannal-
le ja pystytimme oman 
majoitteemme. Iltauinti 
oli poikaa ja uni maittoi, 
olihan matkaa takana jo 
12 tuntia. 

Itärajan kierroksella, osa 1

Wärtsilästä Kostamukseen
Kevään ja alkukesän aikana Ari Paukku-
nen teki kolme eri matkaa itärajan taak-
se. Tutuksi hänelle tuli koko rajanpinta, 
Laatokan pohjoispuolelta Jäämerelle 
aina Norjan Kirkkoniemeen asti. 

Yövyimme rajan pinnassa omassa tukikohdassa Suomen puolella josta siirryimme aamulla Niiralan tulliin. Rajamuodolli-
suuksista selvittiin nopeasti, sillä aamuvarhaisella ei ollut ruuhkaa. Raja-asemalta tie vei vanhan Wärtsilän ja Ruskealan 
kautta Sortavalan maalaiskuntaan. Täältä Kiteenjoen varrelta löytyy vuosisadan vaihteessa rakennettu ja sotien jälkeen 
hylätty Niemiskosken paperitehdas. Luonto on vallannut kosken partaalle rakennetun tehdaskiinteistön ja maisemoinut 
sen luonnonkiviset rakennukset metsikön sekaan. Paikalle on vaikea löytää ilman tarkempaa tietoa, mutta se on vierai-
lun arvoinen.

Aamiaisen jälkeen huono soratie jatkui kohti Repolaa joka 
oli toinen Tarton rauhassa luovutettu kunta. Kunta liittyi 
vapaaehtoisesti Suomeen elokuussa 1918, mutta joutui 
siirtymään Neuvosto-Venäjään 1921. Jatkosodan aikana 
suomalaiset hyökkäsivät Repolan kautta Rukajärvelle. 
Sodan jälkeen Repolaan perustettiin suuri rajavartioston 
tukikohta. Alueella oli upseerikoulu, aliupseerikoulu, ka-
sarmeja, klubi ja varikkoalue. Kaikki tämä hylättiin 1999 
ja rakennuksista on vain rauniot jäljellä. Kylä jäi kitumaan 
sotilaiden lähdettyä. Kohta ilmestyi rajamies tutkimaan 
taas passimme ja kirjaamaan kaikki ylös. Totesimme että 
täällä on turvallista matkustaa, ei pääse eksymään. Koh-
tasimme kolmannenkin rajamiehen samoin toimenpitein 
kotvan ajettuamme. 

Huono soratie jatkuu Omelian kylän ohitse, joka muiste-
taan jatkosodan motista. Tänne kenraalimajuri Raap-
pana motitti venäläisjoukot hyökätessään Rukajärvelle. 
Vaikka meillä oli varakannu bensaa niin automme tankki 
tyhjeni uhkaavasti. Bensa-asemia on todella harvassa 
ja Suojärvellä tankattu auto kulutti reilusti bensaa näillä 
”metsäautoteillä” ja niin varakannukin oli otettava käyt-
töön. Karjalan Tasavalta on jaettu 18 eri piiriin ja Mu-
jejärvi yhden tällaisen piirin pääpaikka. Täältä saimme 
toivotun polttoainetäydennyksen jolla pääsisimme Kos-
tamukseen. Bensa on 95 tai syrjemmillä paikoilla vain 
92 ja niillä on pärjättävä. Toki löytyy myös aina pahalle 
haisevaa dieseliä. 
    Illaksi pääsimme Kostamukseen jossa meitä odotti 
etukäteen varattu mökkimajoitus ja mökin puulämmittei-
nen sauna. Aamulla lähdimmekin kohti Vartiuksen raja-
asemaa ja koti Suomea. Kilometrejä kertyi auton mittariin 
rajan takana 850 km. 


