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Pääkirjoitus

Reserviläisten kenttäkelpoisuustiedot
puolustusvoimien rekisteriin
Suomen Puolustusvoimilla on useita
tehtäviä. Tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tämän lisäksi
puolustusvoimien tehtävä on tukea muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan.
Nimityksellä ”puolustusvoimat” korostetaan usein valtion puolueettomuutta,
rauhanomaisuutta ja asevoimien käyttöä
ainoastaan puolustautumiseen.
Puolustusvoimat perustuu Suomessa
kaaderijärjestelmään, jossa vain osa sotilashenkilöstöstä on palkattua sotilasopetuslaitoksissa koulutettua kantahenkilökuntaa ja suurimman osan sodanajan
kokoonpanosta muodostavat reserviläiset. Reserviläisten osaamisella ja suorituskyvyllä on suuri merkitys puolustusvoimien keskeisten poikkeusolojen
tehtävien onnistumisessa.
Puolustusvoimien määritelmän mukaan kenttäkelpoisuus on sotilaan suorituskykyä, jossa fyysiseen kuntoon yhdistyvät ampumataito sekä taito liikkua
kaikissa olosuhteissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden- ja vuorokauden aikoina tehtävän edellyttämän
ajan.

Sitkeytenä, peräänantamattomuutena,
rohkeutena ja voitontahtona ilmenevä
henkinen kunto tukee kenttäkelpoisuutta ja on tärkeä osa sotilaan toimintakykyä. Tämä riippumatta siitä onko
kyseessä reserviläinen vai kantahenkilökuntaan kuuluva. Vaikka nykyaikainen
sodankäynti on teknistynyt, eivät taistelukentän vaatimukset sotilaan toimintakyvylle ole muuttuneet.
Taistelukentän vaatimukset muodostavat peruslähtökohdan sotilaan
kenttäkelpoisuuden
määrittämiselle.
Sodankäynti sekä kriisien hallinta ja
rauhanturvaaminen ovat teknistyessään
muuttuneet entistä kovemmiksi, rajummiksi ja siten taistelijoiden sekä johtajien kannalta vaativammiksi. Taistelun
voittaminen edellyttää sotilasjohtajilta
ja taistelijoilta osaamisen lisäksi erityisen
hyvää fyysistä ja psyykkistä valmiutta.
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) on
käynnistänyt yhteistyössä puolustusvoimien kanssa projektin, jonka tuotoksena
kenttäkelpoisuuden arviointi on saamassa käytännönläheisen toimintamallin,
joka jalkautetaan kaikkiin RUL ja RES
jäsenyhdistyksiin. Kenttäkelpoisuuden
arviointitoiminnan tavoitteena on vas-

tata sodanajan tehtävien suoritusvaatimuksiin ja siten tukea puolustusvoimien
tehtävää.
Kenttäkelpoisuusarviointiin sisältyy
kaikkiaan seitsemän osa-aluetta. Reserviläisten fyysisen toimintakyvyn testaaminen toteutetaan kestävyys- ja lihaskuntotesteillä. Kestävyyttä mitataan joko 12
minuutin juoksutestillä tai UKK-kävelytestillä. Lihaskuntotestit ovat vauhditon pituushyppy, istumaannousu sekä
etunojapunnerrus.
Kenttätesteihin kuuluvat ammunta,
suunnistus- ja kartanluku sekä marssisuoritus, joko jalan, pyörällä tai hiihtäen.
Yhtenä projektin tuotoksena toteutetaan kenttäkelpoisuusopas, jossa ohjataan kenttäkelpoisuustoimintaa ja -arviointien toteuttamista käytännön tasolla.
RUL ja RES paikallisyhdistykset toimivat suoritusten kerääjinä ja tiedot
päätyvät puolustusvoimien aluetoimistoihin, jotka siirtävät tiedot AVTOPJOtietojärjestelmään kunkin reserviläisen
henkilötietoihin.
Kattavammat tiedot reserviläisten
kenttäkelpoisuudesta auttavat puolustusvoimia paremmin suunnittelemaan
SA-sijoituksia. Varmasti tämä myös mo-

Tähtäimessä
Tulevia tapahtumia 2013
27.-28.07. Pioneeri- ja suojelujotos, Keuruu Keurusselän kasarmialueen ympäristö.
27.7.......... Reserviläisten SM-golfmestaruuskilpailu,
Nokia.
03.-11.08. .Ulkoilun turvallisuuskurssi (UT-kurssi),
Itäinen Ylä-Lappi.
Lisätietoja www.survivalkilta.fi.
10.-11.08. . Jukajärven jotos, Imatran suunta.
(www.mpk.fi)
17.-18.08 .. Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Lempäälä. (www.pirkanviesti.fi)
27.08........ Henkiinjäämis-teemailta, klo 18.00-21,
Reserviläistoimisto.
31.08........ Hämeen Hölkkä, Ylöjärvi.
31.08........ Eksyksissä–koulutus lapsille,
Hämeen Hölkän yhteydessä.
31.08........ Reserviläispäivä, Pirkkala. (www.mpk.fi)
05.-08.09. . Erävaelluksen SM-kilpailut "Nuuksion Nuuskinta", Nuuksio. "Vaellusreitit suunnitellaan
tapahtuman uusien sääntöjen mukaisesti tavallisen vaeltajan vauhdille sopiviksi.
Ajoissa maaliin ehtii reippaasti kävellen."

07.09........ Kierros jääkärien, Mannerheimristin ritarien ja olympiavoittajien
haudoilla, Kalevankankaan hautausmaa.
07.-08.09. . Henkiinjäämiskurssi 1, Pirkanmaa.
(www.mpk.fi)
12.09. ...... Kartat ja koordinaatit-teemailta,
klo 18.00-21, Reserviläistoimisto.
13.-15.09. . Nasta-harjoitus naisille, Pirkkala
(NVL).

tivoi osallistumaan kenttäkelpoisuustesteihin.
Kun kenttäkelpoisuuden määritelmästä riisutaan sotilaalliseen maanpuolustukseen ja taistelukentän oloihin viittaavat
yksityiskohdat, saadaan yleispätevä, kaikille ihmisille sopiva määritelmä hyvästä
fyysisestä kunnosta sekä työkyvystä.
Meille kaikille on tärkeää ylläpitää
fyysistä ja henkistä kuntoa. Liikunta on
tutkitusti merkittävin yksittäinen terveyteen sekä koettuun hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Vastaavasti huono kunto
on ennenaikaisen menehtymisen suurin
yksittäinen riskitekijä.
Jokaiselle RUL tai RES yhdistyksen jäsenille jatkuvaan henkilökohtaisen kunnon seuraamiseen ja taltiointiin soveltuu RESUL sähköinen
kuntokortti. Maksuton palvelu löytyy osoitteesta www.resul.fi/kuntokortti.
Aurinkoisia ja liikunnallisia
kesäpäiviä jokaiselle
Raimo Ojala
RESUL kenttäkelpoisuustyöryhmän jäsen
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

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.

20.-22.09. . RESUL:n syysjotos, Vantaa.
27.-29.09. . PAHKIS sissijotos (www.mpk.fi).
27.-29.09. . Kenttälääkintä, Parolannummi
(www.mpk.fi, Hämeen Ilves).
28.09........ TaKoRU:n partiokilpailu.
04.-06.10. . HF-viestiliikenneharjoitus eli kaukoliikenneharjoitus (www.mpk.fi).
11.-12.10... Kaukopartiomarssi ja sotilastaitokilpailu, Utti.

Soita ja sovi
asiasta puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI

Pirkanviesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas
tykkääjä palkitaan!
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Asiantuntijalta
Suomenlinnassa olevalle museosukellusvene Vesikolle
on kahden vuoden ajan tehty remonttia, joka on nyt
valmistunut. Vene avautui uudessa värityksessä
yleisölle 8.5.2013.

Vesikon
kunnostus
Suomen viides ja viimeinen sukellusvene
Vesikko valmistui 1933 Turussa Crichton-Vulcanin telakalta. Vene oli telakan
oma hanke, johon valtiolla oli osto-oikeus. Veneen nimi oli vuoteen 1936 asti
sama kuin telakan numero eli CV 707.
Nimen Vesikko vene sai 30.4.1936. Vesikko otti osaa talvi- ja jatkosotaan. Jatkosodassa heinäkuussa 1941 se torpedoi
neuvostoliittolaisen kuljetusalus Vyborgin, mikä jäi sen ainoaksi upotukseksi.
Vesikko laski lippunsa viimeisen kerran
15.12.1944.
Rauhansopimus kielsi Suomelta sukellusveneet, ja muut neljä venettä myytiin
romuksi vuonna 1953. Vesikko pysyi
vielä joitakin vuosia säilytyksessä ennen
lopullista hylkäystä ja välttyi täpärästi
romuttamiselta vuonna 1959. Veteraanien vaatimuksesta ja Puolustusvoimien
päätöksellä se siirrettiin Suomenlinnaan
vuonna 1963. Alkoi kymmenvuotinen
kunnostustyö, ja yleisölle vene avattiin
Merivoimien vuosipäivänä 9.7.1973.
Kölin alta
korroosiota
Veneen ulkosäilytys ja sijainti lähellä vedenpintaa eivät ole olleet hyväksi
säilymisen kannalta. Köli on ollut niin
matalalla, että korkea vesi on syksyisin
saattanut täyttää sen osittain, ja veden
sisältämä suola on jäänyt syövyttämään
rakenteita. Säiden armoilla oleva puukansi on jouduttu uusimaan pariin kertaan jo ennen 2000-lukua.
Vuonna 2010 käynnistettiin veneen
suurin museoaikainen peruskorjaus.
Hankkeen tekniseen johtoon saatiin insinöörikomentaja evp. Erkki Virtanen,
jonka laivatekninen asiantuntemus on
ollut hankkeessa korvaamaton. Keskeinen osa projektia on ollut veneen nosta-

minen paikoillaan siten, että korkea vesi
ei enää yllä alimpiin rakenteisiin. Nosto toteutui eräiden teknisten ongelmien jälkeen marraskuussa 2011. Venettä
nostettiin 80 cm ylöspäin, ja nosto-operaatio kesti noin viikon. Noston suoritti
Suomenlinnassa toimiva Alfons Håkans
-telakka.
Nyt alkoivat varsinaiset korjaustyöt.
Kölin peitelevyt jouduttiin uusimaan
kokonaan. Keväällä 2012 työt keskeytettiin veneen avoinnapitokauden ajaksi ja
ne jatkuivat taas syksyllä. Poikkeuksellisen sateinen syksy ja kylmä kevät vähensivät käytettävissä olleiden työpäivien
määrää, mutta kaikki suunnitellut työt
saatiin kuitenkin tehtyä.
Töiden yhteydessä havaittiin myös
vakavia korroosiovaurioita veneen peräosassa muotorungon ja painerungon
välissä. Nämä saatiin korjattua, mutta
jollei mitään olisi tehty, olisi perä saattanut olla korjauskelvoton muutaman
vuoden sisällä. Kevään 2013 kuluessa
rakennettiin myös uusi puukansi, jonka
teki Oy Spinkkilä ltd.
Vesikko sai
uudet värit
Hankkeen kuluessa tehtiin aluksen ulkoasua koskevia päätöksiä. Vesikko on
koko museoaikansa ollut 1930-luvun
rauhanaikaisissa väreissä, ja nyt päätettiin maalauttaa se vuoden 1943 mustavalkoiseen naamiokaavioon. Toinen
merkittävä muutos on 20 mm Madsen konetykin asennus paikoilleen komentotornin eteen. Tykki ei ole Vesikon alkuperäinen mutta samaa tyyppiä.
Konetykin jalka oli Vesikossa täysin
omanlaisensa. Siitä rakennettiinkin kopio Merivoimien Upinniemen korjaamolla.

Aluksesta otettiin tai varastettiin jonkin verran osia sen säilytysaikana ennen
museointia. Aluksen sisäosien laitteita on nyt osittain palautettu ja entisöity. Nämä työt, kuten osan kannen metallitöistä, suoritti Besase Oy. Laitteiden
kunnostukseen kuului muun muassa syvyysruorien osoittimien kytkentä, eli kävijä voi syvyysruoria kääntäessään todeta
vastaavan peräsimen asennon muutoksen. Aluksen puheputket on myös kunnostettu – kävijät voivat puhua keskenään veneen keskuksen ja koneosaston
välillä. Aivan kaikkea ei saatu kunnostettua, mutta kävijää odottaa silti ainutlaatuisen alkuperäinen 1930-luvun sukellusveneen interiööri.
Suomenlinnakeskuksessa
laajempi näyttely
Tänä vuonna 80 vuotta täyttävää Vesikkoa esitellään myös Suomenlinnakeskuksessa 8.5. avattavassa Sukellusveneet
Suomessa -näyttelyssä, jossa esitellään sukellusvenetoimintaa Suomen lähialueilla
ensimmäisestä maailmansodasta 2000-luvulle. Näyttelyssä on esillä osin ennennäkemätöntä filmi- ja kuvamateriaalia.

Vesikko on Sotamuseon suosituin yksittäinen käyntikohde. Siihen on vuodesta 1973 alkaen tutustunut jo noin
miljoona kävijää. Nyt suoritetut kunnostustyöt pelastavat sen vielä seuraavalle sukupolvelle. Ennemmin tai myöhemmin alus on kuitenkin saatava sisätilaan,
jos sen halutaan säilyvän.
Juha Joutsi

VESIKKO
Crichton-Vulcan 1933
Uppouma pinnalla: 248 t
Sukelluksissa: 298 t
Pituus: 40,9 m
Leveys: 4,0 m Syväys 4,0 m
Koneet: Diesel 2x350 hv,
Sähkömoottorit: 2x180 hv
Nopeus: pinnalla 13 s, sukelluksissa 9 s
Aseistus: 3-53 cm torpedoputkea, 20 mm konetykki, 7.62 mm kk
Miehistö: n. 20 henkeä

uutisia!
SA-kuvat internetissä
Puolustusvoimien Kuvakeskus on
julkaissut 170 000 SA-valokuvaa internetissä. Etulinjasta kotirintamalle
1939–1945 -kokoelma löytyy inter-

Pirkan Viesti 3

2013

netistä osoitteesta SA-kuva.fi. Puolustusvoimat tarjoaa kuvamateriaalin kaikkien
suomalaisten käyttöön.
SA-kuva.fi -palvelu julkaistiin Kansallisen veteraanipäivän aattona tukemaan
sen teemaa ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei
unohdeta”. Palvelulla Puolustusvoimat
haluaa kunnioittaa sotiemme veteraanien perintöä ja siirtää sitä sukupolvilta
toisille avoimen kuva-arkiston avulla.
Arkiston kuvat ovat valtaosin Päämajan alaisten tiedotuskomppanioiden
TK-kuvaajien ottamia. Suomalaisen valokuvan historian asiantuntijat pitävät
digitoitujen SA-kuvien kulttuurihistoriallista arvoa ainutlaatuisena.

Kokoelma sisältää kuvia maa-, meri- ja
ilmavoimista sekä kotirintamalta. Kuvat kertovat myös puhdetöistä ja lottien
tehtävistä. Osassa kuvista käy ilmi sodan
raakuus, mikä saattaa järkyttää herkimpiä katselijoita.
Puolustusvoimien
Kuvakeskuksen
kuvanegatiivien digitointi vei aikaa 3,5
vuotta ja siihen käytettiin kymmenen
henkilötyövuotta.

Ilmavoimien loƩa antaa hälytyksen
käsisireenillä. Lappeenranta, Immola.
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Pirkanmaan Reserviupseeripiirin mitaleilla palkitut rivissä: kers
Jorma Laakso (vas.), vääp Juha
Moijanen, ylil Mikko Tanttari, apulaisjohtaja Piritta Laurila ja maj
Mika Hannula. Maj Arto Teittinen
palkittiin PMT ry:n toimesta Marskin pienoispatsaalla. Takapiruna
(toinen vasemmalta) kapteeni
ja pappi Jari Rankinen, joka sai
RUL am -mitalin. Seremoniamestareina häärivät palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja maj Jari
Lindell (toinen oik.) ja RU-piirin
puheenjohtaja maj Jorma Suonio.

Hannula paljasti Puheloisen listan
Suomen Reserviupseeriliiton
puheenjohtaja majuri Mika
Hannula palkittiin Heramalla 2. kesäkuuta Pirkanmaan
RU-piirin kultaisella ansiomitalilla soljen kera. Hannula piti
kaikkien palkittujen puolesta
mielenkiintoisen kiitospuheen.

Hän paljasti, että reserviläisillä
on lippujuhlapäivän alla enemmänkin syytä olla iloisia. Suomen armeijan ylimmällä johdolla on nimittäin aito halu
käyttää enenevässä määrin reservissä olevia henkilöitä Puolustusvoimien suunnittelemiin

uusiin reservin tehtäviin.
Hannula nimesi tietonsa
Puolustusvoimien komentajan
mukaan mystisesti ”Puheloisen listaksi”. Se sisältää hyvän
matkaa toistakymmentä asiakohtaa, jotka kenraali Ari Puheloinen aikoo panna täytän-

töön lähitulevaisuudessa, jotta
reserviläiset saavat kaipaamiaan
kovia tehtäviä. Niinpä ylentämis- ja palkitsemistilaisuuksille
on varmasti käyttöä myös tulevaisuudessa!
Jaakko Lampimäki

Ansiomitalit
Puolustusministeri Carl Haglund myönsi pirkanmaalaisille
4. kesäkuuta seuraavat RUL:n ansiomitalit:
RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera:
ylil Janne Kurkinen, Kangasala.
RUL:n kultainen ansiomitali:
ylil Pekka Kiuru, Sastamala; kapt Risto Kujala, Messukylä;
kapt Jari Rankinen, Sastamala; ylil Aarre Salmi, Hämeenkyrö;
ltn Erkki Aaltonen, Tampere ja ltn Aulis Virtanen, Messukylä.

Sastamalan Reserviupseerit ry:n
puheenjohtaja kapt Jari Rankinen sai RUL:n kultaisen ansiomitalin.

RUL:n hallitus myönsi liiton hopeisen ansiomitalin:
evl Markku Eskolle Sastamalasta, maj Timo Hessolle Pirkanmaan Aluetoimistosta, kapt Kari Aallolle Satakunnan Lennostosta, vänr Ville Innalle Sastamalasta, vänr Ilkka Mäntyvaaralle Tampereelta ja toiminnanjohtaja Arja Alkmanille Vapaussodan Perinneliitosta.
Liiton pronssinen ansiomitalin RUL:n hallitus myönsi
ltn Lauri Hämeen-Anttilalle Sastamalasta.
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen myöntämät
ansiomitalit Heramalla vastaanottivat:
Piirin kultainen ansiomitali soljen kera:
majuri Mika Hannula, Tampere.
Piirin hopeinen ansiomitali:
apulaisjohtaja Piritta Laurila, Tampere; vääpeli Juha Moijanen Tampere;
yliluutnantti Mikko Tanttari Satakunnan Lennosto ja kersantti Jorma
Laakso, Kangasala.
Lisäksi Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry luovutti Heramalla Marskin pienoispatsaan vuoden 2012 parhaalle Tukirengas-jäsenhankkijalleen. Palkinnon sai rakennuttajapäällikkö, majuri Arto Teittinen
Ylöjärveltä.

Marskin pienoispatsas meni palkintona erinomaista myyntityötä
tehneelle majuri Arto Teittiselle. Hän keräsi uusia tukirengasilmoittajia PMT ry:lle pitkälle toistakymmentä kappaletta. Patsaan Teittiselle ojensi PMT:n ja RU-piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja maj Jari Lindell.
RUL:n hopeisen ansiomitalin saivat myös kapt Kari Aalto
(oik.), vänr Ilkka Mäntyvaara ja vänr Ville Inna. RUL:n pronssisen
ansiomitalin sai ltn Lauri Hämeen-Anttila (vas.).
Vapaussodan Perinneliiton toiminnanjohtaja Arja Alkman sai
RUL:n hopeisen ansiomitalinsa RUL:n puheenjohtaja Mika
Hannulalta. Mitalinsa ovat jo saaneet hänen vieressään evl
Markku Esko (RUL ham), ltn Erkki Aaltonen (RUL am) ja kapt
Jari Rankinen (RUL am).

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajalle majuri Mika Hannulalle myönnettiin Pirkanmaan
RU-piirin kultainen ansiomitali
soljen kera. Sen luovutti Hannulalle piirin puheenjohtaja majuri
Jorma Suonio.
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Komentaja Matti Eskola kohotti onnittelumaljan ylennetyille.

viime syksynä järjestetyissä 26 kutsuntatilaisuudessa.
Maakuntakomppanioille omat
yksikköviirit ja hihamerkit

Pirkanmaalla ylennettiin
189 reserviläistä
Pirkanmaan Aluetoimistolla vietettiin
3. kesäkuuta ylennettävien onnittelutilaisuutta iloisissa ja lämpimissä tunnelmissa.
Aluetoimiston päällikkö komentaja
Matti Eskola sanoikin tilaisuuden isännöimisen olevan aluetoimistolle jo perinteinen kunniatehtävä ja samalla oiva
mahdollisuus olla puolustusvoimien
linkkinä pirkanmaalaiseen reserviläiskenttään.
Puheessaan ylennettäville Eskola kertoi
puolustusvoimissa parhaillaan käynnissä
olevasta laajasta operatiivisesta suunnittelukierroksesta, jonka tuloksena kaikki
sodan ajan operatiiviset suunnitelmat
uusitaan, organisaatiot ja yksikkötyypit
tarkistetaan ja myös perustamisjärjestelmät päivitetään. Näiden uusien organisaatioiden myötä sekä kaaderi- että

reservin henkilöstölle käsketään uudet
sodan ajan tehtävät. Komentaja Eskolan mukaan puolustusvoimille on tärkeää, että pystytään pitämään reserviläiset
motivoituneina ja heidän osaamisensa
riittävällä tasolla.
Eskola tähdensi puheessaan, että uusiin organisaatioihin tullaan sijoittamaan
reserviläisiä, jotka kykenevät vastaamaan
omasta sodan ajan tehtävästään seuraavan
suunnittelukauden 2015-2024 välisen
ajan. Pirkanmaan paikallisjoukoista löytyy tehtäviä reserviläisille jääkäristä aina
everstiluutnantin sotilasarvoon asti. Komentaja lupasi että vähentyneisiin kertausharjoitusvuorokausiin saadaan puolustusvoimauudistuksella parannusta, kun
kertausharjoitusvolyymit nousevat vuodesta 2015 alkaen takaisin puolustusvoimien tehtävien edellyttämälle tasolle.

Eskola kertoi että erityisen hienoa on
myös ollut tutustua pirkanmaalaiseen
sotaveteraanipolveen. Maininnan arvoisena hän piti sitä, että sotaveteraanien edustajat ovat olleet mukana kaikissa

Tilaisuuden kutsuvieraita.

Puolustusvoimain
Lippujuhlanpäivän ohimarssi
järjestettiin Yliopistonkadulla
Tampereella
Lippujuhlapäivän seppeleenlasku Kalevankankaan sankariristillä.
Seppeleen laski Tampereen Varuskunnan päällikkö kenraalimajuri
Kyösti Halonen. Kuvat: Sirkka Ojala.
Maanpuolustus- ja Sotaveteraanijärjestöjen lippulinna ohimarssilla.
Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt
4.6. sotilasansiomitalin yliluutnantti Henri Juhani
Kortesojalle, Ylöjärveltä ja kapteeni Urpo Antero
Majalle, Tampereelta.

www.pirkanviesti.fi
aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
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Tampereen Varuskunnan henkilöstöä ohimarssilla.

Komentaja Eskolan mukaan tärkeä
osa maanpuolustushengen vaalimista on sotilasperinteiden tunteminen
ja kunnioittaminen. Eskola kertoi että
Pirkanmaalaisia sotilasperinteitä on
kartoitettu kevään ajan eversti Harri Virtapohjan johtamassa perinnetyöryhmässä. Työryhmä luovutti raporttinsa 3. kesäkuuta aluetoimistolle.
Työryhmän ideoimana tullaan muun
muassa Pirkanmaan maakuntakomppanioille luovuttamaan heraldikko Matti
Ponsin suunnittelemat yksikköviirit ja
hihamerkit. Maakuntakomppanioiden
perinnepäiväksi on valittu Pajarin Poikien perinneyhdistyksen kunnioittama
Tolvajärven taistelujen voiton päivä 12.
joulukuuta.
Puheensa lopuksi komentaja kiitti
kaikkia yhteistyötahoja erinomaisesta
positiivisesta suhtautumisesta aluetoimistoon.
Sirkka Ojala
Tiedot kaikista Pirkanmaalla ylennetyistä
löydät www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
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Kolumni
Veteraanijärjestökenttä
murroksessa

Kannen valokuva
Raimo Ojalan
Kesäyön marssin
lähtötunnelmia.
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

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:
aineisto
9.9.
27.11.

kuin veteraanit, puolisot ja lesket niitä tarvitsevat. Valtiovalta
on budjetissaan myöntänyt kuntien kautta jaettavaksi veteraanien kuntoutukseen tälle vuodelle 31 milj. euroa sekä lisäksi
5,6 milj. euroa kotiin vietäviin
palveluihin, tällä rahalla mahdollistetaan veteraanien kotona
asumista. Tämä on hieno asia.
Huoli on siitä miten nämä rahat saataisiin varmasti kohdennettua niitä tarvitseville. Heidän
tavoittamisensa kunnissa on ensiarvoisen tärkeätä.
Huolto- ja tukitoiminta
jatkuu vielä vuosia
Maanantaina 3.6. televisiossa
esitettiin MOT-ohjelma ”Viimeisen veteraanin jälkeen”,
jossa tuotiin esille jälleen veteraanijärjestöjen varallisuus ja
ihmeteltiin, miksi niitä ei ole
käytetty veteraanien hyväksi.
Ohjelmassa tuotiin esiin, että
muun muassa Suomen Sotaveteraaniliitolla ja sen jäsenyhdistyksillä on vielä noin 10
milj. euron omaisuus. Liittoon
kuuluu tällä hetkellä tunnuksen omaavia veteraanijäseniä
noin 26000. Kun tuo omaisuus jaettaisiin kerralla tasan

jokaiselle jäsenelle, se tietäisi
noin 400 euroa per jäsen. Sen
jälkeen ei olisi enää mitään jaettavaa. Kuitenkin tuota edellä
mainittua huolto- ja tukitoimintaa tullaan jatkamaan vielä vuosia. Esimerkiksi Pirkanmaan piirissä nykyisistä 2600
veteraanijäsenestä on vuonna
2020 ennusteen mukaan rivissä vielä 300–400.
Veteraaniyhdistyksiin on liittynyt vuosien aikana runsaasti
kannattajajäseniä. Suurin osa
heistä on jäsenmaksuillaan tukemassa yhdistyksen toimintaa.
Mutta mukaan tarvitaan myös
toimivia henkilöitä avustamaan
ja tukemaan veteraanijäseniä.
Heitä kaivataan auttamaan erilaisten tukihakemusten laatimisessa, antamaan kuljetusapua viemällä heitä erilaisiin
tilaisuuksiin, kaivataan ihan
vain sosiaaliseen läsnäoloon
jne. Reservijärjestöt allekirjoittivat 1990-luvulla ”Velvoitesopimuksen”, jolla ne sitoutuivat
huolehtimaan veteraaneistamme niin kauan kuin heitä on
keskuudessamme, sekä jatkamaan tulevaisuudessa veteraaniemme perinteen vaalimisen.
Nyt heidän apuaan todella tarvitaan.

Varoja
kerätään edelleen
Mihin veteraanikeräystä vielä
tarvitaan. Keräysten tuloksena syntynyt tuotto osoitetaan
suoraan oman paikkakunnan
veteraanijäsenten, heidän puolisoidensa sekä leskijäsenten
kotona asumisen tukemiseen,
esimerkiksi rahana siivouspalveluihin, jalkahoitoihin, silmälasien hankintaan yms., sekä
mm. erilaisten veteraanien virkistystapahtumien
järjestämiseen. Veteraanien puolisot
sekä lesket eivät kuulu valtion
budjettivaroin kustannettavan
kuntoutustoiminnan, eivätkä
myöskään kotiin vietävien palveluiden piiriin.
Pasi Alho, puheenjohtaja,
Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirin ry

Hengellinen palsta

Paino
Lehtisepät Oy

nro
4
5

Keskuudessamme on vielä
noin 36000 rintamatunnuksen omaavaa veteraania, miestä
ja naista. Heidän keski-ikänsä
on lähes 90 vuotta ja joukko
harvenee vauhdilla. Sen seurauksena veteraanijärjestöjen
kentässä tapahtuu merkittäviä
muutoksia.
Rintamanaisten
Liitto ry lopetti toimintansa
purkukokouksessaan 6.3.2013
ja viime talvena myös Tampereen Rintamanaiset ry:n
toiminta päättyi. Tampereen
Rintamaveteraanit ry ilmoitti
puolestaan lopettaneensa toimintansa kevään korvilla ja
pari viikkoa sitten kantautui
tieto, että Rintamaveteraanien Hämeen piiri vietti myös
lopettajaisjuhlaansa. Ihan lähivuosina on myös odotettavissa että Suomen Sotaveteraaniliiton yhdistyksistä monet
päättävät toimintansa. Muun
muassa Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin alueella on jo useampi yhdistys tehnyt alustavan
lopettamispäätöksen.
Suomen Sotaveteraaniliiton
liittokokous viime kesänä linjasi tulevien vuosien toimintaansa toteamalla, että liitto ja sen
jäsenyhdistykset jatkavat huolto- ja tukitoimintaa niin kauan

ilmestyy
10.10.
30.12.

Lippujuhlapäivän mietteitä
Suomen marsalkan syntymäpäivän vietto jatkuu perinteiseen tapaan tänäkin vuonna. Sää sankarihaudalla on ollut
vuosien mittaan varsin vaihteleva. Tänä vuonna nautimme
lämmöstä, mutta vielä aamulla ei voi olla varma kuivana
pysymisestä. Säästä riippumatta sankarihautojen hiljainen
viesti pysyy vuodesta toiseen vakaana. Veteraanisukupolvelle haudat kertovat veljistä joiden matka jäi jo nuorena
kesken. Meille nuoremmille ne muistuttavat maamme nuoruusvuosista: ”pahasta äitipuolesta”, joka ei olisi sallinut
meille omaa vapauttamme ja nuoren maamme kamppailusta tuossa kuoleman syleilyssä.

Moni asia on nyt yli 70 vuoden jälkeen aivan toisin. Yksilön vapaus toteuttaa itseänsä on
täysin toinen kuin sodassa parhaan nuoruutensa eläneillä veteraaneilla. Vielä 1980-luvulla
elimme paljon vahvemmin säädellyssä yhteiskunnassa. Matka
täysivaltaiseksi eurooppalaiseksi
maaksi on ottanut aikansa.
Elämään taitaa kuulua luonnollisena osana aaltomainen liike. Pohjalla on ikävä olla, mutta jos siellä pysyy hengissä, niin
toivoa antaa tietoisuus ainoasta
jäljellä olevasta suunnasta: ylöspäin! Vastaavasti aallon harjalla
on aikansa mitä mahtavinta seilata. Harmi kyllä, siellä ei voi pysyä
ikuisesti. Ennemmin tai myöhemmin alkaa matka alaspäin.
Taitaa olla aika ilmeistä, että
tällä hetkellä horjumme aaltomme reunalla. Nuorten ja myös

työikäisten luottamusta tulevaisuuteen nakertaa moni asia.
Monet kokevat, että oman elämän tärkeisiin asioihin ja varsinkin yhteisiin asioihin on vaikea
vaikuttaa. Samaan aikaan olemme tainneet mahdollistaa nuorisollemme varsin lyhytjänteisen
suhtautumisen tulevaisuuteen.
Vähän varttuneempien turhautuminen näkyy julkisuudessa vihapuheina, onneksi harvemmin
vihatekoina. Isänmaallisia tunnuksia ja veteraanien perintöä
on omittu sellaisiin tarkoitusperiin, joita sodan käynyt sukupolvi tuskin tunnistaa omakseen.
Syvimmillään maata puolustetaan ja rakennetaan kodeista ja ihmisten sydämistä käsin.
Sellaisen eteen ihminen on valmis ponnistelemaan, mikä on
itselle omaa ja tärkeätä ja mihin uskoo oikeasti pystyvänsä

vaikuttamaan. Maallemme löytyy puolustajat, jos moninainen ja monivärinen joukko löytää tartuntapinnan siihen, mikä
on aidosti yhteistä. Puolustajia
on sitä vähemmän, mitä enemmän on niitä, jotka jäävät tästä ulkopuolelle. Vikaa on niin
yksilöissä kuin yhteisössä, jos
emme kykene tunnistamaan lajikumppaneitamme: veljiämme
ja sisariamme. En tiedä tarkalleen, mistä muutos lähtee, mutta uskon, että se on monesti aika
pienistä ja tavallisista asioista
kiinni. Jonkun maanpuolustusmitalin ansaitsisivat kaikki ne,
jotka tekevät tuloksellista työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. He taitavat uskoa enemmän
mahdollisuuksiin kuin vaikeuksiin ja synkkiin tilastoihin.
Lippujuhlapäivää edeltävän
sunnuntain Raamatunteksteistä löytyy seuraava katkelma:
”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa
Jumalaa, mutta vihaa veljeään,
hän valehtelee. Sillä se, joka ei
rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota
ei ole nähnyt. Tämän käskyn
me olemmekin häneltä saaneet:
joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.” (1. Joh.
4: 19-21). Tämä teksti on aika
helppo sovittaa yhteen sotilas-

valan ”jokasään” ydinajatuksen
kanssa: – Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen
hyötyä ja parasta.”
Maanpuolustustyötä voi siis
tehdä ihan tavallisen arkielämänsä kautta. Moni reservinupseeri on jonkinlaisella näköalapaikalla. Pysyköön verkosto
vahvana. Eivät kenenkään rahkeet yksin riitä kovin pitkälle.
Yhdessä tehden kaikille riittää
osansa – ja mikä parasta, saa
olla paitsi vastuunkantaja, myös
kannettu. Jos hallintobyrokratia
sabotoi hyvät aikeet, ei liene väärin pitää siitä kohtuullista meteliä. Kaikkein tärkein selkänoja
taitaa olla tämä: ”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.”
Kari Mannermaa
sotilaspastori
SATLSTO
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Jorma Suonio, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Sirkka Ojala, päätoimittaja
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Anna vastuuta ja
tilaa sekä luota
Taisteluvälineiden ja kaluston massavanhenemisesta on keskusteltu ja väitelty parin vuoden ajan. Vastaavasti
elinkaariajattelu tarkoittaa esim. tuotteen ympäristövaikutuksia sen valmistuksen ja hävittämisen välisenä aikana. Samat käsitteet mutta hieman
eri yhteyksissä ja merkityksissä tulivat
mieleen, kun arvioin vapaaehtoisen
maanpuolustustyön nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
Kaikkiaan noin 30 vuotta reserviläistoiminnassa mukana olleena olen
havainnut järjestöaktiivien keski-iän
kasvun. Opiskelusta sekä työ- ja perhe-elämän aloittamisesta johtuen nuorimpien reserviläisikäluokkien järjestöllinen osallistuminen ei ole ollut
koskaan erityisen runsasta, mutta noin
30+ -vaiheessa väkeä on tullut mukaan
toimintaan. Jäsenkiertoa toki on, mutta aktiivien keski-ikä kasvaa varsinkin
yhdistystehtävissä. Tällainen ”massavanheneminen” vaikuttaa toimintaan
ja ajan kanssa järjestökentän asemaan.
”Elinkaariajattelu” voisi tässä yhteydessä merkitä järjestöllisten vastuiden suunnitelmallista kierrättämistä.
Varsin usein sama, mainio ja innokas
joukko toimii pitkään useiden yhdistysten johtopaikoilla ja kulkee kokouksesta toiseen vaihtaen pikkutakin

Maanpuolustushenki
saa voimaa perinteistä
pinssiä sen mukaan minkä yhdistyksen kokous on kulloinkin kyseessä.
On aidosti kunnioitettavaa, että jaksaa
osallistua, mutta onko jatkuvuudesta
huolehdittu? Uudet jäsenet saadaan
parhaiten mukaan toimintaan sitomalla heidät myös järjestötehtäviin, ja
tässä auttaa tehtävien kierrätys.
Tarkoitus ei ole tuomita vaan herätellä, arvioimaan mitkä tehtävät eri
järjestöissä palvelisivat parhaiten eri
elämänvaiheissa niin kokonaismaanpuolustusta kuin tervettä järjestöllistä
kiertoa. Erityisesti tähän tarkasteluun
on aihetta, jos sa-sijoitusta ei enää ole ja
kun asevelvollisuusikä päättyy. Näin ei
vielä kohdallani ole, mutta aika kuluu.
Toimintaa maanpuolustuksen hyväksi voi tehdä kaikissa elämänvaiheissa
eikä se katso asevelvollisuusiän päättymistä. Tähän on olemassa monipuolinen ja kattava järjestökenttä, josta voi
valita ja joka vastaa reserviläisen järjestöllisen ”elinkaaren” eri vaiheisiin.
Samalla on sekä järjestöjen että itse
kunkin arvioitava tehtäväkiertoa, jotta uusia voimia saadaan toimintaan ja
näin voidaan ehkäistä ”massavanhenemista”.
Jatkuvuuden varmistaminen on mitä
suurinta vastuullisuutta tulevaisuudesta. Anna vastuuta ja tilaa sekä luota.

RUK 112 KURSSI KOKOONTUU
RUK 112 kurssin 50-vuotiskokous pidetään 4.10.2013,
PAIKKA SUOMALAINEN KLUBI, HELSINKI.
Tarkemmat tiedot sähköpostilla:
ruk112.1963@gmail.com

Kesän saapumisen täällä Leinolassa
huomaa myös siitä, että naapuritalon
pihamaalle ilmestyy trampoliini. Välillä trampoliinissa pomppiikin jopa
seitsemän asuntoalueellamme asuvaa
alle kouluikäistä ja pomppijoiden ilmeet ovat hurmiollisen onnellisia.
Aloinkin miettiä, että miten aiemmin
saavutettiin samanlainen riemu, kun
ei ollut trampoliineja. Mieheni kertoi,
että olihan heillä heteka-sänky, jossa he
veljen kanssa pomppivat. itsekin muistan vielä 60-luvulta hetekan omasta
lapsuudenkodistani ja monet meistä
maanpuolustusihmisistä kuuluvatkin
vielä tähän ns. ”heteka-sukupolveen”.
Ensimmäiset hetekat lanseerattiin jo
ennen talvisotaa. Tätä teräksistä joustinsänkyä ehdittiin valmistaa vuosien
1932 - 1964 aikana peräti kaksi miljoonaa kappaletta, mikä on huikea
määrä ja kertoo sängyn suosiosta.
Sotilasperinteidemme vaaliminen ja
tunteminen on tärkeää ja tämä menneisyytemme muistaminen ja arvostaminen onkin elinehto maanpuolustushengen- ja tahdon ylläpitämiseksi
myös tulevaisuudessa. Pasi Alho kertoo lehden kolumnissaan veteraanijärjestökentän murroksesta, joka on nähtävissä todenteolla lähivuosina, kun
Pirkanmaallakin toimivien veteraaniyhdistyksen toiminta päättyy nykymuodossaan. Itselleni asia todentui jo
toukokuulla, kun osallistuin Rintamaveteraaniliiton Hämeen piiri ry:n lopettajaistilaisuuteen Hämeenlinnassa.
Tilaisuuden päätteeksi piiri lippu luovutettiin säilytettäväksi Museo Militarialle.
Tässäkin lehdessä kerrotaan perinteiden vaalimisesta, muun muassa ar-

jen sankarittarista ja Pirkka-Hämeen
sotilaspoikien perinnekillasta. Mutta
myös uusia vaalittavia perinteitä syntyy. Ylentämistilaisuudessa kuulin,
että Pirkanmaan maakuntakomppaniat saavat pian omat yksikköviirit ja
hihamerkit, lisäksi perinnepäiväksi
komppanioille on nimetty Tolvajärven
taistelujen voiton päivä 12. joulukuuta.
Lippujuhlapäivänä maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen lippulinna
suoritti taas Yliopistonkadulla hienon
ohimarssin Tampereen varuskunnan
työntekijöiden ohella. Harmillista
kyllä aika monta lippua puuttui tällä
kertaa lippulinnastamme. Jäin myös
miettimään maanpuolustustapahtumiimme osallistuvien ikärakennetta,
mikä on mielestäni huolestuttavan
korkea. Kun keväällä ihmettelin tätä
samaa asiaa, kohta reserviin siirtyvälle Panssarisoittokunnan apulaiskapellimestari kapteeni Ilkka Rekolalle
hän totesi, että ainahan ikärakenne
on ollut sama, tilaisuuksiin osallistuva yleisö on kyllä vaihtunut, mutta ikärakenne on pysynyt suunnilleen
samana eli myös sotilasmusiikki alkaa kiinnostaa vasta varttuneemmalla iällä. Toivotaan siis, että Ilkka on
oikeassa ja näin myös nämä ”trampoliiniajan” nuoret liittyvät aikanaan
mukaan toimintaamme ja ovat vaalimassa meille tuttuja maanpuolustusperinteitä. Tässä edesauttaisi, että
siirrämme hyvissä ajoin myös vastuutehtäviä nuoremmille ja siirrymme
itse taustalle tukijoukkoihin.
Kesäauringon lämpöä sekä onnellisia
ja rentouttavia kesäpäiviä kaikille!

Muistotilaisuus ja seppeleenlasku
Marskin patsaalla Leinolassa
Tampereella
Perinteinen Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnan
järjestämä tilaisuus järjestettiin
4.6.2013 Kenraali Mannerheimin patsaalla Tampereen Leinolassa.
Ohjelmaan sisältyi mm. konsernijohtaja Kirsi Kosken
puhe, jonka hänen estyneenä
ollessaan piti Matti J Mäkelä.
Puheessa tuotiin esiin että tasan 57 vuotta sitten 4.6.1956
pystytettiin tälle kalliolle Tampereen seudun rintamamiesyhdistyksen tilaama ja kuvanveistäjä Porilan tekemä
Mannerheimin patsas. Patsas
on siis ollut tällä paikalla jo seitsemällä eri vuosikymmenellä ja
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ympärillä oleva yhteiskunta on
muuttunut monella tavalla.
Isänmaallisuus ja maanpuolustustahto ovat onneksemme
voimissaan. Itsenäinen Suomi
merkitsee meille tänä päivänä demokraattista isänmaata,
omaa äidinkieltä, vaurautta ja
hyvinvointia, kansallista kulttuuria, puhdasta ja kaunista
luontoa ja turvallista kehitystä.
Lopuksi ote Aaro Hellaakosken runosta Laivan Kapteeni:
Tuossa on luonne, laivan keulassa kyllä,
Kun se syvien yllä, huojuen tänne ja tuonne,
Vaikka vesivuoret ryntää, tietänsä kyntää,

2013

Seppeleen laskivat kenraalimajuri Kyösti Halonen, Jorma Suonio sekä Markku Rauhalahti.
KUVAT: RAIMO OJALA.

Satamaa kohti, kunne johtaa
tieto ja tunne.
Huoju, heilu, ole terästä,
Yritä viikkojen perästä löytää
sataman suu,
Turhuutta viisaus muu.
Raimo Ojala

Suomen lippu saapuu, lipunkantajana
Aku Jortikka.
Paikalla oli myös kansalaisjärjestöjen
lippulinna ja musiikista vastasivat Tampereen Kotkien puhallinorkesteri sekä
Mieskuoro Pirkanmiehet.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Vuoden 2013 puolivälin krouvi –
KOTUpäällikön ajatuksia

Pirkanmaalaiset ovat lähteneet
innolla mukaan MPK:n kursseille. Kuluva vuosi on koulutuksellisesti puolivälin krouvissa. 38 kursseilla on käynyt yli
1500 kurssilaista ja koulutusvuorokausia on kertynyt reilu 2300. Valtavan hieno tulos
edellisiin vuosiin verrattuna.
Pirkanmaalaiset
haluavat
kouluttaa itseään niin sotilaallisissa valmiuksissa kuin varautu-

mis- ja turvallisuuskoulutuksen
kursseilla. Koulutusvolyymissä
on nousua kaikissa sektoreissa.
Tuntuu siltä, että Pirkanmaan
koulutus- ja tukiyksikkö on
löytänyt oman paikkansa kokonaisturvallisuuden kouluttajana.
Mistä
koulutusvolyymin
nousu johtuu? Perussyy lienee
siinä, että ihmisillä on tarve
saada koulutusta alalta, josta he
ovat kiinnostuneet. Kurssitarjonta on siis kohdannut suuren
yleisön. Uskon, että tieto hyvin suunnitelluista ja pidetyistä kursseista on levinnyt kaverilta toiselle. Puolustusvoimilta
saatu tuki on myös edesauttanut kurssien toteutusta ja siten
mahdollistanut
onnistuneet
kurssit.
Yhteistoiminta etenkin Pirkanmaan Aluetoimiston kanssa on lisännyt uusia kursseja
heidän tarpeiden mukaisesti.
Puuttuneet kertausharjoitukset
on pystytty ainakin osin korvaamaan MPK:n kursseilla. Nyt
toteutetut kahdeksan tilattua

kurssia on tuottanut suoraan
osaamista Pirkanmaan alueen
keskeisille joukoille ja esikunnille. Samalla myös MPK:n
kouluttajien ammattitaito on
kasvanut merkittävästi uusien
koulutustapahtumien myötä.
Kulunut vuosi on kuitenkin
osoittanut, että MPK ei pysty
korvaamaan kokonaan kertausharjoituksissa annettavaa koulutusta. Isompien, jo komppanian
kokoisten harjoitusten toteuttaminen on selkeästi puolustusvoimien tehtävä. MPK:n kurssit kestävät maksimissaan kolme
vuorokautta. Kyseisenä aikana
ei ole riittävästi aikaa harjoitella komppanian johtamista ja
taistelutoimintaa. Samoin myös
kouluttajaresurssit ovat riittämättömät. Käytössä oleva aika
ja resurssit riittävät hyvin maksimissaan joukkuetason peruskoulutuksen antamiseen. Se täydentää hyvin puolustusvoimien
omaa koulutusta.
Suurena haasteena on edelleen saada koko Pirkanmaa
mukaan MPK:n koulutukseen.

Hämeen Maanpuolustuspiiri
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi, www.mpk.fi
Uusia yhteyksiä onkin saatu
luotua ja mm Parkanon lukiolaisille ollaan suunnittelemassa turvakurssia ensi vuodelle.
Tässä koulutus- ja tukiyksiköllä riittää vielä työtä ja ajatuksia
otetaan vastaan.
Tätä kirjoittaessani Kesäyön
marssi on juuri saatu toteutettua
Pirkkalassa. Marssi onnistui loistavasti. Välittömästi marssijoilta
saatu palaute oli erinomaista.
Yleisjärjestelyt, marssireitti ja
huolto saivat pelkästään hyvää

Onnen toivotukset Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä
palkituille ja ylennetyille reservin toimijoille. Oli jälleen
mukava huomata, miten korkealle toiminta vapaaehtoisen
maanpuolustuksen piirissä arvostetaan. Toki pääosalla ylennetyistä täyttyvät muutkin
ylennyskriteerit – saatu kertausharjoituskoulutus, sijoitus
kriisiajan tehtävään ml - mutta kun lähes kaksikymmentä

ylennettävien riveissä seisovaa
kuuluu MPK:n koulutusorganisaatioon, antaa se uskoa muillekin toimijoille pysytellä mukana
organisaatiossa.
Toimintaa riittää. Ilmavoimat
aloittavat maakuntayksiköiden
kokoamisen. Tavoitteena on
saada maakuntakomppania jokaiseen tukikohtaan seuraavien
vuosien kuluessa. Tässä kokoamisessa ja joukon koulutuksessa tulee Ilmapuolustuspiirillä olemaan tärkeä osuus. Niin
joukon valintatilaisuus kuin
peruskoulutuskin tullaan järjestämään tilattuna koulutuksena
lennostojen ja Ilmasotakoulun
ohjauksessa. Samalla jatketaan
muiden tukikohtajoukkojen
koulutusta uusin periaattein.
Koulutukseen sisällytetään jatkossa aina tärkeä taistelijan perustaitojen kertaus.
Kouluttajatkin kaipaavat koulutusta. MPK:n uunituore koulutuspäällikkö everstiluutnantti
evp Juha Niemi onkin aloittanut osaamistarvekartoituksen,
jolla selvitetään piirien kouluttajakoulutuksen tarve. Toivon

vaan ”keskuskomitean” muistavan, että toimimme vapaaehtoisorganisaatiossa, mitä ei
johdeta tylyillä käskyillä ja selän käännöillä. Otteen pitää
olla joustava, jotta kouluttajien motivaatio säilyy.
Uuttakin kaivataan. Minulla alkaa kohta seitsemäs
toimintavuosi ja sen toivon
jäävän aluepäällikkö-koulutuspäällikköurani viimeiseksi.
Halukkuusilmoituksia otetaan lämmöllä vastaan alla
olevaan osoitteeseen.
Hyvää kesää, rentouttavaa
lomaa ja voimia vapaaehtoistoimintaan
Matti Soini
aluepäällikkö
MPK
Ilmapuolustuspiiri
Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi

TUHANNES TYKKÄÄJÄ
PALKITAAN

Hyvää kesän aikaa kaikille!
Turvallisuutta yhdessä
Ilkka Tilli
Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö,
MPK Pirkanmaa
ilkka.tilli@mpk.fi

MPK:n Pirkanmaan Koulutusja tukiyksikön kursseja
31.8. RESERVILÄISPÄIVÄ PIRKKALASSA
• perinteinen päivä, joka sisältää RK-ammunnan ja tehtävärasteja
6. - 8.9. KOMPPANIAN KOMENTOPAIKKAKURSSI
• kurssilla perehdytään komppanian komentopaikkaan ja laaditaan
suunnitelmia
7.9. HUOLLON KURSSI
• kurssilla perehdytään komppanian huollon suunnitelman laadintaan
7. - 8.9. HENKIINJÄÄMISKURSSI 1
Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi
Tervetuloa mukaan!

uutisia!

Konnalan kuulumisia

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

palautetta. Erityisen kiitoksen
ansaitsee Pirkkalan kunta, joka
pyyteettömästi tuki tapahtumaa. Jälleen kerran tuli todettua, että yhteistyöllä on voimaa.

Pirkanmaan
Sotaveteraanipiirille
uusi puheenjohtaja
Pirkanmaan
Sotaveteraanipiiri piti vuosikokouksensa Orivedellä 21.3. Uudeksi
puheenjohtajaksi
valittiin piirihallituksen jäsen, Lempäälän Sotaveteraanien varapuheenjohtaja
ja Pirkanmaan piirin perinneyhdyshenkilö Pasi Alho
Tampereelta.
Pasi on laskentapäällikkönä työskennellyt 72-vuotias
reservin kapteeni. Hän on
ollut Lempäälän Reserviupseerikerhon jäsen vuodesta
1972 lähtien. Kerhossa hän
on toiminut puheenjohtajana, varapuheenjohtajana,
sihteerinä tai hallituksen
jäsenenä lähes koko tämän
ajan (osallistunut muun
muassa 35 kertaa jouluaaton
kunniavartioon).
Alho on toiminut Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
puheenjohtajana ja Suomen

Reserviupseeriliiton liittohallituksen jäsenenä sekä
liittovaltuuston varajäsenenä.
Veteraanitoiminnan osalta
Alho on Sotiemme 1939–45
Perinneyhdistyksen puheenjohtajana ollessaan järjestänyt talvisodan päättymisen
muistopäivän
seppeleenlasku- ja kirkkotapahtumia
sekä YH-39 maanpuolustusjuhlia useana vuonna.
Hän on ollut järjestämässä
muutama vuosi sitten Sotaveteraanien Läntisen Suomen kirkkopäivätapahtuman Pirkka-hallissa (2200
henkeä) ja vastasi viime
kesän
Sotaveteraaniliiton
liittopäivien tapahtumien
yleisjärjestelyistä
Pirkkahallissa (1800 henkeä). Lisäksi hän on toiminut lukuisissa muissa vastuullisissa
tehtävissä eri järjestöissä.
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MPK jätti jäähyväiset Hallille
Puolustusvoimien varuskuntiin kuuluva Ilmavoimien Teknillinen
Koulu Jämsässä lakkautetaan vuoden 2013 lopussa. MPK:n Kotuyksiköt Pirkanmaa ja Keski-Suomi järjestivät viimeisen yhteisen
Kevät – Halli harjoituksen Ilmavoimien Teknillisellä koululla 26.28.4.2013. Tämä oli neljäs vuosi jolloin harjoitus toteutettiin.

Paikkana Halli on ollut loistava
tilojensa ja alueidensa puolesta, jatkossa ei ole tietoa järjestetäänkö vastaavaa harjoitusta enää ja jos järjestetään niin
missä, ehkä Tikkakoskella tai
Satakunnan lennostossa, mutta mitään suunnitelmia ei vielä
ole, kertoi harjoituksen johtaja
koulutuspäällikkö Harri Lahti.
Kevät-Halliharjoitus
Pirkanmaan kotu-yksikön kursseja oli 6, Koordinointi kurssi
perusti tilannekeskuksen, joka

Enni Luoma ampumassa Ekoaseella.

1:25000 kartta tuli myös tutuksi lukiolaisille.

oli harjoituksen johtajan apuna harjoitusta toimeenpantaessa,
kurssilaisten vastaanottaminen
ja kurssien tilannetietojen kerääminen. Kurssinjohtajan toimi Jukka Tuomaala. Huollon
kurssi vastasi varusteiden jaosta
ja muonan toimittamisesta tarvittaessa koulutuspaikoille. Maakuntakomppanian peruskurssi 2
kertasi taistelua rakennetulla alueella, Viestikurssi harjoitteli viestivälineiden käyttöä, lisäksi oli lukion turvakurssi ja Lylyinen.
Keski-Suomen kotu-yksikön
kursseja oli 5, Patrian VAPhenkilöstön maastokurssi, Perustamiskurssi, Ammunnan ja
ammunnan johtamisen peruskurssi, LKP-upseerikurssi ja
Intti tutuksi naisille.
Harjoitukseen osallistui 320
henkeä, joista 250 henkeä oli
perjantaista sunnuntaihin. Naisia harjoitukseen osallistui noin
47 henkeä.
Lylyisessä
17 partiota
Lylyinen sotilastaitokilpailu
on Länsi-Suomen Sotilaslää-

nin kilpailu, jonka toteutti
MPK puolustusvoimien tilaamana koulutuksena lauantaina 27.4.2013. Majuri
Veli Rajala toimi vapaaehtoisen harjoituksen johtajana ja
MPK:n Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
Ilkka Tilli suunnitteli ja johti
kilpailun.
Harjoitukseen osallistui 17
partiota, yhteen partioon kuului 3 henkilöä. Osallistujat olivat
Länsi-Suomen Sotilasläänin alueelta. Kilpailurasteja olivat mm.
suunnistus, ammunta, tulenjohto, viesti, tunnistaminen pioneeri, johtaminen ja taktiset merkit.
Lukion
turvakurssi
Lukion turvakurssille osallistui
37 lukiolaista. Kurssinjohtajana
toimi Mikko Turunen.
Lukiolaiset
majoittuivat
maastossa puolijoukkue- tai
sissiteltassa. Viikonlopun aikana suunnistettiin ja harjoiteltiin maastossa liikkumista, tutustuttiin sotilaskoulutukseen,
viestivälineisiin ja eri lentokoneisiin. Ilman muuta mielenkiintoisin oli esterata, joka saavutti suuren suosion.
Klassillisen lukion 2.lk:n oppilas Enni Luoma kertoi ajatuksiaan kurssista.
- Tämä on kolmas kertani
täällä Hallissa Lukion turvakurssilla. Teltan pystytys tapahtui nopeasti, koska minulla
oli jo aikaisempaa kokemusta ja näin ollen pystyin autta-

maan myös muita kurssilaisia. Kipinävuorossa olin viime
yönä klo. 00.00 – 00.45 ja
aamu kuudelta oli herätys.
Sen jälkeen tavarat laitettiin
järjestykseen ja mentiin aamupalalle. Seuraavana oli vuorossa Hornetteihin tutustuminen
sekä Maakuntakomppanian
harjoituksen seuraaminen. Fiilikset ovat huikeat, odotin tältä kurssilta lisää vastuuta ja
sain sitä, tulen varmasti vielä
uudestaan kurssille, missä se
sitten järjestetäänkään. Olen
myös hakeutumassa varusmiespalvelukseen Panssariprikaatiin Helsingin Ilmatorjunta
Rykmenttiin.
Harjoitus
sai kiitosta
Jäähyväisistä huolimatta harjoitus toteutettiin reippain
mielin ja hyvällä otteella kertoi Pirkanmaan Koulutus- ja
tukiyksikön päällikkö Ilkka
Tilli.
- Kurssilaiset olivat tyytyväisiä harjoituksen antiin ja kiitos
kuuluu jälleen vapaaehtoisille
toimijoillemme sekä Puolustusvoimille saamastamme tuesta,
unohtamatta varuskuntaravintola Turpiinia ja sotilaskotia.
Tämä sivu käännettiin tämän
harjoituksen osalta ja uusi aukaistaan vuonna 2014, Tilli toteaa.
Anne Seulanto
koulutussihteeri
Hämeen maanpuolustuspiiri

Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin –

Sotamuseon väliaikainen
perusnäyttely avattu
miin. Tiedon syvyyttä voi laajentaa tutustumalla esimerkiksi
multimedioihin tai syventäviin
teemateksteihin. Tarkoituksena
on saada kävijälle lyhyt yleiskäsitys Suomen menneisyydestä ja
sen käymistä sodista sekä täydentää ja syventää jo aikaisemmin
hankittua tietoutta.
Menneisyyttä esineitten
kautta

Talvisotanäyttelyn päätyttyä joulukuun lopussa 2012 aloitettiin Sotamuseossa välittömästi vanhan näyttelyn purkaminen ja uuden rakentaminen. Vajaassa kahdessa kuukaudessa mittava työ oli saatu päätökseen. Uuden väliaikaisen
perusnäyttelyn Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin -näyttelyn
avasi 7. maaliskuuta Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali
Juha Rannikko. Kuvat: Sirkka Ojala.

Museovieraalle on tarjolla läpileikkaus Suomen sotahistoriasta hakkapeliitoista nykypäivään.
Näyttely tarjoaa kuvien, tekstien,
esineiden ja multimedioiden
avulla läpileikkauksen Suomen

Pirkan Viesti 3

sotahistoriasta ja itsenäisen Suomen Puolustusvoimien historiasta. Perusnäyttelyn luonteeseen
kuuluu, että se tarjoaa lyhyen
katsannon kaikkiin merkittäviin
Suomen sotahistorian tapahtu-

2013

Aidot esineet ovat suurelle osalle vierailijoista syy tulla museoon. Esimerkiksi British Museumissa vierailun tärkein syy
voi olla nähdä Magna Carta.
Teksteihin tutustuminen saattaa jäädä tuossa massiivisessa
museossa vähemmälle. Sotamuseon näyttelytilat eivät luonnollisesti ole yhtä massiiviset
kuin British Museumilla, mutta mielenkiintoisia esineitä on
silti runsaasti esillä. Yksittäisenä
nostona voidaan ottaa neuvostoliittolaisen puoluepoliitikon
Sergei Kirovin pronssipatsaan
pää. Patsas räjäytettiin Itä-Karjalassa 1943, kun pronssia tarvittiin suomalaisten kenraalien

rintapysteihin. Räjäytys toteutettiin siten, että pää säilyi ehjänä, ja taiteilija Sakari Tohkan
pronssisia rintapystejä on nyt
museossa Kirovin pään yhteydessä näytteillä. Esineen tarina
kuvaa hyvin sodan aikana tehtäviä ratkaisuja – vihollisen taiteella ei paljon arvoa annettu.
Merkittävien esineiden lista on
pitkä sisältäen materiaalia kaikista merkittävistä käännekohdista Suomen sotahistoriassa.
Koko Maanpuolustuskorkeakoulu näyttelyä tekemässä
Tämänkaltaista suurta näyttelyä tehtäessä on siihen luonnollisesti sidottu koko Sotamuseon henkilöstö useamman
kuukauden ajaksi. Sotamuseon
kaikki muut toiminnot elivät
hiljaiseloa, kun näyttelyä tehtiin. Maaliin kuitenkin lopulta
päästiin. Tärkeänä apuna ovat
olleet myös MPKK:n muut yksiköt. Esimerkiksi Kuvakeskus
on tehnyt todella suuren työn
kuvataulujen ja Kielikeskus
käännösten suhteen.
Remonttia odotellessa…
Näyttely on väliaikainen ja
päättyy vuoden 2015 lopussa.
Väliaikaisuus liittyy Liisankatu
1:n remontin tarpeeseen, mutta
ainakaan tätä kirjoitettaessa ei
päätöstä remontin aloittamises-

ta ole vielä tehty. Nyt kuitenkin
kävijöille on mahdollisuus tutustua Sotamuseon kokoelmien
helmiin – tilaisuus kannattaa
siis käyttää hyväkseen. Erityisesti Puolustusvoimien henkilökunnan kannattaa muistaa, että
henkilökortilla pääsee ilmaiseksi näyttelyyn seurueen kanssa.
Myös opastukset ovat ennakkoon varattuna ilmaisia.
FM Lauri Haavisto
suunnittelija, Sotamuseo
SOTAMUSEON
KOHTEET
Juhlapyhien osalta tarkista
aukioloajat Sotamuseon nettisivuilta: www.sotamuseo.ﬁ
VÄLIAIKAINEN
PERUSNÄYTTELY
Hakkapeliitoista
rauhanturvaajiin
Avoinna ma suljettu, ti-to
klo 11–17, pe-su klo 11–17
Liisankatu 1, Helsinki
SUOMENLINNA
Sotamuseon Maneesi
Autonomiasta Atalantaa
Iso-Mustasaari, Suomenlinna
Avoinna joka päivä klo 11–18,
30.9.2013 asti
SUKELLUSVENE VESIKKO
Susisaari, Suomenlinna
Avoinna joka päivä klo 11–18,
31.8.2013 asti
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Perinneaseiden
SM kilpailut Lahdessa
Perinneaseiden SM kilpailut
ammuttiin 25-26.5 Lahdessa
Hälvälän radalla.
Osallistujia oli tänä vuonna ilmoittautunut yli 190kpl
ja kymmeniä halukkaita oli
jäänyt kisojen ulkopuolellekin paikkojen loputtua kesken
jo ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ammuttavia lajeja oli 3 kiväärillä ja 2 pistoolilla. Perinneammunnan suosio
näyttää olevan vahvassa nousussa.
Pirkanmaan pienehkö ryhmä (2 joukkuetta per laji)
pärjäsi varsin hyvin, EteläPohjanmaalaisia oli kisoihin
ilmoittautunut 35 ja parista
muustakin piiristä oltiin liikkeellä 25 hengen voimin.
Naiskilpailijoitakin oli uskaltautunut mukaan jo 4. D-sarjan kisa olikin varsin tasainen
ja huomioksi että lähes puolet
miehistä jäi jälkeen tuloksissa!
Tulostaso kisoissa oli korkea
sillä useampia Suomen ennätyksiä ammuttiin kisojen aikana.

Yksi kaikkien aikojen tasaisimmista ja kovatasoisimmista kilpailuista oli perinnekiväärin 3 asennon H -sarjan
joukkuekilpailu. 3 Joukkuetta pääsi 1 pisteen sisälle (120
laukausta per joukkue). Etelä-Karjala hävisi Pirkanmaalle
yhdellä napakympillä ja Etelä-Pohjanmaa voitti edelliset
1 pisteellä. Kaikki 3 joukkue
tulosta olivat yli 10 pistettä parempia kuin edellinen
joukkue SE.
Kiväärin 3-asento ja kenttä
olivat tällä kertaa Pirkanmaan
vahvin puoli, esim. 3 asennossa 10 parhaan joukossa 5 Pirkanmaalaista. Samaten kentässä 10 parhaan joukossa 3
Pirkanmaalla.
Joukkuemitaleja tuli Pirkanmaalle 4 lajista: 3 hopeaa ja 1
pronssi.
Ja henkilökohtaisia mitaleja 5kpl: 3 kultaa, 1 hopea, 1
pronssi.
Mika Salovaara

10 parhaan joukkoon sijoittuneet
Pirkanmaan edustajien suoritukset:
Kivääri 300m 30lks makuu
Sarja H:
7. Hautamäki Juha 254
Sarja D
1. Salovaara Pilvi 219
Joukkue H
3. Hautamäki, Salovaara M, Niittymies, Saarela
Kivääri Kenttä 150m makuu
10lks + pysty 10lks 3min
Sarja H
6. Salovaara Mika 167
8. Seppälä Olli 159
10. Hautamäki Juha 156
Sarja D
1.Salovaara Pilvi 138 uusi SE
Joukkue H
4. Salovaara M, Seppälä, Salovaara P, Saarela M.
Kivääri 3 asento 150m makuu
10lks, pysty 10lks, polvi 10lks
Sarja H
3. Saarela Mika 267
4. Salovaara Mika 265
5. Niittymies Arttu 264
9. Seppälä Olli 260
10. Hautamäki Juha 259

Sarja D
2. Salovaara Pilvi 233
Joukkue H
2. Saarela, Salovaara M, Hautamäki J, Salovaara P.
Pistooli koulu 25m 30lks
Sarja H
1.Seppälä Olli 268
8.Hautamäki Juha 254
Sarja H50
5. Lamberg Juha 247
Sarja H60
7.Koivu Eino 259
Joukkue H
2. Seppälä, Hautamäki, Koivu E,
Lindberg
Pistooli Kuvio 25m 30lks
kääntyvät taulut
Sarja H
6. Koivu Pasi 247
7. Seppälä Olli 246
Sarja H50
10. Lamberg Juha 177
Sarja H60
8.Koivu Eino 217
Joukkue H
2. Koivu P, Lindberg, Koivu E,
Niittymies.

KIERROS

Sotilastaitokilpailu
Lylyinen 20. kerran
Lylyinen
sotilastaitokilpailu
on partioiden välinen nimensä mukaisesti sotilaallisia taitoja
mittaava kilpailu. Pirkanmaan
Aluetoimiston tilaama vuosittainen kilpailu järjestettiin MPK:n
Kevät Halli kurssitapahtumaryppään yhteydessä huhtikuun
lopussa Hallin varuskunnan
maastossa. Järjestyksessään 20.
kilpailuun osallistui 17 partiota Länsi-Suomen Sotilasläänin alueelta. Sarjoja oli kaksi,
eli sotilasalueille ja maakuntakomppanioille oli oma sarjansa.
Käytännön järjestelyistä vastasi
Pirkanmaan KOTU yksikkö ja
kilpailun johtajana toimi koulutus- ja tukiyksikön päällikkö
Ilkka Tilli. Kilpailun toimihenkilöinä olivat Pirkanmaan
KOTU:n kouluttajat.
Kilpailu sisälsi pikataipaleen,
ammunnan ja suunnistuksen.
Suunnistusrasteilla oli seitsemän
tehtävää. Tehtävärasteilla partioiden osaamista punnittiin mm.
johtamisessa, tulenjohdossa ja
viestityksessä. Kilpailua suunniteltaessa oli erityisesti kiinnitetty
huomiota monipuolisiin ja edellisistä kilpailuista poikkeaviin
rastitehtäviin. Osa tehtävistä oli
haastaviakin mutta osallistujien

Kilpailijat lähtevät maastoon tehtävärasteille. Kuvat: Raimo Ojala.
Voittajapartio suunnittelee kulkureittiä maasto-osuuksille. Kuva: Raimo Ojala.
Lylyinen kilpailun kiertopalkinto. Kuva: Raimo Ojala.

saama välitön palaute toimi samalla myös osaamista lisäävänä
tekijänä.
Osallistujat pitivät kilpailua
onnistuneena ja erityistä kiitosta

Raimo Ojala

uutisia!
Maanpuolustusmessut pidetään Tampereella

Kokonaisturvallisuus 2015
on näyttävä suurtapahtuma
Seuraavat maanpuolustusmessut järjestetään 3. – 6.9.2015
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Aiemmin Turvallisuus ja Puolustus -messuina tunnettu tapahtuma saa
nimekseen Kokonaisturvallisuus 2015. Messut esittelevät
kokonaisturvallisuuden
eri
osa-alueita kansalaisille, järjestöille, elinkeinoelämälle ja viranomaisille.
Ensimmäiset maanpuolustusmessut järjestettiin Helsingissä vuonna 1992. Maanpuolustusmessut on pidetty
viime vuosina Lahdessa. Tampereella vastaava tapahtuma

on toteutettu edellisen kerran
nimellä Puolustus ja Turvallisuus 2005.
Turvallisuuskomitea päätti
huhtikuussa aloittaa seuraavien maanpuolustusmessujen valmistelut ja messutoimikunnan
puheenjohtajaksi komitea kutsui teollisuusneuvos Erkko Kajanderin.
Tuleva suurnäyttely tarjoaa
kattavan läpileikkauksen suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta ja sen toimijoista Messujen kohderyhmiä ovat suuri
yleisö ja alan ammattilaiset.
On erittäin hienoa, että saamme toteuttaa Kokonaisturval-

lisuus 2015 -messut Tampereella. Olemme varanneet
tapahtuman käyttöön tässä
vaiheessa kaikki Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksen
tilat, joten tavoitteenamme on
järjestää todella suuri maanpuolustusmessutapahtuma
niin alan ammattilaisille kuin
myös suurelle messuyleisölle.
Tänä syksynä valmistuva Ehalli on suunniteltu erityisesti
tapahtumakäyttöön,
joten myös uudet tilat antavat lisää mahdollisuuksia
ideoida vuoden 2015 Kokonaisturvallisuus-messujen sisältöä. Tampereella nähdään
parin vuoden päästä monipuoliset ja näyttävät maanpuolustusmessut,
kertoo
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut
Oy:stä.

VAPEPA-INFO ELI TEEMAILTA

Jääkärien, Mannerheim-ristin ritarien ja
olympiavoittajien haudoilla

21.08.2013 KLO 18.00-21.00
TARKOITUS: kertoa perustiedot Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta
ja kadonneen henkilön etsinnöistä, Pirkanmaalainen näkökulma.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: klo 18.00-21.00 luentoja ja keskustelua.
Mikä tai mitä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu oikein on?
Mitä tietoja, taitoja ja varusteita etsijä tarvitsee?
Tilaisuus on sopiva sekä uusille kiinnostuneille, että etsinnöissä jo
mukana olleille (Vapepan Tampereen paikallistoimikunnalla on ollut
5-10 kadonneen henkilön etsintää vuodessa).
Lisäksi viimeaikaisia uusia asioita.
Ei osallistumismaksua, ei tarvitse ilmoittautua.

KALEVANKANKAAN HAUTAUSMAALLA
lauantaina 7. syyskuuta 2013 klo 15.
Kesto noin 2 tuntia.
KOKOONTUMINEN PÄÄPORTILLE
(Hautausmaankadun puolelle)
Ilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi:
erkki.j.nikkanen@gmail.com, puh. 050-368 6969 tai
kyosti.tammisto@iki.fi, puh. 040-595 3095
Järjestää: JP27:n Perinneyhdistyksen Pirkanmaan osasto
ja Tampereen Reserviläisten senioriosasto

saivat sujuvat järjestelyt sekä tapahtumassa vallinnut positiivinen henki ja hyvä fiilis.

Kaikki Vapepasta kiinnostuneet tervetuloa!
Illan aikana katsotaan myös Vapepan maastoetsintävideo sekä SAR-video.

Perinneradiotapahtuma nro 16 sujui hyvin. Internetsivulta
www.prt16.net voi lukea kertomuksia tapahtumasta.
Kuvassa Teiskon takametsien aseman kalusto ja henkilöstö
Veikko Kuumola ja Tero Ahtee. Kuva: Tensun albumista.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi
www.vapepa.fi, www.vapepatampere.fi
www.cs.tut.fi/~tensu/pepa-tultap.html

Kiikassa kisattiin parhaan
ampujan ja lipastajan tittelistä

Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan piirin vuoro oli järjestää
perinteiset kolmen piirin väliset
ampumakilpailut. Kisat pidettiin
6. huhtikuuta Sastamalan Kiikassa Vammalan seudun Maanpuolustusnaisten toimiessa järjestäjänä ja Äetsän Reserviläiset hoitivat
ammunnan järjestelyt.
Etelä-Hämeen,
Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan piirien aktiivit naiset yhdessä reserviläisten
talkooväen kanssa saivat aikaan
iloisen tunnelman ja kisamielen.
Kilpailijoita oli 15 ja talkooväkeä lähes saman verran. Päivän
päälaji oli reserviläiskivääriammunta 10 ls ja Päijät-Hämeen
joukkue parhaan tuloksen myötä upean kiertopalkinnon jälleen vuodeksi haltuunsa. Pirkanmaan joukkueessa ampuivat
Marja Hirvonen, Riikka Mikkolainen ja Marja Rauhala.
Kenenkään aika ei käynyt pitkäksi sillä oheistapahtumana kilpailtiin kiväärin lippaantäytön
nopeudesta ja kaikki saivat kokeilla Ekoaseella ammuntaa.
Marja Koukku

Pirkan Viesti 3

TamRU:n aktivoimia
”yhteispartioita”
Kevätyön Koukkauksessa 2013

Ennen ampumaradalle menoa kukin kilpailija sai opastuksen reserviläiskiväärin käytöstä. Kuvassa Riikka Mikkolainen Kangasalan MN ja kouluttajana Seppo Aarinen
Äetsän reserviläisistä. Kuva: Matti Huttunen.

Kuva: Jarmo Koli.

Palkintojenjakotilaisuudessa vallitsi iloinen tunnelma. Kuvassa vas. piirin pj. Marja
Hirvonen, lipastuskilpailun voittaja Terhi Savolainen Lahden MN ja Vammalan seudun
MN pj. Marja Koukku. Taustalla Virpi Kapanen ja Maire Rintala. Kuva: Matti Huttunen.

Tuloksia
Reserviläiskivääri
10 ls Sarja Y 1. Kangasmäki Susanna
Lahden MN
95, 2. Asukas Kirsi Lahden MN
82, 3. Savolainen Terhi Lahden MN
77, Sarja Y50 1. Ojala Maija Hauhon
RUN
70, 2. Eerola Ulla Toijalan S. MN
64, 3. Yli-Savola Sirkka Lahden MN 55.

Ekokivääri
1. Kangasmäki Susanna 43,6
2. Yli-Savola Sirkka 42,5
3. Asukas Kirsi 40,7
Lipastus
1. Savolainen Terhi 15,6 s.
2. Eerola Ulla 16,3 s.
3. Heinonen Katja 16,6 s.

Lotan päivän retkellä
Niskavuoren maisemissa

MNL Pirkanmaan piirin vuotuinen 14. toukokuuta järjestetty Lotan päivän retki suuntautui tällä kertaa Ylöjärvelle. Ensin
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tutustuimme Puolustusvoimien
Teknillisen Tutkimuskeskuksen
Ylöjärven
yksikköön
Lakialassa. Siellä Tutkimuskeskuksen
toimintaa meille esitteli
everstiluutnantti Pertti Yrjölä. Tutkimuskeskukselta retkeläiset
suunnistivat
Vikelän
myllylle ja Heikkilän tilalle Kuljun niemeen, Näsijärven Koljonselän rannalle, jossa tuulee aina.
Matkan aikana Juhani Vahto-

2013

TamRU:n aktivoimia ja kokoamia ns. yhteispartioita oli mukana Heinälammin laavun maastoissa 10.-11.5.-13 Lavajärven
Reserviläiset ry:n järjestämässä
Kevätyön Koukkaus-jotoksessa 4:ssä eri partiossa yhteensä
10 henkilöä: (vasemmalta) Jussi Vikainen, Janne Kauhanen,
Taru Savolainen, Petteri Mattila, Vesa Valkama (edessä), Miia
Kivilä, Janne Jylhä, Jarmo Koli
ja Elisa Suutari (kuvasta puuttuu Sami Liski). Tosi mukavaa
oli jotostella yhdessä porukalla
Ylöjärven-Hämeenkyrön alueen maastoissa, ja sääkin suosi tänä vuonna kaikkia ‹KYK›osallistujia lähes ’helteisenä’
jo toukokuun alkupuolella.
Tämä Kevätyön Koukkaus on
lyhyt paikallinen lähi-jotos ja
siitä on helppo aloitella koko
jotostelu-touhu!

Seuraavat jotokset, joihin
kuka tahansa yli 15-vuotias pirkanmaalainen voi ilmoittautua
mukaan TamRU:n ns. yhteispartioihin, ovat valtakunnallinen Pioneeri- ja Suojelu-jotos 27.-28.7. Keuruulla sekä
ResUL:n iso valtakunnallinen Syys-jotos 20.-22.9. Vantaalla. Kaikkiin yhteyshenkilönä on Petteri Mattila (040 54
33 330 tai hjavmattila@kolumbus.fi)
Ota rohkeasti yhteyttä ja tule
Sinäkin mukaan rentoon ja reiluun porukkaan; ikään, sukupuoleen tai sotilaskoulutukseen/arvoon katsomatta mukaan
kaikenlaiseen yhteiseen maastotoimintaan!
Petteri Mattila
TamRU

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA

kari esitteli meille Ylöjärveä sekä
kertoi tarinoita menneiltä ajoilta.
Pysähdyimme myös ”Niskavuoren” pihaan eli Toikkosen tilalle,
jossa viimeisin Niskavuori elokuva on kuvattu.
Vikelän harakkamallinen tuulimylly vuodelta 1838 Taivalpohjassa, Kuljun niemellä on ainutlaatuinen koko Pirkanmaalla.
Huomattavaa on, että mylly on
yhä edelleen toimintakunnossa.
Samalla nimellä sijaitsee myös
Heikkilän tila, jonka yli satavuotiaassa pirtissä nautimme iltapalan. Tutkimuksissa on todettu,
että osa päärakennuksen hirsistä
on peräisin 1600-luvulla kasvunsa alakaneista puisto. Tuvan koko
on 100 neliömetriä. Pirttiin on
myös saatu aikaiseksi pienimuotoinen museo, jossa oli paljonkin
tutkittavaa – osa oli tuttuja esiteitä nuoruudestamme, osa sitäkin
vanhempia.
Marja Hirvonen

SYYSKUU 2013
10.09.
TAMRUn seniorien saunapäivä Siivikkalan majalla tiistaina 10.9.2013 klo 12
alkaen, ohjelmassa keittolounas, seniorien vuosikokous, yhteislaulua ja saunomista. Myös puolisot tervetulleita. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 3.9.2013
mennessä seniorien kirjurille Jorma Hautalalle, puh. 040 767 2301 tai sähköpostilla: jorma.t.hautala@gmail.com
14.09.-16.09.
RESUL:n valtakunnallinen Syysjotos (3-5 hengen partio), Vantaa. Koko
vuoden Tärkein & Suurin & Arvostetuin Jotos, nyt aivan pääkaupunkiseudun
vieressä, mutta silti syvällä korvessa! Kaksi sarjaa: kokeilunhaluisille reserviläisille ’Suomen sotilas’-sarja, ja kokeneemmille ’Törni’-sarja. Huom: Syysjotos on
Kaikille sopiva 2-yön normaalipituinen jotos. Kaikki kiinnostuneet mukaan vaikka
Pirkanmaan alueen ns. yhteispartioihin. Yhteyshenkilö Petteri Mattila/TamRU
040-5433330 ja sähköposti hjavattila@kolumbus.fi
19.09.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus torstaina 19.9. klo 17.00 alkaen
Siivikkalan majalla ja rantasaunalla, uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen.

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
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Satakunnan Lennoston kotiuttamistilaisuudessa 20.6.palkittiin Maanpuolustusnaisten liiton kunniakirjalla ja maglite-lampulla akaalainen lentosotamies
Kaisa Pentti. Kaisa toimi uran uurtajana
miesvoittoisella kuljetustoimialalla. Palkinnon luovutti MNL Pirkanmaan piirin
puheenjohtaja Marja Hirvonen.
Kuva: Janne Reinola.

TAMRUn seniorit
Emil Aaltosen museossa

Seniorit ja avecit ryhmäkuvassa, edessä polvistuu museonjohtaja Mika Törmä. Kuva: Jorma Hautala.
KUVAT: JORMA HAUTALA JA ILKKA MÄNTYVAARA

TAMRUn seniorit vierailivat keskiviikkona 17.4.2013 Emil Aaltosen museossa
Pyynikillä, jossa oli juuri alkanut uusi
näyttely ”Aurat aseiksi - aseet auroiksi” sota-aikojen toiminta Emil Aaltosen teollisuuslaitoksissa.
Satakunnan Lennoston kotiuttamistilaisuudessa Veijo Niemi ja Janne Reinola luovuttivat Tampereen Reserviläisten Pirkka-mitalit korpraali Jussi Aleksi Mustalahdelle ja
alikersantti Topi Petteri Kulmalalle. Juhla oli ensimmäistä kertaa ennen Juhannusta
uusien palvelusaikojen mukaan (165 vrk ja 347 vrk). Kuva: Mikael Wilska.

Reserviläispiirin
jäsenmäärä jälleen yli 4.000
Vuoden 2013 jäsenkehitys
noudattaa viime vuoden tasoa
ja uusia jäseniä on saatu reserviläistoimintaan mukaan jo
toistasataa tänä vuonna. Taulukossa järjestys on esitetty verrattuna vuoteen 2012.
Suomen suurimpana piirinä olemme suunnannäyttäjänä
muille. Kevään jäsenhankin-

taan keskittynyt piirin seminaari tuo toivottavasti lisäpontta
jäsenhankintaan.
Kesä on kasvun aikaa, joten
tsemppiä! Kannattaa muistaa
erittäin hyvät palkinnot niin
henkilökohtaisella kuin yhdistystasollakin.

Pirkanmaan reserviläispiiri 5.6.2013

2008 2009 2010 2011 2012

Siuron seudun reserviläiset ry

2006 2007
6

5

Jussi Mäkitalo,Virrat

5

4

4

4

4

2013
4

joista
uusia
0

Virtain reserviläiset ry

64

69

75

73

75

73

76

76

5

Vammalan reserviläiset ry

106

124

145

154

155

166

166

165

7

Oriveden reservinaliupseeritreserviläiset ry

133

135

127

120

115

114

113

110

1

Mouhijärven reserviläiset ry

110

119

119

120

128

130

127

123

2

Äetsän reserviläiset ry

87

94

102

121

122

123

124

120

1

Längelmäen reserviläiset ry

59

65

63

62

63

61

61

59

0

Lempäälän reserviläiset ry

141

150

151

147

142

140

143

137

1

Ruoveden reserviläiset ry

111

119

110

109

109

130

128

122

1

Kangasalan reserviläiset ry

210

208

212

217

220

221

216

205

6

Lavajärven reserviläiset ry

306

306

342

357

344

338

352

333

8

Parkanon reserviläiset-aliupseerikerjho ry

92

91

87

131

163

176

190

179

15

Mäntän seudun reserviläiset ry

114

108

105

103

98

95

98

92

2

Ylöjärven reservinaliupseerit ry

138

152

152

165

172

182

189

177

10

Hämeenkyrön reservinaliupseerit ry

290

278

302

333

335

326

313

293

2

Tampereen reserviläiset ry.

1073 1157

1210 1260 1231 1256 1243

1162

42

Pohjois-Tampereen reserviläiset ry

54

53

52

50

52

60

61

57

4

Pirkkalan reserviläiset ry

97

103

109

112

123

120

119

110

5

Pälkäneen reservinaliupseerit ry

36

62

61

63

65

64

62

57

0

Vesilahden reserviläiset ry

57

64

69

69

70

70

70

63

2

Kurun reserviläiset ry

12

11

11

10

9

10

9

8

0

Tampereen seudun reserviläiset ry

114

111

110

106

97

95

98

87

2

Viialan reserviläiset ry

60

57

56

53

50

46

43

38

1

Ikaalisten reserviläiset ry

153

153

173

184

177

164

163

144

0

Juupajoen reserviläiset ry

92

89

82

86

86

82

84

74

3

Nokian reserviläiset-nrau ry

184

184

180

172

167

169

167

147

2

Pirkanmaan reserviläispiiri ry yhteensä

3899 4067

4210 4381 4372 4415 4419

4142

122

Mukana oli 27 senioria ja avecia ja näyttelyitä esitteli museonjohtaja Mika Törmä. Pyynikinlinna oli vuorineuvos Emil
Aaltosen ja hänen jälkeläistensä pitkäaikainen koti, jossa on myös hänen laaja
taidekokoelmansa.

Aluksi pysähdyttiin katsomaan
Antti Favénin maalaamaa Emil
Aaltosen muotokuvaa, jonka
luona museonjohtaja Törmä
kertoi Emil Aaltosen elämänvaiheista. Samassa tilassa oli
Favénin maalaamat seitsemän
upseerien muotokuvaa Vapaussodan ajalta. Isossa salissa oli
useita Ferdinand von Wrightin
luontoaiheisia tauluja ja ruokasalissa mm. Favénin maalaama
Aaltosen Elsa-tyttären muotokuva. Sisääntuloaulassa katsojia tervehtii Hugo Simbergin
maalaus ”Lammastyttö”.
Taidekokoelman jälkeen siirryttiin yläkertaan, jonne on pystytetty alussa mainittu näyttely ”Aurat aseiksi - aseet auroiksi”.
Ehkä tärkein sotatarviketehdas
oli Lokomon konepaja, jonka alkuperäinen tuotanto - veturit ja

Lokomon sodanaikaista tuotantoa, kuva museon seinältä.
Kuva: Ilkka Mäntyvaara

muut konepajatuotteet - saivat
siirtyä talvisodan alkaessa pois
sotatarviketeollisuuden
tieltä.
Tehtaassa alettiin valmistaa mm.
jalkaväkiaseiden piippuja, tykin
putkia ja lavetteja, kranaatteja ja
linnoitteiden teräskupuja. Sodan
jälkeen tehtiin pitkään sotakorvaustuotteita ja vasta 1950-luvulla
päästiin taas valmistamaan siviilituotteita, kuten vetureita, murskaimia sekä maanrakennus- ja
metsäkoneita.
Nahkatehdas teki luonnollisesti jalkineita armeijalle ja
pienempiäkin tuotteita, kuten kenttäpullojen suojakuoria. Sarviksen muovitehdas teki
mm. nappeja armeijan vaatteisiin. Aaltosen omistama Teknika-pesula toimi Sarviksen tiloissa ja pesi huomattavan osan
armeijan vaatteista. Museossa

voi myös kuunnella Aaltosen
vävyn vuorineuvos Lauri J Kivekkään nauhoitettua kertomusta Sarviksen tehtaan pommituksesta.
Käynnin lopuksi katsoimme
filmiesityksen Emil Aaltosen
elämästä sekä puolustusvoimien uutiskatsauksen vuodelta
1942, jossa marsalkka Mannerheim jakoi Vapaudenristin ansiomitaleja tamperelaisen sotatarviketeollisuuden johdolle ja
työntekijöille. Seniorit näyttivät olevan tyytyväisiä vierailuun
ja museonjohtajaa kiiteltiin
mielenkiintoisesta opastuksesta. Museokäynnin jälkeen useat
suuntasivat kulkunsa munkkikahveille Pyynikin näkötornin
kahvilaan.
Ilkka Mäntyvaara

Kesälukemista :

Rautasormus –
Rakkaustarinoita sotavuosilta

Atena Kustannus Oy
ISBN 9789517968904
200 sivua
Saatavilla myös sähkökirjana

Sota yhdistää ja erottaa – kiitetyn historioitsijan tositarinoita
sodan keskeltä
Sotavuodet ovat täynnä
hämmästyttäviä sattumia, mieleenpainuvia rakkaustarinoita
ja poikkeuksellisia ihmiskohtaloita, joita ansioitunut historioitsija Mikko Porvali on
koonnut Rautasormus-kirjaan.
Lukemattomat suhteet särkyivät sotavuosien mullistuksissa,

mutta lukemattomia myös
syntyi. Rakkauden lisäksi
Rautasormus kertoo ystävyydestä, kiintymyksestä, perhesuhteista ja kiitollisuudesta tarinoita, jotka ansaitsevat
tulla kerrotuksi, vaikka ne
yleensä historiankirjoissa ohitetaankin.
OTM Mikko Porvali on
työskennellyt poliisivoimissa
sekä puolustusvoimissa.
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Toimintaa yhdistyksissä!

Vierailijat ryhmäkuvassa. Kuva : Puolustusvoimat

Nuorten toiminnallinen
vierailu Porin Prikaatiin
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta järjesti varuskuntavierailun Porin
Prikaatiin Säkylään 15.5. prikaatin koululaisvierailupäivänä. Vierailu oli tarkoitettu lähinnä toimikunnan
viimesyksyiseen turvallisuuspoliittiseen tietokilpailuun
osallistuneille lukiolaisille.

Vastaukset sivulla 14

Vierailuun osallistui yhteensä 48 henkilöä. Lukiolaisten ja
toimikuntalaisten lisäksi matkaan oli lähtenyt kolme rehtoria, kolme opettajaa, neljä
rotarien vaihto-oppilasta sekä
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja Hirvonen ja syksyn
tietokilpailun suojelija, Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö
komentaja Matti Eskola.
Matka kohti Säkylää alkoi
Tampereen keskustorilta kello kahdeksan. Matkan aikana
komentaja Matti Eskola kertoi
Porin Prikaatista ja varusmiespalveluksesta. Seurueemme oli
perillä Porin Prikaatissa ennen
kymmentä Vierailun ohjelma
alkoi auditoriossa kaikille vieraileville opiskelijaryhmille yhteisellä Porin Prikaatin lyhyellä
esittelyllä, jonka piti vierailusta vastuussa olleen 1. Jääkärikomppanian päällikkö kapteeni Kai Uitto. Komppanian
varusmiehet saavat koulutuksen vaativiin kansainvälisiin
kriisinhallintatehtäviin. Prikaatin esittelyn jälkeen vierailijat jaettiin neljään osastoon,
joissa kierrettiin päivän mittaan neljä noin 45 minuutin
ohjelman sisältänyttä esittelyrastia. Esittelijöinä rasteilla toimivat upseerikokelaat ja ryhmänjohtajat.
Osastomme
ensimmäinen
rastin aiheena oli tutustuminen
ajoneuvokalustoon ja maastoajo kuljetuspanssariajoneu-

voilla. Modernien ajoneuvojen
kyydistä siirryttiin seuraavalle
rastille Porilaismuseoon, jossa tutustuttiin Porin Prikaatin
ja suomalaisen sotaväen historiaan monipuolisen esineistön
sekä mielenkiintoisten dokumenttien ja valokuvien avulla. Puoliltapäivin osastomme nautti varuskuntaravintola
Rumpalipojassa lounaan, jonka pääruokana oli Burgundin
lihapata ja jälkiruokana jäätelö. Tälläkin kertaa piti erittäin
hyvin paikkansa vanha sanonta,
että ruoka oli hyvää ja sitä oli
riittävästi.
Koulutus herätti
runsaasti kysymyksiä
Iltapäivän ensimmäisellä rastilla saimme aluksi kuulla upseerikokelaan kertomana 1. Jääkärikomppanian varusmiesten
koko koulutusajan rakenteesta
sekä viikko- ja päiväpalvelusohjelmasta. Komppanian varusmiehet valitaan pääsykokeilla ja
kaikki saavat vähintään aliupseerikoulutuksen palvelusajan
ollessa 12 kuukautta. Komppanian varusmiehet olivat astuneet palvelukseen viime heinäkuussa. Varusmiesvahvuus
oli vierailun aikaan 181, joista
yksi oli nainen. Vaativan koulutuksen esittely sai kuulijat tekemään paljon kysymyksiä, joihin
saimme kokemuksen tuomalla
varmuudella esitetyt vastaukset. Kysymystulva jatkui komp-

panian majoitustupiin tutustuttaessa.
Viimeisenä rastina oli taistelijan varustukseen ja aseistukseen
tutustuminen komppanian aurinkoisella takapihalla. Esittelijöitä oli useita ja esittelymateriaalia
oli runsaasti, joten lukiolaiset ja
me varttuneemmatkin pääsimme todella hyvin kokeilemaan
kansainvälisten tehtävien vaatimustason täyttävää monipuolista
aseistusta ja varustusta.
Kapteeni Uiton auditoriossa
pitämään lyhyen loppuyhteenvedon jälkeen osastomme siirtyi
munkkikahveille sotilaskotiin.
Paluumatkalle päästiin suunnitellusti iltapäivällä ennen kello neljää. Paluumatkan aikana
ohjelmassa oli komentaja Matti Eskolan pitämä tietokilpailu päivän aikana kuulluista ja
nähdyistä ja vähän muistakin
maanpuolustusasioista. Monivalintakysymyksiä oli 13 kappaletta ja vastaukset merkittiin
kätevästi veikkauskupongeille.
Paluumatkalla osallistujilta
kerätty palaute vierailusta oli
erittäin positiivista. Päivän ohjelmaa pidettiin mielenkiintoisena ja opettavaisena. Erityisen
myönteisen vaikutuksen lukiolaisiin olivat tehneet rasteilla esittelijöinä toimineet kokelaat ja ryhmänjohtajat, joita
pidettiin hyvin asiantuntevina
ja aikuisen asenteen omaavina.
Hyvinä asioina pidettiin myös
esittelykelmujen vähäisyyttä ja
mahdollisuutta kokeilla aseita
ja varusesineitä.
Henkisen maanpuolustuksen toimikunta on järjestänyt
kolmena keväänä peräkkäin lukiolaisten varuskuntavierailun.
Onnistuneiden vierailujen ketju innostaa toimikuntaa jatkamaan vierailujen järjestämistä
myös tulevina vuosina.
Leo Ukkonen

Tiedätkö?

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä
laidasta laitaan
1) Mikä ampumaharjoitus pidettiin toukokuussa Rovajärven ampumaalueella?
2) Milloin vietetään merivoimiemme vuosipäivää?
3) Kuka toimii Libanonissa suomalaisen kriisinhallintajoukon
komentajana?
4) Missä kaupungissa tulee sijaitsemaan vuoden 2015 alussa toimintansa aloittavan Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta?
5) Kuinka monta vuotta täytti tänä vuonna Reserviläinen-lehti?
6) Mikä ilmavoimiemme joukko-osasto lakkautetaan tämän vuoden
lopussa?
7) Minkä aselajimme erään asejärjestelmän kansainvälinen nimi on
NASAMS II FIN?
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Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2013 Tampereen reserviläisnaiset tekivät yhteistyötä
miesten kanssa. Tampereella
Hämeenkadulla keräyslippaitten
kanssa TRES jäsen Vesa-Matti
Mikama ja Anne-Leena Rapo
TRSN.

Tampereen Reserviläisten retkelle Satakunnan Lennostoon osallistui 80 jäsentä. Evl
Kari Partinen piti esitelmän ilmavoimien ja Satakunnan Lennoston nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä esitteli Horhet -kalustoa. Sotilaskodissa juotiin yhdistyksen tarjoamat munkkikahvit. Kuva: Raimo Ojala.
Ylöjärven perinteisillä kevätmarkkinoilla reserviläisillä oli
jälleen oma osastonsa. Laserammunta kiinnosti vallankin
pikkupoikia kovasti. Taustalla
reserviupseerien puheenjohtaja,
ltn Antti Mikkonen katsoo silmä
tarkkana, että kaikki menee
kuten pitääkin. Kuva: Juhani
Vahtokari.

VUODEN 2013 JOTOKSIA
20-22.09. ... RESUL:n syysjotos, Vantaa.
27-29.09. ... PAHKIS sissijotos (www.mpk.fi).
28.09. ......... TaKoRU:n partiokilpailu (www.mpk.fi)
11-12.10. ... Kaukopartiomarssi ja sotilastaitokilpailu, Utti.
PIIRITOIMISTO LOMALLA HEINÄKUUSSA
Pirkanmaan Reservipiirien toiminnanjohtaja Päivi
Huotari lomailee 1.- 31.7.2013. Kiireellisissä toimistoasioissa voit ottaa yhteyttä:

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n
puheenjohtaja Jari Lindell
Puh: 050 541 0041
jarilindell@luukku.com
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n
puheenjohtaja Juha Moijanen
Puh: 0500 625 246
juha.moijanen@pp.inet.fi
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n
puheenjohtaja Jorma Suonio
Puh: 0400 323 250
jorma.suonio@tampere.fi
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Arjen sankarittaret

Reservin Upseerien Naisten
Perinneliiton juhlaseminaari
Viisitoistavuotista toimintaa juhlittiin kevätkokouksen ja seminaarin
merkeissä kotipaikkakunnalla Tampereella 13. huhtikuuta.
Tampereen Suomalainen Klubi tarjosi tapahtumalle juhlavat puitteet.

Avoimen juhlaseminaarin aikana kuultiin tervehdysten lisäksi
mielenkiintoisia esityksiä Suomen naisten roolista sodissamme ja maan jälleenrakennuksen
aikana. Lotta Svärd -järjestön
toimintaa ja merkitystä valotettiin laajasti. Järjestöneuvos
Pirkko-Liisa Ollila totesikin
omassa esityksessään, että Lotta
Svärd -järjestö kasvatti suomalaisia naisia neljännesvuosisadan ajan ja vastaavanlaista näin
laajaa ja kaikille avointa naisjärjestöä ei ole aiemmin ollut eikä
todennäköisesti koskaan tule
enää olemaan.
Pirkko-Liisa Ollila toi omassa esityksessään esiin naisten
ja perheen roolin tämän päivän sodissa ja selkkauksissa.
1900-luvun alussa sota oli vielä
miesten välinen asia ja tuolloin
vain 5 % uhreista oli siviilejä.
Nykyään naiset ja lapset ovat
yhä useammin sodan uhreja.
Tämän päivän selkkauksissa
uhreista on sotilaita vain 10 %
ja siviileitä peräti 90 %. Naisten raiskausta käytetään aseena
sodissa edelleen ympäri maailmaa. Viime vuosikymmenen
aikana sotaselkkauksien yhteydessä on raiskattu noin 70 naista joka päivä, totesi Ollila.

taminen ja lähimmäisten tukeminen. Tämä arjen sankaruus
on kuitenkin yleensä hiljaista ja
huomaamatonta ja harvoin sitä
nostetaan esille kiitoksen aiheeksi. Nimenomaan naisten keskuudesta tätä arjen sankaruutta
löytyy suunnaton määrä. Viime
sotiemme aikana naiset kohosivatkin arjen sankarittariksi.
Naisten työ sotiemme jälleenrakennuksen aikana tunnetaan
jo melko hyvin, mutta sotiemme
jälkeisinä vaikenemisen vuosina
lottien tekemä työ kyseenalaistettiin. Naiset puolustivat maata kotirintamalla. He huolehtivat omien kotiaskareidensa lisäksi niin
komennukselle lähtevien miesten
vaatettamisesta kuin varusteiden
huollostakin. Lotat huolehtivat
siviiliväestön evakuoinneista ja
Karjalan evakkojen vastaanotosta ja hoitivat ilmavalvonnan lähes
kaikkialla maassa. Sankarihautajaisten järjestäminen oli myös
lottien vastuulla.
Lotat huolehtivat myös sotainvalideista yhdessä punaisen ristin kanssa. Lottien työ perustui
vapaaehtoisuuteen ja sitä tehtiin
omien töiden ohessa. Sotien aikana naisten antama aineellinen
ja henkinen tuki oli erityisen tärkeää, totesi Nevala-Nurmi.

Arkipäivän sankarit
auttavat ja tukevat

Sota antoi naisille
myös uusia vapauksia

Esityksessään FT Seija-Leena
Nevala-Nurmi sanoi sankaruutta löytyvän meidän kakkien elämästä. Suomalaiseen sankaruuteen on urheuden, rohkeuden
ja voittamattomuuden lisäksi liitetty selviytyminen ja pärjääminen. Kun kaikkensa yrittää voi
päätyä sankariksi, vaikka sitten
häviäisikin, totesi Nevala-Nurmi. Arkipäivän sankareille on
ominaista muun muassa aut-

Nevala-Nurmen mukaan sota-aika soi naisille myös ennen
kokemattomia vapauksia, paremmin palkatun työn ja mahdollisuuden tehdä töitä joita
miehet olivat aiemmin hallinneet. Naiset nauttivat tekemästään työstä ja olivat saavutuksistaan ylpeitä. Teollisuuden
rattaiden tuli pyöriä. Saha ja
paperiteollisuus olivatkin lähes
kokonaan naisten harteilla, li-

Tiesitkö että?
Vastaukset

(Kysymykset sivulla 13.)
1)

Maavoimien
vaikuttamisharjoitus

2)

9.7.

3)

Everstiluutnantti
Asko Valta

4)

Tampereella

5)

80 vuotta

6)

Ilmavoimien
Teknillinen Koulu

7)

Ilmatorjunnan

säksi naisia työskenteli sotatarviketeollisuudessa.
Naisten osa kansakunnan jälleenrakentamisessa oli myös
konkreettinen, sillä heti sotien jälkeen syntyivät suuret ikäluokat. Vuositasolla lapsia syntyi eniten vuonna 1947 jolloin
108 168 pienokaista näki päivänvalon, kun nykyään lapsia
syntyy vuodessa noin 60 000,
kertoi Nevala-Nurmi.
Näistä sota-ajan ja jälleenrakennuskauden sankarittarista
monet ovat edelleen keskuudessamme. He ovat osoitus
suomalaisen naisen sisusta ja
kestävyydestä ja siitä kaikkein
arvokkaimmasta arjen sankaruudesta. Heistä me jälkipolvet
voimme olla äärettömän ylpeitä
ja saada heiltä uutta voimaa ja
virtaa omiin ponnisteluihimme
ja myös omaan arjen sankaruuteemme, totesi Nevala-Nurmi.

FT Seija-Leena Navala-Nurmi kertoi arjen sankarittarista.

Maanpuolustusnaisten Liiton ja Naisten Valmiusliiton onnittelun toivat Satu Rajala ja
Marja Hirvonen. Onnitteluja vastaanottamassa olivat puheenjohtaja Pirkko Uusi-Kauppila ja varapuheenjohtaja Ritva Juppo.

Sirkka Ojala

RUNP perustettiin 15.5.1998
Jyväskylässä.
Liiton tarkoituksena on Reservin Upseerien Naisten
perinteiden ja sen aineiston
kerääminen ja säilyttäminen
sekä maanpuolustustahdon ylläpitäminen.

Juhlassa esiintyi Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden jousikvartetti.

Liiton teettämä tutkimus naisten
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä vuosina 1945 - 1987
on julkaistu kirjana ”Rohkeus ja
Uskollisuus”.
Liiton kunniapuheenjohtaja on
Eira Laalahti.
Järjestöneuvos Pirkko-Liisa Ollilan aiheena oli Nainen sodassa.

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 19.15
Fyysikko Markku Kettunen: Säteilyn lentomittaukset
Klo 20.00
Iltahartaus Ylöjärven kirkossa,
kirkkoherra Kimmo Reinikainen

Tilaisuuden järjestää
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta yhdessä Ylöjärven seurakunnan
ja Ylöjärven Maanpuolustusnaisten kanssa.
Kuljetustarpeista pyydetään ottamaan yhteyttä henkisen maanpuolustuksen toimikunnan puheenjohtajaan Leo Ukkoseen, puh. 040 503 2350 tai e-mail: leo.ukkonen@jippii.ﬁ
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Liput saapuivat kirkkoon kantajinaan
Antti Yli-Mäenpää, Jorma Vuori ja
Markku Rauhalahti.

Tervehdyssanat lausui kiltapuheenjohtaja Erkka Välimaa.

Sotilaspoikien perinnettä
on vaalittu Pirkanmaalla
jo 20-vuoden ajan
Juhlassa jaettiin ensimmäistä kertaa Erkki J. Kivisen ideoima Kenraalin kipi.

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekillan
20-vuotisjuhlaa vietettiin Tampereella 7. huhtikuuta.
Juhla alkoi hartaudella Finlaysonin kirkossa.
Hartaustilaisuudessa puhui rovasti Esa Eerola.

Kirkosta juhlaväki siirtyi Finlaysonin Palatsiin, jossa nautittiin maittavasta ruoasta,
kuultiin yhdistyksen ja sotilaspoikien historiasta sekä jaettiin
arvokkaita huomionosoituksia muun muassa. ensimmäistä
kertaa luovutettiin kaksi Erkki
J. Kivisen ideoimaa Kenraalin
kilpeä. Niitä jakamassa oli kenraalimajuri Kalervo Sipi. Juhlaan osallistui kunniavieraineen
156 juhlijaa sekä 15-miehinen
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajien soittokunta kapellimestarinsa Andreas Schultzin
johdolla. Juhlassa kuultiin Parolan ja Jääkärien marssit sekä
virallinen Sotilaspoikien perinnemarssi. Mukana juhlassa oli
sotilaspoikia, mutta myös uutta
nuorempaa perinnepolvea, sekä
killan naisjäseniä joita on saatu
myös mukaan toimintaan.
Tervetulosanoissaan killan
puheenjohtaja Erkka Välimaa palasi niihin hiljaisuuden
vuosiin sodan päätyttyä, kun
toiminta lopetettiin suojeluskuntajärjestön lakkauttamisen

yhteydessä marraskuussa 1944.
Tuolloin sotilaspoikiin kuului
72 187 poikaa. Välimaa sanoi
olevansa nyt ylen tyytyväinen
siitä, että sotilaspoika- aate pysyy jatkossakin vireillä ja killan
perinnetoiminta on aktiivista.
Puolustusvoiminen tervehdyksen juhlaan toi Länsi-Suomen Sotilasläänin esikuntapäällikkö eversti Jukka Orava.
Puheenvuorossaan Orava tarkasteli puolustusvoimien kolmea perustehtävää ja totesi
puolustusvoimien rahoitusnäkymien olevan tulevinakin vuosina erittäin haastavat. Huolimatta tästä
Juhlapuheessaan Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Atte Kasari valotti sotilaspoikatoiminnan alkuvuosia
ja myös sitä mistä toiminta sai
alkunsa. Vastaavanlaista toimintaa, jossa tytöille ja pojille annettiin sotilasopetusta ja
maanpuolustuskasvatusta oli
jo monessa muussakin maassa, muun muassa Englannissa,
Virossa, Latviassa, Liettuassa

ja Italiassa ennen kuin toiminta käynnistyi myös Suomessa.
Vahvinta toiminta oli Pohjanmaalla. Sotilaspojista suurin
osa oli tavallisista perheistä ja
toimintaan liittyneistä vain 11
prosenttia oli oppikoululaisia.
Myöhemmin kun toiminta organisoitiin uudelleen syksyllä
1941 ja nimitys suojeluskuntapoika muutettiin sotilaspojaksi J. L. Runebergin Vänrikki
Stoolin tarinoiden mukaisesti.
kasvoi jäsenmäärä 45 000 yli
70 000 tuhanteen kolmen vuoden aikana pelkästään nimenmuutoksen seurauksena, kertoi
Kasari.
Kasari herätti puheessaan
myös kysymyksen siitä olisiko
toiminta voinut jatkua sodan
jälkeen jos toiminnalla ei olisi
ollut aatteellista suojeluskuntarasitetta.
Perinneliiton alla toimii tällä
hetkellä 30 jäsenkiltaa ja jäseniä
on noin 6000 koko maassa.
Atte Kasari totesikin puheensa
lopuksi, että jäsenkunta on uusiutumaton ja jäsenten keski-ikä

Vapepa tiedottaa
Tampereen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jalkaetsijöillä on tänä vuonna ollut kolme etsintää ja kaksi
hälytystä sekä yksi esihälytys. Erilaisia kursseja on
järjestetty jo viisi.
Vuoden 2013 aikana siirrytään kokonaan käyttämään
SARMS-järjestelmää hälytysten välittämisessä vapaaehtoisille (tekstiviesti ja soittorobotti). Kunkin jäsenjärjestön hälytysryhmä ohjeistaa omaa väkeään tässä.
Viranomaisilla on kasvavaa mielenkiintoa lohkoetsintää eli MSO-etsintämenetelmiä (Managing Search
Operations, ”Missä Sinä Olet”) kohtaan.
Vapepan Tampereen paikallistoimikunnan
20-vuotishistoriikki löytyy pdf-tiedostona
www.vapepatampere.fi-sivuilta.
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Muista pitää valmiuttasi yllä. Ilman harjoittelua tai osallistumista etsintöihin tuntuma ei säily.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Lähimmäisen apuna, viranomaisen tukena.
www.cs.tut.fi/~tensu/pepa-tultap.html
www.vapepatampere.fi
www.vapepa.fi

Lisätietoja:

Tamperelaisten ressujen Vapepa-osastosta:
Risto Kallio, puh. 0400
948790 tai Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi.
Lisää vapaaehtoisia etsijöitä kaivataan aina mukaan.

Ota yhteyttä!

Vapaaehtoisia ei ole koskaan liikaa.

Juhlassa esiintyivät Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat.

on jo 80- vuotta. Poistuma rivistä on 8 prosentin vuosivauhtia, tästä syystä nuorempia pitäisi saada mukaan toimintaan.
Kasari pitää tärkeänä myös sitä,
että vuosien 1928 -1944 toiminnasta saadaan tallennettua
mahdollisimman oikeaa tietoa
ennen kuin viimeinenkin sotilaspoika on saanut kutsun viimeiseen iltahuutoonsa.

Killan
varapuheenjohtaja
Matti Holkerin loppusanojen
jälkeen juhla päättyi komeasti raikuvaan Vala-lauluun,
joka antoi pontta myös nuoremmille perinnekiltalaisille
jatkaa arvokasta sotilaspoikaperinteen vaalimista sekä tallennustyötä.
Sirkka Ojala

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta ja
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen
paikallistoimikunta järjestävät:

KARTAT JA KOORDINAATIT –TEEMAILTA
12.09.2013
TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista
1:25000 koordinaatistoissa (MGRS ja UTM34), eli
koordinaattien lukemista ja kirjoittamista peruskartan
”punaisella ruudukolla”. Aiheena ovat siis
nykyiset vihreäkantiset EUREF-FIN peruskartat.
AIKA: klo 18.00-21.00
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ei osallistumismaksua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.ﬁ

HENKIINJÄÄMIS-TEEMAILTA
27.08.2013
TARKOITUS: antaa perustiedot sekä ajattelemisen aihetta
selviytymisestä suomalaisessa luonnossa. Kevyt katsaus
henkiinjäämisen, selviytymisen ja pärjäämisen teoriaan ja
muutamiin perusasioihin.
Henkiinjäämisen perustaitoja ovat: tehdä tulet, rakentaa
majoite, hankkia juomavettä ja tehdä itsensä
näkyväksi erilaisilla hätämerkeillä.
AIKA: klo 18.00-21.00
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ei osallistumismaksua.
MUUTA MAINITTAVAA: laajempi teoriaosuus on
Henkiinjäämiskurssi 1:llä syyskuun alussa (MPK:n kurssi).
Samoin tuolla HJ1-kurssilla harjoitellaan perusasioita käytännössä.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.ﬁ
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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

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

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

Pekka Hopponen
Kauppahuone Hyvärinen Oy

www.pirkanviesti.fi
Kesän rientoihin
Ostamalla PMT:n jäsentuotteita
tuet vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

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€
Adressit
resssit
Onnitteluadressit
eluuadressitt
R
RUL jaa RES

8€

Suruadressit

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.
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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 3

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 3

2013

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

Pirkanmaa
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Pirkkalassa
marssittiin kesäyötä
16. Kesäyön marssi oli kävelytapahtuma, jossa reittejä oli neljää eri pituutta;
6, 12, 23 ja 38 km. Matkoja oli siis monentasoisille liikkujille, yksittäisille henkilöille, perheille ja ryhmille. Pirkkalan
maastot tarjosivat hienot puitteet n. 300
osallistujalle olla yhdessä, nauttia Pirkanmaalaisesta kesäluonnosta ja liikunnasta. Reittien varrella oli huoltopisteitä
yhteensä yhdeksän. Tarjolla oli juotavaa
ja lisäksi pidemmillä matkoilla tukevampaakin vatsantäytettä.
Perinteinen Kesäyön marssi oli toista
kertaa MPK:n järjestämä ja ensimmäistä
kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Pirkanmaan KOTU:n organisoimaa
tapahtumaa oli järjestämässä noin sata
vapaaehtoista toimijaa. Tapahtuma alkoi Päämajan soittokunnan esityksillä.
MPK:n toiminnanjohtaja Pekka Tuu-

nanen piti avauspuheen. Marssin suojelijan kenraalimajuri Kyösti Halosen
tervehdyspuheen jälkeen siirryttiin verryttelyyn ja tasan kello 12 tapahtuneeseen yhteislähtöön marssimusiikin tahdittaessa askeleita.
Vaikka kyseessä ei ollut kilpailu, eikä
aikaa otettu, nopeimmat 38 kilometrin
kävelijät saapuivat maaliin hiukan runsaan kuuden tunnin kuluttua lähdöstä.
Maalissa jokainen sai mitalin, diplomin
sekä MPK:n tuotekassin. Tämän jälkeen
maistuikin huollon soppamiesten valmistama maukas lihakeitto.
Saaduissa palautteissa pidettiin hyvänä
marssireitin kulkua pääosin asfaltoimattomilla tieurilla. Järjestelyt muutoinkin
kokonaisuutena onnistuivat hyvin.

Itä- ja Keski-Uudenmaan maakuntakomppanioiden joukkue osallistui marssille.

Raimo Ojala

Päämajan soiƩokunta esiintyi ja läheƫ kävelijät maastoon marssin tahdissa.

Marssitoimisto huolehƟ ilmoiƩautumisesta sekä maalissa osallistujille jaetuista
mitaleista ja kunniakirjoista.

Työpaikkajoukkueitakin oli marssilla mukana, kuvassa Verisuren reipas joukkue.

Kesäyön marssin reiƟt kiertelivät kesäisissä Pirkkalan maisemissa.

EKSYKSISSÄ-koulutus lapsille
La 31.8.2013 klo 12-13
Lamminpään ulkoilumajalla Hämeen Hölkän yhteydessä
Lapset (n. 5-9-vuotiaat) ovat tervetulleita
eksymis-/etsintäseikkailuun, jossa opitaan
satuun eläytymisen ja harjoittelun myötä
oikea toiminta eksymistilanteessa. Tapahtuma sijoittuu Lamminpään ulkoilumajaa
ympäröivään lähimetsään. Lapset pääsevät
eläytymään eksymistilanteeseen ja siihen
liittyviin oikeisiin toimintatapoihin koulutettujen ohjaajien turvallisella johdolla. Lapset
oppivat metsässä toteutettavan leikin myötä
käytännöllisen ja toimivan selviytymismene-

Järjestäjinä yhteistyössä::
Pirkanmaan Reserviläispiirin Naistoimikuntaa
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ryy
Hämeen Hölkkää

• Aikuiset ja isovanhemmat ovat tervetulleita näkemään, mitä opitaan! Lapset voivat
osallistua tapahtumaan myös ilman vanhempia.

Tapahtuma on maksuton ja sisältää lapsille jaettavann
pillin sekä pienet eväät. Osallistujia max 30. Ilmoittautuminen ulkoilumajalla alkaa klo 11.
Lisätiedot:
Merja Soininen-Välimäeltä (040 7092 771),
merja.soininenvalimaki@ gmail.com ja
Sirkku Kirves-Lassilalta (040 7092 714),
sirkkukirves@kolumbus.fi

• Vanhemmat voivat samaan aikaan osallistua Hämeen Hölkkään.

TERVETULOA!

telmän. Eksyksissä-päivä perustuu Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n ideoimaan lasten Eksyksissä-koulutukseen.

