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Reserviläisten kenttäkelpoisuustiedot 
puolustusvoimien rekisteriin 
Suomen Puolustusvoimilla on useita 
tehtäviä. Tärkein tehtävä on Suomen so-
tilaallinen puolustaminen. Tämän lisäksi 
puolustusvoimien tehtävä on tukea mui-
ta viranomaisia yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamisessa sekä osal-
listua kansainväliseen kriisinhallintaan. 
Nimityksellä ”puolustusvoimat” koros-
tetaan usein valtion puolueettomuutta, 
rauhanomaisuutta ja asevoimien käyttöä 
ainoastaan puolustautumiseen. 

Puolustusvoimat perustuu Suomessa 
kaaderijärjestelmään, jossa vain osa soti-
lashenkilöstöstä on palkattua sotilasope-
tuslaitoksissa koulutettua kantahenki-
lökuntaa ja suurimman osan sodanajan 
kokoonpanosta muodostavat reservi-
läiset. Reserviläisten osaamisella ja suo-
rituskyvyllä on suuri merkitys puolus-
tusvoimien keskeisten poikkeusolojen 
tehtävien onnistumisessa. 

Puolustusvoimien määritelmän mu-
kaan kenttäkelpoisuus on sotilaan suo-
rituskykyä, jossa fyysiseen kuntoon yh-
distyvät ampumataito sekä taito liikkua 
kaikissa olosuhteissa tehtävän mukai-
sesti varustettuna eri vuoden- ja vuoro-
kauden aikoina tehtävän edellyttämän 
ajan.

Sitkeytenä, peräänantamattomuutena, 
rohkeutena ja voitontahtona ilmenevä 
henkinen kunto tukee kenttäkelpoisuut-
ta ja on tärkeä osa sotilaan toiminta-
kykyä. Tämä riippumatta siitä onko 
kyseessä reserviläinen vai kantahenkilö-
kuntaan kuuluva. Vaikka nykyaikainen 
sodankäynti on teknistynyt, eivät taiste-
lukentän vaatimukset sotilaan toiminta-
kyvylle ole muuttuneet. 

Taistelukentän vaatimukset muo-
dostavat peruslähtökohdan sotilaan 
kenttäkelpoisuuden määrittämiselle. 
Sodankäynti sekä kriisien hallinta ja 
rauhanturvaaminen ovat teknistyessään 
muuttuneet entistä kovemmiksi, rajum-
miksi ja siten taistelijoiden sekä johta-
jien kannalta vaativammiksi. Taistelun 
voittaminen edellyttää sotilasjohtajilta 
ja taistelijoilta osaamisen lisäksi erityisen 
hyvää fyysistä ja psyykkistä valmiutta.

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) on 
käynnistänyt yhteistyössä puolustusvoi-
mien kanssa projektin, jonka tuotoksena 
kenttäkelpoisuuden arviointi on saamas-
sa käytännönläheisen toimintamallin, 
joka jalkautetaan kaikkiin RUL ja RES 
jäsenyhdistyksiin. Kenttäkelpoisuuden 
arviointitoiminnan tavoitteena on vas-

tata sodanajan tehtävien suoritusvaati-
muksiin ja siten tukea puolustusvoimien 
tehtävää.

Kenttäkelpoisuusarviointiin sisältyy 
kaikkiaan seitsemän osa-aluetta. Reservi-
läisten fyysisen toimintakyvyn testaami-
nen toteutetaan kestävyys- ja lihaskun-
totesteillä. Kestävyyttä mitataan joko 12 
minuutin juoksutestillä tai UKK-käve-
lytestillä. Lihaskuntotestit ovat vauhdi-
ton pituushyppy, istumaannousu sekä 
etunojapunnerrus.

Kenttätesteihin kuuluvat ammunta, 
suunnistus- ja kartanluku sekä marssi-
suoritus, joko jalan, pyörällä tai hiihtäen. 
Yhtenä projektin tuotoksena toteute-
taan kenttäkelpoisuusopas, jossa ohja-
taan kenttäkelpoisuustoimintaa ja -arvi-
ointien toteuttamista käytännön tasolla.

RUL ja RES paikallisyhdistykset toi-
mivat suoritusten kerääjinä ja tiedot 
päätyvät puolustusvoimien aluetoimis-
toihin, jotka siirtävät tiedot AVTOPJO-
tietojärjestelmään kunkin reserviläisen 
henkilötietoihin.

Kattavammat tiedot reserviläisten 
kenttäkelpoisuudesta auttavat puolus-
tusvoimia paremmin suunnittelemaan 
SA-sijoituksia. Varmasti tämä myös mo-

 Pääkirjoitus

tivoi osallistumaan kenttäkelpoisuustes-
teihin. 

Kun kenttäkelpoisuuden määritelmäs-
tä riisutaan sotilaalliseen maanpuolustuk-
seen ja taistelukentän oloihin viittaavat 
yksityiskohdat, saadaan yleispätevä, kai-
kille ihmisille sopiva määritelmä hyvästä 
fyysisestä kunnosta sekä työkyvystä.

Meille kaikille on tärkeää ylläpitää 
fyysistä ja henkistä kuntoa. Liikunta on 
tutkitusti merkittävin yksittäinen ter-
veyteen sekä koettuun hyvinvointiin vai-
kuttava tekijä. Vastaavasti huono kunto 
on ennenaikaisen menehtymisen suurin 
yksittäinen riskitekijä.

Jokaiselle RUL tai RES yhdistyk-
sen jäsenille jatkuvaan henkilökoh-
taisen kunnon seuraamiseen ja talti-
ointiin soveltuu RESUL sähköinen 
kuntokortti. Maksuton palvelu löy-
tyy osoitteesta www.resul.fi /kuntokortti. 

Aurinkoisia ja liikunnallisia 
kesäpäiviä jokaiselle

  Raimo Ojala
RESUL kenttäkelpoisuustyöryhmän  jäsen

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

 Tähtäimessä
Tulevia tapahtumia 2013 

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton
yhteydessä mahdollisuus tukea

pirkanmaalaista maanpuolustustyötä
avaamalla onnittelutili haluamassasi

pankissa ja ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen

Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi

asiasta puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI 
KIITTÄÄ TUESTASI

27.-28.07. Pioneeri- ja suojelujotos, Keuruu Keurus-
selän 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 ampumamestaruus-
kilpailut, 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 Nuus-

kinta", Nuuksio. "Vaellusreitit suunnitellaan 
tapahtuman uusien sääntöjen mukaises-
ti tavallisen vaeltajan vauhdille sopiviksi. 
Ajoissa maaliin ehtii reippaasti kävellen."

07.09........ Kierros jääkärien, Mannerheim-
ristin ritarien ja olympiavoittajien 
haudoilla, Kalevankankaan hautaus-
maa.

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).

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 kauko-
liikenneharjoitus (www.mpk.fi ).

11.-12.10. .. Kaukopartiomarssi ja sotilastaito-
kilpailu, Utti.

Pirkanviesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas 
tykkääjä palkitaan!
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Suomen viides ja viimeinen sukellusvene 
Vesikko valmistui 1933 Turussa Crich-
ton-Vulcanin telakalta. Vene oli telakan 
oma hanke, johon valtiolla oli osto-oi-
keus. Veneen nimi oli vuoteen 1936 asti 
sama kuin telakan numero eli CV 707. 
Nimen Vesikko vene sai 30.4.1936. Ve-
sikko otti osaa talvi- ja jatkosotaan. Jat-
kosodassa heinäkuussa 1941 se torpedoi 
neuvostoliittolaisen kuljetusalus Vybor-
gin, mikä jäi sen ainoaksi upotukseksi. 
Vesikko laski lippunsa viimeisen kerran 
15.12.1944.

Rauhansopimus kielsi Suomelta sukel-
lusveneet, ja muut neljä venettä myytiin 
romuksi vuonna 1953. Vesikko pysyi 
vielä joitakin vuosia säilytyksessä ennen 
lopullista hylkäystä ja välttyi täpärästi 
romuttamiselta vuonna 1959. Veteraa-
nien 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 lähel-
lä 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 puu-
kansi on jouduttu uusimaan pariin ker-
taan jo ennen 2000-lukua.

Vuonna 2010 käynnistettiin veneen 
suurin museoaikainen peruskorjaus. 
Hankkeen tekniseen johtoon saatiin in-
sinöörikomentaja evp. Erkki Virtanen, 
jonka laivatekninen asiantuntemus on 
ollut hankkeessa korvaamaton. Keskei-
nen osa projektia on ollut veneen nosta-

Vesikon 
kunnostus

minen paikoillaan siten, että korkea vesi 
ei enää yllä alimpiin rakenteisiin. Nos-
to toteutui eräiden teknisten ongelmi-
en jälkeen marraskuussa 2011. Venettä 
nostettiin 80 cm ylöspäin, ja nosto-ope-
raatio kesti noin viikon. Noston suoritti 
Suomenlinnassa toimiva Alfons Håkans 
-telakka.

Nyt alkoivat varsinaiset korjaustyöt. 
Kölin peitelevyt jouduttiin uusimaan 
kokonaan. Keväällä 2012 työt keskeytet-
tiin veneen avoinnapitokauden ajaksi ja 
ne jatkuivat taas syksyllä. Poikkeukselli-
sen sateinen syksy ja kylmä kevät vähen-
sivät käytettävissä olleiden työpäivien 
määrää, mutta kaikki suunnitellut työt 
saatiin kuitenkin tehtyä.

Töiden yhteydessä havaittiin myös 
vakavia korroosiovaurioita veneen pe-
räosassa muotorungon ja painerungon 
välissä. Nämä saatiin korjattua, mutta 
jollei mitään olisi tehty, olisi perä saat-
tanut 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 ul-
koasua koskevia päätöksiä. Vesikko on 
koko museoaikansa ollut 1930-luvun 
rauhanaikaisissa väreissä, ja nyt päätet-
tiin maalauttaa se vuoden 1943 mus-
tavalkoiseen naamiokaavioon. Toinen 
merkittävä muutos on 20 mm Mad-
sen konetykin asennus paikoilleen ko-
mentotornin eteen. Tykki ei ole Vesi-
kon alkuperäinen mutta samaa tyyppiä. 
Konetykin jalka oli Vesikossa täysin 
omanlaisensa. Siitä rakennettiinkin ko-
pio Merivoimien Upinniemen korjaa-
molla.

Aluksesta otettiin tai varastettiin jon-
kin verran osia sen säilytysaikana ennen 
museointia. Aluksen sisäosien laittei-
ta on nyt osittain palautettu ja entisöi-
ty. Nämä työt, kuten osan kannen me-
tallitöistä, suoritti Besase Oy. Laitteiden 
kunnostukseen kuului muun muassa sy-
vyysruorien osoittimien kytkentä, eli kä-
vijä voi syvyysruoria kääntäessään todeta 
vastaavan peräsimen asennon muutok-
sen. Aluksen puheputket on myös kun-
nostettu – kävijät voivat puhua keske-
nään veneen keskuksen ja koneosaston 
välillä. Aivan kaikkea ei saatu kunnos-
tettua, mutta kävijää odottaa silti ainut-
laatuisen alkuperäinen 1930-luvun su-
kellusveneen interiööri.

Suomenlinnakeskuksessa 
laajempi näyttely

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävää Vesik-
koa esitellään myös Suomenlinnakes-
kuksessa 8.5. avattavassa Sukellusveneet 
Suomessa -näyttelyssä, jossa esitellään su-
kellusvenetoimintaa Suomen lähialueilla 
ensimmäisestä maailmansodasta 2000-lu-
vulle. Näyttelyssä on esillä osin ennennä-
kemätöntä fi lmi- ja kuvamateriaalia.

Vesikko on Sotamuseon suosituin yk-
sittäinen käyntikohde. Siihen on vuo-
desta 1973 alkaen tutustunut jo noin 
miljoona kävijää. Nyt suoritetut kun-
nostustyöt pelastavat sen vielä seuraaval-
le sukupolvelle. Ennemmin tai myöhem-
min alus on kuitenkin saatava sisätilaan, 
jos sen halutaan säilyvän. 

  Juha Joutsi

 Asiantuntijalta
Suomenlinnassa olevalle museosukellusvene Vesikolle 
on kahden vuoden ajan tehty remonttia, joka on nyt 
valmistunut. Vene avautui uudessa värityksessä 
yleisölle 8.5.2013.

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 torpedo-
putkea, 20 mm konetykki, 7.62 mm kk
Miehistö: n. 20 henkeä

uutisia!uutisia!

Puolustusvoimien Kuvakeskus on 
julkaissut 170 000 SA-valokuvaa in-
ternetissä. Etulinjasta kotirintamalle 
1939–1945 -kokoelma löytyy inter-

netistä osoitteesta SA-kuva.fi . Puolustus-
voimat tarjoaa kuvamateriaalin kaikkien 
suomalaisten käyttöön.

SA-kuva.fi  -palvelu julkaistiin Kansal-
lisen veteraanipäivän aattona tukemaan 
sen teemaa ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei 
unohdeta”. Palvelulla Puolustusvoimat 
haluaa kunnioittaa sotiemme veteraa-
nien perintöä ja siirtää sitä sukupolvilta 
toisille avoimen kuva-arkiston avulla.

Arkiston kuvat ovat valtaosin Pää-
majan alaisten tiedotuskomppanioiden 
TK-kuvaajien ottamia. Suomalaisen va-
lokuvan historian asiantuntijat pitävät 
digitoitujen SA-kuvien kulttuurihistori-
allista arvoa ainutlaatuisena.

Kokoelma sisältää kuvia maa-, meri- ja 
ilmavoimista sekä kotirintamalta. Ku-
vat kertovat myös puhdetöistä ja lottien 
tehtävistä. Osassa kuvista käy ilmi sodan 
raakuus, mikä saattaa järkyttää herkim-
piä katselijoita.

Puolustusvoimien Kuvakeskuksen 
kuvanegatiivien digitointi vei aikaa 3,5 
vuotta ja siihen käytettiin kymmenen 
henkilötyövuotta. 

  Ilmavoimien lo  a antaa hälytyksen 
käsisireenillä. Lappeenranta, Immola.

SA-kuvat internetissä 
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Ansiomitalit

Suomen Reserviupseeriliiton 
puheenjohtaja majuri Mika 
Hannula palkittiin Heramal-
la 2. kesäkuuta Pirkanmaan 
RU-piirin kultaisella ansiomi-
talilla soljen kera. Hannula piti 
kaikkien palkittujen puolesta 
mielenkiintoisen kiitospuheen. 

Hän paljasti, että reserviläisillä 
on lippujuhlapäivän alla enem-
mänkin syytä olla iloisia. Suo-
men armeijan ylimmällä joh-
dolla on nimittäin aito halu 
käyttää enenevässä määrin re-
servissä olevia henkilöitä Puo-
lustusvoimien suunnittelemiin 

Hannula paljasti Puheloisen listan
uusiin reservin tehtäviin. 

Hannula nimesi tietonsa 
Puolustusvoimien komentajan 
mukaan mystisesti ”Puheloi-
sen listaksi”. Se sisältää hyvän 
matkaa toistakymmentä asia-
kohtaa, jotka kenraali Ari Pu-
heloinen aikoo panna täytän-

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.

RUL:n hallitus myönsi liiton hopeisen ansiomitalin:
evl Markku Eskolle Sastamalasta, maj Timo Hessolle Pirkanmaan Alue-
toimistosta, kapt Kari Aallolle Satakunnan Lennostosta, vänr Ville In-
nalle Sastamalasta, vänr Ilkka Mäntyvaaralle Tampereelta ja toiminnan-
johtaja 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 Hera-
malla Marskin pienoispatsaan vuoden 2012 parhaalle Tukirengas-jäsen-
hankkijalleen. Palkinnon sai rakennuttajapäällikkö, majuri Arto Teittinen 
Ylöjärveltä.

  Pirkanmaan Reserviupseeripii-
rin mitaleilla palkitut rivissä: kers 
Jorma Laakso (vas.), vääp Juha 
Moijanen, ylil Mikko Tanttari, apu-
laisjohtaja Piritta Laurila ja maj 
Mika Hannula. Maj Arto Teittinen 
palkittiin PMT ry:n toimesta Mars-
kin pienoispatsaalla. Takapiruna 
(toinen vasemmalta) kapteeni 
ja pappi Jari Rankinen, joka sai 
RUL am -mitalin. Seremoniames-
tareina häärivät palkitsemisvalio-
kunnan puheenjohtaja maj Jari 
Lindell (toinen oik.) ja RU-piirin 
puheenjohtaja maj Jorma Suo-
nio.

töön lähitulevaisuudessa, jotta 
reserviläiset saavat kaipaamiaan 
kovia tehtäviä. Niinpä ylentä-
mis- ja palkitsemistilaisuuksille 
on varmasti käyttöä myös tule-
vaisuudessa!

  Jaakko Lampimäki

Marskin pienoispatsas meni palkintona erinomaista myyntityötä 
tehneelle majuri Arto Teittiselle. Hän keräsi uusia tukirengasilmoit-
tajia PMT ry:lle pitkälle toistakymmentä kappaletta. Patsaan Teitti-
selle ojensi PMT:n ja RU-piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
taja 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 pu-
heenjohtajalle majuri Mika Han-
nulalle myönnettiin Pirkanmaan 
RU-piirin kultainen ansiomitali 
soljen kera. Sen luovutti Hannu-
lalle piirin puheenjohtaja majuri 
Jorma Suonio.

Sastamalan Reserviupseerit ry:n 
puheenjohtaja kapt Jari Ranki-
nen sai RUL:n kultaisen ansio-
mitalin.
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viime syksynä järjestetyissä 26 kutsunta-
tilaisuudessa.

Maakuntakomppanioille omat 
yksikköviirit ja hihamerkit

Komentaja Eskolan mukaan tärkeä 
osa maanpuolustushengen vaalimis-
ta on sotilasperinteiden tunteminen 
ja kunnioittaminen. Eskola kertoi että 
Pirkanmaalaisia sotilasperinteitä on 
kartoitettu kevään ajan eversti Har-
ri Virtapohjan johtamassa perinne-
työryhmässä. Työryhmä luovutti ra-
porttinsa 3. kesäkuuta aluetoimistolle. 
Työryhmän ideoimana tullaan muun 
muassa Pirkanmaan maakuntakomppa-
nioille luovuttamaan heraldikko Matti 
Ponsin suunnittelemat yksikköviirit ja 
hihamerkit. Maakuntakomppanioiden 
perinnepäiväksi on valittu Pajarin Poi-
kien perinneyhdistyksen kunnioittama 
Tolvajärven taistelujen voiton päivä 12. 
joulukuuta.

Puheensa lopuksi komentaja kiitti 
kaikkia yhteistyötahoja erinomaisesta 
positiivisesta suhtautumisesta aluetoi-
mistoon. 

  Sirkka Ojala

Tiedot kaikista Pirkanmaalla ylennetyistä
löydät www.pirkanviesti.fi  -sivustolta.

Pirkanmaan Aluetoimistolla vietettiin 
3. kesäkuuta ylennettävien onnitteluti-
laisuutta iloisissa ja lämpimissä tunnel-
missa. 

Aluetoimiston päällikkö komentaja 
Matti Eskola sanoikin tilaisuuden isän-
nöimisen olevan aluetoimistolle jo pe-
rinteinen kunniatehtävä ja samalla oiva 
mahdollisuus olla puolustusvoimien 
linkkinä pirkanmaalaiseen reserviläis-
kenttään.

Puheessaan ylennettäville Eskola kertoi 
puolustusvoimissa parhaillaan käynnissä 
olevasta laajasta operatiivisesta suunnit-
telukierroksesta, jonka tuloksena kaikki 
sodan ajan operatiiviset suunnitelmat 
uusitaan, organisaatiot ja yksikkötyypit 
tarkistetaan ja myös perustamisjärjes-
telmät päivitetään. Näiden uusien or-
ganisaatioiden myötä sekä kaaderi- että 

Pirkanmaalla ylennettiin 
189 reserviläistä

reservin henkilöstölle käsketään uudet 
sodan ajan tehtävät. Komentaja Esko-
lan mukaan puolustusvoimille on tärke-
ää, että pystytään pitämään reserviläiset 
motivoituneina ja heidän osaamisensa 
riittävällä tasolla. 

Eskola tähdensi puheessaan, että uu-
siin organisaatioihin tullaan sijoittamaan 
reserviläisiä, jotka kykenevät vastaamaan 
omasta sodan ajan tehtävästään seuraavan 
suunnittelukauden 2015-2024 välisen 
ajan. Pirkanmaan paikallisjoukoista löy-
tyy tehtäviä reserviläisille jääkäristä aina 
everstiluutnantin sotilasarvoon asti. Ko-
mentaja lupasi että vähentyneisiin kerta-
usharjoitusvuorokausiin saadaan puolus-
tusvoimauudistuksella parannusta, kun 
kertausharjoitusvolyymit nousevat vuo-
desta 2015 alkaen takaisin puolustusvoi-
mien tehtävien edellyttämälle tasolle.

Eskola kertoi että erityisen hienoa on 
myös ollut tutustua pirkanmaalaiseen 
sotaveteraanipolveen. Maininnan ar-
voisena hän piti sitä, että sotaveteraani-
en edustajat ovat olleet mukana kaikissa 

Tilaisuuden kutsuvieraita.

  Komentaja Matti Eskola kohotti onnittelu-
maljan ylennetyille.

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
4.6. sotilasansiomitalin yliluutnantti Henri Juhani 
Kortesojalle, Ylöjärveltä ja kapteeni Urpo Antero 
Majalle, Tampereelta.

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.

   Tampereen Varuskunnan henkilöstöä ohimarssilla.

www.pirkanviesti.fi  

aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
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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

Paino
Lehtisepät Oy

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
pirkanviesti@gmail.com

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Aineistoasioissa
Sirkka Ojala, 050 3688 460

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2013:

nro aineisto ilmestyy
4 9.9. 10.10.
5 27.11. 30.12.

Keskuudessamme on vielä 
noin 36000 rintamatunnuk-
sen omaavaa veteraania, miestä 
ja naista. Heidän keski-ikänsä 
on lähes 90 vuotta ja joukko 
harvenee vauhdilla. Sen seu-
rauksena veteraanijärjestöjen 
kentässä tapahtuu merkittäviä 
muutoksia. Rintamanaisten 
Liitto ry lopetti toimintansa 
purkukokouksessaan 6.3.2013 
ja viime talvena myös Tam-
pereen Rintamanaiset ry:n 
toiminta päättyi. Tampereen 
Rintamaveteraanit ry ilmoitti 
puolestaan lopettaneensa toi-
mintansa kevään korvilla ja 
pari viikkoa sitten kantautui 
tieto, että Rintamaveteraani-
en Hämeen piiri vietti myös 
lopettajaisjuhlaansa. Ihan lä-
hivuosina on myös odotetta-
vissa että Suomen Sotaveteraa-
niliiton yhdistyksistä monet 
päättävät toimintansa. Muun 
muassa Pirkanmaan Sotavete-
raanipiirin alueella on jo use-
ampi yhdistys tehnyt alustavan 
lopettamispäätöksen.

Suomen Sotaveteraaniliiton 
liittokokous viime kesänä linja-
si tulevien vuosien toimintaan-
sa toteamalla, että liitto ja sen 
jäsenyhdistykset jatkavat huol-
to- ja tukitoimintaa niin kauan 

kuin veteraanit, puolisot ja les-
ket niitä tarvitsevat. Valtiovalta 
on budjetissaan myöntänyt kun-
tien kautta jaettavaksi veteraa-
nien kuntoutukseen tälle vuo-
delle 31 milj. euroa sekä lisäksi 
5,6 milj. euroa kotiin vietäviin 
palveluihin, tällä rahalla mah-
dollistetaan veteraanien kotona 
asumista. Tämä on hieno asia. 
Huoli on siitä miten nämä ra-
hat saataisiin varmasti kohden-
nettua niitä tarvitseville. Heidän 
tavoittamisensa kunnissa on en-
siarvoisen tärkeätä.

Huolto- ja tukitoiminta 
jatkuu vielä vuosia

Maanantaina 3.6. televisiossa 
esitettiin MOT-ohjelma ”Vii-
meisen veteraanin jälkeen”, 
jossa tuotiin esille jälleen ve-
teraanijärjestöjen varallisuus ja 
ihmeteltiin, miksi niitä ei ole 
käytetty veteraanien hyväksi. 
Ohjelmassa tuotiin esiin, että 
muun muassa Suomen Sota-
veteraaniliitolla ja sen jäsen-
yhdistyksillä on vielä noin 10 
milj. euron omaisuus. Liittoon 
kuuluu tällä hetkellä tunnuk-
sen omaavia veteraanijäseniä 
noin 26000. Kun tuo omai-
suus jaettaisiin kerralla tasan 

Kolumni
Veteraanijärjestökenttä 
murroksessa

jokaiselle jäsenelle, se tietäisi 
noin 400 euroa per jäsen. Sen 
jälkeen ei olisi enää mitään ja-
ettavaa. Kuitenkin tuota edellä 
mainittua huolto- ja tukitoi-
mintaa tullaan jatkamaan vie-
lä vuosia. Esimerkiksi Pirkan-
maan piirissä nykyisistä 2600 
veteraanijäsenestä on vuonna 
2020 ennusteen mukaan rivis-
sä vielä 300–400. 

Veteraaniyhdistyksiin on liit-
tynyt vuosien aikana runsaasti 
kannattajajäseniä. Suurin osa 
heistä on jäsenmaksuillaan tu-
kemassa yhdistyksen toimintaa. 
Mutta mukaan tarvitaan myös 
toimivia henkilöitä avustamaan 
ja tukemaan veteraanijäseniä. 
Heitä kaivataan auttamaan eri-
laisten tukihakemusten laati-
misessa, antamaan kuljetus-
apua viemällä heitä erilaisiin 
tilaisuuksiin, kaivataan ihan 
vain sosiaaliseen läsnäoloon 
jne. Reservijärjestöt allekirjoit-
tivat 1990-luvulla ”Velvoiteso-
pimuksen”, jolla ne sitoutuivat 
huolehtimaan veteraaneistam-
me niin kauan kuin heitä on 
keskuudessamme, sekä jatka-
maan tulevaisuudessa veteraa-
niemme perinteen vaalimisen. 
Nyt heidän apuaan todella tar-
vitaan.

Varoja 
kerätään edelleen 

Mihin veteraanikeräystä vielä 
tarvitaan. Keräysten tulokse-
na syntynyt tuotto osoitetaan 
suoraan oman paikkakunnan 
veteraanijäsenten, heidän puo-
lisoidensa sekä leskijäsenten 
kotona asumisen tukemiseen, 
esimerkiksi rahana siivouspal-
veluihin, jalkahoitoihin, silmä-
lasien hankintaan yms., sekä 
mm. erilaisten veteraanien vir-
kistystapahtumien järjestä-
miseen. Veteraanien puolisot 
sekä lesket eivät kuulu valtion 
budjettivaroin kustannettavan 
kuntoutustoiminnan, eivätkä 
myöskään kotiin v ietävien pal-
veluiden piiriin. 

  Pasi Alho, puheenjohtaja, 
Pirkanmaan 

Sotaveteraanipiirin ry

Hengellinen palsta
Lippujuhlapäivän mietteitä
Suomen marsalkan syntymäpäivän vietto jatkuu perintei-
seen 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. Veteraanisukupol-
velle haudat kertovat veljistä joiden matka jäi jo nuorena 
kesken. Meille nuoremmille ne muistuttavat maamme nuo-
ruusvuosista: ”pahasta äitipuolesta”, joka ei olisi sallinut 
meille omaa vapauttamme ja nuoren maamme kamppailus-
ta tuossa kuoleman syleilyssä.

Moni asia on nyt yli 70 vuo-
den jälkeen aivan toisin. Yksi-
lön vapaus toteuttaa it seänsä on 
täysin toinen kuin sodassa par-
haan nuoruutensa eläneillä ve-
teraaneilla.  Vielä 1980-luvulla 
elimme paljon vahvemmin sää-
dellyssä yhteiskunnassa. Matka 
täysivaltaiseksi eurooppalaiseksi 
maaksi on ottanut aikansa.

Elämään taitaa kuulua luon-
nollisena osana aaltomainen lii-
ke. Pohjalla on ikävä olla, mut-
ta jos siellä pysyy hengissä, niin 
toivoa antaa tietoisuus ainoasta 
jäljellä olevasta suunnasta: ylös-
päin! Vastaavasti aallon harjalla 
on aikansa mitä mahtavinta seila-
ta. Harmi kyllä, siellä ei voi pysyä 
ikuisesti.  Ennemmin tai myö-
hemmin alkaa matka alaspäin.

Taitaa olla aika ilmeistä, että 
tällä hetkellä horjumme aaltom-
me reunalla. Nuorten ja myös 

työikäisten luottamusta tule-
vaisuuteen nakertaa moni asia. 
Monet kokevat, että oman elä-
män tärkeisiin asioihin ja varsin-
kin yhteisiin asioihin on vaikea 
vaikuttaa. Samaan aikaan olem-
me tainneet mahdollistaa nuori-
sollemme varsin lyhytjänteisen 
suhtautumisen tulevaisuuteen.  
Vähän varttuneempien turhau-
tuminen näkyy julkisuudessa vi-
hapuheina, onneksi harvemmin 
vihatekoina. Isänmaallisia tun-
nuksia ja veteraanien perintöä 
on omittu sellaisiin tarkoituspe-
riin, joita sodan käynyt sukupol-
vi tuskin tunnistaa omakseen.

Syvimmillään maata puolus-
tetaan ja rakennetaan kodeis-
ta ja ihmisten sydämistä käsin. 
Sellaisen eteen ihminen on val-
mis ponnistelemaan, mikä on 
itselle omaa ja tärkeätä ja mi-
hin uskoo oikeasti pystyvänsä 

vaikuttamaan. Maallemme löy-
tyy puolustajat, jos moninai-
nen ja monivärinen joukko löy-
tää tartuntapinnan siihen, mikä 
on aidosti yhteistä. Puolustajia 
on sitä vähemmän, mitä enem-
män on niitä, jotka jäävät täs-
tä ulkopuolelle. Vikaa on niin 
yksilöissä kuin yhteisössä, jos 
emme kykene tunnistamaan la-
jikumppaneitamme: veljiämme 
ja sisariamme. En tiedä tarkal-
leen, mistä muutos lähtee, mut-
ta uskon, että se on monesti aika 
pienistä ja tavallisista asioista 
kiinni. Jonkun maanpuolustus-
mitalin ansaitsisivat kaikki ne, 
jotka tekevät tuloksellista työ-
tä syrjäytymisen ehkäisemisek-
si. He taitavat uskoa enemmän 
mahdollisuuksiin kuin vaikeuk-
siin ja synkkiin tilastoihin.

Lippujuhlapäivää edeltävän 
sunnuntain Raamatunteksteis-
tä löytyy seuraava katkelma:  
”Me rakastamme, koska Ju-
mala on ensin rakastanut mei-
tä. Jos joku sanoo rakastavansa 
Jumalaa, mutta vihaa veljeään, 
hän valehtelee. Sillä se, joka ei 
rakasta veljeään, jonka on näh-
nyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota 
ei ole nähnyt. Tämän käskyn 
me olemmekin häneltä saaneet: 
joka rakastaa Jumalaa, rakasta-
koon myös veljeään.” (1. Joh. 
4: 19-21). Tämä teksti on aika 
helppo sovittaa yhteen sotilas-

valan ”jokasään” ydinajatuksen 
kanssa: – Tahdon palvella maa-
tani rehellisesti sekä parhaan ky-
kyni mukaan etsiä ja edistää sen 
hyötyä ja parasta.”

Maanpuolustustyötä voi siis 
tehdä ihan tavallisen arkielä-
mänsä kautta. Moni reservin-
upseeri on jonkinlaisella näkö-
alapaikalla. Pysyköön verkosto 
vahvana. Eivät kenenkään rah-
keet 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 vää-
rin pitää siitä kohtuullista mete-
liä. Kaikkein tärkein selkänoja 
taitaa olla tämä: ”Me rakastam-
me, koska Jumala on ensin ra-
kastanut meitä.”

  Kari Mannermaa
sotilaspastori

SATLSTO
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Taisteluvälineiden ja kaluston massa-
vanhenemisesta on keskusteltu ja väi-
telty parin vuoden ajan. Vastaavasti 
elinkaariajattelu tarkoittaa esim. tuot-
teen ympäristövaikutuksia sen val-
mistuksen ja hävittämisen välisenä ai-
kana.  Samat käsitteet mutta hieman 
eri yhteyksissä ja merkityksissä tulivat 
mieleen, kun arvioin vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön nykyisyyttä ja tu-
levaisuutta.

Kaikkiaan noin 30 vuotta reservi-
läistoiminnassa mukana olleena olen 
havainnut järjestöaktiivien keski-iän 
kasvun. Opiskelusta sekä työ- ja per-
he-elämän aloittamisesta johtuen nuo-
rimpien reserviläisikäluokkien järjes-
töllinen osallistuminen ei ole ollut 
koskaan erityisen runsasta, mutta noin 
30+ -vaiheessa väkeä on tullut mukaan 
toimintaan. Jäsenkiertoa toki on, mut-
ta aktiivien keski-ikä kasvaa varsinkin 
yhdistystehtävissä. Tällainen ”massa-
vanheneminen” vaikuttaa toimintaan 
ja ajan kanssa järjestökentän asemaan.

”Elinkaariajattelu” voisi tässä yhte-
ydessä merkitä järjestöllisten vastui-
den suunnitelmallista kierrättämistä. 
Varsin usein sama, mainio ja innokas 
joukko toimii pitkään useiden yhdis-
tysten johtopaikoilla ja kulkee koko-
uksesta toiseen vaihtaen pikkutakin 

Anna vastuuta ja 
tilaa sekä luota

pinssiä sen mukaan minkä yhdistyk-
sen kokous on kulloinkin kyseessä. 
On aidosti kunnioitettavaa, että jaksaa 
osallistua, mutta onko jatkuvuudesta 
huolehdittu? Uudet jäsenet saadaan 
parhaiten mukaan toimintaan sito-
malla heidät myös järjestötehtäviin, ja 
tässä auttaa tehtävien kierrätys. 

 Tarkoitus ei ole tuomita vaan he-
rätellä, arvioimaan mitkä tehtävät eri 
järjestöissä palvelisivat parhaiten eri 
elämänvaiheissa niin kokonaismaan-
puolustusta 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 hy-
väksi voi tehdä kaikissa elämänvaiheissa 
eikä se katso asevelvollisuusiän päätty-
mistä. Tähän on olemassa monipuoli-
nen ja kattava järjestökenttä, josta voi 
valita ja joka vastaa reserviläisen jär-
jestöllisen ”elinkaaren” eri vaiheisiin. 
Samalla on sekä järjestöjen että itse 
kunkin arvioitava tehtäväkiertoa, jot-
ta uusia voimia saadaan toimintaan ja 
näin voidaan ehkäistä ”massavanhene-
mista”.

Jatkuvuuden varmistaminen on mitä 
suurinta vastuullisuutta tulevaisuudes-
ta. Anna vastuuta ja tilaa sekä luota.

Kesän saapumisen täällä Leinolassa 
huomaa myös siitä, että naapuritalon 
pihamaalle ilmestyy trampoliini. Vä-
lillä trampoliinissa pomppiikin jopa 
seitsemän asuntoalueellamme asuvaa 
alle kouluikäistä ja pomppijoiden il-
meet 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 muis-
tan vielä 60-luvulta hetekan omasta 
lapsuudenkodistani ja monet meistä 
maanpuolustusihmisistä kuuluvatkin 
vielä tähän ns. ”heteka-sukupolveen”. 
Ensimmäiset hetekat lanseerattiin jo 
ennen talvisotaa. Tätä teräksistä jous-
tinsänkyä ehdittiin valmistaa vuosien 
1932 - 1964 aikana peräti kaksi mil-
joonaa kappaletta, mikä on huikea 
määrä ja kertoo sängyn suosiosta.

Sotilasperinteidemme vaaliminen ja 
tunteminen on tärkeää ja tämä men-
neisyytemme muistaminen ja arvos-
taminen onkin elinehto maanpuolus-
tushengen- ja tahdon ylläpitämiseksi 
myös tulevaisuudessa. Pasi Alho ker-
too lehden kolumnissaan veteraanijär-
jestökentän murroksesta, joka on näh-
tävissä todenteolla lähivuosina, kun 
Pirkanmaallakin toimivien veteraani-
yhdistyksen toiminta päättyy nyky-
muodossaan. Itselleni asia todentui jo 
toukokuulla, kun osallistuin Rintama-
veteraaniliiton Hämeen piiri ry:n lo-
pettajaistilaisuuteen Hämeenlinnassa. 
Tilaisuuden päätteeksi piiri lippu luo-
vutettiin säilytettäväksi Museo Milita-
rialle.

Tässäkin lehdessä kerrotaan perin-
teiden vaalimisesta, muun muassa ar-

Maanpuolustushenki 
saa voimaa perinteistä 

jen sankarittarista ja Pirkka-Hämeen 
sotilaspoikien perinnekillasta.  Mutta 
myös uusia vaalittavia perinteitä syn-
tyy. Ylentämistilaisuudessa kuulin, 
että Pirkanmaan maakuntakomppa-
niat saavat pian omat yksikköviirit ja 
hihamerkit, lisäksi perinnepäiväksi 
komppanioille on nimetty Tolvajärven 
taistelujen voiton päivä 12. joulukuu-
ta. 

Lippujuhlapäivänä maanpuolus-
tus- ja veteraanijärjestöjen lippulinna 
suoritti taas Yliopistonkadulla hienon 
ohimarssin Tampereen varuskunnan 
työntekijöiden ohella. Harmillista 
kyllä aika monta lippua puuttui tällä 
kertaa lippulinnastamme. Jäin myös 
miettimään maanpuolustustapahtu-
miimme osallistuvien ikärakennetta, 
mikä on mielestäni huolestuttavan 
korkea. Kun keväällä ihmettelin tätä 
samaa asiaa, kohta reserviin siirtyväl-
le Panssarisoittokunnan apulaiskapel-
limestari kapteeni Ilkka Rekolalle 
hän totesi, että ainahan ikärakenne 
on ollut sama, tilaisuuksiin osallis-
tuva yleisö on kyllä vaihtunut, mut-
ta ikärakenne on pysynyt suunnilleen 
samana eli myös sotilasmusiikki al-
kaa kiinnostaa vasta varttuneemmal-
la iällä. Toivotaan siis, että Ilkka on 
oikeassa ja näin myös nämä ”tram-
poliiniajan” nuoret liittyvät aikanaan 
mukaan toimintaamme ja ovat vaa-
limassa meille tuttuja maanpuolus-
tusperinteitä. Tässä edesauttaisi, että 
siirrämme hyvissä ajoin myös vastuu-
tehtäviä nuoremmille ja siirrymme 
itse taustalle tukijoukkoihin. 

Kesäauringon lämpöä sekä onnellisia 
ja rentouttavia kesäpäiviä kaikille!

Jorma Suonio, puheenjohtaja 
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Sirkka Ojala, päätoimittaja
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Perinteinen Tampereen kan-
salaisjuhlatoimikunnan jär-
jestämä tilaisuus järjestettiin 
4.6.2013 Kenraali Mannerhei-
min patsaalla Tampereen Lei-
nolassa.

Ohjelmaan sisältyi mm. kon-
sernijohtaja Kirsi Kosken 
puhe, jonka hänen estyneenä 
ollessaan piti Matti J Mäkelä.

Puheessa tuotiin esiin että ta-
san 57 vuotta sitten 4.6.1956 
pystytettiin tälle kalliolle Tam-
pereen seudun rintamamie-
syhdistyksen tilaama ja ku-
vanveistäjä Porilan tekemä 
Mannerheimin patsas. Patsas 
on siis ollut tällä paikalla jo seit-
semällä eri vuosikymmenellä ja 

ympärillä oleva yhteiskunta on 
muuttunut monella tavalla. 

Isänmaallisuus ja maanpuo-
lustustahto ovat onneksemme 
voimissaan. Itsenäinen Suomi 
merkitsee meille tänä päivä-
nä demokraattista isänmaata, 
omaa äidinkieltä, vaurautta ja 
hyvinvointia, kansallista kult-
tuuria, puhdasta ja kaunista 
luontoa ja turvallista kehitystä. 

Lopuksi ote Aaro Hellaakos-
ken runosta Laivan Kapteeni:
Tuossa on luonne, laivan keulas-
sa kyllä, 
Kun se syvien yllä, huojuen tän-
ne ja tuonne,
Vaikka vesivuoret ryntää, tietän-
sä kyntää,

Muistotilaisuus ja seppeleenlasku 
Marskin patsaalla Leinolassa 
Tampereella

Seppeleen laskivat kenraalimajuri Kyös-
ti Halonen, Jorma Suonio sekä Mark-
ku Rauhalahti.

Suomen lippu saapuu, lipunkantajana 
Aku Jortikka.

  Paikalla oli myös kansalaisjärjestöjen 
lippulinna ja musiikista vastasivat Tam-
pereen Kotkien puhallinorkesteri sekä 
Mieskuoro Pirkanmiehet.

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

  Raimo Ojala

 KUVAT: RAIMO OJALA.

RUK 112 KURSSI KOKOONTUU 
RUK 112 kurssin 50-vuotiskokous pidetään 4.10.2013,

PAIKKA SUOMALAINEN KLUBI, HELSINKI. 
Tarkemmat tiedot sähköpostilla: 

ruk112.1963@gmail.com



8

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi , www.mpk.fi 

Pirkanmaa

Pirkanmaalaiset ovat lähteneet 
innolla mukaan MPK:n kurs-
seille. Kuluva vuosi on koulu-
tuksellisesti puolivälin krouvis-
sa. 38 kursseilla on käynyt yli 
1500 kurssilaista ja koulutus-
vuorokausia on kertynyt rei-
lu 2300. Valtavan hieno tulos 
edellisiin vuosiin verrattuna.

Pirkanmaalaiset haluavat 
kouluttaa itseään niin sotilaalli-
sissa valmiuksissa kuin varautu-

Vuoden 2013 puolivälin krouvi – 
KOTUpäällikön ajatuksia

mis- ja turvallisuuskoulutuksen 
kursseilla. Koulutusvolyymissä 
on nousua kaikissa sektoreissa. 
Tuntuu siltä, että Pirkanmaan 
koulutus- ja tukiyksikkö on 
löytänyt oman paikkansa ko-
konaisturvallisuuden koulutta-
jana.

Mistä koulutusvolyymin 
nousu johtuu? Perussyy lienee 
siinä, että ihmisillä on tarve 
saada koulutusta alalta, josta he 
ovat kiinnostuneet. Kurssitar-
jonta on siis kohdannut suuren 
yleisön. Uskon, että tieto hy-
vin suunnitelluista ja pidetyis-
tä kursseista on levinnyt kave-
rilta toiselle. Puolustusvoimilta 
saatu tuki on myös edesautta-
nut kurssien toteutusta ja siten 
mahdollistanut onnistuneet 
kurssit. 

Yhteistoiminta etenkin Pir-
kanmaan Aluetoimiston kans-
sa on lisännyt uusia kursseja 
heidän tarpeiden mukaisesti. 
Puuttuneet kertausharjoitukset 
on pystytty ainakin osin kor-
vaamaan MPK:n kursseilla. Nyt 
toteutetut kahdeksan tilattua 

kurssia on tuottanut suoraan 
osaamista Pirkanmaan alueen 
keskeisille joukoille ja esikun-
nille. Samalla myös MPK:n 
kouluttajien ammattitaito on 
kasvanut merkittävästi uusien 
koulutustapahtumien myötä.

Kulunut vuosi on kuitenkin 
osoittanut, että MPK ei pysty 
korvaamaan kokonaan kertaus-
harjoituksissa annettavaa koulu-
tusta. Isompien, jo komppanian 
kokoisten harjoitusten toteutta-
minen on selkeästi puolustus-
voimien tehtävä. MPK:n kurs-
sit kestävät maksimissaan kolme 
vuorokautta. Kyseisenä aikana 
ei ole riittävästi aikaa harjoitel-
la komppanian johtamista ja 
taistelutoimintaa. Samoin myös 
kouluttajaresurssit ovat riittä-
mättömät. Käytössä oleva aika 
ja resurssit riittävät hyvin mak-
simissaan joukkuetason perus-
koulutuksen antamiseen. Se täy-
dentää hyvin puolustusvoimien 
omaa koulutusta.

Suurena haasteena on edel-
leen saada koko Pirkanmaa 
mukaan MPK:n koulutukseen. 

Uusia yhteyksiä onkin saatu 
luotua ja mm Parkanon lukio-
laisille ollaan suunnittelemas-
sa turvakurssia ensi vuodelle. 
Tässä koulutus- ja tukiyksiköl-
lä riittää vielä työtä ja ajatuksia 
otetaan vastaan.

Tätä kirjoittaessani Kesäyön 
marssi on juuri saatu toteutettua 
Pirkkalassa. Marssi onnistui lois-
tavasti. Välittömästi marssijoilta 
saatu palaute oli erinomaista. 
Yleisjärjestelyt, marssireitti ja 
huolto saivat pelkästään hyvää 

palautetta. Erityisen kiitoksen 
ansaitsee Pirkkalan kunta, joka 
pyyteettömästi tuki tapahtu-
maa. Jälleen kerran tuli todet-
tua, että yhteistyöllä on voimaa.

Hyvää kesän aikaa kaikille!

Turvallisuutta yhdessä
  Ilkka Tilli
Koulutus- ja 

tukiyksikön päällikkö, 
MPK Pirkanmaa
ilkka.tilli@mpk.fi 

Konnalan kuulumisia

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Onnen toivotukset Puolus-
tusvoimain lippujuhlapäivänä 
palkituille ja ylennetyille re-
servin toimijoille. Oli jälleen 
mukava huomata, miten kor-
kealle toiminta vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen piirissä ar-
vostetaan. Toki pääosalla ylen-
netyistä täyttyvät muutkin 
ylennyskriteerit – saatu ker-
tausharjoituskoulutus, sijoitus 
kriisiajan tehtävään ml - mut-
ta kun lähes kaksikymmentä 

ylennettävien riveissä seisovaa 
kuuluu MPK:n koulutusorgani-
saatioon, antaa se uskoa muille-
kin toimijoille pysytellä mukana 
organisaatiossa.

Toimintaa riittää. Ilmavoimat 
aloittavat maakuntayksiköiden 
kokoamisen. Tavoitteena on 
saada maakuntakomppania jo-
kaiseen tukikohtaan seuraavien 
vuosien kuluessa. Tässä koko-
amisessa ja joukon koulutuk-
sessa tulee Ilmapuolustuspiiril-
lä olemaan tärkeä osuus. Niin 
joukon valintatilaisuus kuin 
peruskoulutuskin tullaan järjes-
tämään tilattuna koulutuksena 
lennostojen ja Ilmasotakoulun 
ohjauksessa. Samalla jatketaan 
muiden tukikohtajoukkojen 
koulutusta uusin periaattein. 
Koulutukseen sisällytetään jat-
kossa aina tärkeä taistelijan pe-
rustaitojen kertaus.

Kouluttajatkin kaipaavat kou-
lutusta. MPK:n uunituore kou-
lutuspäällikkö everstiluutnantti 
evp Juha Niemi onkin aloitta-
nut osaamistarvekartoituksen, 
jolla selvitetään piirien koulut-
tajakoulutuksen tarve. Toivon 

vaan ”keskuskomitean” muis-
tavan, että toimimme vapaa-
ehtoisorganisaatiossa, mitä ei 
johdeta tylyillä käskyillä ja se-
län käännöillä. Otteen pitää 
olla joustava, jotta kouluttaji-
en motivaatio säilyy.

Uuttakin kaivataan. Mi-
nulla alkaa kohta seitsemäs 
toimintavuosi ja sen toivon 
jäävän aluepäällikkö-koulu-
tuspäällikköurani viimeiseksi. 
Halukkuusilmoituksia ote-
taan lämmöllä vastaan alla 
olevaan osoitteeseen.

Hyvää kesää, rentouttavaa 
lomaa ja voimia vapaaeh-
toistoimintaan

  Matti Soini
aluepäällikkö

MPK
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi 

TUHANNES TYKKÄÄJÄ
PALKITAAN

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

Pirkanmaan Sotaveteraa-
nipiiri piti vuosikokouk-
sensa Orivedellä 21.3. Uu-
deksi puheenjohtajaksi 
valittiin piirihallituksen jä-
sen, Lempäälän Sotavete-
raanien varapuheenjohtaja 
ja Pirkanmaan piirin perin-
neyhdyshenkilö Pasi Alho 
Tampereelta.

Pasi on laskentapäällikkö-
nä työskennellyt 72-vuotias 
reservin kapteeni. Hän on 
ollut Lempäälän Reserviup-
seerikerhon jäsen vuodesta 
1972 lähtien. Kerhossa hän 
on toiminut puheenjohta-
jana, varapuheenjohtajana, 
sihteerinä tai hallituksen 
jäsenenä lähes koko tämän 
ajan (osallistunut muun 
muassa 35 kertaa jouluaaton 
kunniavartioon).

Alho on toiminut Pirkan-
maan Reserviupseeripiirin 
puheenjohtajana ja Suomen 

Pirkanmaan 
Sotaveteraanipiirille 
uusi puheenjohtaja

Reserviupseeriliiton liitto-
hallituksen jäsenenä sekä 
liittovaltuuston varajäsene-
nä.

Veteraanitoiminnan osalta 
Alho on Sotiemme 1939–45 
Perinneyhdistyksen puheen-
johtajana ollessaan järjestä-
nyt talvisodan päättymisen 
muistopäivän seppeleen-
lasku- ja kirkkotapahtumia 
sekä YH-39 maanpuolus-
tusjuhlia useana vuonna. 
Hän on ollut järjestämässä 
muutama vuosi sitten So-
taveteraanien Läntisen Suo-
men kirkkopäivätapahtu-
man Pirkka-hallissa (2200 
henkeä) ja vastasi viime 
kesän Sotaveteraaniliiton 
liittopäivien tapahtumien 
yleisjärjestelyistä Pirkka-
hallissa (1800 henkeä). Li-
säksi hän on toiminut lu-
kuisissa muissa vastuullisissa 
tehtävissä eri järjestöissä.

uutisia!uutisia!
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MPK jätti jäähyväiset Hallille

Puolustusvoimien varuskuntiin kuuluva Ilmavoimien Teknillinen 
Koulu Jämsässä lakkautetaan vuoden 2013 lopussa. MPK:n Kotu-
yksiköt 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 puoles-
ta, jatkossa ei ole tietoa järjes-
tetäänkö vastaavaa harjoitus-
ta enää ja jos järjestetään niin 
missä, ehkä Tikkakoskella tai 
Satakunnan lennostossa, mut-
ta mitään suunnitelmia ei vielä 
ole, kertoi harjoituksen johtaja 
koulutuspäällikkö Harri Lahti.

Kevät-Halli-
harjoitus

Pirkanmaan kotu-yksikön kurs-
seja oli 6, Koordinointi kurssi 
perusti tilannekeskuksen, joka Enni Luoma ampumassa Ekoaseella.

  1:25000 kartta tuli myös tutuksi lukiolaisille.

oli harjoituksen johtajan apu-
na harjoitusta toimeenpantaessa, 
kurssilaisten vastaanottaminen 
ja kurssien tilannetietojen ke-
rääminen. Kurssinjohtajan toi-
mi Jukka Tuomaala. Huollon 
kurssi vastasi varusteiden jaosta 
ja muonan toimittamisesta tar-
vittaessa koulutuspaikoille. Maa-
kuntakomppanian peruskurssi 2 
kertasi taistelua rakennetulla alu-
eella, Viestikurssi harjoitteli vies-
tivälineiden käyttöä, lisäksi oli lu-
kion turvakurssi ja Lylyinen. 

Keski-Suomen kotu-yksikön 
kursseja oli 5, Patrian VAP-
henkilöstön maastokurssi, Pe-
rustamiskurssi, Ammunnan ja 
ammunnan johtamisen perus-
kurssi, LKP-upseerikurssi ja 
Intti tutuksi naisille.

Harjoitukseen osallistui 320 
henkeä, joista 250 henkeä oli 
perjantaista sunnuntaihin. Nai-
sia harjoitukseen osallistui noin 
47 henkeä.

Lylyisessä
17 partiota

Lylyinen sotilastaitokilpailu 
on Länsi-Suomen Sotilaslää-

nin kilpailu, jonka toteutti 
MPK puolustusvoimien ti-
laamana koulutuksena lau-
antaina 27.4.2013. Majuri 
Veli Rajala toimi vapaaehtoi-
sen harjoituksen johtajana ja 
MPK:n Pirkanmaan Koulu-
tus- ja tukiyksikön päällikkö 
Ilkka Tilli suunnitteli ja johti 
kilpailun.

Harjoitukseen osallistui 17 
partiota, yhteen partioon kuu-
lui 3 henkilöä. Osallistujat olivat 
Länsi-Suomen Sotilasläänin alu-
eelta. Kilpailurasteja olivat mm. 
suunnistus, ammunta, tulenjoh-
to, viesti, tunnistaminen pionee-
ri, johtaminen ja taktiset merkit. 

Lukion 
turvakurssi

Lukion turvakurssille osallistui 
37 lukiolaista. Kurssinjohtajana 
toimi Mikko Turunen.

Lukiolaiset majoittuivat 
maastossa puolijoukkue- tai 
sissiteltassa. Viikonlopun aika-
na suunnistettiin ja harjoitel-
tiin maastossa liikkumista, tu-
tustuttiin sotilaskoulutukseen, 
viestivälineisiin ja eri lentoko-
neisiin. Ilman muuta mielen-
kiintoisin oli esterata, joka saa-
vutti suuren suosion.

Klassillisen lukion 2.lk:n op-
pilas Enni Luoma kertoi aja-
tuksiaan kurssista.

- Tämä on kolmas kertani 
täällä Hallissa Lukion turva-
kurssilla. Teltan pystytys ta-
pahtui nopeasti, koska minulla 
oli jo aikaisempaa kokemus-
ta ja näin ollen pystyin autta-

Museovieraalle on tarjolla läpi-
leikkaus Suomen sotahistorias-
ta hakkapeliitoista nykypäivään. 
Näyttely tarjoaa kuvien, tekstien, 
esineiden ja multimedioiden 
avulla läpileikkauksen Suomen 

Hakkapeliitoista rauhanturvaajiin –
Sotamuseon väliaikainen 
perusnäyttely avattu

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

SOTAMUSEON 
KOHTEET
Juhlapyhien osalta tarkista 
aukioloajat Sotamuseon netti-
sivuilta: 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

maan myös muita kurssilai-
sia. Kipinävuorossa olin viime 
yönä klo. 00.00 – 00.45 ja 
aamu kuudelta oli herätys.  
Sen jälkeen tavarat laitettiin 
järjestykseen ja mentiin aamu-
palalle. Seuraavana oli vuoros-
sa Hornetteihin tutustuminen 
sekä Maakuntakomppanian 
harjoituksen seuraaminen. Fii-
likset ovat huikeat, odotin täl-
tä kurssilta lisää vastuuta ja 
sain sitä, tulen varmasti vielä 
uudestaan kurssille, missä se 
sitten järjestetäänkään. Olen 
myös hakeutumassa varus-
miespalvelukseen Panssaripri-
kaatiin Helsingin Ilmatorjunta 
Rykmenttiin.

Harjoitus
sai kiitosta

Jäähyväisistä huolimatta har-
joitus toteutettiin reippain 
mielin ja hyvällä otteella ker-
toi Pirkanmaan Koulutus- ja 
tukiyksikön päällikkö Ilkka 
Tilli.

- Kurssilaiset olivat tyytyväi-
siä harjoituksen antiin ja kiitos 
kuuluu jälleen vapaaehtoisille 
toimijoillemme sekä Puolustus-
voimille saamastamme tuesta, 
unohtamatta varuskuntaravin-
tola Turpiinia ja sotilaskotia. 
Tämä sivu käännettiin tämän 
harjoituksen osalta ja uusi au-
kaistaan vuonna 2014, Tilli to-
teaa.

  Anne Seulanto
koulutussihteeri

Hämeen maanpuolustuspiiri

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

miin. Tiedon syvyyttä voi laa-
jentaa tutustumalla esimerkiksi 
multimedioihin tai syventäviin 
teemateksteihin. Tarkoituksena 
on saada kävijälle lyhyt yleiskä-
sitys Suomen menneisyydestä ja 
sen käymistä sodista sekä täyden-
tää ja syventää jo aikaisemmin 
hankittua tietoutta.

Menneisyyttä esineitten 
kautta

Aidot esineet ovat suurelle osal-
le vierailijoista syy tulla muse-
oon. Esimerkiksi British Mu-
seumissa vierailun tärkein syy 
voi olla nähdä Magna Carta. 
Teksteihin tutustuminen saat-
taa jäädä tuossa massiivisessa 
museossa vähemmälle. Sota-
museon näyttelytilat eivät luon-
nollisesti ole yhtä massiiviset 
kuin British Museumilla, mut-
ta mielenkiintoisia esineitä on 
silti runsaasti esillä. Yksittäisenä 
nostona voidaan ottaa neuvos-
toliittolaisen puoluepoliitikon 
Sergei Kirovin pronssipatsaan 
pää. Patsas räjäytettiin Itä-Kar-
jalassa 1943, kun pronssia tar-
vittiin suomalaisten kenraalien 

rintapysteihin. Räjäytys toteu-
tettiin siten, että pää säilyi eh-
jänä, ja taiteilija Sakari Tohkan 
pronssisia rintapystejä on nyt 
museossa Kirovin pään yhtey-
dessä näytteillä. Esineen tarina 
kuvaa hyvin sodan aikana teh-
täviä ratkaisuja – vihollisen tai-
teella ei paljon arvoa annettu. 
Merkittävien esineiden lista on 
pitkä sisältäen materiaalia kai-
kista merkittävistä käännekoh-
dista Suomen sotahistoriassa.

Koko Maanpuolustuskorkea-
koulu näyttelyä tekemässä

Tämänkaltaista suurta näyt-
telyä tehtäessä on siihen luon-
nollisesti sidottu koko Sota-
museon henkilöstö useamman 
kuukauden ajaksi. Sotamuseon 
kaikki muut toiminnot elivät 
hiljaiseloa, kun näyttelyä teh-
tiin. Maaliin kuitenkin lopulta 
päästiin. Tärkeänä apuna ovat 
olleet myös MPKK:n muut yk-
siköt. 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 tu-
tustua Sotamuseon kokoelmien 
helmiin – tilaisuus kannattaa 
siis käyttää hyväkseen. Erityi-
sesti Puolustusvoimien henkilö-
kunnan kannattaa muistaa, että 
henkilökortilla pääsee ilmaisek-
si näyttelyyn seurueen kanssa. 
Myös opastukset ovat ennak-
koon varattuna ilmaisia.

  FM Lauri Haavisto
suunnittelija, Sotamuseo 
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Perinneaseiden SM kilpailut 
ammuttiin 25-26.5 Lahdessa 
Hälvälän radalla.

Osallistujia oli tänä vuon-
na ilmoittautunut yli 190kpl 
ja kymmeniä halukkaita oli 
jäänyt kisojen ulkopuolelle-
kin paikkojen loputtua kesken 
jo ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Ammuttavia laje-
ja oli 3 kiväärillä ja 2 pistoolil-
la. Perinneammunnan suosio 
näyttää olevan vahvassa nou-
sussa.

Pirkanmaan pienehkö ryh-
mä (2 joukkuetta per laji) 
pärjäsi varsin hyvin, Etelä-
Pohjanmaalaisia oli kisoihin 
ilmoittautunut 35 ja parista 
muustakin piiristä oltiin liik-
keellä 25 hengen voimin. 

Naiskilpailijoitakin oli uskal-
tautunut mukaan jo 4. D-sar-
jan kisa olikin varsin tasainen 
ja huomioksi että lähes puolet 
miehistä jäi jälkeen tuloksissa! 

Tulostaso kisoissa oli korkea 
sillä useampia Suomen ennätyk-
siä ammuttiin kisojen aikana.

Yksi kaikkien aikojen tasai-
simmista ja kovatasoisimmis-
ta kilpailuista oli perinneki-
väärin 3 asennon H -sarjan 
joukkuekilpailu. 3 Joukkuet-
ta pääsi 1 pisteen sisälle (120 
laukausta per joukkue). Ete-
lä-Karjala hävisi Pirkanmaalle 
yhdellä napakympillä ja Ete-
lä-Pohjanmaa voitti edelliset 
1 pisteellä. Kaikki 3 joukkue 
tulosta olivat yli 10 pistet-
tä parempia kuin edellinen 
joukkue SE.

Kiväärin 3-asento ja kenttä 
olivat tällä kertaa Pirkanmaan 
vahvin puoli, esim. 3 asennos-
sa 10 parhaan joukossa 5 Pir-
kanmaalaista. Samaten ken-
tässä 10 parhaan joukossa 3 
Pirkanmaalla.

Joukkuemitaleja tuli Pirkan-
maalle 4 lajista: 3 hopeaa ja 1 
pronssi.

Ja henkilökohtaisia mitale-
ja 5kpl: 3 kultaa, 1 hopea, 1 
pronssi.

  Mika Salovaara

Perinneaseiden 
SM kilpailut Lahdessa

Kivääri 300m 30lks makuu
Sarja H: 
7. Hautamäki Juha 254
Sarja D 
1. Salovaara Pilvi 219
Joukkue H
3. Hautamäki, Salovaara M, Niit-
tymies, 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, Salo-
vaara 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, Hauta-
mäki J, Salovaara P.

Pistooli koulu 25m 30lks
Sarja H
1.S eppälä 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.

10 parhaan joukkoon sijoittuneet 
Pirkanmaan edustajien suoritukset:

Lylyinen sotilastaitokilpailu 
on partioiden välinen nimen-
sä mukaisesti sotilaallisia taitoja 
mittaava kilpailu. Pirkanmaan 
Aluetoimiston tilaama vuosittai-
nen kilpailu järjestettiin MPK:n 
Kevät Halli kurssitapahtuma-
ryppään yhteydessä huhtikuun 
lopussa Hallin varuskunnan 
maastossa. Järjestyksessään 20. 
kilpailuun osallistui 17 partio-
ta Länsi-Suomen Sotilaslää-
nin alueelta. Sarjoja oli kaksi, 
eli sotilasalueille ja maakunta-
komppanioille oli oma sarjansa. 
Käytännön järjestelyistä vastasi 
Pirkanmaan KOTU yksikkö ja 
kilpailun johtajana toimi kou-
lutus- ja tukiyksikön päällikkö 
Ilkka Tilli. Kilpailun toimi-
henkilöinä olivat Pirkanmaan 
KOTU:n kouluttajat.

Kilpailu sisälsi pikataipaleen, 
ammunnan ja suunnistuksen. 
Suunnistusrasteilla oli seitsemän 
tehtävää. Tehtävärasteilla parti-
oiden osaamista punnittiin mm. 
johtamisessa, tulenjohdossa ja 
viestityksessä. Kilpailua suunni-
teltaessa oli erityisesti kiinnitetty 
huomiota monipuolisiin ja edel-
lisistä kilpailuista poikkeaviin 
rastitehtäviin. Osa tehtävistä oli 
haastaviakin mutta osallistujien 

Sotilastaitokilpailu 
Lylyinen 20. kerran

saama välitön palaute toimi sa-
malla myös osaamista lisäävänä 
tekijänä. 

Osallistujat pitivät kilpailua 
onnistuneena ja erityistä kiitosta 

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

saivat sujuvat järjestelyt sekä ta-
pahtumassa vallinnut positiivi-
nen henki ja hyvä fi ilis. 

  Raimo Ojala

KIERROS
Jääkärien, Mannerheim-ristin ritarien ja 

olympiavoittajien haudoilla
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

uutisia!uutisia!

Seuraavat maanpuolustusmes-
sut järjestetään 3. – 6.9.2015 
Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksessa. Aiemmin Tur-
vallisuus ja Puolustus -mes-
suina tunnettu tapahtuma saa 
nimekseen Kokonaisturvalli-
suus 2015. Messut esittelevät 
kokonaisturvallisuuden eri 
osa-alueita kansalaisille, järjes-
töille, elinkeinoelämälle ja vi-
ranomaisille.

Ensimmäiset maanpuolus-
tusmessut järjestettiin Hel-
singissä vuonna 1992. Maan-
puolustusmessut on pidetty 
viime vuosina Lahdessa. Tam-
pereella vastaava tapahtuma 

Maanpuolustusmessut pidetään Tampereella

on toteutettu edellisen kerran 
nimellä Puolustus ja Turvalli-
suus 2005.

Turvallisuuskomitea päätti 
huhtikuussa aloittaa seuraavi-
en maanpuolustusmessujen val-
mistelut ja messutoimikunnan 
puheenjohtajaksi komitea kut-
sui teollisuusneuvos Erkko Ka-
janderin.

Tuleva suurnäyttely tarjoaa 
kattavan läpileikkauksen suo-
malaisesta kokonaisturvallisuu-
desta ja sen toimijoista Mes-
sujen kohderyhmiä ovat suuri 
yleisö ja alan ammattilaiset.

On erittäin hienoa, että saam-
me toteuttaa Kokonaisturval-

lisuus 2015 -messut Tam-
pereella. Olemme varanneet 
tapahtuman käyttöön tässä 
vaiheessa kaikki Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksen 
tilat, joten tavoitteenamme on 
järjestää todella suuri maan-
puolustusmessutapahtuma 
niin alan ammattilaisille kuin 
myös suurelle messuyleisölle. 
Tänä syksynä valmistuva E-
halli on suunniteltu erityisesti 
tapahtumakäyttöön, 

joten myös uudet tilat an-
tavat lisää mahdollisuuksia 
ideoida vuoden 2015 Koko-
naisturvallisuus-messujen si-
sältöä. Tampereella nähdään 
parin vuoden päästä moni-
puoliset ja näyttävät maan-
puolustusmessut, kertoo 
toimitusjohtaja Hannu Vä-
hätalo Tampereen Messut 
Oy:stä.

Kokonaisturvallisuus 2015 
on näyttävä suurtapahtuma

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.

VAPEPA-INFO ELI TEEMAILTA
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.
Kaikki Vapepasta kiinnostuneet tervetuloa!

Illan aikana katsotaan myös Vapepan maastoetsintä-
video sekä SAR-video.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi
www.vapepa.fi, www.vapepatampere.fi
www.cs.tut.fi/~tensu/pepa-tultap.html
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Maanpuolustusnaisten Pirkan-
maan piirin vuoro oli järjestää 
perinteiset kolmen piirin väliset 
ampumakilpailut. Kisat pidettiin 
6. huhtikuuta Sastamalan Kiikas-
sa Vammalan seudun Maanpuo-
lustusnaisten toimiessa järjestäjä-
nä ja Äetsän Reserviläiset hoitivat 
ammunnan järjestelyt.

Etelä-Hämeen, Päijät-Hä-
meen ja Pirkanmaan piirien ak-
tiivit naiset yhdessä reserviläisten 
talkooväen kanssa saivat aikaan 
iloisen tunnelman ja kisamielen. 
Kilpailijoita oli 15 ja talkoovä-
keä lähes saman verran. Päivän 
päälaji oli reserviläiskivääriam-
munta 10 ls ja Päijät-Hämeen 
joukkue parhaan tuloksen myö-
tä upean kiertopalkinnon jäl-
leen vuodeksi haltuunsa. Pir-
kanmaan joukkueessa ampuivat 
Marja Hirvonen, Riikka Mik-
kolainen ja Marja Rauhala. 
Kenenkään aika ei käynyt pit-
käksi sillä oheistapahtumana kil-
pailtiin kiväärin lippaantäytön 
nopeudesta ja kaikki saivat ko-
keilla Ekoaseella ammuntaa. 

  Marja Koukku

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

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.

Kiikassa kisattiin parhaan 
ampujan ja lipastajan tittelistä

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.

Tuloksia

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.

TamRU:n aktivoimia ja kokoa-
mia ns. yhteispartioita oli muka-
na Heinälammin laavun maas-
toissa 10.-11.5.-13 Lavajärven 
Reserviläiset ry:n järjestämässä 
Kevätyön Koukkaus-jotokses-
sa  4:ssä eri partiossa yhteensä 
10 henkilöä: (vasemmalta) Jus-
si Vikainen, Janne Kauhanen, 
Taru Savolainen, Petteri Matti-
la, Vesa Valkama (edessä), Miia 
Kivilä, Janne Jylhä, Jarmo Koli 
ja Elisa Suutari (kuvasta puut-
tuu Sami Liski). Tosi mukavaa 
oli jotostella yhdessä porukalla 
Ylöjärven-Hämeenkyrön alu-
een maastoissa, ja sääkin suo-
si 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 pir-
kanmaalainen voi ilmoittautua 
mukaan TamRU:n ns. yhteis-
partioihin, ovat valtakunnalli-
nen Pioneeri- ja Suojelu-jo-
tos 27.-28.7. Keuruulla sekä 
ResUL:n iso valtakunnalli-
nen Syys-jotos 20.-22.9. Van-
taalla. Kaikkiin yhteyshenkilö-
nä on Petteri Mattila (040 54 
33 330 tai hjavmattila@kolum-
bus.fi )

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule 
Sinäkin mukaan rentoon ja rei-
luun porukkaan; ikään, suku-
puoleen tai sotilaskoulutukseen/-
arvoon katsomatta mukaan 
kaikenlaiseen yhteiseen maasto-
toimintaan!    

 
  Petteri Mattila

TamRU

Kuva: Jarmo Koli.

MNL Pirkanmaan piirin vuo-
tuinen 14. toukokuuta järjestet-
ty Lotan päivän retki suuntau-
tui tällä kertaa Ylöjärvelle. Ensin 

Lotan päivän retkellä 
Niskavuoren maisemissa

tutustuimme Puolus-
tusvoimien Teknilli-
sen Tutkimuskeskuksen 
Ylöjärven yksikköön 
Lakialassa. Siellä Tut-
kimuskeskuksen toi-
mintaa meille esitteli 
everstiluutnantti Pert-
ti Yrjölä. Tutkimus-
keskukselta retkeläiset 
suunnistivat Vikelän 

myllylle ja Heikkilän tilalle Kul-
jun niemeen, Näsijärven Koljon-
selän rannalle, jossa tuulee aina.

Matkan aikana Juhani Vahto-

kari esitteli meille Ylöjärveä sekä 
kertoi tarinoita menneiltä ajoilta. 
Pysähdyimme myös ”Niskavuo-
ren” pihaan eli Toikkosen tilalle, 
jossa viimeisin Niskavuori eloku-
va on kuvattu. 

Vikelän harakkamallinen tuu-
limylly vuodelta 1838 Taival-
pohjassa, Kuljun niemellä on ai-
nutlaatuinen koko Pirkanmaalla. 
Huomattavaa on, että mylly on 
yhä edelleen toimintakunnossa. 
Samalla nimellä sijaitsee myös 
Heikkilän tila, jonka yli satavuo-
tiaassa pirtissä nautimme iltapa-
lan. Tutkimuksissa on todettu, 
että osa päärakennuksen hirsistä 
on peräisin 1600-luvulla kasvun-
sa alakaneista puisto. Tuvan koko 
on 100 neliömetriä. Pirttiin on 
myös saatu aikaiseksi pienimuo-
toinen museo, jossa oli paljonkin 
tutkittavaa – osa oli tuttuja esitei-
tä nuoruudestamme, osa sitäkin 
vanhempia.

  Marja Hirvonen

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA

SYYSKUU 2013

10.09.
TAMRUn seniorien saunapäivä Siivikkalan majalla tiistaina 10.9.2013 klo 12 
alkaen, ohjelmassa keittolounas, seniorien vuosikokous, yhteislaulua ja sauno-
mista. Myös puolisot tervetulleita. Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 3.9.2013 
mennessä seniorien kirjurille Jorma Hautalalle, puh. 040 767 2301 tai sähköpos-
tilla: 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 reserviläi-
sille ’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

TamRU:n aktivoimia 
”yhteispartioita”
Kevätyön Koukkauksessa 2013
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Aluksi pysähdyttiin katsomaan 
Antti Favénin maalaamaa Emil 
Aaltosen muotokuvaa, jonka 
luona museonjohtaja Törmä 
kertoi Emil Aaltosen elämän-
vaiheista. Samassa tilassa oli 
Favénin maalaamat seitsemän 
upseerien muotokuvaa Vapa-
ussodan ajalta. Isossa salissa oli 
useita Ferdinand von Wrightin 
luontoaiheisia tauluja ja ruoka-
salissa mm. Favénin maalaama 
Aaltosen Elsa-tyttären muoto-
kuva. Sisääntuloaulassa katso-
jia tervehtii Hugo Simbergin 
maalaus ”Lammastyttö”.

Taidekokoelman jälkeen siir-
ryttiin yläkertaan, jonne on pys-
tytetty alussa mainittu näytte-
ly ”Aurat aseiksi - aseet auroiksi”.  
Ehkä tärkein sotatarviketehdas 
oli Lokomon konepaja, jonka al-
kuperäinen tuotanto - veturit ja 

TAMRUn seniorit 
Emil Aaltosen museossa

KUVAT: JORMA HAUTALA JA  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 sotakorva-
ustuotteita ja vasta 1950-luvulla 
päästiin taas valmistamaan sivii-
lituotteita, kuten vetureita, murs-
kaimia sekä maanrakennus- ja 
metsäkoneita. 

Nahkatehdas teki luonnol-
lisesti jalkineita armeijalle ja 
pienempiäkin tuotteita, ku-
ten kenttäpullojen suojakuo-
ria. Sarviksen muovitehdas teki 
mm. nappeja armeijan vaattei-
siin. Aaltosen omistama Tek-
nika-pesula toimi Sarviksen ti-
loissa ja pesi huomattavan osan 
armeijan vaatteista. Museossa 

voi myös kuunnella Aaltosen 
vävyn vuorineuvos Lauri J Ki-
vekkään nauhoitettua kerto-
musta Sarviksen tehtaan pom-
mituksesta.

Käynnin lopuksi katsoimme 
fi lmiesityksen Emil Aaltosen 
elämästä sekä puolustusvoimi-
en uutiskatsauksen vuodelta 
1942, jossa marsalkka Manner-
heim jakoi Vapaudenristin an-
siomitaleja tamperelaisen sota-
tarviketeollisuuden johdolle ja 
työntekijöille. Seniorit näytti-
vät olevan tyytyväisiä vierailuun 
ja museonjohtajaa kiiteltiin 
mielenkiintoisesta opastukses-
ta. Museokäynnin jälkeen useat 
suuntasivat kulkunsa munkki-
kahveille Pyynikin näkötornin 
kahvilaan.

  Ilkka Mäntyvaara

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

TAMRUn seniorit vierailivat keskiviikko-
na 17.4.2013 Emil Aaltosen museossa 
Pyynikillä, jossa oli juuri alkanut uusi 
näyttely ”Aurat aseiksi - aseet auroiksi” - 
sota-aikojen toiminta Emil Aaltosen teol-
lisuuslaitoksissa. 

Mukana oli 27 senioria ja avecia ja näyt-
telyitä esitteli museonjohtaja Mika Tör-
mä. Pyynikinlinna oli vuorineuvos Emil 
Aaltosen ja hänen jälkeläistensä pitkäai-
kainen koti, jossa on myös hänen laaja 
taidekokoelmansa. 

Sota yhdistää ja erottaa – kiite-
tyn historioitsijan tositarinoita 
sodan keskeltä

Sotavuodet ovat täynnä 
hämmästyttäviä sattumia, mie-
leenpainuvia rakkaustarinoita 
ja poikkeuksellisia ihmiskoh-
taloita, joita ansioitunut his-
torioitsija Mikko Porvali on 
koonnut Rautasormus-kirjaan. 
Lukemattomat suhteet särkyi-
vät sotavuosien mullistuksissa, 

mutta lukemattomia myös 
syntyi. Rakkauden lisäksi 
Rautasormus kertoo ystävyy-
destä, kiintymyksestä, per-
hesuhteista ja kiitollisuudes-
ta tarinoita, jotka ansaitsevat 
tulla kerrotuksi, vaikka ne 
yleensä historiankirjoissa ohi-
tetaankin.

OTM Mikko Porvali on 
työskennellyt poliisivoimissa 
sekä puolustusvoimissa. 

Atena Kustannus Oy
ISBN 9789517968904
200 sivua
Saatavilla myös sähkökirjana

Kesälukemista :

Rautasormus – 
Rakkaustarinoita sotavuosilta

Seniorit ja avecit ryhmäkuvassa, edessä polvistuu museonjohtaja Mika Törmä. Kuva: Jorma Hautala.

Pirkanmaan reserviläispiiri 5.6.2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 joista 
uusia

Siuron seudun reserviläiset ry 6 5 5 4 4 4 4 4 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 reservinaliupseerit-
reserviläiset 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

Vuoden 2013 jäsenkehitys 
noudattaa viime vuoden tasoa 
ja uusia jäseniä on saatu reser-
viläistoimintaan mukaan jo 
toistasataa tänä vuonna. Tau-
lukossa järjestys on esitetty ver-
rattuna vuoteen 2012. 

Suomen suurimpana piiri-
nä olemme suunnannäyttäjänä 
muille. Kevään jäsenhankin-

taan keskittynyt piirin seminaa-
ri tuo toivottavasti lisäpontta 
jäsenhankintaan. 

Kesä on kasvun aikaa, joten 
tsemppiä! Kannattaa muistaa 
erittäin hyvät palkinnot niin 
henkilökohtaisella kuin yhdis-
tystasollakin.

  Jussi Mäkitalo,Virrat

Reserviläispiirin 
jäsenmäärä jälleen yli 4.000

Satakunnan Lennoston kotiuttamistilaisuudessa Veijo Niemi ja Janne Reinola luovut-
tivat 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.

  Satakunnan Lennoston kotiuttamis-
tilaisuudessa 20.6.palkittiin Maanpuo-
lustusnaisten liiton kunniakirjalla ja ma-
glite-lampulla akaalainen lentosotamies 
Kaisa Pentti. Kaisa toimi uran uurtajana 
miesvoittoisella kuljetustoimialalla. Pal-
kinnon luovutti MNL Pirkanmaan piirin 
puheenjohtaja Marja Hirvonen. 
Kuva: Janne Reinola.
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1) Mikä ampumaharjoitus pidettiin toukokuussa Rovajärven ampuma-
 alueella?
2) Milloin vietetään merivoimiemme vuosipäivää?
3) Kuka toimii Libanonissa suomalaisen kriisinhallintajoukon 
 komentajana?
4) Missä kaupungissa tulee sijaitsemaan vuoden 2015 alussa toimin-
 tansa 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?

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä 
laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Nuorten toiminnallinen 
vierailu Porin Prikaatiin
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolus-
tuksen toimikunta järjesti varuskuntavierailun Porin 
Prikaatiin Säkylään 15.5. prikaatin koululaisvierailu-
päivänä. Vierailu oli tarkoitettu lähinnä toimikunnan 
viimesyksyiseen turvallisuuspoliittiseen tietokilpailuun 
osallistuneille lukiolaisille.

Vierailuun osallistui yhteen-
sä 48 henkilöä. Lukiolaisten ja 
toimikuntalaisten lisäksi mat-
kaan oli lähtenyt kolme reh-
toria, kolme opettajaa, neljä 
rotarien vaihto-oppilasta sekä 
Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piirin puheenjoh-
taja Marja Hirvonen ja syksyn 
tietokilpailun suojelija, Pirkan-
maan Aluetoimiston päällikkö 
komentaja Matti Eskola.

Matka kohti Säkylää alkoi 
Tampereen keskustorilta kel-
lo kahdeksan. Matkan aikana 
komentaja Matti Eskola kertoi 
Porin Prikaatista ja varusmies-
palveluksesta. Seurueemme oli 
perillä Porin Prikaatissa ennen 
kymmentä Vierailun ohjelma 
alkoi auditoriossa kaikille vie-
raileville opiskelijaryhmille yh-
teisellä Porin Prikaatin lyhyellä 
esittelyllä, jonka piti vierailus-
ta vastuussa olleen 1. Jääkäri-
komppanian päällikkö kap-
teeni Kai Uitto. Komppanian 
varusmiehet saavat koulutuk-
sen vaativiin kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin. Pri-
kaatin esittelyn jälkeen vierai-
lijat jaettiin neljään osastoon, 
joissa kierrettiin päivän mit-
taan neljä noin 45 minuutin 
ohjelman sisältänyttä esittely-
rastia. Esittelijöinä rasteilla toi-
mivat upseerikokelaat ja ryh-
mänjohtajat.

Osastomme ensimmäinen 
rastin aiheena oli tutustuminen 
ajoneuvokalustoon ja maas-
toajo kuljetuspanssariajoneu-

voilla. Modernien ajoneuvojen 
kyydistä siirryttiin seuraavalle 
rastille Porilaismuseoon, jos-
sa tutustuttiin Porin Prikaatin 
ja suomalaisen sotaväen histo-
riaan monipuolisen esineistön 
sekä mielenkiintoisten doku-
menttien ja valokuvien avul-
la. Puoliltapäivin osastom-
me nautti varuskuntaravintola 
Rumpalipojassa lounaan, jon-
ka pääruokana oli Burgundin 
lihapata ja jälkiruokana jääte-
lö. Tälläkin kertaa piti erittäin 
hyvin paikkansa vanha sanonta, 
että ruoka oli hyvää ja sitä oli 
riittävästi.

Koulutus herätti 
runsaasti kysymyksiä

Iltapäivän ensimmäisellä rastil-
la saimme aluksi kuulla upsee-
rikokelaan kertomana 1. Jää-
kärikomppanian varusmiesten 
koko koulutusajan rakenteesta 
sekä viikko- ja päiväpalvelusoh-
jelmasta. Komppanian varus-
miehet valitaan pääsykokeilla ja 
kaikki saavat vähintään aliup-
seerikoulutuksen palvelusajan 
ollessa 12 kuukautta. Komp-
panian varusmiehet olivat as-
tuneet palvelukseen viime hei-
näkuussa. Varusmiesvahvuus 
oli vierailun aikaan 181, joista 
yksi oli nainen. Vaativan koulu-
tuksen esittely sai kuulijat teke-
mään paljon kysymyksiä, joihin 
saimme kokemuksen tuomalla 
varmuudella esitetyt vastauk-
set. Kysymystulva jatkui komp-

panian majoitustupiin tutus-
tuttaessa. 

Viimeisenä rastina oli taisteli-
jan varustukseen ja aseistukseen 
tutustuminen komppanian au-
rinkoisella takapihalla. Esittelijöi-
tä oli useita ja esittelymateriaalia 
oli runsaasti, joten lukiolaiset ja 
me varttuneemmatkin pääsim-
me todella hyvin kokeilemaan 
kansainvälisten tehtävien vaati-
mustason täyttävää monipuolista 
aseistusta ja varustusta. 

Kapteeni Uiton auditoriossa 
pitämään lyhyen loppuyhteen-
vedon jälkeen osastomme siirtyi 
munkkikahveille sotilaskotiin. 
Paluumatkalle päästiin suunni-
tellusti iltapäivällä ennen kel-
lo neljää. Paluumatkan aikana 
ohjelmassa oli komentaja Mat-
ti Eskolan pitämä tietokilpai-
lu päivän aikana kuulluista ja 
nähdyistä ja vähän muistakin 
maanpuolustusasioista. Moni-
valintakysymyksiä oli 13 kap-
paletta ja vastaukset merkittiin 
kätevästi veikkauskupongeille.

Paluumatkalla osallistujilta 
kerätty palaute vierailusta oli 
erittäin positiivista. Päivän oh-
jelmaa pidettiin mielenkiintoi-
sena ja opettavaisena. Erityisen 
myönteisen vaikutuksen lu-
kiolaisiin olivat tehneet rasteil-
la esittelijöinä toimineet ko-
kelaat ja ryhmänjohtajat, joita 
pidettiin hyvin asiantuntevina 
ja aikuisen asenteen omaavina. 
Hyvinä asioina pidettiin myös 
esittelykelmujen vähäisyyttä ja 
mahdollisuutta kokeilla aseita 
ja varusesineitä. 

Henkisen maanpuolustuk-
sen toimikunta on järjestänyt 
kolmena keväänä peräkkäin lu-
kiolaisten varuskuntavierailun. 
Onnistuneiden vierailujen ket-
ju innostaa toimikuntaa jatka-
maan vierailujen järjestämistä 
myös tulevina vuosina.

  Leo Ukkonen

Toimintaa yhdistyksissä!

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 sotilastaito-
 kilpailu, Utti.

  Kansallisena veteraanipäivä-
nä 27.4.2013 Tampereen reser-
viläisnaiset 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 kehi-
tysnäkymistä sekä esitteli Horhet -kalustoa. Sotilaskodissa juotiin yhdistyksen tarjo-
amat munkkikahvit. Kuva: Raimo Ojala.

  Ylöjärven perinteisillä ke-
vätmarkkinoilla reserviläisillä oli 
jälleen oma osastonsa. Laser-
ammunta kiinnosti vallankin 
pikkupoikia kovasti. Taustalla 
reserviupseerien puheenjohtaja, 
ltn Antti Mikkonen katsoo silmä 
tarkkana, että kaikki menee 
kuten pitääkin. Kuva: Juhani 
Vahtokari.

Vierailijat ryhmäkuvassa. Kuva : Puolustusvoimat

PIIRITOIMISTO LOMALLA HEINÄKUUSSA
Pirkanmaan Reservipiirien toiminnanjohtaja Päivi 
Huotari lomailee 1.- 31.7.2013. Kiireellisissä toimisto-
asioissa 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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Teema- ja kirkkoilta Ylöjärvellä 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 työ-
tehtävistä Pohjois-Koreassa
Klo 19.15
Fyysikko Markku Kettunen: Säteilyn lentomittaukset
Klo 20.00
Iltahartaus Ylöjärven kirkossa, 
kirkkoherra Kimmo ReinikainenTilaisuuden järjestää 

Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta yhdessä Ylöjärven seurakunnan 
ja Ylöjärven Maanpuolustusnaisten kanssa.
Kuljetustarpeista pyydetään ottamaan yhteyttä henkisen maanpuolustuksen toimikunnan puheen-
johtajaan Leo Ukkoseen, puh. 040 503 2350 tai e-mail: leo.ukkonen@jippii.fi 

Avoimen juhlaseminaarin aika-
na kuultiin tervehdysten lisäksi 
mielenkiintoisia esityksiä Suo-
men naisten roolista sodissam-
me ja maan jälleenrakennuksen 
aikana. Lotta Svärd -järjestön 
toimintaa ja merkitystä valo-
tettiin laajasti. Järjestöneuvos 
Pirkko-Liisa Ollila totesikin 
omassa esityksessään, että Lotta 
Svärd -järjestö kasvatti suoma-
laisia naisia neljännesvuosisa-
dan ajan ja vastaavanlaista näin 
laajaa ja kaikille avointa naisjär-
jestöä ei ole aiemmin ollut eikä 
todennäköisesti koskaan tule 
enää olemaan. 

Pirkko-Liisa Ollila toi omas-
sa esityksessään esiin naisten 
ja perheen roolin tämän päi-
vän 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 %.  Nais-
ten raiskausta käytetään aseena 
sodissa edelleen ympäri maa-
ilmaa. Viime vuosikymmenen 
aikana sotaselkkauksien yhtey-
dessä on raiskattu noin 70 nais-
ta joka päivä, totesi Ollila. 

Arkipäivän sankarit 
auttavat ja tukevat 

Esityksessään FT Seija-Leena 
Nevala-Nurmi sanoi sankaruut-
ta löytyvän meidän kakkien elä-
mästä. Suomalaiseen sankaruu-
teen on urheuden, rohkeuden 
ja voittamattomuuden lisäksi lii-
tetty selviytyminen ja pärjäämi-
nen. Kun kaikkensa yrittää voi 
päätyä sankariksi, vaikka sitten 
häviäisikin, totesi Nevala-Nur-
mi. Arkipäivän sankareille on 
ominaista muun muassa aut-

taminen ja lähimmäisten tuke-
minen. Tämä arjen sankaruus 
on kuitenkin yleensä hiljaista ja 
huomaamatonta ja harvoin sitä 
nostetaan esille kiitoksen aiheek-
si. Nimenomaan naisten kes-
kuudesta tätä arjen sankaruutta 
löytyy suunnaton määrä. Viime 
sotiemme aikana naiset kohosi-
vatkin arjen sankarittariksi.

Naisten työ sotiemme jälleen-
rakennuksen aikana tunnetaan 
jo melko hyvin, mutta sotiemme 
jälkeisinä vaikenemisen vuosina 
lottien tekemä työ kyseenalaistet-
tiin. Naiset puolustivat maata ko-
tirintamalla. He huolehtivat omi-
en kotiaskareidensa lisäksi niin 
komennukselle lähtevien miesten 
vaatettamisesta kuin varusteiden 
huollostakin.  Lotat huolehtivat 
siviiliväestön evakuoinneista ja 
Karjalan evakkojen vastaanotos-
ta ja hoitivat ilmavalvonnan lähes 
kaikkialla maassa.  Sankarihauta-
jaisten järjestäminen oli myös 
lottien vastuulla.

Lotat huolehtivat myös sotain-
valideista yhdessä punaisen ris-
tin kanssa. Lottien työ perustui 
vapaaehtoisuuteen ja sitä tehtiin 
omien töiden ohessa.  Sotien ai-
kana naisten antama aineellinen 
ja henkinen tuki oli erityisen tär-
keää, totesi Nevala-Nurmi.

Sota antoi naisille 
myös uusia vapauksia

Nevala-Nurmen mukaan so-
ta-aika soi naisille myös ennen 
kokemattomia vapauksia, pa-
remmin palkatun työn ja mah-
dollisuuden tehdä töitä joita 
miehet olivat aiemmin hallin-
neet. Naiset nauttivat tekemäs-
tään työstä ja olivat saavutuk-
sistaan ylpeitä. Teollisuuden 
rattaiden tuli pyöriä. Saha ja 
paperiteollisuus olivatkin lähes 
kokonaan naisten harteilla, li-

Arjen sankarittaret

Reservin Upseerien Naisten 
Perinneliiton juhlaseminaari 

säksi naisia työskenteli sotatar-
viketeollisuudessa. 

Naisten osa kansakunnan jäl-
leenrakentamisessa oli myös 
konkreettinen, sillä heti soti-
en jälkeen syntyivät suuret ikä-
luokat. Vuositasolla lapsia syn-
tyi eniten vuonna 1947 jolloin 
108 168 pienokaista näki päi-
vänvalon, kun nykyään lapsia 
syntyy vuodessa noin 60 000, 
kertoi Nevala-Nurmi.

Näistä sota-ajan ja jälleenra-
kennuskauden sankarittarista 
monet ovat edelleen keskuu-
dessamme.  He ovat osoitus 
suomalaisen naisen sisusta ja 
kestävyydestä ja siitä kaikkein 
arvokkaimmasta arjen sanka-
ruudesta. Heistä me jälkipolvet 
voimme olla äärettömän ylpeitä 
ja saada heiltä uutta voimaa ja 
virtaa omiin ponnisteluihimme 
ja myös omaan arjen sankaruu-
teemme, totesi Nevala-Nurmi.

  Sirkka Ojala

Viisitoistavuotista toimintaa juhlittiin kevätkokouksen ja seminaarin 
merkeissä kotipaikkakunnalla Tampereella 13. huhtikuuta. 
Tampereen Suomalainen Klubi tarjosi tapahtumalle juhlavat puitteet. 

RUNP perustettiin 15.5.1998 
Jyväskylässä. 

Liiton tarkoituksena on Re-
servin Upseerien Naisten 
perinteiden ja sen aineiston 
kerääminen ja säilyttäminen 
sekä maanpuolustustahdon yl-
läpitäminen. 

Liiton teettämä tutkimus naisten 
vapaaehtoisesta maanpuolus-
tustyöstä vuosina 1945 - 1987 
on julkaistu kirjana ”Rohkeus ja 
Uskollisuus”. 

Liiton kunniapuheenjohtaja on 
Eira Laalahti.

Juhlassa esiintyi Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden jousikvartetti.

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-Kaup-
pila ja varapuheenjohtaja Ritva Juppo.

Järjestöneuvos Pirkko-Liisa Ollilan aiheena oli Nainen sodassa.

(Kysymykset sivulla 13.)

1) Maavoimien 
 vaikuttamisharjoitus

2) 9.7.

3) Everstiluutnantti 
 Asko Valta

4) Tampereella

5) 80 vuotta

6) Ilmavoimien 
 Teknillinen Koulu

7) Ilmatorjunnan

Tiesitkö että?
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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 

Tampereen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jalkaet-
sijöillä 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 vapaa-
ehtoisille (tekstiviesti ja soittorobotti). Kunkin jäsenjär-
jestön hälytysryhmä ohjeistaa omaa väkeään tässä.

Viranomaisilla on kasvavaa mielenkiintoa lohkoetsin-
tää eli MSO-etsintämenetelmiä (Managing Search 
Operations, ”Missä Sinä Olet”) kohtaan.

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

Muista pitää valmiuttasi yllä. Ilman harjoittelua tai osal-
listumista 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.

Vapepa tiedottaa

Kirkosta juhlaväki siirtyi Fin-
laysonin Palatsiin, jossa nau-
tittiin maittavasta ruoasta, 
kuultiin yhdistyksen ja sotilas-
poikien historiasta sekä jaettiin 
arvokkaita huomionosoituk-
sia muun muassa. ensimmäistä 
kertaa luovutettiin kaksi Erkki 
J. Kivisen ideoimaa Kenraalin 
kilpeä. Niitä jakamassa oli ken-
raalimajuri Kalervo Sipi.  Juh-
laan osallistui kunniavieraineen 
156 juhlijaa sekä 15-miehinen 
Tampereen Kotkien Weteraa-
nisoittajien soittokunta kapelli-
mestarinsa Andreas Schultzin 
johdolla. Juhlassa kuultiin Pa-
rolan ja Jääkärien marssit sekä 
virallinen Sotilaspoikien perin-
nemarssi. Mukana juhlassa oli 
sotilaspoikia, mutta myös uutta 
nuorempaa perinnepolvea, sekä 
killan naisjäseniä joita on saatu 
myös mukaan toimintaan.

 Tervetulosanoissaan killan 
puheenjohtaja Erkka Väli-
maa palasi niihin hiljaisuuden 
vuosiin sodan päätyttyä, kun 
toiminta lopetettiin suojelus-
kuntajärjestön lakkauttamisen 

yhteydessä marraskuussa 1944. 
Tuolloin sotilaspoikiin kuului 
72 187 poikaa.  Välimaa sanoi 
olevansa nyt ylen tyytyväinen 
siitä, että sotilaspoika- aate py-
syy jatkossakin vireillä ja killan 
perinnetoiminta on aktiivista.

Puolustusvoiminen terveh-
dyksen juhlaan toi Länsi-Suo-
men Sotilasläänin esikunta-
päällikkö eversti Jukka Orava. 
Puheenvuorossaan Orava tar-
kasteli puolustusvoimien kol-
mea perustehtävää ja totesi 
puolustusvoimien rahoitusnä-
kymien olevan tulevinakin vuo-
sina erittäin haastavat.  Huoli-
matta tästä 

Juhlapuheessaan Sotilaspoi-
kien Perinneliiton puheenjoh-
taja Atte Kasari valotti soti-
laspoikatoiminnan alkuvuosia 
ja myös sitä mistä toiminta sai 
alkunsa. Vastaavanlaista toi-
mintaa, jossa tytöille ja pojil-
le annettiin sotilasopetusta ja 
maanpuolustuskasvatusta oli 
jo monessa muussakin maas-
sa, muun muassa Englannissa, 
Virossa, Latviassa, Liettuassa 

ja Italiassa ennen kuin toimin-
ta käynnistyi myös Suomessa.  
Vahvinta toiminta oli Pohjan-
maalla. Sotilaspojista suurin 
osa oli tavallisista perheistä ja 
toimintaan liittyneistä vain 11 
prosenttia oli oppikoululaisia. 
Myöhemmin kun toiminta or-
ganisoitiin uudelleen syksyllä 
1941 ja nimitys suojeluskun-
tapoika muutettiin sotilaspo-
jaksi J. L. Runebergin Vänrikki 
Stoolin tarinoiden mukaisesti. 
kasvoi jäsenmäärä 45 000 yli 
70 000 tuhanteen kolmen vuo-
den aikana pelkästään nimen-
muutoksen seurauksena, kertoi 
Kasari. 

Kasari herätti puheessaan 
myös kysymyksen siitä olisiko 
toiminta voinut jatkua sodan 
jälkeen jos toiminnalla ei olisi 
ollut aatteellista suojeluskunta-
rasitetta.

Perinneliiton alla toimii tällä 
hetkellä 30 jäsenkiltaa ja jäseniä 
on noin 6000 koko maassa. 

Atte Kasari totesikin puheensa 
lopuksi, että jäsenkunta on uu-
siutumaton ja jäsenten keski-ikä 

Sotilaspoikien perinnettä Sotilaspoikien perinnettä 
on vaalittu Pirkanmaalla on vaalittu Pirkanmaalla 
jo 20-vuoden ajanjo 20-vuoden ajan

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

Liput saapuivat kirkkoon kantajinaan 
Antti Yli-Mäenpää, Jorma Vuori ja 
Markku Rauhalahti.

on jo 80- vuotta.  Poistuma ri-
vistä on 8 prosentin vuosivauh-
tia, tästä syystä nuorempia pi-
täisi saada mukaan toimintaan. 
Kasari pitää tärkeänä myös sitä, 
että vuosien 1928 -1944 toi-
minnasta saadaan tallennettua 
mahdollisimman oikeaa tietoa 
ennen kuin viimeinenkin soti-
laspoika on saanut kutsun vii-
meiseen iltahuutoonsa. 

Killan varapuheenjohtaja 
Matti Holkerin loppusanojen 
jälkeen juhla päättyi komeas-
ti raikuvaan Vala-lauluun, 
joka antoi pontta myös nuo-
remmille perinnekiltalaisille 
jatkaa arvokasta sotilaspoika-
perinteen vaalimista sekä tal-
lennustyötä.

  Sirkka Ojala

Tervehdyssanat lausui kiltapuheenjohtaja Erkka Välimaa.

Juhlassa jaettiin ensimmäistä kertaa Erkki J. Kivisen ideoima Kenraalin kipi.

Juhlassa esiintyivät Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat.
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Hämeenkyrö
Hämeenkyrön Autohuolto ja 
-korjaamo

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

Kangasala
Kangasalan Kuntoutus
Kangasalan Sanomat
Kangasalan Osuuspankki

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä
Pekka Hopponen
Kauppahuone Hyvärinen Oy

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

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

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

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

Kesän rientoihinKesän rientoihin
Ostamalla PMT:n jäsentuotteita
tuet vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä.

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

SUOSITTU 
SUOSITTU 

5€5€

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

23€23€

Leijonavyö
Nahkainen 
laadukas 
kääntövyö. 
Sopii myös 
naisille.

(musta/viininpunainen)

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

Army lippis 
Leijona brodeeraus 
edessä. Väri oliivi.

15€15€

Onnitteluadressit
RUL ja RES

Adressit

elu
a R

res

uadressittttttttttttttttttttttttttt
RES

ssit

Suruadressit

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fipirkanviesti.fi

8€8€

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

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry



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

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

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

Automaa Tampere Ford

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

9ov u o t t a Hämeenkatu 31
Siurontie 45

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

www.lahivakuutus.fi

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

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 3  2013
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Hämeenkatu 25 A, 33200 TAMPERE, puh. 03 223 7740
Hämeenkatu 29 A, 33200 TAMPERE, puh. (03) 3138 2800

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

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

Puh. 0400 621 261 Tampere

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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

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

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

www.ikaalistenkylpyla.fi 

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

- Turvallisuuden avaintekijä -

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

www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.fi 

KK Ilma OY
Kaivontekijänkatu 2    39500 IKAALINEN

kk@kkilma.fi   045 634 8128

Tampere

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

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

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

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

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

Velorum Oy
Insinöörioppilastalo Oy

Murtokatu 1
33100 Tampere

Puh. (03) 225 9900
http://insinoorioppilastalo.fi 

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

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

AUTOMOTIVE

Kiitämme tuestanne!

www.pirkanviesti.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!
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KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN 

                                 www.consti.fi 
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Pirkkalassa 
marssittiin kesäyötä
16. Kesäyön marssi oli kävelytapahtu-
ma, jossa reittejä oli neljää eri pituutta; 
6, 12, 23 ja 38 km. Matkoja oli siis mo-
nentasoisille liikkujille, yksittäisille hen-
kilöille, perheille ja ryhmille. Pirkkalan 
maastot tarjosivat hienot puitteet n. 300 
osallistujalle olla yhdessä, nauttia Pir-
kanmaalaisesta kesäluonnosta ja liikun-
nasta. Reittien varrella oli huoltopisteitä 
yhteensä yhdeksän. Tarjolla oli juotavaa 
ja lisäksi pidemmillä matkoilla tukevam-
paakin vatsantäytettä. 

Perinteinen Kesäyön marssi oli toista 
kertaa MPK:n järjestämä ja ensimmäistä 
kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la. Pirkanmaan KOTU:n organisoimaa 
tapahtumaa oli järjestämässä noin sata 
vapaaehtoista toimijaa. Tapahtuma al-
koi Päämajan soittokunnan esityksillä. 
MPK:n toiminnanjohtaja Pekka Tuu-

nanen piti avauspuheen. Marssin suo-
jelijan kenraalimajuri Kyösti Halosen 
tervehdyspuheen jälkeen siirryttiin ver-
ryttelyyn ja tasan kello 12 tapahtunee-
seen yhteislähtöön marssimusiikin tah-
dittaessa askeleita.

Vaikka kyseessä ei ollut kilpailu, eikä 
aikaa otettu, nopeimmat 38 kilometrin 
kävelijät saapuivat maaliin hiukan run-
saan kuuden tunnin kuluttua lähdöstä. 
Maalissa jokainen sai mitalin, diplomin 
sekä MPK:n tuotekassin. Tämän jälkeen 
maistuikin huollon soppamiesten val-
mistama maukas lihakeitto. 

Saaduissa palautteissa pidettiin hyvänä 
marssireitin kulkua pääosin asfaltoimat-
tomilla tieurilla. Järjestelyt muutoinkin 
kokonaisuutena onnistuivat hyvin.

  Raimo Ojala

Itä- ja Keski-Uudenmaan maakuntakomppanioiden joukkue osallistui marssille. 

Päämajan soi  okunta esiintyi ja lähe    kävelijät maastoon marssin tahdissa. Marssitoimisto huoleh   ilmoi  autumisesta sekä maalissa osallistujille jaetuista 
mitaleista ja kunniakirjoista. 

Työpaikkajoukkueitakin oli marssilla mukana, kuvassa Verisuren reipas joukkue. Kesäyön marssin rei  t kiertelivät kesäisissä Pirkkalan maisemissa.  

Lapset (n. 5-9-vuotiaat) ovat tervetulleita 
eksymis-/etsintäseikkailuun, jossa opitaan 
satuun eläytymisen ja harjoittelun myötä 
oikea toiminta eksymistilanteessa. Tapah-
tuma sijoittuu Lamminpään ulkoilumajaa 
ympäröivään lähimetsään. Lapset pääsevät 
eläytymään eksymistilanteeseen ja siihen 
liittyviin oikeisiin toimintatapoihin koulutet-
tujen ohjaajien turvallisella johdolla. Lapset 
oppivat metsässä toteutettavan leikin myötä 
käytännöllisen ja toimivan selviytymismene-

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

• Aikuiset ja isovanhemmat ovat tervetullei-
ta näkemään, mitä opitaan! Lapset voivat 
osallistua tapahtumaan myös ilman van-
hempia. 

• Vanhemmat voivat samaan aikaan osal-
listua Hämeen Hölkkään.

Tapahtuma on maksuton ja sisältää lapsille jaettavan 
pillin sekä pienet eväät. Osallistujia max 30. Ilmoit-
tautuminen 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 

EKSYKSISSÄ-koulutus lapsille
La 31.8.2013 klo 12-13 
Lamminpään ulkoilumajalla Hämeen Hölkän yhteydessä

Järjestäjinä yhteistyössä:
Pirkanmaan Reserviläispiirin Naistoimikunta

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry
Hämeen Hölkkä

TERVETULOA!
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