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Pääkirjoitus

Carpe diem reserviläinen,
koska Sinulla on valinnanmahdollisuuksia
Tämän kirjoituksen alku ei ole kovin sotilaallinen, mutta silti kannattaa jatkaa
lukemista ja hetkeksi pysähtyä, sillä lentävät lauseet ja vanhan kansan sananlaskut ovat osa ihmiskunnan koottua viisautta. Niissä kiteytyvät ihmisluonnon
ja ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen tekijät, kuten hyvyys, pahuus, kauneus, rumuus, kateus, petos, urheus, uskollisuus ja yritteliäisyys. Juuri näihin
ihmisluonnon ominaisuuksiin liittyvät
monet lentävät lauseet, jotka ovat usein
universaaleja ja tavataan erimuotoisina
mutta samansisältöisinä useissa kieli- ja
kulttuuriympäristöissä eri aikakausina.
Siksi lentäviä lauseita kannattaa lukea ja
niiden sisältöä pohtia. Suotta eivät samat
viisaudet toistu eri kulttuureissa vuosisadasta ja -tuhannesta toiseen. Tässä kirjoituksessa käsitellään vain kahta ikiaikaista viisautta.
Per aspera ad astra. Vaikeuksien kautta voittoon (vars. tähtiin), eli ongelmat
synnyttävät ongelmanratkaisua. Kuten tiedetään, puolustusvoimat joutui
tämän vuosikymmenen alussa kahden
suuren haasteen eteen, jotka arkikeskustelussa sekoittuivat toisiinsa. Ikäluokka-

kehityksestä johtuva varuskuntatarkastelu olisi täytynyt tehdä joka tapauksessa,
mutta toinen elementti on ollut sotilaallisen toimintaympäristön muuttuminen. Taloudellinen karsintavelvoite on
jouduttanut mutta myös ohjannut tätä
kehitystä. Puolustusvoimat on tarkistanut varuskunta- ja toimipisteverkostoaan, mutta samalla sen joukkorakenne
on kehitetty vastaamaan nykyaikaisen
sodankäynnin vaatimuksia. Tätä ilmentää maavoimien uudistettu taistelutapa, ja tähän hetkeen kannattaa reserviläisen tarttua, sillä uusi taistelutapa
kaipaa moniosaajia.
Uudessa taistelutavassa maavoimien
joukot jaetaan käytettävyyden mukaan
operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin. Samalla maakuntakomppanioiden rooli korostuu, sillä ne kuuluvat
valmiusjoukkoihin, ja ne suovat aktiiviselle reserviläiselle mahdollisuuteen
nousujohteiseen uraan, ad astra, vaikka
tähtiin.
Carpe diem! Tartu hetkeen! (”Poimi
päivä”): ’kannattaa käyttää hyväksi käsillä oleva hetki, mutta olla luottamatta
liikaa tulevaisuuteen’. Puolustusvoima-

uudistus on ravistellut reserviläiskenttää monin tavoin, mutta kuten edellä
todettiin, se on samalla avannut lukuisia koulutusväyliä kehittää omaa sotilasosaamistaan ja edetä reserviläisuralla.
Tosiasiallisesti aktiivinen reserviläinen
voi vaikuttaa tehtäviensä sisältöön ja
urakehitykseensä enemmän kuin kenties
koskaan aiemmin. Mahdollisuuksia tarjoavat ensisijaisesti maakuntakomppaniat ja MPK sekä järjestöjen oma koulutustarjonta.
Maakuntakomppaniat tarjoavat toimintaan sitoutuneille reserviläisille monipuolisen ja nousujohteisen urapolun.
Uudet säädökset valmiudesta ja virkaavusta voivat tarjota ”tositoimia” kotikonnuilla sekä kimmokkeen kansainvälisiin tehtäviin.
MPK on jo kahdenkymmenen vuoden ajan tarjonnut mahdollisuuden kehittää ja syventää omaa sotilasosaamistaan. Toisinaan koulutus on osoitettu
kohdennetulle joukolle ja näin on voitu
paikata kertausharjoitusvajetta.
Järjestöjen toiminta jakaantuu valtakunnallisiin (liittokohtaisiin), alueellisiin ja yhdistysten omiin tapahtumiin.

Esimerkiksi Reserviläisurheiluliiton toimintakalenterista löytyy lähes 30 tapahtumaa pilkki- ja golfkisoista aina SRA
-kilpailuihin ja kansainväliseen toimintaan. Kun tähän lisätään piirien ja yhdistysten oma tarjonta sekä ampumaratojen
harjoitusvuorot, voivat halukkaat täyttää
kalenterinsa maanpuolustustyöllä.
Tämä tuttua tarinaa käsittävä kirjoitus
haluaa jälleen kerran tähdentää, että liitto-, piiri ja paikallistaso tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet tehdä aktiivista
maanpuolustustyötä. On vain tartuttava
hetkeen. Carpe diem!
Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kuluneesta
vuodesta. Ensimmäinen puheenjohtajavuosi nopeasti hävisi jonnekin historiaan, mutta on kunnia-asia jatkaa.
Hyvää alkavaa reserviläisvuotta!
Jorma Suonio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
Kuvassa vasemmalta Esko
Raskila 3.lk Vapaudenristi ja Reserviläisliiton Ansioristi soljella, Juhani Saarela
Reserviläisliiton Ansioristi ja
Raimo Ojala Reserviläisliiton Ansioristi soljella. Tuomo
Palomäki Reserviläisliiton
Ansioristi. Kuvat: Olli Nyberg
ja Raimo Ojala.

Pirkanmaalle korkeita
huomionosoituksia itsenäisyyspäivänä
Pirkanmaan Reserviläispiirin pitkäaikaisille ja ansioituneille jäsenille on myönnetty 6.12.2013 korkeita huomionosoituksia. Huomionosoitusten taustalla on
pitkään jatkunut ansiokas ja tuloksellinen työ vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Palkituilla on useasti myös
erityisiä ansioita muissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä.

Vapaudenristin ritarikunnan antama:
3.luokan Vapaudenristi
Raskila Esko, myyntipäällikkö, Sastamala
Suomen Leijonan ritarikunnan myöntämä:
Suomen Leijonan ritarimerkki
Ahtee Tero, lehtori, Tampere

Puolustusministerin myöntämät:
Reserviläisliiton Ansioristi soljella
Ojala Raimo, sotilasmestari, Tampere
Raskila Esko, ylivääpeli, Sastamala

Reserviläisliiton Ansioristi:
Palomäki Tuomo, ylikersantti, Sastamala
Saarela Juhani, sotilasmestari, Ikaalinen
Ylihongisto Vesa, kapteeni, Sastamala
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Asiantuntijalta
Reserviläisillä on tärkeä rooli puolustusvoimien
poikkeusolojen organisaatioissa ja tehtävissä.

Reservin
merkitys korostuu
Suomalaisten maanpuolustustahto on
poikkeuksellisen voimakas. 11.10.2013
julkistetun
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) nuorisotutkimuksen havainnot tukevat
tätä väitettä. Tuloksista merkittävimpiä lienee asevelvollisuuden yhä kantava suosio, luja maanpuolustustahto sekä usko puolustusvoimien kykyyn
selvitä tehtävistään. Hälyttävänä signaalina voidaan pitää miesten ja naisten välisten mielipide-erojen suuruutta.
Samankaltainen havainto voitiin tehdä aiemmin syksyllä käynnistetyn ”ohi
on” -kansalaisaloitteen käynnistämästä
pääosin sosiaalisessa mediassa käydystä
keskustelusta. Sukupuolen, iän, koulutuksen ja sosiaalisen taustan aiheuttamat näkemyserot turvallisuuspolitiikasta
ovat vain kasvaneet. Yleisen asevelvollisuuden lopettamiseen suunnattu hanke
ei saanut käynnistäjien toivomaa allekirjoitusvyöryä johtuen pääosin siitä, että
se ei tarjonnut uskottavia vaihtoehtoja
eikä oikeastaan pystynyt perustelemaan
oikeutustaan uskottavalla tavalla.
Sinänsä mielipide-eroista ei kannata
olla huolissaan, sillä suomalaisuuteen on
alusta asti kuulunut moniarvoisuus ja
suvaitsevaisuus. Itse asiassa suomalainen

kulttuuri ja historia, sellaisena kuin me
ne tunnemme, ovat sekoitus suomalaisuutta ja usean muun kulttuurin ja kielen vaikutusta.
Lisääntynyt polarisoituminen varsinkin nuorison keskuudessa on kuitenkin
huolestuttavaa. Nuorten syrjäytyminen ja eriarvoisuuden kasvu, oli se sitten työntekoa, opiskelua, mielipiteitä tai
jopa fyysisestä kunnosta huolehtimista, on uhkakuva, joka vaikuttaa myös
maanpuolustukseen.
Globalisaation ja kansainvälisen integraation paineessa valtaosalle ihmisistä tulee tarve fyysisesti kuulua konkreettisesti johonkin ja jonnekin. Vahvojen
kansallisvaltioiden aika saattaa olla ohi,
mutta kansallistunteen ja maanpuolustustahdon syntyminen ja säilyminen
edellyttävät kotimaata.
Tämän päivän eurooppalaisessa talouskriisissä Suomen vakaa ja vahva taloudellinen tilanne samoin kuin koululaitoksemme menestys kansainvälisessä
vertailussa ovat omalta osaltaan todistamassa yhteiskuntamme kilpailukykyä.
Suomen kansallinen puolustuskyky
on perustunut kaikkien yhteiskunnan
ja elinkeinoelämän resurssien mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämi-

seen kansakunnan turvaamiseksi. Tästäkään periaatteesta ei ole tarkoitus luopua
puolustusvoimauudistuksessa - päinvastoin yhteiskunnan resursseja varsinkin
keskitetyssä logistiikassa ja tietojärjestelmissä on tarkoitus käyttää jatkossa entistä tehokkaammin ja koordinoidummin
paitsi puolustusvoimien myös muiden
viranomaisten sekä koko yhteiskunnan
toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Reserviläisten merkitys Puolustusvoimien poikkeusolojen organisaatioissa
ja tehtävissä on keskeinen, eikä puolustusvoimauudistus tule tätä mitenkään
muuttamaan.
Kokonaisvahvuuksien
pienenemisestä huolimatta ja osin jopa
siitä johtuen hyvin koulutetun ja motivoituneen reservin merkitys korostuu
entisestään. Maavoimien uusi taistelutapa ja maakuntakomppaniat ovat esimerkkejä haasteista, joita kertausharjoitusten niukkuus asettaa vapaaehtoiselle
maanpuolustuskoulutukselle.
Tämän päivän yhteiskuntaa leimaavat monimutkaiset tietojärjestelmät ja
kansainvälinen
keskinäisriippuvuus.
Parhaimmillaan se on saumatonta yhteistyötä yhteisten uhkien torjumiseksi ja huonoimmillaan ongelmien lähes välitöntä välittymistä ympäri koko

maapallon. Suomen sotilaalliselta suorituskyvyltä edellytetään kykyä kansainväliseen yhteistoimintaan kuitenkaan
tinkimättä tuumaakaan kansallisesta puolustuskyvystä. Mistään teknoarmeijan rakentamisesta ei ole kyse vaan
nykytekniikan järkevästä ja kustannustehokkaasta
hyödyntämisestä.
Puolustusvoimauudistuksessa on tarkoitus varmistaa puolustusvoimien suorituskyky jatkossakin. Tämä tarkoittaa
järjestelmää, jolla turvataan maanpuolustustahdon säilyminen sotiemme perinteiden arvoisesti, omaleimaisen taistelutekniikan ja taktiikan ylläpitäminen,
riittävän materiaalisen valmiuden takaaminen sekä yhteiskunnan kriisikestoisuuden varmistaminen.
Kyösti Halonen
kenraalimajuri
Maavoimien Materiaalilaitoksen johtaja
Tampereen varuskunnan päällikkö
Teksti on osa Kyösti Halosen 14.10. pitämästä
Maanpuolustusjuhlan juhlapuheesta.

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton
yhteydessä mahdollisuus tukea
pirkanmaalaista maanpuolustustyötä
avaamalla onnittelutili haluamassasi
pankissa ja ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.
Soita ja sovi asiasta
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari
puh. 050 5550 728
Reserviläispiirin piirihallitus piti järjestäytymiskokouksensa 10. joulukuuta. Kuvassa uusi piirihallitus. Kuva: Esko Raskila.

PIIRIEN TUKI
KIITTÄÄ TUESTASI

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
Pirkan Viesti 5
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Hengellinen palsta
Joulun sanoma on lahja
Vuosi on näinä päivinä vaihtumassa.
Muutosvauhti tuntuu nopealta niin kotimaassa kuin maailmalla. Mielessä on
kysymys, mitä uusi vuosi tuo tullessaan
omaan elämääni, entä yhteiseen elämään? Muutoksista huolimatta perusasiat pysyvät. Ihminen ei ole muuttunut
tuhansiin vuosiin. Syntymän ja kuoleman välillä jokaisella on samat kysymykset läheisistä ihmisistä, terveydestä,
työstä ja toimeentulosta, ympäristöstä myös Jumalasta. Siksi aikojen taitekohdissa katsomme Häneen, jolta kaikki
hyvä tulee.
Viime syksynä nousi keskustelu kahden
arkipyhän, jouluun kuuluvan loppiaisen
ja helatorstain siirtämisestä lauantaille.
Tarkoituksena oli lisätä työn määrää ja
kilpailukykyä. Suomalaiseen perinteeseen
kuuluvien juhlien siirto ei voi olla kuitenkaan vain talouskysymys. Kirkolliset juhlapäivät kuuluvat suomalaisen elämänmuodon syvärakenteisiin.
Vietin ensimmäistä joulua kenttäpiispana vuosi sitten. Vanha perinne on jouluhartaus aattoillan hämärtyessä Helsingin
Hietaniemen hautausmaalla. Kenraalit
tulevat silloin vartiovuoroon Marsalkka
Mannerheimin haudalle puolustusvoimien komentajan johdolla. Mieskuoro
laulaa tutun virren ja tervapatojen rätisevät liekit valaisevat lumisia hautausmaan
käytäviä ja paikalle kerääntyneitä ihmisiä.
Tunnelma on vaikuttavan harras. Monil-

le se muistuttaa menneistä jouluista. Samankaltaisia hartaustilaisuuksia on eri
puolilla Suomea sankarihautausmailla.
Seuraavassa on silloin pitämäni jouluhartaus: ”Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät kuulijat. Täällä Hietaniemen
hautausmaalla syttyvät hämärtyvässä illassa tuhannet kynttilät. Ne muistuttavat siitä, että joulu on valon, toivon ja
yhteyden juhla. Näillä sankarihaudoilla
muistomme siirtyvät sotajouluihin ja raskaisiin aikoihin, jolloin joulun sanoma
sovinnosta ja rauhasta kosketti erityisellä
tavalla.
Tänäänkin Joulun sanoma kantaa haudan taakse ja yhdistää sukupolvia ja sukuja. Joulun ilo ja valo täyttävät mielen.
Pimeyden valta väistyy. Seimen lapsi on
Vapahtajamme, joka tulee jokaista häntä
kaipaavaa ja tarvitsevaa lähelle.
Jouluaamun profetiassa Jesaja kirjoittaa: ”Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. … Sillä lapsi on meille syntynyt,
poika on meille annettu. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen neuvontuoja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon
Daavidin valtaistuimella.” (Jes 9:1-6).
Juuri tätä ihmisen sisin odottaa ja kaipaa kaikkina aikoina. Kuoleman varjon

maahan loistaa kirkkaus. Pahan lopullinen valta on voitettu. Sen tekee Jumalan
rakkaus, joka on tullut näkyväksi Jeesuksen syntymässä. Jumala lähetti poikansa
maailmaan, lähelle kärsiviä, apua tarvitsevia, pimeydessä ja kuoleman varjossa
eläville.
Julen finns inte till för att uppfylla alla
våra önskar. Julen är ett av de starkaste uttrycken för Guds kärlek mot oss människor. Julen är en gåva liksom Jesus-barnet
är gåva till mänskligheten. Men julen ger
oss också uppgiften att ge glädje vidare
genom att stärka gemenskapen, motverka
ensamheten och stöda vår medmänniska.
Joulun vietto synnyttää monissa ihmisissä paineita, kuinka osata elää kaikille
mieliksi. Joulu ei ole pohjimmiltaan mikään suoritus. Joulu on lahjaa, samoin
kuin joulun sanoman ytimessä on lahja.
Jumala antoi lahjaksi armonsa ja rakkautensa Jeesuksessa. Seimen äärellä on päättynyt kaikki työ, kaikki yritykset kelvata Jumalalle ja ihmisille. Seimen lapsen
kautta Jumala ottaa häneen turvautuvat
omiksi lapsikseen ja antaa paikan perheessään.
Paimenet, kovan työn tekijät, saivat ensimmäisinä tämän ilouutisen. Juuri heidän arkeensa Vapahtaja astui alas ja otti
heidän seimensä asuinpaikakseen. Lopuksi paimenet kuulivat enkelien ylistyksen:
”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Tästä on tiivistetysti kysymys kristityn
elämässä. On suurta, kun voimme nöyrinä kiittää Jumalaa hänen kaikista lahjoistaan ja samalla elää rauhassa keskenämme, olemmehan kaikki hänen luomiaan
ja rakastamiaan.”
Uudenvuoden rukous: ”Jeesus Kristus. Sinä olet voima heikkoudessa ja valo
pimeydessä. Sinä olet uskomme ja elämämme perustus. Sinun nimesi on Vapahtaja. Rohkaise meitä etsimään vapautusta omantunnon syytöksistä ja kaikesta,
mikä orjuuttaa ja pitää kahleissa. Opeta
meitä luottamaan sinuun syvemmin ja
jättämään tulevaisuutemme sinun käsiisi. Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Aamen.”
Toivotan Pirkan viestin lukijoille ja heidän läheisilleen rauhallista joulun aikaa
sekä Jumalan siunausta alkavalle vuodelle 2014.
Pekka Särkiö
kenttäpiispa

Tähtitornin
yleisönäytös
Aika: 19.1.2014 (su) klo 19-21
Paikka: Kaupin tähtitorni, Tampere

Perinteitä kunnioittava
maanpuolustusjuhla
Tampereella järjestettiin 14.10. perinteinen
maanpuolustusjuhla. Laivaston Soittokunnan
lisäksi esiintyi Mieskuoro Kelot. Osa kenraalimajuri Kyösti Halosen juhlapuheesta löytyy tämän
lehden sivulta 3. Juhlan järjestelyistä vastasi
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys.
Seppelpartio lähdössä Talvisodan Henki
-muistomerkille Narvan marssin tahdittamana.
Seppelepartiossa olivat: lotta Aila Hemminki,
lentosotamies Tuomas Pystynen ja sotaveteraani Toivo Lagus. Kuvat: Raimo Ojala
Laivaston Soittokunta johtajanaan
muskomkapt Pasi-Heikki Mikkola.

Tule katsomaan ajankohtaisia tähtitaivaan ilmiöitä
omin silmin yleisönäytökseen, jollaisen Tampereen
URSA järjestää joka sunnuntai samaan kellonaikaan. Kaukoputki sijaitsee ulkona tornin huipulla,
joten pukeuduthan erittäin lämpimästi. Mikäli sää
on pilvinen, esittää URSA sisätiloissa tähtitaivaaseen liittyvää ohjelmaa. Tilaisuus on yleinen, joten
tule itsenäisesti paikanpäälle ja saatat löytää paikalta myös muita reserviläisiä. Maksu 5e/aikuinen ja
2e/lapsi suoritetaan Ursa ry:lle käteisellä (tasaraha
mukaan) paikanpäällä.
Lisätiedot ja ajo-ohjeet:
www.tampereenursa.fi.

Tule mukaan!
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

Pirkan Viesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.
Neljässadas
tykkääjä palkitaan!
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Mielenkiintoinen teemaja kirkkoilta Ylöjärvellä
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta järjesti yhdessä Ylöjärven seurakunnan ja Ylöjärven
Maanpuolustusnaisten kanssa 17. syyskuuta teema- ja kirkkoillan Ylöjärven seurakuntakeskuksessa ja kirkossa.

Noin 30 osallistujaa kerännyt ilta alkoi seurakuntakeskuksessa Ylöjärven
Maanpuolustusnaisten
järjestämällä
monipuolisella kahvitarjoilulla. Kahvitarjoilun jälkeen kirkkoherra Kimmo
Reinikainen toivotti Ylöjärven seurakunnan puolesta vieraat tervetulleiksi
sekä esitteli hienon seurakuntakeskuksen. Kirkkoherra Reinikaisen jälkeen
henkisen toimikunnan puheenjohtaja,
eversti evp Leo Ukkonen toivotti toimikunnan puolesta osallistujat tervetulleiksi tilaisuuteen.

Kokemuksia
Punaisen Ristin delegaattina
Teemaosuuden aloitti terveydenhoitaja
Tuula Nilson kertomalla kokemuksistaan Punaisen Ristin delegaattina Pohjois-Koreassa vuosina 2002–2004. Nilson on työskennellyt Punaisen Ristin
tehtävissä Pohjois-Korean lisäksi Thaimaassa, Kamputseassa, Ugandassa, Angolassa, Etiopiassa, Sudanissa, Somaliassa, Keniassa, Kosovossa, Pakistanissa,
Afganistanissa ja Mongoliassa.
Esityksensä aluksi Nilson kertasi Korean niemimaan historiaa sekä PohjoisKorean syntyä ja hallintoa. Tuula Nilsonin omakohtaiset havainnot vahvistivat
tiedot Pohjois-Korean hallinnon ylläpitämästä kovasta kurista ja kansalaisten
puutteellisista oloista. Pohjois-Koreassa
oli vuosina 1995–1996 huonoja satoja
ja luonnonkatastrofeja, joiden seurauksena noin 1½ miljoonaa ihmistä menehtyi. Punainen Risti on toiminut PohjoisKoreassa vuodesta 1995 ja nykyään noin
6 miljoonan ihmisen terveydenhuolto
on Punaisen Ristin vastuulla.
Tuula Nilson kuvasi mieliin painuvalla tavalla kaksi vuotta kestänyttä toimintaansa kolmen henkilön ryhmässä,
johon kuuluivat hänen lisäkseen paikallinen nuori naislääkäri ja paikallinen

Fyysikko Markku Kettunen kertoi monipuolisesti säteilyn lentomittauksesta ja ydinkoevalvonnasta.
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miespuolinen autonkuljettaja. Pääosa
työstä oli kiertämistä klinikoilla ja terveysasemilla, joissa opetettiin henkilökuntaa ja jaettiin Punaisen Ristin maahan toimittamia lääkkeitä. Sairaaloissa ei
useinkaan ollut sähköä eikä vettä ja leikkaussaleissa oli ruosteisia välineitä. Malariaa ja tuberkuloosia oli paljon.
Pohjoiskorealaiset kasvatetaan pienestä pitäen kurinalaisuuteen. Lapset otetaan kahden vuoden ikäisinä valtion
kasvatukseen. Esimerkkinä kasvatuksen
tuloksista Nilson kertoi, miten 200 lapsen jono odotti hiljaa rokotusta. Ruuasta, sähköstä ja lämmöstä on pulaa,
vaikka töitä tehdään seitsemänä päivänä
viikossa. Tupakkaa kuitenkin riittää, sillä Tuula Nilsonin havaintojen mukaan
kaikki miehet polttavat paikallista mahorkkaa.
Vaikka pohjoiskorealaisilla on jatkuva huoli jokapäiväisestä selviytymisestä,
he laulavat ja tanssivat mielellään. Kaikki ovat innokkaita esiintyjiä. Pienessä
joukossa kerrotaan jopa vitsejä, jotka
ovat usein itseironian sävyttämiä. Tuula
Nilson kävi 1½ vuotta sitten uudelleen
Pohjois-Koreassa, jossa mikään ei ollut
vajaassa 10 vuodessa muuttunut. Erityinen ilonaihe matkalla oli, että hän sai
lyhyesti tavata uudelleen kanssaan työskennelleen lääkärin. Lämminhenkisen
esityksensä lopuksi Nilson esitteli vielä
kuvallisia koreankielisiä terveydenhuollon koulutustauluja sekä näytti valokuvia luonnoltaan kiehtovasta maasta.

OSI-ryhmä todentaa
ydinkokeiden teon
Teemaosuuden päätti Puolustusvoimien Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa Lakialassa työskentelevän fyysikko
Markku Kettusen esitys säteilyn lentomittauksesta ja sen soveltamisesta ydinkoevalvontaan. Esityksensä aluksi Mark-

Henkisen maanpuolustuksen toimikunnan puheenjohtaja eversti Leo Ukkonen avasi teema – ja kirkkoillan Ylöjärvellä.

Terveydenhoitaja Tuula Nilson kertoi kokemuksistaan Punaisen
Ristin delegaattina. Kuvat: Inkeri Haarla-Kettunen
Kirkkoherra Kimmo Reinikainen toivotti vieraat tervetulleiksi
Ylöjärvelle.

ku Kettunen selvitti, miten
lentokoneeseen sijoitetulla ilmaisimella saadaan
gammaspektrianalyysillä
heti isotooppikohtainen
mittaustieto
maanpinnan radioaktiivisuudesta.
Esimerkkinä käytännön
toiminnasta Markku Kettunen esitteli Tshernobylin
laskeuman mittauksia Suomessa vuonna 1994.
Kettunen esitteli myös
YK:n alaisen ydinkoekieltoorganisaation CTBTO:n
valvontaverkot, joita ovat
seisminen
valvontaverkko, valtamerien kuunteluverkko,
infraäänien
kuunteluverkko ja radioaktiivisuuden valvontaverkko.
Havaintoverkot koostuva
koko maapallon kattavista mittausasemista ja kansainvälisestä Wienissä sijaitsevasta tietokeskuksesta. Toimintaa tukee
kansallisten hyväksyttyjen laboratorioiden verkko. Radioaktiivisuuden mittausasemat keräävät hiukkas- ja kaasu- sekä
jalokaasunäytteitä, jotka tietokeskus analysoi.
Esimerkkinä jalokaasuverkon toiminnasta nähtiin animaatio verkon avulla saaduista havainnoista maaliskuussa
2011 Japanissa tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden päästöjen leviämisestä ympäri maapallon pohjoista puoliskoa. Kettunen esitteli myös
CTBTO:n eri valvontaverkkojen avulla saatuja havaintoja Pohjois-Korean
epäillyistä ydinkokeista vuosina 2006,
2009 ja 2013.
Kettunen kertoi myös CTBTO:n 40
hengen vahvuisen kansainvälisen OSIryhmän toiminnasta. Ryhmän tehtävänä on todentaa ydinkokeiden teko
paikan päällä tehtävin havainnoin ja
mittauksin. Näitä ovat muun muassa visuaalinen havainnointi, seismiset ja sähkömagneettiset mittaukset, säteilymittaukset ja näytteenotto sekä lentomittaus.

Markku Kettunen näytti monipuolisen
esityksensä lopuksi videon OSI-ryhmän
tänä vuonna touko–kesäkuussa Unkarin
armeijan harjoitusalueella pidetystä harjoituksesta, johon myös hän osallistui.
Seuraavaksi valmistellaan 2014 Jordaniassa järjestettävää koko OSI–toimintaa
koskevaa harjoitusta, joka on määrä pitää marras-joulukuussa.

Ainutlaatuisen
mielenkiintoinen ilta
Ilta päättyi kirkkoherra Kimmo Reinikaisen Ylöjärven kirkossa pitämään iltahartauteen, jonka innoituksena olivat
Jeesuksen Vuorisaarnan autuaaksi julistuksen sanat. Iltahartauden aluksi ja lopuksi Maria Joutsi-Laine lauloi itseään
flyygelillä säestäen.
Paikalle tullut yleisö sai kokea ainutlaatuisen mielenkiintoisen illan, jota
varten paikalle kannatti varmasti tulla
kauempaakin. Henkinen toimikunta sai
illasta lisää intoa vastaavien tapahtumien
järjestämiseen jatkossakin.
Leo Ukkonen
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Kannen valokuva
Tampere-talo itsenäisyyspäivänä partiolaisten salkoihin
nostamin siniristilipuin.
Kuva: Raimo Ojala.
Painos
7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Matti Kauhanen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Jari Lindell
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio

Lippulinna marssii kohti sankarimuistomerkkiä.

Suomen itsenäisyyttä
juhlittiin Tampereella

Ulkoasu
Maisan paja
Paino
Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Taivaalta satoi lunta kun kenraalimajuri Kyösti Halonen, pormestari Anna-Kaisa Ikonen sekä Kansalaisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja Jorma Suonio laskivat seppeleen
Kalevankankaan sankariristille.

Tampereen Varuskunta ja Kansalaisjuhlatoimikunta järjestivät
itsenäisyyspäivän Kalevankankaan hautausmaan sankarihaudalla kunniakäynti- ja seppeleenlaskutilaisuudet. Tapahtumat
alkoivat seppeleenlaskulla Talvisodan Henki – muistomerkille
ja jatkuivat marssilla Tammelantorilta Kalevankankaalle. Sankarihauta-alueen muistomerkillä
puheen piti Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Puheessaan hän toi esiin
Tampereen kaupungin roolin ja merkityksen sota-aikana. Paikkakunnalla toimi suuri sotasairaala ja alueella oli
merkittävää sotateollisuutta.
Esille tuli myös kaksinkertaisen Mannerheim-ristin ritarin,
kenraalimajuri Aaro Pajarin
merkittävät saavutukset sodissamme.
Raimo Ojala

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi

Juhlapuheen piti Hämeenkyröstä lähtöisin oleva, Karjalan Lennoston edellinen komentaja, eversti evp Ari Jussila.

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2014:

N:o
1
2
3
4
5

Aineisto
30.01.
10.04.
06.06.
11.09.
24.11.

Ilmestyy
28.02.
09.05.
04.07.
10.10.
22.12.

Juhlassa palkittuja vasemmalta lukien; Seppo Pajulahti sai reserviupseeripiirin kultaisen ansiomitalin, Aarre Salmi reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin, Pekka Hakala sai ”vuoden reserviläinen”
-tunnustuksen, Jukka Osara sai Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerikerhon standaarin.

Koskilinnassa juhlittiin
itsenäisyyttä iloisissa tunnelmissa
Koskilinnan itsenäisyyspäivän
aaton iltajuhlaan saapui vieraita naapuriyhdistyksistä läheltä ja
kaukaa, aina Itävallasta saakka.
Pitkä viikonloppu karsi hiukan
juhlaväen määrää, sillä osa juhlaan aikaisempina vuosina osal-

listuneista oli matkoilla tai saanut kotiinsa vieraita. Hyvä ruoka
ja tanssimusiikki takasivat kuitenkin mukavan juhlatunnelman. Salonkijotoksella kyseltiin
Marskin ritareista, ammuttiin
tarkkuutta ja tutkailtiin hiukan

erikoisia työkaluja sekä arvuuteltiin etäisyyksiä. Juhlapuheen
piti Hämeenkyröstä kotoisin
oleva, hävittäjälentäjäkin toiminut, Karjalan Lennoston edellinen komentaja eversti evp Ari
Jussila. Hän loi katsauksen puo-

lustusvoimien muutoksiin sekä
itsenäisyyden merkitykseen. Ansioituneita reserviläisiä palkittiin
illan kuluessa ja tanssi jatkui aina
itsenäisyyspäivän puolelle.
Ari Paukkunen
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Juha Moijanen, puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Sirkka Ojala, päätoimittaja
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Maanpuolustustahto
Reserviläisliiton hallituksen kokouksen ryhmätöissä käsittelimme maanpuolustustahtoa. Tutkimus osoittaa,
että 77 % suomalaisista on valmis
puolustamaan maatamme aseellisesti
lopputuloksesta huolimatta. Tietenkin
olettaisi/toivoisi, että luku olisi 100.
Suurten urheilutapahtumien ja menestysten aikaan isänmaallisuus näyttäisi olevan lähes 100 %, mutta kuinka pitkä matka isänmaallisuudesta on
haluun puolustaa maata? Asiassa on
monta puolta, niin kuin ryhmätöissäkin tuli esiin.
Kirjasimme asioita, jotka vaikuttaisivat maanpuolustustahtoon alentavasti.
– Veteraanien poistuminen keskuudestamme eli kosketus sodan aikaisiin
tapahtumiin loittonee.
– Maailman pieneneminen eli isänmaan käsite on hämärtymässä ainakin
nuorempien sukupolvien keskuudessa.
– Mediassa vellova keskustelu Natosta ja ammattiarmeijasta antaa sen
kuvan, että itse ei enää maata tarvitsisi
puolustaa.
– Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet
eripaikkakunnilla kutistuvat vuosi
vuodelta. Ja sitä myötä tilaisuudet joissa esim. nuorisolla on mahdollisuus
tavata sotiemme veteraaneja.
– Monilta paikkakunnilta katoavat
puolustusvoimien toiminnot loitontavat kansalaisia puolustusvoimista.
– Yhä harvempi käy armeijan. Näin
varusmiesten kautta syntyvä yhteys
maanpuolustukseen katoaa.
– Mediassa käydyt keskustelut kuinka

nopeasti jonkun maan armeija tuhoaisi meidän puolustusvoimamme. Nämä
keskustelut antavat käsityksen, että
emme pysty maatamme puolustamaan.
Nykykehityksellä pitää panostaa
maanpuolustustahdon
lisäämiseen.
Tässä paikallisyhdistyksillä ja piirillä
on työsarkaa. Keinoina ovat toiminnan tehostaminen, jäsenmäärän kasvattaminen, parempi tiedottaminen
(lehdistö/internet), näkyvät tapahtumat jne.
Hyvänä esimerkkinä laajasti näkyvästä tapahtumasta on yhdistysten järjestämät Joulutulet. Myös lukiolaisille
järjestettävä TURPO (turvallisuuspoliittinen) kilpailu on malliesimerkki
toiminnasta, jolla maanpuolustustahtoa viedään eteenpäin juuri nuorison
keskuudessa. TURPO -kilpailusta voisikin tehdä valtakunnallisen, jossa eri
piireissä olisi karsintakilpailut ja loppukilpailu vaikkapa täällä kilpailun
synnyinseudulla Tampereella. Vuonna 2014 on panostettava todella voimakkaasti jäsenkasvun lisäämiseen,
sekä jatkettava sähköpostiosoitteiden
keruuta yhdistyksissä. Kotisivujen saaminen kaikille yhdistyksille ei vuoden
2013 aikana vielä toteutunut, mutta
otamme asian jälleen esiin alkuvuodesta 2014.
Tässä yhteydessä on vielä hyvä kiittää kaikkia piirimme yhdistyksiä ja
heidän jäseniään aktiivisesta toiminnasta niin yhdistysten kuin piirinkin
hyväksi.

Maanpuolustustyölle
näkyvyyttä tiedottamalla
Tämän, vuoden viimeisen piirilehden
kolahtaessa postilaatikkoon olemme
jo uuden vuoden kynnyksellä. Ilmoituksia eri tapahtumista on tähänkin
lehteen tullut aika runsaasti. En kuitenkaan enää kovin usein saa noista
järjestetyistä tapahtumista juttuja lehteen. Näitä toimintajuttuja olisi kuitenkin mukava julkaista enemmänkin
ja uskon, että myös lehden lukijakunta niistä pitäisi. Usein muutama hyvä
kuva ja lyhyt selostus on aivan riittävä.
Lisäksi yhdistykset voisivat säännöllisesti lähettää lyhyitä tarinoita ja kuvia
toiminnastaan. Tästä hyvänä esimerkkinä vuonna 2013 on ollut muun muassa Juupajoen Reserviläiset. Uskon
siis, että lähes kaikissa yhdistyksissämme on samantyyppistä toimintaa, josta
voisi vaikka lyhyestikin uutisoida edes
muutaman kerran vuodessa.

Uudet Pirkan Viestin
verkkosivut
Verkkoviestintä on tätä päivää ja laajentaa huomattavasti maanpuolustustyömme näkyvyyttä. Pirkan Viestin nykyinen vuonna 2007 käyttöön
otettu verkkosivusto on tiensä loppupäässä, päivitystekniikkansa ja rakenteensa osalta. Sivuston ulkoasukin
kaipaa jo uutta ilmettä ja tätä muutosta ei voida enää toteuttaa vanhalla sivupohjalla. Parhaillaan onkin
mietinnässä uusi alusta, jolle uudet
www.pirkanviesti.fi -sivut voidaan

luoda. Uuden sivuston tulisi myös
olla selkeä ja helposti päivitettävissä. Itse haluaisin nähdä myös tämän
piirilehtemme verkkoversion jatkossa heti sivuston etusivulla. Ja noita
pieniä tarinoita yhdistysten toiminnasta haluaisin päivittää myös verkkoon. Tarkoituksena on saada uudet
sivut nettiin viimeistään kesään 2014
mennessä, mutta sitä ennen edessä on
runsas määrä työtunteja.
Oma toimintavuoteni Museo Militariassa on ollut erittäin kiireinen. Lokakuulta lähtien työpöydälläni ovat
istuneet myös aselajitontut: tykistötonttu Vilho, pioneeritonttu Jaakko ja
viestitonttu Seppo. Heidän seurassaan
ei todellakaan voi olla huonolla tuulella. Toivonkin, että tonttujen seikkailujen myötä olen voinut levittää hyvää
mieltä monelle tonttublogini lukijalle.
Tontut seikkailevat jatkossakin Museo
Militarian esineistöä esitellen ja tapahtumia kommentoiden ainakin muutaman kerran kuukaudessa osoitteessa: http://museomilitaria.blogspot.fi/
käykää kurkkaamassa!
Omasta sekä Pirkan Viestin puolesta
kiitän lehden avustajia, toimituskunnan jäseniä, yhteistyökumppaneilta sekä
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen
tukirenkaan yritysjäseniä lehden eteen
tekemästänne työstä sekä tuesta.
Toivotan kaikille Menestystä ja
Toimintatarmoa vuoteen 2014!

Kaikkea hyvää vuodelle 2014
Ylennettävät aluetoimistolla, taustalla on tilaisuuden kutsuvieraita.
Viestiristi luovutettiin vas.
kapteeni Timo Järvelle ja
alikersantti Tomi Viikarille.
Viestiristi myönnettiin myös
ylikersantti Miikka Raniselle.

Ylennettyjen
onnittelutilaisuus aluetoimistolla
Pirkanmaan aluetoimistolla järjestettiin perinteisesti Pirkanmaalla 6.12.
ylennettyjen juhlava onnittelutilaisuus 5. joulukuuta.
Tasavallan presidentti ylensi itsenäisyyspäivänä 57 Pirkanmaan alueen reservin upseeria ja Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja kaikkiaan 115
pirkanmaalaista reservin aliupseeria tai
miehistöön kuuluvaa.

Pirkan Viesti 5

2013

Puheessaan ylennetyille aluetoimiston
päällikkö, komentaja Matti Eskola toi
esiin, syksyn aikana mediassa esillä olleen
Ohi on -kampanjan, joka ei kuitenkaan
edennyt suotuisasti. Eskola totesi puheessaan, että puolustusvoimien näkökulmasta Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä
voi edelleen hyvin ja vastaa tarkoitustaan.
Eskolan mukaan kriisihallintatehtävissä
mukana olleet ovat voineet henkilökoh-

taisesti todeta, että reserviläisarmeijamme ammattitaitoa arvostetaan myös kansainvälisillä kentillä. Komentajan mukaan
suurin etumme on, että asevelvolliset ovat
siviilissä pitkälle koulutettua joukkoa, joka
on lisäksi osaavaa ja motivoitunutta. Eskolan mukaan moni ammattiarmeija joutuu
rekrytoimaan paljon heikommin koulutettua henkilöstöä, jonka käyttöarvo on alhaisempi ammattilaisuudesta huolimatta.
Eskolasta on ollut erityisen hienoa,
että hän on saanut olla mukana pirkanmaalaisen sotaveteraanipolven monissa

tapahtumissa. Maininnan arvoista on
myös se, että sotaveteraanien edustaja on
ollut mukana kaikissa syksyn kutsuntatilaisuuksissa, totesi Eskola.
Tilaisuudessa luovutettiin myös viestitarkastaja, eversti Harri Virtasen myöntämät kaksi viestiristiä ansioituneille
viestimiehille.
Sirkka Ojala
Kaikki Pirkanmaalla 6.12. ylennetyt
löydät: www.pirkanviesti.fi -sivustolta.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Pirkanmaa

Hämeen Maanpuolustuspiiri
Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi, www.mpk.fi

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
– 20 vuotta turvallisuutta yhdessä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä (MPK) on takanaan 20
vuotta jokaiselle suomalaiselle
suunnattua turvallisuuskoulutusta. Historiallinen tausta vapaaehtoiseen koulutukseen on
huomattavasti pidempi. Antoihan muun muassa Suojeluskunta- ja Lotta Svärd järjestöt
koulutusta jo 1920 luvulla. Pariisin rauhansopimus kielsi kuitenkin lopullisesti sotilaallisen

Pirkanmaan KOTU -yksikön päällikölle
Ilkka Tillille luovutettiin Reserviläisliiton
Hopeinen ansiomitali.

koulutuksen antamisen muilta
kuin puolustusvoimilta ja rajavartiolaitokselta. 21.9.1990
tehtiin uusi tulkinta kyseisestä
sopimuksesta ja sen myötä vapaaehtoin maanpuolustuskoulutus alkoi hyvin nopeasti myös
Pirkanmaalla.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry perustettiin
14.12.1993. Monien kehitysvaiheiden jälkeen eduskunta sääti lain Vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta ja se astui voimaan 1.1.2008. Rekisteröidystä yhdistyksestä tuli
samalla
julkisoikeudellinen
yhdistys, Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK.
MPK on valtakunnallinen
koulutusta antava organisaatio. Sen 17 koulutus- ja tukiyksikköä sekä ilma- ja meripuolustuspiiri kouluttavat tällä
hetkellä kursseilla vuosittain
noin 45 000 henkilöä. Koulutusvuorokausia kertyy noin
74 000.
Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön koulutusvolyymi on
ollut reilussa kasvussa. Muutamassa vuodessa niin koulutuksessa olleiden henkilöiden kuin
koulutusvuorokausien määrä
on yli kaksinkertaistunut. Vuosi 2013 on ollut varsin työn
täyteinen ja ennätyksellinen.

MPK:n Pirkanmaan Koulutusja tukiyksikön kursseja

MPK Rautaisella ansiomitalilla palkitut. Kuvassa vasemmalta Tero Koivumäki, Antti Mikkonen, Kari Ketola,
Jari Peltonen ja Jouko Joenperä.

Kursseilla on käynyt noin 2400
henkilöä ja koulutusvuorokausia on kertynyt yli 4500. MPK
on siis merkittävä kokonaisturvallisuuden kouluttaja Pirkanmaalla.
Koulutuksen kasvu on ollut
mahdollista hyvän yhteistyön
myötä. Kaikki vapaaehtoiset
toimijat ovat tehneet loistavaa työtä turvallisuuden eteen.
Toteutetut kurssit ovat olleet
hyvin suunniteltuja ja toteutettuja. Koulutusta tukeneet
joukko-osastot ja organisaatiot
ovat olleet pyyteettömästi mu-

kana. Tulevaisuus näyttää myös
valoisalta, joten tästä on hyvä
jatkaa eteenpäin.
MPK:n
Pirkanmaan
20-vuotisjuhlatilaisuudessa
13.12.2013 palkittiin vuosien aikana ansioituneita henkilöitä. Pirkanmaan koulutus- ja
tukiyksikön standaari myönnettiin Risto Vataselle. MPK:n
rautainen mitali myönnettiin
Sami Jaaraselle, Joel Joenperälle, Kari Ketolalle, Tero
Koivumäelle, Antti Mikkoselle ja Jari Peltoselle. Vuoden
kouluttajaksi valittiin Kimmo

TALVITAIDOT
14.-16.2.2014 Pirkkalassa

11.1. KOTU INFO 1
• PVTUTKL Lakiala
• päivän aikana suunnitellaan vuoden 2014 kursseja
17. - 19.1. PATALJOONAN ESIKUNTAKURSSI
• PVTUTKL Lakiala
• kurssilla laaditaan pataljoonan suunnitelmia FINGOP:n mukaisesti sekä
perusteita sotapeliin
31.1. - 2.2. KOMPPANIAN KOMENTOPAIKKAKURSSI
• PVTUTKL Lakiala
• kurssilla laaditaan komppanian suunnitelmia sekä perusteita sotapeliin
8. - 9.2. KURSSIN JOHTAJAKURSSI
• SATLSTO Pirkkala
• kurssin jälkeen voidaan toimia kurssin johtajana MPK:n kursseilla
8. - 9.2. KURSSIN VÄÄPELIKURSSI
• SATLSTO Pirkkala
• kurssin jälkeen voidaan toimia kurssin vääpelinä MPK:n kursseilla
14. - 16.2. AMMATTIOPISTON TURVAKURSSI
• SATLSTO Pirkkala
• kurssilla opetellaan selviytymään maastossa talviolosuhteissa
14. - 16.2. TALVITAIDOT
• SATLSTO Pirkkala
• kurssilla opetellaan selviytymään maastossa talviolosuhteissa
15. - 16.2. KOULUTTAJAKOULUTUKSEN KURSSI
• SATLSTO Pirkkala
• kurssin jälkeen voidaan toimia kurssin kouluttajana MPK:n kursseilla
Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi
Tervetuloa mukaan!

Osaatko toimia joukon mukana lumessa ja pakkasessa,
tai haluatko kerrata perustaitojasi ja vahvistaa itseluottamustasi?
Et pelkää pimeää? Ymmärrät että nuotiotuli on ystäväsi
eikä talvella loppujen lopuksi paljon muuta tarvitakaan?
Kiinnostaako talvisten retki- ja erätaitojen
opettelu, perusleirin lähettyvillä?
Haluatko tehdä omin käsin kintsin eli lumikammin,
ja kenties yöpyä sellaisessa (säävaraus)?
Mitä tapahtuu Talvitaidoilla; perjantaina iltahämärissä siirrytään maastoon
(sukset helpottavat liikkumista), perustetaan leiri ja nukutaan yö rauhassa. Yöpymistä varten on puolijoukkueteltta, mutta erilaisten tilapäismajoitteiden tekoon saa opastusta jos sellaisia haluaa kokeilla. Lauantaina
puuhastellaan koko päivä ja ilta lähiympäristössä erilaisia talvisia maastojuttuja opetellen ja harjoitellen. Seuraava yö on vapaavalintaisessa majoituksessa, arvatenkin hieman säätilan mukaan (vuosien saatossa keli
Talvitaidoilla on vaihdellut vesisateesta -25 asteen pakkasiin).
Sunnuntaina jatketaan talvisten maastoasioiden parissa,
kunnes iltapäivällä palataan ihmisten ilmoille. Talvitaidot sopii myös
omien maastovaatteiden ja –varusteiden hallittuihin talvikokeiluihin.
Halutessaan saa käyttää omia majoitteitaan.
Talvitaidot ei ole mikään hiihtovaellus,
sellaisia voi kukin tehdä itsekseenkin.
Katso varusteista tarkemmin kurssin sivulta
MPK:n tietojärjestelmässä.
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOJA: www.mpk.fi.
Lisätietoja myös: Ari Paukkunen, puh. 040 548 1931.

Topi. MPK:n levyke jaettiin
Mika Inhalle, Jarkko Järviselle, Petteri Linderille ja Markus Ritalalle.
Kiitos kaikille MPK:n toiminnassa vuonna 2013 mukana olleille henkilöille ja organisaatioille. Toivotan kaikille hyvää
Uutta Vuotta 2014.
Ilkka Tilli
päällikkö
Koulutus- ja tukiyksikkö,
MPK Pirkanmaa
ilkka.tilli@mpk.fi

TALVIRETKEILYN
JA TALVITAITOJEN
TEEMAILTA
30.1.2014

TARKOITUS: alentaa kynnystä
lähteä talviseen ja jopa pimeään
maastoon, sekä antaa kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville talviretkeilijöille.
KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat (ja tarpeettomat) varusteet,
sekalaisia lisävarusteita, kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet.
Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.
PAIKKA: reservijärjestöjen
toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.
AIKA: kello 18–21.00
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
JÄLKIVAATIMUKSET: ei ole, mutta tervetuloa Talvitaidot-viikonloppukurssille.
HINTA: ei osallistumismaksua.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse
ilmoittautua.
LISÄTIETOJA:
Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi
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Konnalan kuulumisia

MPK:n Ilmapuolustuspiiri
palkitsi ansioituneita Kauhavalla
Ilmapuolustuspiirin läntisen koulutusalueen vuoden viimeiseen koulutus-tapahtumaan Lentosotakoululle
Kauhavalle kokoontui viikonloppuna
22.- 24.11. noin 60 aktiivikouluttajaa kuuntelemaan koulutustuloksia ja
suunnittelemaan vuoden 2014 toimintaa.
Lauantaina 23.11. vietettiin MPK:n
20-vuotisjuhlaa
pikkujoulutunnelmissa, jossa palkittiin ansioituneita
ilmapuolustuspiiriläisiä. Tilaisuus alkoi aluepäällikkö Matti Soinin ja piiripäällikkö Kari Janhusen puheilla.
Tervehdyksen toi Satakunnan Lennos-

ton komentaja eversti Sampo Eskelinen ja Lentosotakoulun johtaja eversti
Jukka Ahlberg, joka luovutti aluepäällikkö Matti Soinille LentoSK:n
levykkeen. Ilmavoimien Teknillisen
koulun tervehdyksen toi majuri Reima Taipale, joka luovutti aluepäällikölle Hallin ristin. Lisäksi Pirkkalan
reserviläisten puheenjohtaja Pertti
Luoma luovutti aluepäällikölle yhdistyksensä levykkeen.
Kaisa Nikkilä
tiedottaja
Ilmapuolustuspiiri

MPK:n hopeinen ansiomitali myönnettiin:
kapteeni Juha-Pekka Kärkiselle (SATLSTO, Längelmäki),
kapteeni Juha Ojalalle (LentoSK, Kauhava),
kapteeni Juhani Alkiolle (LentoSK, Kauhava) ja
ylivääpeli Timo Pikkalalle (LentoSK, Kauhava),
kapteeni Antti Töllille (LAPLSTO, Rovaniemi) ja
koulutuspäällikkö Jarmo Hintikalle Suomen Lentopelastusseura ry:stä (Oulu)

MPK:n rautainen ansiomitali myönnettiin:
yliluutnantti evp Markku Välimaalle (Kangasala),
vänrikki Aino Koistiselle (Helsinki),
ylikersantti Ville Jokelalle (Tampere),
kersantti Ari Vesalalle (Orivesi) ja
kersantti Esa Mattilalle (Kauhava)

Ilmapuolustuspiirin standaarilla palkittiin:
kersantti Ramesh Masawan (Tampere)
vääpeli Jari Peltonen (Tampere)
ylikersantti Ari Andersson (Satamala),
korpraali Pekka Tuuttila (Oulu),
majuri evp Veikko Jokinen (Orivesi),
yliluutnantti Kimmo Hantula (LentoSK, Lapua),
yliluutnantti (6.12.2013 kapteeni) Perttu Laihonen (Huittinen) ja
kapteeni Jukka Alamäki (SATLSTO, Pirkkala)

MPK:n plaketti puualustalla luovutettiin:
ylikersantti Marko Paanaselle (Hämeenlinna),
kersantti Simo Marjamäelle (Kauvatsa),
sairaanhoitaja Jenna Oravasaarelle (Niinisalo),
ylikersantti Jari Ojastille (Helsinki),
ylikersantti Samo Sirènille (Kangasala),
yliluutnantti Arttu Heinälälle (Tampere) ja
kersantti Esa Launikselle (Muurame)

Vasemmalta: Kapteeni Juha-Pekka Kärkinen, yliluutnantti evp Markku Välimaa, kapteeni
Juhani Alkio ja kapteeni Timo Pikkala.
Vasemmalta: kersantti Ramesh Masawan, vääpeli Jari Peltonen, ylikersantti Ari Andersson, korpraali Pekka Tuuttila, majuri evp Veikko Jokinen, yliluutnantti Kimmo Hantula
ja yliluutnantti Perttu Laihonen.

TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta ja
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

KARTAT, KOORDINAATIT JA GPS – TEEMAPÄIVÄN 22.2.2014
TARKOITUS 1: 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.
TARKOITUS 2: kertoa satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS) perusteista, tekniikasta,
käyttömahdollisuuksista, rajoitteista ja tulevaisuudesta (käsi-GPS-laitteiden kannalta).
Myös käytännön vinkkejä on saatavilla. Tällä kertaa aika kuluu sisätiloissa teorian sekä
harjoittelun puitteissa, käytännön maasto-osuutta ei ole.
AIKA: klo 1000-17 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ruokailutauko on päivän aikana).
PAIKKA: TTY:n Tietotalon luentosali TB111, Tampereen Hervannassa.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.
ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
HINTA: ei osallistumismaksua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi.

Pirkan Viesti 5
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Vastaukset sivulla 19

Vasemmalta: ylikersantti Marko Paananen, kersantti Simo Marjamäki, sairaanhoitaja
Jenna Oravasaari, ylikersantti Jari Ojasti ja ylikersantti Samo Sirén.

Kysymykset laati
eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä
laidasta laitaan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kuinka monta suomalaista rauhanturvaajaa osallistuu parhaillaan
Libanonin rauhanturvaoperaatioon (50 henkilön tarkkuudella)?
Kuka on Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja?
Mikä oli marras-joulukuussa pidetyn viimeisimmän Maanpuolustuskurssin järjestysnumero?
Mikä kaupunki järjestää seuraavan Kansallisen veteraanipäivän
valtakunnallisen pääjuhlan?
Kuka aloitti merivoimiemme komentajana 1. marraskuuta?
Mikä maavoimiemme sotavaruste on Raisu 92?
Kuinka monta sotilassoittokuntaa maassamme toimii vuoden 2014 alusta?
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Sotilastaitokilpailun ensiapurastilla testattiin joukkueiden ensiaputaitoja. Kuvat: Jussi Luomahaaran arkistosta
Kilpailun voitti Itävaltalaispartio,
paras suomalaispartio oli 5. eli
Team Käki, VUK oli 19. ja kolmas
suomalaispartio 24.

Grenadier 2013 – kohti korkeuksia
Keikkakassissa oli 20 kg varusteita ja lisäksi päiväreppu. Ohjeena minkä itse kannat, saat ottaa mukaan.
Kahdeksan hengen ryhmä Päijät-Hämeen, VarsinaisSuomen ja Pirkanmaan maakuntakomppanioista oli
lähdössä Itävaltaan heinäkuussa 2013 toimihenkilöiksi
Grenadier 2013, kansainväliseen sotilastaitokilpailuun.

Wieniin saavuttaessa ihmeteltiin, että missäs ne vuoret ovat?
Ne löytyivät kyllä viisi tuntia
kestäneellä junamatkalla Villachiin. Vaunuosasto oli kuuma
kuin sauna, sähköt lakkasivat
matkan aikana toimimasta ja
nestettä kului.
Asemalla odotti armeijan
vihreä wolkkari ja kuului huuto ”Wellcome, guys”. Matka
Marwiesenin harjoitusalueelle
oli lyhyt, mutta tie oli jyrkkä
ja mutkikas.

Edelwaiss-marssi
Aamulla oli aikainen herätys,
joten reppu piti pakata jo illalla. Vuoristoon kun mennään,
pitää varautua vähän kaikkeen.
Päiväreppu oli aivan täynnä,
painoa n. 7 kg. Koska olimme
toimihenkilöitä, meillä ei ollut

aseita kannossa, joten säästyimme muutamalta lisäkilolta.
Leiriltä siirryimme lähtöpaikkaamme vuoren juurelle.
Reitin alku oli helppoa metsätietä, kiemurrellen rinteitä
koko ajan ylöspäin.
”Puolimatkan” -krouvina oli
majatalo, jossa ohjelmassa oli
nestetankkaus ja pientä suupalaa. Täältä alkoi vasta todellinen nousu. Voi olla vaikeaa
käsittää, että juuri levänneet
miehet joutuvat pitämään ensimmäisen tauon kuljettuaan
vasta 40 metriä, mutta näin
on. Matka eteni: kävelyä 20
– 40 m ja huilitauko ja pulssin laskettua taas seuraavalle
punavalkoiselle reittitolpalle ja
tauko.
Melko pian todellisen nousun alettua saimme kiinni ensimmäiset ruotsalaiset – heillä

Tehtävärastilla oli myös fyysisiä osia kantotehtävän muodossa.

oli vaikeuksia kuntonsa ja yhteishengen kanssa, ja he eivät
koskaan saavuttaneet huippua.
Myös amerikkalaiset alkoivat
näyttää väsymisen merkkejä.
Tässä vaiheessa vuori saikin nimekseen ”V..tun mäki – fu...
hill”, sillä mäki jatkui ja jatkui
eikä armoa antanut.
Niinpä kävi, että amerikkalaiset ohitettiin normaalilla tasaisella marssivauhdilla.
Huomioitavaa oli, että heidän
ryhmänsä hajosi, eikä ryhmänjohtaja tai kukaan muukaan
tehnyt elettäkään auttaakseen
hädässä olevia.
Nyt ymmärrettiin, mitä korkeuskäyrä tarkoittaa ja miltä se
luonnossa näyttää. Miten vuorenrinnettä seuraa uusi vuorenrinne, miten laakson vastapäiset vuoret madaltuvat kun
itse nouset hiljaa ylöspäin.
Puurajan jälkeen lämpötila laski 15 asteen tienoille ja alkoi
tuulla. Huippu, jonka ajoittain
näimme oli peittynyt pilveen.

Taisteluvoitto
Ylhäällä häämöttävä risti, maalimme ja tavoitteemme lähestyi. Alkoi vesisade, mutta sen
tunteen rinnalla, että oli huipulla, sillä ei ollut mitään väliä.
Ukkosti ja ristin tukivaijerit
rätisivät staattisesta sähköstä. Otettiin valokuvia, syötiin
eväitä ja ihailtiin maisemia, sitten olikin aika laskeutua alas.
Nousuun käytimme aikaa 5
tuntia ja 43 minuuttia. Matkaa tehtiin 9 km ja nousua
1661 metriä. Mainittakoon,
että yleensä nousu päivässä
on maksimissaan 1000 metrin
luokkaa jopa Itävallan armeijan omissa harjoituksissa.

Alamäki oli yhtä tuskaa.
Hampaat irvessä, askel kerrallaan polvet valittaen tultiin
alaspäin. Huipun liuskekivet
olivat sateen liukastamia ja jokainen askel piti kokeilla erikseen.
Lämpötila nousi taas hellelukemiin ja juomarakkokin
tyhjeni. Viimeinen puolituntia majatalolle kuljettiin ilman
juotavaa.
Iso cokis ja iso olut – harvoin ovat nuo maistuneet niin
hyviltä. Tuli armoton nälkä ja
paikallinen pyttipannu katosi
suuhun alta aikayksikön, ja oli
hyvää.
Aikaa oli kulunut 8 h 30
min, matka 13,4 km, kaloreita 5402 kcal, nousua 1661 m
ja maksimijyrkkyys noin 48%.
Urheilusuorituksena löi Pirkan Pyöräilyn 134 km ja Pirkan Hiihdon 45 km lenkit.
V...n vuori ja huippu Gmeineck 2590 m, oli kokemus jota
emme koskaan unohda. Nostetaan hattua kaikille alppijääkäreille.

Toipumista ja toimintaa
Seuraava aamu oli kohtalaisen
kankea, muttei ankea. Polvikipu oli hellittänyt kun laskeutuminen päättyi, mutta etureidet olisivat ihan tönkköinä
vielä pari päivää. Kilpailijoilla
alkoi kahden päivän rastitehtävät, meillä toimihenkilöillä oli
vähän helpompaa. Pääsimme
ampumaan mm. Stayer-rynnäkkökiväärillä ja Glock pistoolilla.
Suomalaiset toimivat majuri Glancerin alaisuudessa johtajanaan Timo Tirkkonen ja
vääpelinä Mikko Sippola.

Ensisijaisina tehtävinämme
oli telttasaunan rakentaminen
ja ylläpito sekä toteuttaa tehtävärasti kilpailuun. Tarvittaessa autoimme muutenkin
kilpailujärjestelyissä. Paikalla
oli parikymmentä suomalaista, joista kolme suomalaista ja
26 ulkomaista partiota kilpaili
kolmemiehisin partion ja loput olivat huoltoporukkaa ja
tarvittaessa varamiehiä. Kokonaisvahvuus oli 120 – 150
hengen paikkeilla.
Hienon saunan ja varsinkin
kiukaan olivat suomalaiset rakentaneet. Saunamajuriksi oli
määrätty Luomahaaran Jussi
apulaisineen. Täällä sai päivän
hiet liotettua pois ja mielen
taas virkeäksi. Moni ulkomaalainen ei ollut koskaan käynyt
saunassa, joten uusia kokemuksia tuli porukalle täältäkin.
Itävallan armeija piti meistä
hyvää huolta. Ruoka oli hyvää
ja sitä oli riittävästi. Loppujuhlallisuuksien ja Edelwaiss-merkin jaon muistavat varmaan
kaikki loppuelämänsä. Tuon
himoitun merkin eteen oli tehty viikko töitä ja marssittu ylös
yksi ”V....n mäki” - kunnioitusta vuoristoa kohtaan tuntien.

Kotiin
Kahdeksan päivän seikkailu on
ohi. Tänne pitää päästä ehdottomasti uudelleen. Itsensä tuli
taas kerran voitettua ja saatu
kavereita. Ehdottomasti tämä
on se juttu, joka jokaisen reserviläisen on kerran elämässään
koettava.
Jarkko Järvinen

11

AMPUMAAN
Pirkanmaan reserviläisille on varattu
Tampereelta Osmonkallion väestösuojan
pistooliradalta vuoroja seuraavasti:
ti 14.01, ti 18.02, ti 18.03,
klo 18.30-20.00.
Tunnelma nousi niin korkealle Tampereen Reserviläisten huomionosoitusten jakotilaisuudessa, että jopa kokoushuoneen ikkunat
piti avata hetkeksi. Kuva: Janne Reinola.

Patruunamaksu 5 €.
Ratakapasiteetin takia 14 ensimmäistä
ilmoittautunutta pääse mukaan.

Tampereen
Reserviläisten palkitsemistilaisuus
Tampereen Reserviläiset jakoivat perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivän huomionosoitukset
reserviläistoimistolla
4.12. Lähes kolmekymmentä
viisi palkittavaa saapui paikalle noutamaan reserviläisliiton,
reserviläispiirin tai yhdistyk-

sen ansiomitalin. Tänä vuonna
samassa tilaisuudessa jaettiin
myös neljä kappaletta liiton ansiomitaleja Tampereen Seudun
Reserviläisnaisten toimesta.
Tilaisuus alkoi kakkukahvilla viimeistä paikkaa myöden
täydessä salissa. Kahvin ohes-

Radalla tarvittaessa aseet+
patruunat+kuulosuojaimet sekä opastus.

sa vaihdettiin kuulumisia isänmaallisessa hengessä. Piirin
puheenjohtaja ja yhdistysten
puheenjohtajat ojensivat mitalit palkittaville Matti Salosen
toimiessa seremoniamestarina.

Ilmoittautumiset Juha Moijanen
0500 625246 tai juha.moijanen@pp.inet.fi

Janne Reinola
Tampereen Reserviupseerit ry

Reserviläispiirin jäsenkilpailun
voitto jälleen Parkanoon
Parkanon jo usean vuoden
voittoputki saa jatkoa, kun
vuoden 2013 jäsenhankintakilpailun tuloksia selvitellään.
Marraskuun lopussa tilanne
näytti jo selvältä. Isojen yhdistysten sarjassa kärkipaikan
miehittävät Parkano ja Vammala. Alle 100 jäsenen yhdistysten sarjassa Pohjois-TampePIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 30.11.2013

re korjaa voittopotin ja Virtain
reserviläiset saa tyytyä kakkossijaan. Nyt jännätään sitä, saatiinko nostettua piirikohtainen
tulos yli edellisen vuoden loppuvuoden kampanjan aikana.
Tulevana vuonna Pirkanmaan
reserviläispiiri haastaa jokaisen
jäsenen hankkimaan ainakin yhden jäsenen. Näin piirin jäsen-

TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA
TAMMIKUU 2014

määrä kaksinkertaistuisi kerralla! Ota asia mietintään ja
toimi heti alkuvuodesta!
Aktiivista Uutta Vuotta kaikille reserviläisille!
Jussi Mäkitalo,
1. varapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

joista
uusia

PARKANON RESERVILÄISETALIUPSEERIKERHO RY

92

91

87

131

163

176

190

203

24

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

54

53

52

50

52

60

61

63

17

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

64

69

75

73

75

73

76

78

5

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

106

124

145

154

155

166

166

168

9

KURUN RESERVILÄISET RY

12

11

11

10

9

10

9

9

0

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

36

62

61

63

65

64

62

62

1

SIURON SEUDUN RESERVINALIUPSEERIT RY

6

5

5

4

4

4

4

4

0

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

1073

1157

1210

1260

1231

1256

1243

1237

93

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

138

152

152

165

172

182

189

188

11

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

87

94

102

121

122

123

124

123

1

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

210

208

212

217

220

221

216

213

8

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

141

150

151

147

142

140

143

141

3

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

110

119

119

120

128

130

127

125

9

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

97

103

109

112

123

120

119

117

8

ORIVEDEN RESERVINALIUPSEERITRESERVILÄISET RY

133

135

127

120

115

114

113

111

3

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

306

306

342

357

344

338

352

344

13

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

59

65

63

62

63

61

61

59

0

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

111

119

110

109

109

130

128

123

1

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

290

278

302

333

335

326

313

300

3

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

57

64

69

69

70

70

70

67

2

VIIALAN RESERVILÄISET RY

60

57

56

53

50

46

43

41

1

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

114

108

105

103

98

95

98

93

3

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

92

89

82

86

86

82

84

79

4

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

184

184

180

172

167

169

167

154

6

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

114

111

110

106

97

95

98

90

4

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

153

153

173

184

177

164

163

149

0

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY
YHTEENSÄ

3899

4067

4210

4381

4372

4415

4419

4341

229
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01.01.-31.12.
Prosenttiammunta alkaa. Prosenttiammunnassa lasketaan vähintään kerran
vuodessa johonkin ampumatilaisuuteen osallistuneiden osuus yhdistyksen jäsenmäärästä.
02.01-30.04.
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00-20.00 huhtikuun
loppuun asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vva@ovi.com tai 050 551 4265.
06.01.
Pirkanmaan reservipiirien ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2014 loppiaisena
6.1.2014 Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n ilma-aseradalla PMK:n talossa Tampereella, Peltokatu 16 D, 2. kerros. I erä klo 09.00, II erä klo 10.00 ja III erä klo
11.00. Lajit: ilmakivääri 40 lks ja ilmapistooli 40 lks. Sarjat: H, D, H50, H60, H70,
H75 ja H20, joukkueet: yhdistyksittäin, ei sarjajakoa.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.1.2014 mennessä: jotelaakso@gmail.com tai
040 5865200 Jorma Laakso. Lisätiedot www.pirkanviesti.fi/sivut/kilpailutoiminta
ja TamRU:n osalta Vesa Valkama, vva@ovi.com tai 050 551 4265.
26.01.
Tammisunnuntain kirkkojuhlaa vietetään perinteiseen tapaan sunnuntaina,
26.tammikuuta 2014 alkaen klo 15 Tampereen Tuomiokirkossa.

HELMIKUU 2014
12.02.
Seniorien esitelmä ja lounas (avec) keskiviikkona 12.2.2014 klo 12.00 Technopoliksen kokouskeskuksessa, Kalevantie 2, 2. krs. Esitelmän pitää suurlähettiläs
Hannu Mäntyvaara aiheesta ”Muuttuva rauhanturvaaminen – valvontajoukoista
taistelujoukoiksi”. Esitelmän jälkeen omakustanteinen lounas ravintola Aleksiksessa. Ilmoittautumiset 7.2 mennessä seniorien uudelle kirjurille Pauli Määttäselle sähköpostilla pauli.maattanen@hotmail.com tai puh. 0400 499 156.
28.02.
Pirkan Viesti 1/2014 ilmestyy 28.2.2014 ja aineistopäivä on 30.01.2014

MAALISKUU 2014
05.03.
Seniorien tutustumiskäynti (avec) Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoon, Väinölänkatu 2, kellari, keskiviikkona 5.3.2014 klo 12.00. Lounasravintola ilmoitetaan
myöhemmin. Ilmoittautumiset 2.3 mennessä Pauli Määttäselle, yhteystiedot yllä.

HUHTIKUU 2014
05.04
Senioriosaston 40-vuotisillalliset (avec)Tampereen Suomalaisella Klubilla lauantaina 5.4.2014 klo 18.00. Illallisen hinta 30 e. Lisää tietoa ohjelmasta myöhemmin. Ilmoittautumiset 24.3 mennessä Pauli Määttäselle, yhteystiedot yllä.

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

RUL sai Oulussa uuden puheenjohtajan
Salolainen kapteeni Mikko Halkilahti (42) johtaa Suomen Reserviupseeriliittoa ainakin seuraavat kolme vuotta. Halkilahti voitti äänestyksen jälkeen vastaehdokkaana olleen luutnantti Pinja Hellmanin selvästi
äänin 20102–1150. Hellman on ensimmäinen nainen RUL:n historiassa,
joka on tavoitellut liiton puheenjohtajuutta. Kokouksessa oli edustettuna 170 yhdistystä ja 21309 ääntä, lisäksi yksi kunniajäsen ja 1 ääni.

Kapteeni Mikko Halkilahti oli Oulun
Tervasoutu-tapahtumaan mennessä jo
selvä suosikki RUL:n puheenjohtajaksi,
eikä muita haastajia Hellmanin lisäksi
enää kokouksessa ilmoittautunut. Halkilahti on toiminut pitkään liittohallituksessa. Viimeksi hän hoiti ansiokkaasti
liiton 1. varapuheenjohtajan pestiä. Pir-

kanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Jorma Suonio käytti ennen äänestystä kannatuspuheenvuoron Mikko
Halkilahden valinnan puolesta.
Liiton puheenjohtajana 6 vuotta
toiminut pirkanmaalainen professori, majuri Mika Hannula sanoi vaalin
ratkettua jättävänsä pestin luottavaise-

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin pj majuri Jorma Suonio tiputtaa valtakirjalla saamansa äänestyslipukkeet vaalikulhoon. Halkilahden Mikko taisi
saada nipun ääniä?

na Mikon harteille. Jäähyväispuheessaan liittokokousväelle hän kertoi, ettei hän ole katunut päivääkään sitä,
että lähti aikoinaan tavoittelemaan liiton puheenjohtajuutta ja sitä, että tuli
valituksi.
”Mikan esikunnassa on ollut mahtava toimia. Liiton varapuheenjohtajuus
on ollut opettavaista aikaa ja auttaa varmasti hoitamaan tätä pestiä. Kiitos kokousväelle luottamuksesta”, Mikko
Halkilahti hehkui posket kuumottaen
kiitospuheessaan.
RUL:n liittokokous vahvisti myös
yhden äänestyksen jälkeen liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet, joi-

ta piirit olivat kokoukselle esittäneet.
Pirkanmaata liittohallituksessa edustaa
Jorma Suonio, liittovaltuustossa Hannu Jokinen, Jaakko Lampimäki ja
Mikko Ritakallio.
Liittovaltuusto kokoontuu joulukuun
puolivälissä valitsemaan liiton varapuheenjohtajat ja valitsemaan itselleen
puheenjohtajat. Pirkanmaan piirin puheenjohtaja, majuri Jorma Suonio on
asettunut ehdolle RUL:n varapuheenjohtajaksi. Jo ennen joulua tiedämme
jatkuuko pirkanmaalainen puheenjohtajuus RUL:n hallinnossa.
Jaakko Lampimäki

Kotiväen kannustus tulee tässä: Eija-vaimo antaa miehelleen Mikolle täyden tuen uuteen pestiin vapaaehtoisen
maanpuolustuksen saralla.

RU-liittoa 6 vuotta luotsannut pirkanmaalainen professori, majuri Mika Hannula ei ole päivääkään katunut
sitä, että lähti RUL:n puheenjohtajaksi. Työ on ollut mieluisa ja antoisa kaikin puolin. Hannula piti jäähyväispuuheensa liittokokousväelle Oulussa Tervasoutu-tapahtumassa.

Majuri Jorma Suonio (edessä oik.) lähti tavoittelemaan RUL:n varapuheenjohtajuutta hampaat irvessä. Tällä
kertaa tuli hopeasija. RUL:n 1. varapuheenjohtajaksi valittiin ltn Aaro Mäkelä Helsingistä ja 2.varapuheenjohtajaksi ltn Sampo Puoskari Oulusta. Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa majuri Jorma Kallio Lapualta
ja hänen varalleen valittiin tulokas majuri Markus Lassheikki Kirkkonummelta

13

Kangasalan Reserviupseerikerholle uusi
puheenjohtaja
Kangasalan Reserviupseerikerhon syyskokouksessa 11.12. valittiin vuodelle 2014: Puheenjohtajaksi yliluutnantti Mikko
Ritakallio ja varapuheenjohtajaksi kapteeni Timo Keskinen.
Hallituksen jäseniksi valittiin:
majuri Jari Lindell, kaptee-

nit Raimo Hemmilä, Seppo
Jarva, Hannu Wirola, yliluutnantit Janne Kurkinen,
Panu Maijala, Lauri Wirola,
luutnantit Ilkka Kivinen, Jussi Muranen, Hannu Ylistalo, vänrikit Ville Keskinen ja
Lauri Saarinen.

Rankinen johtaa
maksimivuodet
Sastamalan Reserviupseerit
piti vuosikokouksensa marraskuun alussa. Mitään yllättävää
päätöksissä tai valinnoissa ei
nähty. Hallitus tiivistyi sääntöjen puitteissa 3 upseerilla,
ja kapteeni Jari Rankinen jatkaa puheenjohtajana sääntöjen salliman 6 vuoden enimmäismäärän loppuun.
Varapuheenjohtajaksi valittiin
majuri Aapo Nurmi. Muita
hallituksen jäseniä ovat Jaak-

Jäseniä tyydyttävät monet tilaisuudet, vapaaehtoiset harjoitukset ja yhteydet Puolustusvoimiin. Kuvassa vasemmalla
Ylöjärven yhdistyksen kapteeni Urpo Maja sekä puolustusvoimista everstiluutnantti Janne Hakaniemi.

ko Antola, Lari-Pekka Erkkilä, Lauri Hämeen-Anttila,
Ville Inna, Markku Kinnanen ja Jaakko Lampimäki.
Kuluvan
toimintavuoden
merkittävimpiä ponnistuksia
on RESUL:n ampumamestaruuskilpailujen järjestäminen
Sastamalassa huhtikuun lopussa. Tämän lisäksi yhdistys
osallistuu joukkueillaan valtakunnallisiin jotostapahtumiin.

Moijanen jatkaa
Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtajana
Pirkanmaan Reserviläispiirin
syyskokous pidettiin Parkanossa. Kokouksessa valittiin piirin
puheenjohtajaksi seuraavaksi
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Eikö kiinnosta? Eikö ole tarpeeksi toimintaa?
Eikö ole juuri sitä toimintaa, mitä minä haluan?
Jossakin ovat piiput pahasti
ruosteessa kun tilastot näyttävät reserviupseeriyhdistysten jäsenmäärissä koko maassa lähes
tuhannen upseerin vähennystä
vuoden 2012 viimeisestä päivästä. Tosin jäsenmäärät on tilastoitu tänä vuonna vain lokakuun
viimeiseen päivään saakka, mutta vuoden 2013 osalta patruunat
ovat lähes lopussa. Ruuti näyttää
olevan märkää.
Omassa yhdistyksessäni Ylöjärvellä olemme pohtineet asi-

aa hallituksen voimin siitäkin
huolimatta, että olemme Pirkanmaan 23:sta yhdistyksestä
niiden neljän joukossa, jotka
ovat nostaneet jäsenmääräänsä!
Että emme nyt lipsahtaisi keskinäisen kehumisen kerhoon, todettakoon, että Pirkanmaalla on myös kolme muuta
yhdistystä plussalla omassa jäsenmäärässään: Lempäälä, Virrat ja Vesilahti. Jäsenmääränsä
on pitänyt sinnikkäästi samana
viisi yhdistystä.

Virtolaiset huuhtoivat kultaa

heenjohtaja on tarttunut
härkää sarvista. Tänä vuonna
teemme varmuudella positiivisen tuloksen ja seuraavina
vuosina kuromme edellisten
vuosien tappiot kiinni", Tarkiainen maalaili tulevaa.

2013

Jaakko Lampimäki

Koko piirin jäsenmäärä oli
kaksi kuukautta ennen vuoden
loppua 103 jäsentä pakkasella!
Nyt pitäisi yhdistyksissä saada
henki päälle ja järjestää ennennäkemätön jäsenhankintakampanja.
Me yhdistykset sen paremmin kuin Reserviupseeriliittokaan emme ole mitään ilman
jäseniämme!
Juhani Vahtokari

Kokouksen jälkeen saatiin harjoitella kullanhuuhdontaa. Kuvassa Martti
Mäkilaurilan (vas) opissa Anssi Luodes.
Huuhtojat saivat kotiin viemisinä löytämänsä hiput. Kuva: Jussi Mäkitalo

kaksivuotiskaudeksi Juha Moijanen Tampereelta sekä hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

Reserviläisurheiluliiton
syyskokous
Reserviläisurheiluliiton syyskokouksessa Oulun Tervasoudussa 23. marraskuuta Toiminnanjohtaja Risto
Tarkiainen nostatti kokousväen henkeä toteamalla,
että RESUL:n talous nousee muutaman vuoden aallonpohjasta. "Hallitus ja pu-

Kauas upseerit karkaavat

Virtain reservinupseerien ja Virtain reserviläisten yhteisessä syyskokoustapahtumassa lokakuussa
kokousväki sai hyvän kuvan siitä, mitä kullan kaivaminen ja
-huuhdonta olivat ennen ja mitä
ne ovat tämän päivän Suomessa ja koko maapallon mittakaavassa. Virtain reserviläisten jäsen Martti Mäkilaurila kertoi
harrastuksestaan, joka on tuonut hänelle useita henkilökohtaisia ja joukkuemitaleja kullan-

huuhdonnassa aina MM-tasolla
saakka. Kirkkaimpana näistä on
vuonna 2012 Etelä-Afrikassa
voitettu MM-kulta. Kultamitalin arvoa nostaa se, että Martti
seuloi kahdeksan kultahippua
lähes 20 kilon soraämpäristä 59
sekunnissa! Eroa seuraavaan tuli
10 sekuntia. Kilpailujännitystä
lisää aina myös se, että etukäteen
ei ole tietoa, kuinka monta hippua soran sekaan on piilotettu.
Tänä vuonna Martti huuhtoi

MM-joukkuepronssia ja henkilökohtaisen SM-hopean.
Toisena
mielenkiintoisena
harrasteena Mäkilaurilalla on
potkukelkkailu Lapissa keväthangilla. Haltin Potkijat ovat
muutaman
vuosikymmenen
ajan käyneet potkukelkkasafareilla Haltiatunturilla vapun
aikaan. Välillä on laskettu tunturinrinnettä myös naapurimaihin. Kuvien perusteella homma
sopisi hyvin reserviläisliikuntamuodoksi - sen verran sissimeininkiä se on.
Yhdistysten kokouksissa valittiin Virtain reservinupseerien johtoon Antti Sipilä ja Virtain reserviläisten peräsimeen
Kari Yläjärvi. Yhteisen kerhomajan, VAPEPA-toiminnan ja
kunniavartioiden, retkien sekä
yhteisten ekoaseiden käyttöön
liittyvät asiat selvitettiin yhteiskokouksessa. Ekoaseiden harjoitusammunnat järjestetään
talvikautena kahdesti kuukaudessa. Ja kilpailla pitää viimeistään keväällä.
Erkki Pajumäki ja
Jussi Mäkitalo
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Suonio jatkaa
puheenjohtajana
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri piti syyskokouksensa Parkanon Keskustan koulun juhlasalissa. Piirin puheenjohtajana jatkaa majuri
Jorma Suonio Tampereelta. Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin
kapteeni Jaakko Lampimäki Sastamalasta, ja piirin 2. varapuheenjohtaja vuonna 2014 on yliluutnantti Mikko Ritakallio Kangasalta.
RUL:n liittohallitukseen piiriä edustamaan valittiin puheenjohtaja
Jorma Suonio ja liittovaltuustoon Hannu Jokinen, Jaakko Lampimäki ja Mikko Ritakallio.
Kokouksessa käsiteltiin henkilövalintojen lisäksi myös piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. Painopistealueina
RU-piirillä ovat MPK:n alla tapahtuva johtamiskoulutus; liikuntapuolella maastokelpoisuus, kuntosuoritukset sekä kilpailuihin osallistuminen; ja yleisesti RUL:n arvojen mukainen perinnetoiminta
ja jäsenhankinta. Yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään
muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Piirin talous on budjetoitu lievästi alijäämäiseksi. Taloudesta puheenjohtaja Suonio totesikin pilke silmäkulmassa, että tällaisia budjetteja ja tuloksia kuin on viime vuosina tehty, voidaan jatkossa huoleti tehdä vielä parisataa vuotta, eikä sittenkään kaiveta vielä viimeisiä
hiluja! Varat piiri onkin kohdentanut toimintaan ja se näkynee myös
aikanaan toimintakertomuksissa.
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri palkitsi majuri Timo Hesson
Aluetoimistosta Reserviupseeriliiton hopeisella ansiomerkillä. Hesso
on tehnyt useita vuosia tuloksekasta yhteistyötä RU-piirin kanssa.
Kokouksen puhetta johti Parkanon Reserviupseerikerhon puheenjohtaja, majuri Harri Hiitti, sihteerinä toimi yliluutnantti Mikko
Ritakallio Kangasalta.
Jaakko Lampimäki

Upseeripiirin puheenjohtajana jatkaa majuri Jorma Suonio. Hän elvisteli kokoukseen suoraan kertausharjoitukista maastokuosissa ja sai tietysti koripallotelineestä ansaitun pyhimyskehän päänsä päälle!

Upseeripiirin piirikokouksen puhetta johti majuri Harri Hiitti Parkanosta ja sihteerinä asiat kirjasi
ylös yliluutnantti Mikko Ritakallio
Kangasalta.

RU-piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
majuri Jari Lindell (vas.) ja piirin puheenjohtaja majuri Jorma Suonio onnittelevat majuri Timo Hessoa
RUL ham -mitalista.

Reserviläisliiton
Huipputapahtuma
Ahvenanmaalla
Reserviläisliiton
vuotuinen
Huipputapahtuma on tarjonnut yhteistä mukavaa toimintaa kaikille jäsenilleen useiden
vuosien ajan. Huipputapahtuman tarkoituksena on ollut
kokoontua kaikkialta Suomesta yhteen ilman esityslistaa ja
pöytäkirjoja mielenkiintoisen
tapahtuman ja ohjelman parissa. Huipputapahtuman historia
juontaa aikoihin, jolloin armeijan käymättömät naiset tulivat
tasavertaisiksi jäseniksi Reserviläisliittoon. Tuolloin oli tarvetta
erityisesti naisille suunnattuun
yhteiseen tapahtumaan. Tapahtumat olivat niin kiinnostavia,

että ne avattiin myöhemmin
kaikille jäsenille.
Tänä vuonna tapahtuma
suunnattiin
Ahvenanmaalle.
Lähes neljäkymmentä Reserviläisliiton jäsentä eri puolilta
maata tapasivat 20.9. Turun satamassa kohteenaan Ahvenanmaa ja sen sotilaallinen historia.
Tampereen seudun reserviläisnaisten yhdistyksestä matkassa
oli mukana 13 jäsentä.
Retkeä suosi aurinkoinen
syyskuinen sää merellisessä ilmastossa mahtavassa seurassa
ja erinomaisessa paikallisessa
opastuksessa. Myöhäiset nukkumaanmenot ja varhaiset he-

Huipputapahtuman väki koolla Övernäsgårdenin mökkikylässä.

rätykset eivät haitanneet matkalaisten intoa tutustua ihan
erilaiseen Suomeen ja sen historiaan. Oppaamme Tea Ojala kuljetti retkeläisiä kiehtovasti

Ahvenanmaan historiasta tähän
päivään.
Huipputapahtuma on tarkoitettu kaikille Reserviläisliiton jäsenille. Seuraava tapahtu-

ma järjestetään Reserviläisliiton
juhlavuonna 2015 . Kannattaa
olla mukana.
Tiina Kokkola
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Piirikokoukset Parkanossa
Parkanon Keskustan koulun juhlasali pullisteli piirikokousväkeä. Tilaisuuden avasi majuri Harri Hiitti.
Kuvat: Jaakko Lampimäki
Tykistörykmentti lahjoitti Parkanossa kaikille Pirkanmaan piireille historiikkinsa. Juhlapuhuja evl
Paavo Keskiruusi ojentaa Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Marja Hirvoselle omaa kappalettaan. Vasemmalla jo kirjansa saanut RUP:n pj Jorma Suonio ja Hirvosen vieressä
RES piirin pj Juha Moijanen odottaa vielä teostaan.
Palkittu Parkanon Korsukuoro esitti kokousyleisölle tunteikkaat kappaleet haitarisäestyksellä.
Everstiluutnantti Paavo Keskiruusi piti piiriväelle puheen puolustusvoimien tilasta nyt ja tulevaisuudessa. Puheessaan hän puolusti väkevin sanoin yleistä asevelvollisuutta ja oikeutta Suomen puolustamiseen omin voimin reserviläisiä hyödyntäen.
Parkanon Reserviläisten puheenjohtaja Taisto Törmä lausui tilaisuuden päätössanat.
Valtakirjoja vastaanotettiin Parkanossa hymyssä suin. Asiakirjoja kertyi nippuihin tasaiseen tahtiin
ennen kokouskahveja.

TAMPEREEN RESERVILÄISTEN SENIORITOIMINTAA
SENIORIAMMUNTAA Peltokadun radalla (PMK:n talo)
ja Osmonmäen väestösuojan radalla. Ammuntavastaavina
Erkki J. Kivinen ja Matti Rajala. Ammunnasta kirjoitettu aikaisemmin ResPosti 2/2013, sivut 9 - 10. Em. henkilöt ilmoittavat myöhemmin seniorien kevätkauden 2014 kilpailuista.
UINTIA Pyynikin uimahallissa kevätkaudella 2014 joka
kuukauden parillisen viikon tiistaina klo 12 uintipäivät ovat:
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3.,
ei 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5.
Käy muinakin aikoina uimassa oman kunnon mukaan aina
kun ehdit! Uimahallin saunan kuumien istuinlaattojen päälle
ollaan suunnittelemassa puiset ritilät niin, ettei pylly enää
pala! Käy kaverin kanssa vilkaisemassa! Uinti virkistää ja
rentouttaa!
SENIORIOSASTON RETKI Museo Militariaan Hämeenlinnaan. Retki toteutetaan tiistaina 11.3.2014 bussilla, joka
lähtee Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä klo 9.00, paluu
noin klo 16.30. Museo avautuu klo 11.00. Museo Militarian,
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseon, Hämeen linnan
ja Vankilamuseon vierailun pakettihinta on 14 euroa/henkilö.
Aloitamme kuitenkin museokierroksen jo klo 10.00 opastetulla kierroksella Hämeen linnassa. Retken hinta yhteensä
50 euroa/osallistuja. Maksu peritään bussissa. Osallistumismaksu sisältää matkat, museopaketin ja lounaan. Hämeen
linnaan tutustumisen yhteydessä kuullaan myös linnan turvallisuusasioista.
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Retki tehdään yhdessä Jääkärisäätiön Pirkanmaan perinneyhdistyksen (JP 27) ja Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen (PirMPY) kanssa.
Sitovat ilmoittautumiset TRES-toimistoon Ulla Myllärniemelle sähköpostilla toimisto@tampereenreservilaiset.fi tai
gsm 044 - 512 4477, viimeistään perjantaina 28.2.2014.
SENIORI-ILLANVIETTO toimistolla Väinölänkatu 2:ssa tiistaina 8.4.2014 klo 17.00.
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua, kodin
turvallisuusnäkökohtia, veljien auttaminen, seniorilista yhteydenottoja varten ym. Kahvi. Vapaa pääsy.
TAMMISUNNUNTAIN JUHLA 26.1.2014
Tuomiokirkossa klo 15! Osallistumme runsaalla joukolla.

Lisätietoja toiminnastamme:
Erkki Nikkanen e-mail erkki.j.nikkanen@gmail.com,
gsm 050 368 6969 tai
Erkki J. Kivinen e-mail riittaerkki.kivinen@gmail.com,
gsm 040 547 7949.

Tule toimintaamme mukaan!
Et kadu ja saat elinikäisiä ystäviä!
Toiminnallisen virkeää reserviläisvuotta 2014!

Reserviläisliiton
syyskokous Oulussa
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola avasi liiton
syyskokouksen Oulussa. Kokouksessa mm. valittiin liiton

hallitukseen Pirkanmaalta Juha
Moijanen, Terhi Hakola ja
Jussi Mäkitalo.
Kuva: Raimo Ojala.

Pirkan Viesti myös Facebookissa!
Käy tykkäämässä.

Neljässadas tykkääjä palkitaan!
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Kirjailija Sofi Oksanen valotti kulttuurin merkitystä maanpuolustuksen kannalta. Ennen esiintymistään Oksanen vaihtoi mielipiteitä
kenraali Ari Puheloisen kanssa.

Ensimmäinen
komentajan Maanpuolustuspäivä
Kenraali Ari Puheloinen järjesti ensimmäisen puolustusvoimain komentajan maanpuolustuspäivän Finlandia-talossa 23. lokakuuta. Tilaisuus toteutettiin kutsuseminaarina. Yliasiamies Mikko Kosonen Sitrasta,
Nuorisotutkimusverkoston dosentti Mikko Salasuo,
kirjailija Sofi Oksanen sekä kenraali Ari Puheloinen herättelivät aivan uudenlaista keskustelua ja avasivat uusia näkökulmia sotilaallisesta maanpuolustuksesta osana muuta yhteiskuntaa.

Naisten
kutsunnat mahdollisia
Puheloinen piti nykyistä järjestelmää naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta täysin toimivana. Mutta mikäli
kutsuntoja halutaan laajentaa, on sen toki mahdollista.
Puolustusvoimat ei voi kuitenkaan olla tässä aloitteen-

tekijänä, vaan aloitteen pitää tulla yhteiskunnan taholta, korosti Puheloinen. Jos naiset halutaan mukaan kutsuntoihin, voitaisiin naisten kutsuntoja kokeilla aluksi
pienellä alueella.
Sitran yliasiamies Mikko Kosonen toi omassa alustuksessaan esiin Strategisen johtamisen ja sen haasteet.
Nuorisotutkija Mikko Salasuo esitti, että varusmiespalvelukselle laadittaisiin uudet modernit perustelut,
koska nykyinen kilpailuyhteiskunta aiheuttaa sen, että
jatkossa puolustusvoimat ei voi enää valita välttämättä
kulloisenkin ikäluokan parhaimmistoa palvelukseensa.
Salasuon mukaan varusmiespalveluksen merkitys esimerkiksi työnhaussa on vähentynyt ja nykyään myös
siviilipalvelusta suoritettaessa voi omaksua sellaisia taitoja ja valmiuksia, jotka auttavat työnhaussa ja opiskelussa eteenpäin, jopa paremmin kuin varusmiespalvelus. Salasuon mukaan armeijan suorittamisesta tulisi

VUODEN 2014 JOTOKSIA:
15.-16.02.2014 Talviyön Koukkaus, Jylli.
08.-09.03.2014 RESUL:n talvijotos, Imatra.
09.-10.05. Kevätyön Koukkaus, Nokia.
toukokuu Hagellus, Osattu Orivesi.
kesäkuu Suviyön jotos.
19.-21.09. RESUL:n syysjotos, Nilsiä.
toukokuu Kevätyön Koukkaus, piirien länsialueella.
Jotoskausi Pirkanmaalla alkaa perinteisesti Kevätyön Koukkauksella (KYK) äitienpäivän viikonlopun pe-la, jolloin sunnuntain voi viettää rauhassa kotona. Partion koko on
2..4 jotostelijaa. Matka ei ole pitkä, mutta tehtävät hyviä. Kannettava tavaramäärä on
minimissään, joten jollei halua kantaa putkirinkkaa niin reppunyssäkkäkin käy, tai jopa
päiväreppu jos haluaa laiskotella ja jättää makuupussin ja majoitteen järjestäjien autokyyditykseen yöpymispaikalle. KYK kiertää länsipuolen maakunnassa kokeneitten jotostelijoitten kotikonnuilla, tänä vuonna Nokialla.

******

jatkossa saada pisteitä pääsykokeisiin tai mahdollisia
hyvityksiä opintoviikkoihin.

Kulttuuri osana
maanpuolustusta
Kirjailija Sofi Oksanen toi omassa alustuksessaan esiin
mielenkiintoisen ja raikkaan näkökulman kulttuurin ja
maanpuolustuksen suhteesta. Oksanen esitti myös ajatuksen, että varusmiespalvelus voisi tulevaisuudessa paremmin hyödyttää myös niitä maanpuolustushenkisiä
nuoria, joilla ei ole niin hyvää peruskuntoa mitä normaali
varusmiespalvelus vaatii. Nämä nuoret voisivat olla kuitenkin halukkaita toimimaan esimerkiksi lääkintätehtävien tai tietojärjestelmä- ja viestintätehtävien parissa.
Sirkka Ojala

toukokuu Hagellus (jotos), Osattu Orivesi.
Hagellus on kolmesta piirien alueen vuosittaisesta jotoksista nuorin, mutta
sekin on silti alkanut jo 1980-luvun lopulla. Ei pidä pelästyä järjestävää organisaatiota, tämä ei ole juoksukilpailu. Matka ei ole pahan pitkä, mutta tehtävät ovat sissimäisen visaisia joten täysiä pisteitä ei hevillä heru. Tosi sissit
eivät teitä käytä, joten kannattaa omata jonkinlainen suunnistustaito. Rasteilla
kaikenlaisiin laadukkaisiin yllätyksiin kannattaa, heh heh, varautua. Myös ammuntaa ja tiedustelua on todennäköisesti tiedossa. Partion koko on yleensä
2..3 jotostelijaa, saattaa vaihdella vuosittain pelikuvion mukaan. Perinteisesti
lähtö ja maali ovat Osatun kämpällä joka on Kaanaan lentokentän itäpuolella
juuri ja juuri Oriveden puolella. Ajankohta on usein ollut Kaatuneitten muistopäivän viikonloppuna, eli viikko KYK:n jälkeen.
Virallinen jotoskutsu löytyy aikanaan seittisivulta
http://yritys.soon.fi/~tpo03456/kilta/hageli/

******
kesäkuu Suviyön jotos, piirien alueella.
Piirien alueen vanhin ja perinteisin jotos, SE jotos. Matkana noin 15 km ja partion kokona 2-4 henkilöä, tämäkin voi vaihdella vuosittain. Partiokohtaiset tavarat ovat perinteisen jotoksen mukaisia eli oletusarvoisesti majoite, muonanvalmistusvarusteet, ea-tarvikkeita, kirves ja saha. Tehtävät ovat laidasta
laitaan, hupiakaan unohtamatta. Lisätietoja aikanaan Pirkan viestissä.
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Toimintaa
yhdistyksissä!

Juupajoen
Reserviläiset
Juupajoen Reserviläiset keräsivät metalliromua syksyn ajan, sitä kertyi peräti 9 tonnia. Yhdistyksen
kassaan kilahtikin mukava summa. RAUTASOINI
tuki merkittävästi yhdistystä sponsoroimalla maksuttoman noudon. Lämpimät kiitokset siitä!

TAMRUn seniorien
toimintaa syyskaudella
Syyskuun 10. päivänä vietettiin saunapäivää Siivikkalan majalla viileähkössä syyssäässä. Mukana oli 23 henkilöä. Tilaisuuden aluksi TAMRUn entinen puheenjohtaja maakuntaneuvos Matti Hokkanen esitti tervehdyksensä senioreille ja
kertoi Tampereen kehityshankkeista, joista erityisesti lentokenttään ja messukeskukseen liittyvät hankkeet ovat olleet
hänen kiinnostuksensa kohteina. Uusista hankkeista hän piti
tärkeimpinä rantaväylän tunnelia, tornihotellia, Tampereen
Areenaa ja messukeskuksen lisähallia.
Lounaaksi nautittiin jo perinteiseen tapaan lohikeittoa ja
sämpylöitä kotikaljan kera. Tämän jälkeen laulettiin tuttuja
yhteislauluja Aulis Kalliomäen säestäessä haitarilla. Kun oli

Matti Hokkanen kertoo ja Kirmo Bergius näyttää kuvia. Kuvat: Jorma Hautala

Seniorit kuuntelevat Hokkasen esitystä.
Esitelmätilaisuuden osanottajat 22.10.

Senioreita lounaalla ravintola Valssissa.
Kuva: Ilkka Mäntyvaara.

nautittu saunan löylyistä, juotiin vielä kakkukahvit ja pidettiin seniorien vuosikokous. Kokouksessa valittiin seniorien
kirjuriksi vuoden 2014 alusta Pauli Määttänen. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi tulevan vuoden ohjelmasta.
Lokakuun 22. päivänä pidettiin Technopoliksen kokouskeskuksessa esitelmätilaisuus, jossa oli mukana 20 henkilöä.
Dipl. ins. Pertti Laakkonen kertoi Suomen Trikoon vaiheista otsikolla Suomen Trikoo - 110 vuotta tamperelaista teollisuushistoriaa. Suomen Trikoon perusti Pyynikille vuonna
1903 liikemies Alfred Kordelin ja siitä tuli aikaa myöten
Pohjoismaiden suurin tekstiilialan yritys. Suomen Trikoo Oy
laajeni yritysostoin. 1910-luvulla ostettiin Satamakadulla
toiminut Tampereen Kutomoteollisuus Oy ja 1930-luvulla
Tampereen Trikoo Oy, jolla oli tehdas Onkiniemessä.
Marraskuussa 1984 vihittiin Torniossa Pohjoismaiden
suurin hienosukkatehdas. Pertti Laakkosen tullessa yhtiön palveluksen v. 1957 sen työntekijämäärä oli suurimmillaan, eli 3750 henkilöä. Suomen Trikoon toiminta päättyi
1990-luvun taloudellisessa murroksessa vuonna 1996. Suomen Trikoolla oli monia tunnettuja tuotemerkkejä, kuten
Atlas, Finnwear ja Amar. Esitelmän jälkeen syötiin yhteinen
lounas Technopoliksen ravintolassa.
Marraskuun 13. päivänä käytiin vielä tutustumassa Museokeskus Vapriikin Terrakotta-näyttelyyn. Mukana oli 22
henkilöä ja näyttelyä esitteli Vapriikin opas Maija Ojala
selkeällä ja mielenkiintoisella tavalla. Näyttelystä siirryttiin
lounaalle ravintola Valssiin.

Viimeisiä nostellaan kyytiin.

Reilun kaupan kädenpuristus, vas. Matti Nikkola oik. Jukka Tuomaala

lkka Mäntyvaara

Jokasyksyinen ampumakilpailu Yrjön Pysti-kiertopalkinnosta ammuttiin piirin Eko-aseilla Oriveden Värin tiloissa. Pysti jäi toistamiseen Nurmisen Eerolle.
Onnittelut! Kuvassa vas. kisan voittaja Eero, oikealla
ampuma-asekouluttajat Pertti Vihusaari ja Kalevi Kivistö myhäilevät tyytyväisinä.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää ja
toiminnallista vuotta 2014!
Jukka Tuomaala
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KILPAILUKUTSU
26.4.2014
RESUL:n
AMPUMASUUNNISTUSKILPAILU
MATINSUON A-RATA JA LÄHIMAASTO,
SASTAMALA
AIKA JA PAIKKA:
Lauantai 26. huhtikuuta 2014 Sastamala,
Matinsuon ampumarata-alue ja lähimaasto,
kilpailukeskuksen osoite on
Tuomenojantie, 38250 SASTAMALA, Roismala.
KILPAILUN KULKU:
Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton
ampumasuunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä
sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.
Säännöt löytyvät osoitteesta www.resul.fi
(Etusivu/Säännöt/Maastokilpailu/Ampumasuunnistus)
AMPUMASUUNNISTUS:
Kilpailu järjestetään yhtäjaksoisena
ampumasuunnistuskilpailuna. Ammunnassa käytettään
pahvisia ampumahiihtotauluja. Kohdistusammunta
on klo 10.00-11.30 ja kilpailu alkaa klo 12.00.
Samalla käydään avoin ampumasuunnistuskilpailu
RESUL:n jäsenjärjestöihin kuulumattomille.
SARJAT:
H/D 16-20, H/D, H35-H75, D50, sarjoja lisätään
tarpeen mukaan 5 vuoden välein.
ILMOITTAUTUMISET:
Ilmoittautumiset piireittäin 4.4.2014 mennessä
ensisijaisesti sähköpostilla jaakko.lampimaki@gmail.com.
Kirjeitse tapahtuvat ilmoittautumiset on
postitettava osoitteeseen: Jaakko Lampimäki,
Puistokatu 23 B1, 38200 SASTAMALA.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan
sotilasarvo, nimi, sarja, piiri, emit-kortin numero tai
varaus järjestäjän lainakortista (palvelun hinta 5 €)
sekä mahdollinen ilmoitus, jos kilpailija käyttää
yhteistä asetta toisen kilpailijan kanssa.
Lisäksi yhteyshenkilön puhelinnumero
ja sähköpostiosoite.
MAKSUT:
Osallistumismaksu on 30 € / kilpailija.
Se on maksettava ilmoittautumispäivään
4.4.2014 mennessä Sastamalan Reserviupseerit ry:n
tilille, FI31 2085 2100 0167 40. Jälki-ilmoittautumismaksu on 40 € .
VAKUUTUKSET:
Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava
vakuutusturva, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.
OPASTUS:
Opastus kilpailupäivänä klo 8.30 alkaen RESULtunnuksin valtatieltä nro 12 Tampere-Turku
Sastamalan liittymästä ja Punkalaitumen
tieltä nro 252 Sammaljoen tielle nro 2521.
TEKNINEN ASIANTUNTIJA:
Tekninen asiantuntija ammunnassa on
Mika Salovaara, puh. 040 514 6913 ja suunnistuksen
tekninen asiantuntija on Taisto Haapamäki, puh. 050 505 5140.
HUOLTO:
Kilpailukeskuksessa on kanttiini, josta saa kahvia, teetä,
virvokkeita, makeisia, makkaraa, sämpylöitä
ja pikkupurtavaa. Ei suihkua, ei saunaa, juokseva
vesi ja WC-tilat on.
TIEDUSTELUT:
Kilpailun johtaja Jaakko Lampimäki,
puh. 050 5589 865, s-posti:
jaakko.lampimaki@gmail.com tai
kilpailun varajohtaja, ratamestari
Tauno K. Mäkelä puh. 040 7450556,
s-posti: tauno.k.makela@kopteri.net
TIEDOTUS:
Kilpailuohjeet ja lähtöluettelo toimitetaan ilmoitetuille
yhteyshenkilöille viimeistään 14.4.2014 mennessä.
Tieto saatetaan myös Pirkanmaan reservipiirien
nettisivuille www.pirkanviesti.fi

Esitys sai aikaan vilkkaan keskustelun. Kuva: Kari Näriäinen.

Pirkanmaan Sotilaspiirien
Perinneyhdistyksen syyskokous
Pirkanmaan Sotilaspiirien Perinneyhdistyksen syyskokouksessa kuultiin kokousasioiden
jälkeen mielenkiintoinen esitelmä. Komentaja evp. Matti R. Ketola kertoi itsenäisen
Suomen laivaston synnystä,
jatkosodan miinasotaan ja merioperaatioihin liittyvistä tapahtumista sekä vuosina 1945
- 1950 jatkuneesta vaarallisesta miinanraivauksesta Suomenlahdella. Matti Ketola on
Tampereen poikia ja on virkauransakin aikana paljon ollut
yhteistyössä pirkanmaalaisten
merimiesten kanssa mm. M/S
Pirkanmaan Tukisäätiön toiminnassa.
Esitelmässä tuli esille monia mielenkiintoisia seikkoja.
Esimerkiksi jatkosodan alussa,
syyskuussa 1941 Ahvenanmaan
vesille saapui lyhyeksi ajaksi vahva saksalainen laivasto-osasto,
mihin kuuluivat mm. tunnettu
taistelulaiva Tirpitz, raskas risteilijä Admiral Scheer sekä kevyet
risteilijät Nürnberg ja Köln.
Merkittävä merisotatoimi oli
myös suomalaisten ja saksalaisten vuosina 1942 – 1944 suo-

rittama Suomenlahden miinoittaminen.
Miinoitusten
tarkoituksena oli sulkea Neuvostoliiton laivastovoimat Suomenlahden perukkaan.
Miinanraivaus sodan jälkeen
oli pitkällinen ja vaarallinen,
sotatoimiin verrattava työ. Asevelvollisuusikäiset nuorukaisetkin osallistuivat henkensä kaupalla vaativiin tehtäviin. Oli
oikein, että he saivat myöhemmin hyvin ansaitsemansa rintamatunnukset korvaamattomista suorituksistaan.

Jussi Kirjavaisesta kirja
Tunnettu tamperelainen toimittaja-kirjailija Pekka Ruusukallio on vuosien saatossa
kirjoittanut useita PirkkaHämeen maanpuolustustyötä
käsitteleviä teoksia ja maamme
puolustamiseen
osallistuneiden sotureiden elämäkertoja.
Nyt on valmistunut viimeisin,
majuri Jussi Kirjavaisen henkilöhistoria ”Jussi kesti Valpon
vainon”. Teoksen painosmäärä
1500 ja se kertoo Kivennavalla syntyneen, Pirkka-Hämees-

sä elämäntyönsä tehneen Jussi
Kirjavaisen (1901- 1983) kovista kokemuksista ja monista
ja tärkeistä aikaansaannoksista. Kirja on Perinneyhdistyksen
julkaisema ja sen julkistaminen
oli 9. joulukuuta. Teosta on sen
jälkeen ollut saatavilla mm. Reserviläisyhdistysten toimistosta
Tampereella.
Toimittajana Jussi Kirjavainen oli Pekka Ruusukallion läheinen työtoveri ja esikuva. Sotilaana hän toimi Aaro Pajarin
alaisuudessa Suojeluskuntapiirin sotilasohjaajana ja komppanianpäällikkönä sodissamme. Jussi oli Pirkka-Hämeen
asekätkennän toimeenpanija ja
joutui pakenemaan Valpoa aina
Ruotsiin saakka. Hän kirjoitti paljon: mm. ”Suomen hiihdon historian” Harri Eljangon
kanssa sekä kolmiosaisen teossarjan ”Suomalaiset suurhiihtäjät”. Aamulehteen Kirjavainen
kirjoitti 50 vuoden ajan nimellä
ja nimimerkillä ”Jii” lähes 3000
kirjoitusta urheilusta ja mm.
postimerkkeilystä.
Veikko Parkkinen

Kirjallisuutta
Pekka Ruusukallio: Jussi kesti Valpon vainon
Julkaisija: Pirkanmaan Sotilaspiirien Perinneyhdistys ry
Myynti: Reservijärjestöjen toimistot, Väinölänkatu 2. Hinta
25 €, kotiin postitettuna 35 €.
Tilaukset: timo.tulosmaa@sci.fi tai 040 744 0565

Ruusu-Pekan uusin kirja
Ruusu-Pekan uusin kirja kertoo Kivennavalla syntyneen ja merkittävän osan elämästään ja työurastaan
Tampereella asuneen Jussi Kirjavaisen tarinan.

TERVETULOA KILPAILEMAAN SASTAMALAAN!
Pirkanmaan reservipiirit
Sastamalan Reserviupseerit
Vammalan ja Äetsän Reserviläiset
Suunta-Sepot
Vammalan Seudun Ampujat

Suojeluskunnan sotilasohjaaja – hiihdon historioitsija – Pajarin komppanianpäällikkö – Pohjois-Hämeen
asekätkennän toimeenpanija – Valpon jahtaama – Aamulehden urheilutoimittaja ja pakinoitsija ”Jii” –
Tahkon kaveri Pirkan Hiihtoa pystyttämässä
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TAMRUn syyskokouksessa
mielenkiintoinen esitelmä Norjan puolustusvoimista

Norja turvaa Natoon
Majuri Kempas oli ollut kurssilla Norjassa ja kertoi siellä saamiaan tietoja
Norjan puolustusvoimien taustoista ja
nykytilasta. Seuraavassa on allekirjoittaneen muistiinpanoja esitelmästä. Norja
on yli 3000 km pitkä vuoristoinen rannikkovaltio, mikä asettaa omat haasteen-

sa puolustukselle. Norjan geopoliittinen
asema suurvaltojen välissä on samantapainen kuin Suomen, mutta valittu
puolustusratkaisu on toinen. Vapauduttuaan Saksan miehityksestä Norja suuntautui länteen ja liittyi NATOon. Kylmän sodan aikana turvallisuuspolitiikka
Neuvostoliiton suuntaan perustui toisaalta riittävään pelotteeseen ja toisaalta rauhoittamiseen. NATOn suuntaan
pidettiin tärkeänä integroitumista puolustusliittoon ottaen huomioon tietyn
pidättyväisyyden ja sotilaalliset rajoitukset. Rajoituksiin kuului, että Norjan maaperällä ei saanut olla saksalaisia
sotilaita eikä ydinaseita eikä myöskään
kiinteitä NATOn tukikohtia. Kuitenkin
hyväksyttiin varautuminen siihen, että
tiettyihin paikkoihin voitaisiin kriisitilanteessa sijoittaa ydinaseita ja perustaa
ydinsukellusveneille tukikohtia. Ulkomaalaisia joukkoja ei saanut sijoittaa 24.
pituusasteen itäpuolelle eivätkä norjalaisetkaan sotilaat harjoittele 27. pituusasteen itäpuolella. NATOn tukeen sisältyy
ennakkovaroitukset, viestijärjestelmät,
johtamisrakenteet ja valmiusvarastot.
Yhden prikaatin materiaalit on varastoitu Trondheimin lähistölle.

Kunniakäynti Aarre Siltavuoren
muistomerkillä 70-vuotispäivänä
Vanhat Fiat-koneet jäivät alakynteen taistelussa vihollisen uusia koneita vastaan
syksyllä 1942. Päätettiin, että jo kauan
kehitteillä olleesta Myrsky-hävittäjästä tulee Hävittäjälentolaivue 26:n uusi kalusto. Myrsky oli kotimaassa suunniteltu ja
rakennettu yksipaikkainen hävittäjä. Prototyyppi MY-1 ensilento oli 23.12.1942.
Suunnittelua jatkettiin, vaikka konetta pidettiin jo silloin vanhentuneena. Ilmavoimat tilasi kolmen koneen esisarjan
(MY-2, MY-3 ja MY-4) koelentojen ollessa vielä kesken. Ja jo 18.8 1943 tilattiin
47 koneen suursarja (MY-5 … MY-51).
Esisarjan Myrsky MY-3 valmistui
11.7.1943. Siivekekokeilulennolle nousussa lentomestari Aarre Siltavuori huomasi, että vasen laskuteline ei lukkiutunut. Hän päätti palata heti takaisin
kentälle. Mutta laskuteline ei lukkiutunut ala-asentoonkaan. Kone vaurioitui
pahoin laskussa 5.8.1943.
Korjauksen jälkeen 2.10.1943 koelentoja päästiin jatkamaan. Kun vuoroon tulivat syöksykokeet, lentomesta-

ri Aarre Siltavuori nousi niitä tekemään
19.11.1943. Viidennen syöksykokeensa
hän aloitti 5200 m korkeudesta. Oikaisuvedon hän aloitti 628 km/h nopeudessa.
Noin 2100 m korkeudessa neljä sekuntia
oikaisun aloittamisesta nopeuden ollessa
855 km/h koneen rakenne murtui ja se
hajosi täysin. Onnettomuudella oli useita silminnäkijöitä. Kone putosi Teiskoon
Uskalin kylään Ala-Paavolan tilalle. Ohjaaja koelentäjä lentomestari Aarre Siltavuori sai heti surmansa.
Ilmavoimien Varikko ja Valtion Lentokonetehdas kiinnittivät onnettomuuspaikalle luonnon kiveen muistolaatan
vuonna 1964. Kunnioitimme juhlallisella
kunniakäynnillä lentomestari Aarre Siltavuoren muistoa onnettomuuden 70-vuotispäivänä 19.11.2013. Pilvisenä ja syyssumuisena päivänä laskimme kauniin
seppeleen hänen muistomerkilleen.
Tampereen pommituksia Talvisodassa
torjuttiin koelentäjien voimin. Olleessaan
torjuntalennolla 15.1.1940 ylikersantti
Aarre Siltavuori haavoittui olkapäähän

Kylmän sodan jälkeen uhkina nähtiin ensisijassa väestön massasiirtyminen
Venäjältä ja ydinturvallisuuden heikkous Venäjällä. Sotilaallista uhkaa pidettiin pienempänä, mutta huomioon pitää
kuitenkin ottaa naapurissa oleva suurvalta ja sen epävakaa hallinto. Norjan
puolustusvoimissa on meneillään muutosprosessi, koska rahat ja kulut eivät ole
tasapainossa ja Venäjän uhka on vähentynyt. Nyt panostetaan määrän sijasta
laatuun ja kansainväliseen kriisinhallintatyöhön. Puolustus perustuu valmiusjoukkoihin ja NATOn turvatakuuseen.
Viime aikoina Venäjän lentotoiminta
Norjan lähialueilla on lisääntynyt, joten
myös tunnistuslentoja on lisätty.

Kynnyspuolustus
Jatkossa puolustusvoimien toimintaan
sisältyy ”pehmeä turvallisuus” eli osallistuminen turvallisuus- ja pelastustyöhön
sekä luonnononnettomuuksien torjuntaan ja ”kova turvallisuus”, jossa tukeudutaan NATOon ja NATO-sopimuksen
avunantoa koskevaan 5. artiklaan. Venäjän puolustusreformin pääsuuntien nähdään kuitenkin olevan etelässä ja idässä.
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22.2. . . . Kartat ja koordinaatit -teemapäivä, Tampere.
23.2. . . . pimeä talvietsintäharjoitus, klo
18 alkaen, Tampere.
05.3. . . . maastoetsintäryhmän johtajan
tehtävät -teemailta, Tampere.
7-8.3. . . ensihuollon peruskurssi, Tampere.
13.3. . . . Tampereen paikallistoimikunnan
kokous.
29.3. . . . Vapepa 50 vuotta, pääjuhla
Tampere-talossa.
02.4. . . . Vapepa-info eli teemailta,
Tampere.

Ilkka Mäntyvaara

vihollisen räjähtävästä luodista. Vaikka
hän koneensa konekiväärit olivat jäässä,
hän kuitenkin onnistui tuhoamaan vihollisen SB-pommikoneen silpomalla sen
peräsimen koneensa potkurilla. Haavoittuneena hän teki onnistuneen pakkolaskun jäälle, vaikka koneen potkuri hieman
vaurioitui epätavallisessa mutta voitokkaassa taistelussa.

Myöhempiä kokemuksia
MY-6 menetti korkeusperäsimen vasemmanpuoleisen puolikkaan, kun luutnantti Esko Halme oli syöksykoelennolla
23.6.1944. Hän onnistui tuomaan vaurioituneen koneen laskuun radiolla saamastaan hyppykomennosta huolimatta.
MY-6 korjattiin viidessä päivässä ja
koelentoja jatkettiin. Kapteeni Lauri
Hämäläisen lentäessä syöksykokeita korkeusperäsimen saranat murtuivat ja salko
katkesi. Hänkin onnistui tuomaan koneen laskuun vaurioista huolimatta.
Tutkimuksissa todettiin, että vauriot
johtuivat peräsinten ja siipien flutter-ilmiöstä. Niiden värähtelytaajuudeksi mitattiin 15 Hz. Oletettavasti lentomestari
Aarre Siltavuoden MY-3 syöksykokeessa
flutteri hajotti ensin peräsimen, jolloin hä-

Vapepan tapahtumia 2014 Tampereella
23.1.. . . . SARMS-iltamat uusille toimikuntalaisille, Tampere.
24–26.1.. SAR peruskurssi, Pirkkala
(MPK).
29.1. . . . Tampereen paikallistoimikunnan kokous.
05.2. . . . etsintämenetelmien kertausteemailta, Tampere.
11.2. . . . valtakunnallinen 112-päivä.
15.2. . . . Vapepan peruskurssi, Tampere.
18.2. . . . Hämeen Maakuntatoimikunnan kokous.

Norjan oman puolustuksen perustana on kynnyspuolustus, jolla turvataan
maata ennen kuin NATO ehtii mukaan,
ja strategiset operaatiot, joita varten hankitaan uusia lentokoneita, laivoja ja sukellusveneitä sekä erikoisjoukkoja. Kalustohankintoihin on varattu rahaa yli
15 mrd euroa. Muun muassa nykyiset
Hornetit (F16) korvataan uusilla F35
-hävittäjillä. Norjan tavoitteena on olla
keskisuuri sotilaallinen toimija ja samalla humanitäärinen valtio.
Norjan maavoimiin kuuluu yksi Pohjois-Norjaan sijoitettu prikaati ja EteläNorjassa toimiva Telemark-pataljoona.
Norja on ollut mukana Afganistanin rauhanturvaamisoperaatiossa ja sen ilmavoimat olivat mukana Libyan rauhoittamisessa. Merivoimilla on useita fregatteja
ja sukellusveneitä sekä miinanetsintä- ja
miinanraivausaluksia. Ilmavoimilla on
rannikolla kaksi tukikohtaa ja tutkaverkko kattaa koko Atlantin rannikon. Palkattuja sotilaita on n. 10000, minkä lisäksi
on kodinturvajoukot, joissa on 45000 reserviläistä. Ne on jaettu 11 piiriin, joilla
on omat esikuntansa.

11–12.4. tai 12–13.4. etsintäkurssi,
Tampere.
25–27.4. SAR jatkokurssi, Pirkkala.
Maaliosastoa tarvitaan tähystäjille (MPK).
03.5. . . . Kartat, koordinaatit ja suunnistus, Lakiala (MPK).
10.5. . . . Vapepan peruskurssi, Tampere.
12.5. . . . Tampereen paikallistoimikunnan
kokous.
16–17.5. etsintäkurssi, Orivesi.
24.5. . . . Vapepan viestikurssi, Tampere.
toukokuu maastojohtajakoulutus,
Räyskälä.

Lentomestari Aarre Siltavuoren muistomerkki Teiskon Uskalin kylässä.

nellä ei ollut mahdollisuutta estää konetta jatkamasta syöksyä. Nopeus kasvoi niin
suureksi, että seuraavaksi hajosivat siivet.
Myrskylle sattui kaikkiaan 48 vaurioita. Onnettomuuksissa menetti henkensä
neljä ohjaajaa ja kaksi siviiliä. MY-28 tuhoutui 9.5.1947 ohjaaja kapteeni Kauko
Ikosen saadessa surmansa. Tämän jälkeen
Myrsky asetettiin lopullisiin lentokieltoon
ja koneet romutettiin. Romutuskäskyä
noudatettiin aivan liian tunnollisesti. Ei
jäänyt edes yhtään konetta museoon. Nyt
onkin käynnistetty Myrskyn mallikoneen
rakentaminen museota varten.
Jorma Hautala

Tiesitkö että?

Vastaukset

Tampereen reserviupseerien syyskokous
pidettiin 14.11.2013 Opiskelijaravintola Pisarassa. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. Hallituksen puheenjohtajisto säilyi ennallaan, mutta hallitukseen
valittiin erovuoroisten tilalle neljä uutta
jäsentä, joiden ansiosta hallituksen keski-ikä selvästi laski. Uudet jäsenet ovat
Elisa Suutari, Petri Sola, Riku Heikkilä ja Janne Jylhä. Hallituksen jättivät
Jorma Suonio, Jyri Vilpo, Asser Vuola
ja Virnareeta Väisänen. Lisäksi valittiin
TAMRUn edustajat ja varaedustajat Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hallitukseen. Ennen varsinaista kokousta majuri
Janne Kempas Pirkanmaan Aluetoimistosta piti esitelmän aiheesta Norjan puolustusvoimat.

(Kysymykset s. 9)
1)

350

2)

Pauli Mikkola

3)

207

4)

Mikkeli

5)

Kontra-amiraali
Kari Takanen

6)

Raivausajoneuvo

7)

6
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Kiitämme tuestanne!
Hämeenkyrö
Hämeenkyrön Autohuolto ja
-korjaamo

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

Kangasala
Kangasalan Kuntoutus
Kangasalan Sanomat
Kangasalan Osuuspankki

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

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Nokia

Orivesi

Tampere

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

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

Ruovesi

Virrat

Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi

Sahalahti

Ylöjärven Uutiset

Ojan Taksit

Lempäälä
Pekka Hopponen
Kauppahuone Hyvärinen Oy

www.pirkanviesti.fi

Kilpailukutsu
Pirkanmaan reservipiirien
ilma-aseiden mestaruuskilpailut
2014
Loppiaisena 6.1.2014
I erä klo 9.00, II erä klo. 10.00 ja III erä klo 11.00.
Pohjois-Hämeen Ampujat r.y: n ilma-aseradalla
PMK:n talossa Tampereella, Peltokatu 16 D II kerros.
Lajit: ilmapistooli 40 ls ja ilmakivääri 40 ls
Sarjat: H, D, H50, H60, H70, H75 ja H20
Joukkueet: Yhdistyksittäin, ei sarjajakoa
Ilmoittautuminen viimeistään 3.1.2014 mennessä os.
jotelaakso@gmail.com tai puh.040 5865200 Jorma Laakso
Osallistumismaksut: 8 €, joukkueet 10 € suoritetaan kilpailupaikalla.
HUOM! Kilpailu on samalla katsastuskilpailu ResUL:n
mestaruuskilpailuihin Mäntsälässä 8.-9.3.2014,
tarkempi kutsu ResUL:n sivuilla http://www.resul.fi/
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Kotiin tai
tuliaisiksi

Käy tykkäämässä.
Neljässadas tykkääjä palkitaan!

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Eko-olkalaukku

Leijonavyö

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

Nahkainen
laadukas
kääntövyö.
Sopii myös
naisille.

Pyöreä taskumatti

Leijona heijastin
ijastin

Ikkunalla
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

Edullinen.
Kotimainen ja
hyvälaatuinen.
Kirkas
heijastuspinta.

5€

20€

(musta/viininpunainen)

Ostamalla PMT:n jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.

Adressit
resssit

Lisää tuotteita:

8€

pirkanviesti.fi
Pirkan Viesti myös Facebookissa!

Teräspikarit
nahkakotelossa

23€
2 kpl

5€

Onnitteluadressit
teluuadressititt
- RUL jaa RES
Suruadressit

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.
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Kiitämme tuestanne!
• Puiset vientipakkaukset
• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkaussuunnittelu
• Pakkauspalvelu omissa
• Konttien pakkaus ja lastaus
ja asiakkaan tiloissa
• Varastointi
P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.fi

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

Automaa Tampere Ford

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

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Hämeenkatu 31
Siurontie 45

Paikallisesti paras!
Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Rautatienkatu 22, Tampere
Puhelin 020 522 5700

www.lahivakuutus.fi

Äitien tekemää
ruokaa

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

www.are.fi
Pirkan Viesti 5

2013
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Kiitämme tuestanne!
SAL-product Oy
Tampere, Finland
Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

WWWTAPPARAFI

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

KYLMÄKONEHUOLTO
Viitanen93x30.indd 1

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

T.SANNIKKA

Kodin, kaupan, teollisuuden,
kiinteistöjen kylmäkoneet ja laitteet.

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

Puh. 0400 621 261 Tampere

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi

Kaapeli- ja
johdinsarjaratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

Milcon Oy Tykkitie 1 36240 Kangasala

www.ikaalistenkylpyla.fi

PIRKANMAAN

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

LEHTIPAINO

6.6.2007 16:36:03
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Kiitämme tuestanne!

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

- 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

KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN
www.consti.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

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

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

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

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

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

KMVTurvapalvelut Oy

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

Velorum Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1
33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900
http://insinoorioppilastalo.ﬁ

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

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

AUTOMOTIVE

Pirkan Viesti 5

2013

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

Pirkanmaa
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Voittajajoukkueen nuoret miehet tulettivat jännittävän kilpailun päätteeksi kunnolla. Tampereen klassillisen lyseon lukion joukkueessa kisasivat: Eero
Heikkilä, Joona Suhonen ja Joel Roth.

TURPO 2013 -tietokilpailu
kisattiin tänä vuonna Kangasalla
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta järjesti tämän
vuoden TURPO 2013 tietokilpailun Kangasalan lukion hienossa auditoriotilassa
19. marraskuuta. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 17 joukkuetta, joista 16 oli Pirkanmaalta ja yksi joukkue Päijät-Hämeestä.

Kisa pysyi koko ajan melko tasaisena,
mutta kilpailun voittanut Tampereen
klassillisen lyseon lukion joukkue teki

lopulta melko suuren kaulan pisteissä
muihin joukkueisiin. Voittajajoukkue
Eero Heikkilä, Joona Suhonen ja

Kilpailun ratkettua kilpailijat ja toimihenkilöt ryhmäkuvassa.

Kilpailu sujui varsin leppoisissa tunnelmissa myös tuomaristossa ja pistelaskukin sujui tänä vuonna nopeaan tahtiin. Vasemmalla kilpailun ylituomari Jorma Suonio vierellään kilpailun suojelijana toiminut komentaja Matti Eskola, joka myös vastasi pistelaskusta.

Joel Roth keräsivät peräti 29,5 pistettä.
Toiseksi sijoittui Lahden yhteiskoulun
lukion joukkue 21,5 pisteellä ja kolmannelle sijalle kiri, vain pisteellä päijäthämäläisille häviten Tampereen teknillisen lukion joukkue Hervannasta saaden
20,5 pistettä.
Kilpailun suojelijana toimi perinteiseen tapaan Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö komentaja Matti Eskola.
Kilpailun ylituomarina oli niin ikään
tuttuun tapaan Tampereen kaupungin
toisen asteen koulutuksen tuotantojohtaja ja Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja, majuri res Jorma Suonio, joka saapuikin paikalle kertausharjoitusviikollaan kurkkusalaattipuku yllään.
Henkisen toimikunnan jäsenet tekevät
joka vuosi suuren työn kilpailun järjestämiseksi. Pelkästään kilpailukysymyksiä ja aihealueita pohditaan kuukausien
ajan ja kokouksia niiden tiimoilta pidetään pienemmän ryhmän kesken useita.
Tänä vuonna kilpailun aihealueina olivat: Suomen ja Saksan välinen sotilaallinen yhteistyö viimeisen sadan vuoden
aikana, Lotta Svärd – järjestön toiminta ja sen perinteiden vaaliminen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen organisaatio ja toiminta

Suomen nykyinen turvallisuuspolitiikka sekä ajankohtaiset maailman turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat.
Ensi vuoden aihealueiksi on jo kaavailtu
muun muassa talvisotaa ja Suomen vuoden 1944 torjuntataisteluita.
Kilpailun voittanut joukkue saa piirien myöntämän rahapalkinnon ja kaikille muille kilpailuun osallistuville pyritään myös antamaan edes pieni muisto
osallistumisesta. Tänä vuonna palkintoja saatiin runsaasti muun muassa
Maavoimien Materiaalilaitokselta sekä
MPK:lta. Tänäkin vuonna myös kilpailupaikalla oli työtehtävissä suuri osa
Henkisen maanpuolustuksen toimikunnan jäsenistä.
Kilpailun jälkeen antamissaan palautteissa nuoret pitivät kilpailun tunnelmaa
hyvänä ja aihealueita onnistuneina. Parannuksina toivottiin muun muassa tarkempaa tietoa kysymysten arvosteluperusteista sekä lisää kuvallisia kysymyksiä.
Kilpailua pidettiin myös huikeana ja ikimuistettavana kokemuksena.
Kilpailun voittaneen joukkueen osallistujat kertoivat valmistautuneensa kilpailuun muun muassa jakamalla lukutehtäviä koko joukkueen kesken ja
voiton ratkettua joukkueen ilo olikin
ylimmillään. Kaksi voittajajoukkueen
jäsenistä oli osallistunut TURPOON jo
vuonna 2012, joten myös kilpailukysymyksiin osattiin ehkä valmistautua paremmin.
On tullut aloitteita myös kilpailun
laajentamiseksi valtakunnalliselle tasolle.
Toimikuntalaiset kuitenkin painottavat,
että jos vastaavia kilpailuja järjestetään
muualla Suomessa, on ne järjestettävä
reserviupseerien, reserviläisten ja maanpuolustusnaisten yhteistyönä.
Toimikunta välittää kiitokset Kangasalan lukiolle hienosta kilpailupaikasta
sekä erityiskiitokset lukion teknologiavahtimestari Antti Vartiaiselle, joka oli
paikalla hoitamassa tekniikka koko kilpailun ajan.
Sirkka Ojala
Lisää kuvia kilpailusta löydät osoitteesta:
http://sikkura.kuvat.fi/kuvat/

Toimikunnan puheenjohtaja eversti Leo Ukkonen ja toimikunnassa opetusalan asiantuntijana toimiva Juha
Heinonen Kalevan lukiosta.

