
Testaus- ja todennustapahtuma HX Challenge Testaus- ja todennustapahtuma HX Challenge 
toi mm. arizonalaiset ja F-35A-häivehävittäjät toi mm. arizonalaiset ja F-35A-häivehävittäjät 
Satakunnan lennostoon, s. 6Satakunnan lennostoon, s. 6
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Asevelvollisuus puhuttaa

Kriisitilanteissa reserviläisten 
rooli korostuu entisestään 

Viime päivinä varusmiespalvelus ja ase-
velvollisuus ovat olleet kovasti ”framilla”. 
Tammikuun lopulla MTS (Maanpuo-
lustuksen suunnittelukunta) tiedotti, 
että tuoreen kyselyn mukaan nuorten 
maanpuolustustahto on kohonnut, sillä 
vuonna 2018 mitattiin historian alhai-
sin, alle 50 prosentin lukema ja nyt luku 
oli 56 prosenttia. Saman kyselyn mu-
kaan nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää 
kannattaa yli 80 prosenttia yli 25-vuo-
tiaista vastaajista. Hyvä näin. Kyselyssä 
selvisi myös, että vastanneita olivat eni-
ten huolissaan maailman pakolaistilan-
teesta ja kansainvälisestä terrorismista. 
Koronavirus ei vielä tuolloin ollut otsi-
koissa.

Parin viikon kuluttua, helmikuun toi-
sella viikolla, julkaistiin uutinen, että 
joka kolmas mies jättää asevelvollisuu-
den suorittamatta. Fyysiset syyt ovat vain 
pienessä roolissa esimerkiksi keskeytyk-
sissä ja suurimmat syyt liittyvät mielen-

terveyteen. Ahdistusta aiheuttavat asu-
minen samassa tuvassa ja yhteiset vessat 
sekä suihkutilat. Samat asiat ahdistavat 
myös koulunuoria. Ristiriita syntyi sii-
tä, että varusmiehille tehtyjen keskeyttä-
miskyselyjen perusteella fyysiset syyt ovat 
keskeytyksen syynä lähes puolella ja mie-
lenterveyteen liittyvät asiat johtavat kes-
keytyksiin noin vain 25 prosentin mää-
rällä kaikista keskeytyksistä. 

Maavoimien komentaja, kenraali-
luutnantti Petri Hulkko kertoikin, että 
maavoimat etsii keinoja, joilla löyde-
tään sopivia tehtäviä jokaiselle varus-
miespalvelukseen saapuvalle. Nykyi-
sin taistelijoiden lisäksi tarvitaan myös 
muun muassa kyber-osaajia. Komen-
taja haluaisi myös lisää naisia suoritta-
maan asepalveluksen. Myös Reserviläis-
liitto uudisti kantansa, että kutsunnat 
voisivat koskea myös naisia.

Muutama päivä myöhemmin puolus-
tusministeri Antti Kaikkonen ilmoit-

ti, että on valmis harkitsemaan naisten 
kutsuntojen aloittamista. Asia uutisoi-
tiin näyttävästi ja Reserviläisliiton toi-
nen varapuheenjohtaja Terhi Hakola 
saikin äkkilähdön TV-studiolle haastat-
teluun. Jatkokäsittely asiasta siirtyy par-
lamentaariselle työryhmälle, jossa myös 
kuultaneen liittomme ajatuksia aiheesta. 
Hieno osoitus siitä, että Reserviläisliitto, 
sen piirit ja yhdistykset ovat luotettava ja 
haluttu kumppani, kun puolustukseen 
liittyvistä asioista keskustellaan.

Mielekkyyttä asevelvollisuuteen pyri-
tään löytämään puolustusvoimien uu-
desta Koulutus 2020 -ohjelmasta. Digi-
talisaatiota hyödynnetään koulutuksessa 
ja sähköisessä asioinnissa. Modernit kou-
lutusjärjestelmät sisältävät muun muassa 
verkko- ja virtuaalikoulutusta. Myös re-
serviläisten osalta koulutusjärjestelmiä 
kehitetään. Puolustusvoimien sivuilta 
asiasta löytyy runsaasti tietoa. Toivoa so-
pii, että ohjelma parantaisi varusmiesten 

Kuluvana talvena hiihtokelit ovat ol-
leet hakusessa ja kevät onkin saanut 
varaslähdön. Perinteinen Pirkan Hiih-
to jäänee toteutumatta, mutta älköön 
tämä olko esteenä hyvälle toiminnalle. 
RESUL:n valtakunnallisen talvijotoksen 
suunnitelmat ovat jo pitkällä. Pirkkajo-
tos toteutetaan maaliskuussa Tampereen 
seudulla, joskin hiihtäminen rastien vä-
lillä ei välttämättä onnistu.

Tuoreimman Maanpuolustustiedo-
tuksen suunnittelukunnan MTS:n ky-
selyn tuloksista käy ilmi, että maanpuo-
lustustahto on kohonnut vuoden 2018 
kyselystä. Samoin yleinen asevelvollisuu-
den kannattaminen on hyvällä tasolla ja 
noussut erityisesti nuorten alle 25-vuo-
tiaiden kohdalla. Maavoimien komen-
tajan mediatilaisuudessa Maavoiminen 

komentaja, kenraaliluutnantti Petri 
Hulkko toi esiin, että ”Maavoimat on 
itsenäisen Suomen historiansa parhaassa 
kunnossa, suhteutettuna myös turvalli-
suusympäristöön”. Asioiden voisikin ku-
vitella olevan mallillaan, kun tähän lisää 
Merivoimien laivue 2020 -hankkeen ja 
Ilmavoimien HX-hankeen, jonka ete-
nemistä me pirkanmaalaiset olemme ai-
nakin äänen perusteella voineet todis-
taa. Näin varmaan onkin materiaalisessa 
mielessä, mutta Suomen puolustuskyky 
mahdollisessa voimankäytön tilantees-
sa kuitenkin nojaa reserviimme sekä sen 
psyykkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn.

Asepalveluksen suorittaa vain noin 70 
prosenttia miespuolisten asevelvollisten 
ikäluokasta. Samanaikaisesti ikäluokki-
en pienentyessä tervetullut lisä joukkoi-

hin on naisten vapaaehtoinen asepalve-
lus. Näiden tosiasioiden edessä osana 
koko sodanajan joukkojen toiminta-
kykyä nousee entisestään reserviläisten 
rooli ja kyky toimia kriisitilanteessa.  
Siksi meistä jokaisen on tärkeää pitää 
huolta omasta kunnostamme ja jaksa-
misestamme muun muassa liikkumalla 
säännöllisesti ja ylläpitää ampumataito-
amme ja kehittää osaamistamme kuten 
Reserviupseeriliitto on määritellyt tav-
oitteiksi kullekin reserviupseerille.

Sata vuotta sitten huhtikuussa 1920 
alkoi ensimmäinen yhtenäinen reser-
viupseerikurssi. Tätä Reserviupseerikou-
lun taivalta juhlistetaan 6. kesäkuuta val-
takunnallisessa RUK 100 -pääjuhlassa 
Haminassa ja juhlaan on kutsuttu kaikki 
reserviupseerikurssin suorittaneet. Pir-

kanmaalta järjestetään yhteiskuljetus 
tuona päivänä, joten nyt on oivallinen 
hetki lähteä mukaan verestämään muis-
toja, olivatpa ne sitten muutaman vuo-
den tai vuosikymmen takaa.

Mukavaa kevään odotusta!

  Mikko Hörkkö
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä mahdollisuus tukea 
pirkanmaalaista maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili 

haluamassasi pankissa ja ohjaamalla sen tuotto 
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:lle.

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

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

motivaatiota ja vähentäisi asepalveluk-
sen keskeyttämisiä. Harmillista on se, 
että verkkokoulutuksessa ei saa sellai-
sia kokemuksia, kuin viikon mittaisella 
”mettäkeikalla”. 

Aktiivista kevättä kaikille lukijoille!

  Jussi Mäkitalo 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Tutustu 
uudistettuun 

pirkanviesti.fi 
-verkkosivustoon  



3

Pirkan Viesti 1  2020

Sirkka Ojala
päätoimittaja

Pirkan Viesti-lehti
sirkka.ojala@gmail.com

 Sormijumppaa WordPressin parissa

Tammikuu kului itseltäni WordPressin parissa si-
sällöntuotantoa tehden uudelle pirkanviesti.fi  -si-
vustolle. Työn tulos ilmestyi verkkoon 3. helmikuu-
ta kun sivut avattiin. Uudistuksen myötä sivustolle 
saatiin raikkaampi ilme ja uusia toimintoja kuten 
muun muassa blogi ja toimiva lehtiarkisto, jossa 
ovat luettavina lehdet vuosilta 2013-2019. Mukana 
on myös ensimmäinen Pirkan Viesti-lehti vuodelta 
1958. Sivuston etusivulta voi lukea Pirkan Viestin 
uutiskirjeet sekä tuttuun tapaan sähköisen version 
uusimmasta Pirkan Viesti-lehdestä. Sivuston etu-
sivulla ovat edelleen myös tutut uutis- ja tapahtu-
mapalstat. Toimikuntien ja piirien sivut löytyvät 
ylänavigaatiosta. Uusilla sivuilla ovat myös näky-
vämmin esillä toimintamme tärkeät tukijat, Pirkan-
maan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n yritystu-
kirenkaan jäsenet, joiden antaman tuen ansiosta 
myös uudet sivut pystyttiin toteuttamaan.

Sivut toteutettiin yhteistyössä 
Mainostoimisto Värikäs Oy:n kanssa
Toimivan sivustopohjan toteutti tuttu tamperelai-
nen yritys Mainostoimisto Värikäs Oy, joka on kuu-
lunut pitkään myös PMT ry:n yritystukirenkaan 
jäseniin. Värikkään nuorekkaan henkilökunnan 
osaavissa käsissä sivustopohja rakentui toiveidem-
me mukaiseksi ja yhteistyö sujui saumattomasti. Si-
vusto onkin jo kolmas Värikkään Pirkan Viestille 
rakentama verkkosivusto. Kiitos vielä hyvästä yh-
teistyöstä Värikkään henkilökunnalle. Käy tutustu-

Tampereen Reserviupseerit ry 

90 vuotta
Yhdistys kutsuu jäseniään 

viettämään tätä juhlapäivää 
28.3.2020 Tampere-taloon 

konsertin merkeissä.

 Ohjelma
14.00 Tervehdysten vastaanotto
 Kahvit
16.00 Ilmavoimien soittokunnan konsertti
17.00 Juhlapäivällinen

Ilmoittautumiset sähköpostiosoitteeseen
tamru@tampereenreserviupseerit.fi  tai puh. 044 912 6688.

Konserttisalin paikkamäärä on rajallinen, joten paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin viimeistään 10.3.2020

Juhlapäivälliselle osallistuville: päivälliskortti 55€/hlö maksetaan
TamRU:n tilille FI12 2046 1800 1368 97.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry 
järjestää 11.3. klo 17

RAVINTOLA VASKITÄHDESSÄ KAIKILLE PIRKAN VIESTIN 
LUKIJOILLE AVOIMEN MIKA ALBERTSSONIN ESITELMÄN 

”Sotilaan pitkä tie kotiin”
Ennen esitelmää kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Vapaaehtoinen kahvimaksu.

Albertsson on osallistunut kentälle jääneiden sankarivainajien etsintöihin 
mm. Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa. Hän on ollut mukana tuomassa 
lähes 300 sankarivainajaa Suomeen hauda  avaksi. Ainutlaatuisessa esitelmässä 

hän kertoo näistä etsintätöistä ja miten ne lopulta pää  yvät, kun vuosikymmenten 
epä  etoisuus näiden sankarivainajien tarinassa tulee päätökseen. Albertsson on 
palki  u vuonna 2016 Reserviläisliiton Vuoden Reserviläiseksi, ja hän on tehnyt 

uran rajavar  olaitoksen palveluksessa. 

Ilmoi  autumiset kahvitarjoilun ja  lojen rii  ävyyden vuoksi 
8.3. mennessä Tiina Kokkolalle:  ina.kokkola@sci.fi  tai 040 7566 785.

Ravintola Vaskitäh  , Hatanpään puistokuja 22, Tampere 

Kanna  aa olla nopea, sillä mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoi  autunu  a. 

Sotilaan pitkä 
tie kotiin
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massa pirkanviesti.fi  -sivuston uuteen ulkoasuun sekä 
sisältöön, ja ota sivusto seurantaan!

Sormiaskartelu WordPressin parissa jatkuu kevään ai-
kana nyt Pirkanmaan Reserviläispiirin jäsenyhdistysten 
osalta, sillä Reserviläisliiton verkkosivuston uudistus-
projektissa on tänä vuonna vuorossa jäsenyhdistysten 
sivujen uudistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 
ne Reserviläispiirin jäsenyhdistykset, joiden verkkosi-
vusto on liiton palvelun alla joutuvat rakentamaan si-
vunsa uudelleen uudelle verkkoalustalle. Toki sivujen 
ilmekin pienen vaivan jälkeen on sitten ajan hengen 
mukainen. 

Monitoimihävittäjiä taivaalla
Tammi-helmikuussa on katse usein suuntautunut 
kohti taivasta monitoimihävittäjiä tähyillen. Usein 
pilvinen sää on kuitenkin estänyt niiden näkemisen 
ja vain ääni on kantautunut korviimme. Pirkkalassa 
monet kärsivälliset lentokonebongarit ovat kuitenkin 
saaneet hienoja kuvia kameroidensa muistikorteil-
le. Satakunnan lennoston isännöimä Testaus- ja to-
dennustapahtuma HX Challenge päättyi helmikuun 
lopulla. Pirkkalassa kävi testattavana kaikkiaan vii-
si hävittäjää. Nyt HX-hanke on siirtynyt seuraavaan 
vaiheeseen, ja jäämme jännityksellä odottamaan mikä 
testatuista koneista on Hornet -hävittäjäkalustomme 
seuraaja. Tämä selviää vuonna 2021, kun Valtioneu-
vosto tekee koneista hankintapäätöksen. 

Aurinkoisia kevätpäiviä odotellen.

www.pirkanviesti.fi   aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Hengellinen palsta

Numerot kertovat yhtä ja toista. Vii-
me aikoina ovat esillä olleet luvut 75 
ja 80. Ne ovat vuosien määriä mennei-
syyden tapahtumiin. Pienempi luku 
eli 75, kuvaa sitä, että 75 vuotta sitten 
Auschwitzin keskitysleiri vapautettiin. 
Suurin osa vangeistahan oli siirretty ns. 
kuolemanmarssille pohjoista kohti. Sil-
ti venäläisiä ja myöhemmin muita liit-
toutuneita kohtasi täysin odottamaton 
näky keskitysleireistä ja niiden vangeis-
ta. Noin kuusi miljoonaa juutalaista ja 
useampi miljoona romaaneja, homo-
seksuaaleja ja kehitysvammaisia tapet-
tiin keskitysleireissä. Tämä oli täysin 
mieletöntä, eikä koko holokaustia voi 
millään ymmärtää. Mikä saa kokonaisen 
kansakunnan verenhimoisen tappamis- 
ja tuhoamisvimman valtaan. Oliko 
Saatana saapunut Saksaan? Ilmeisesti 
oli. Toivottavasti ei tule enää sinne 
eikä minnekään muualle. Tosin, olihan 
Kambodzassa punakhmerien tavoitteena 
luoda uudenlainen valtio. Siinä 
taistelussa kuoli myös miljoonia ihmisiä. 

Mitä luvut 80 ja 75 kertovat meille? 
Mikä meitä vaivaa? Voiko se tapahtua 
uudelleen? En osaa vastata tähän. Näin 
ollen luku 75 tuo meille esiin ihmisen 
hulluuden ja tappamisen halun.

Luvulla 80 on meille toisenlainen mer-
kitys tänä vuonna. Kahdeksankymmentä 
vuotta sitten taisteltiin itsenäisen Suomen 
olemassaolosta talvisodassa. Neuvos-
toliitto aloitti hyökkäyksen Suomeen 
30.11.1939. Neuvostojoukot etenivät 
Pohjois-Suomessa nopeasti, koska heillä 
oli käsky katkaista Suomi Tornion tasal-
ta ja näin muodostaa kahden vastakkai-
sen suunnan rintama Karjalan kannaksen 
ja Tornion tasan välille. Joulukuun puo-
lessavälissä neuvostojoukot etenivät jo 
Sallan – Pelkosenniemen alueella. Joulu-
kuun 20. päivä oli ratkaiseva päivä Suo-
men kannalta. Mäntyvaaran lähellä nyt jo 
väsyneet neuvostojoukot kohtasivat myös 
väsyneet suomalaiset ja taistelu alkoi kii-
vaana yöllä. Lopulta taisteltiin pilkkopi-
meässä yössä siten, että ampua ei voinut, 
mutta jokaisella suomalaisella oli puuk-
ko mukanaan. Suomalaiset tunnistivat 

omansa siitä, että heillä oli reput selässään. 
Aamulla 21.12. taistelu oli ohi. Suomalai-
sia kaatui 17 ja neuvostoliittolaisia 300. 
Neuvostojoukot vetäytyivät ja Suomen 
katkaiseminen pohjoisessa jäi haaveek-
si, joka ei toteutunut jatkosodassakaan. 
Mäntyvaaran taistelun muistomerkki on 
valtatie 5:n eli Kemijärvi-Kuusamo tien 
varressa noin 20 km Kemijärveltä. Siel-
lä on Vilho Aallon vuonna 1960 tekemä 
graniittinen muistomerkki, jossa on teksti 
”Tässä auttoi Herra”. Veteraanit itse vaa-
tivat tuon tekstin laitettavaksi kiveen.

Sotaa käytiin siis 105 kunnian päi-
vää. Se päättyi 13.3.1940. Sodalla oli 
kova hinta. Menetettiin 11 prosenttia 
maan pinta-alasta. Menetettiin myös 
maan toiseksi suurin kaupunki eli Vii-
puri. Kaatuneita oli 26 662 sotilasta ja 
noin tuhat siviiliä sai surmansa. Haa-
voittuneita oli 43 000 ja pysyvä vamma 
jäi noin 23 000:lle. Se, mikä voitettiin, 
oli itsenäisyys ja se, ettei Neuvostoliitto 
silloin, eikä jatkosodankaan jälkeen mie-
hittänyt Suomea. Tässä auttoi Herra.

Näillä kahdella numerolla on siis eri-
lainen sisältö. Vai onko? Molempien 
lukujen taustalla olevissa tapahtumissa 
voidaan nähdä hyvän Jumalan johdatus 
rauhanomaiseen ja oikeudenmukaiseen 
maailmaan. Toivottavasti maailma on 
oppinut.

  Sauli Keskinen
rovasti, vs. kappalainen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Kunniavartiot Lempäälän sankarihau-
dalla aloitettiin jouluna 1950. Alussa 
mukana oli vain Reserviupseerikerhon 
jäseniä, mutta vuodesta 1954 alkaen Re-
servialiupseeriyhdistyksen perustamisen 
myötä vartiossa on ollut sekä upseerei-
ta että aliupseereita. Nykyisin vartiossa 
tapaa myös muitakin armeijan käynei-
tä. Reservijärjestöt ovat aina arvostaneet 
sotaveteraanien ja lottien, sotainvalidien 
ja sodissa menehtyneiden uhrauksia ja 
kunniaa. Lempäälässä aloitettiin viime 
vuonna kunniakierrokset sankarihauta-
usmaalla, siinä tuodaan esille se, että 
nämä suurimman uhrauksen isänmaan 

eteen tehneet sankarivainajat eivät ole 
vain nimiä hautakivissä, vaan jokaisen 
henkilöön liittyy oma ainutlaatuinen ta-
rinansa. 

Jouluaaton kunniavartiossa alkuaikoi-
na oli tapana, että sankariristin edestä 
katsoen vasemmalla puolella seisoi up-
seeri ja oikealla puolella aliupseeri. Ny-
kyisin käytännön syistä tästä on luovut-
tu ja paikan voi valita vapaasti. Alussa 
käytettiin harmaata sotilasasua, sittem-
min jouluna käytettiin lumipukua, kar-
valakkia ja upseerivyötä. Vuodesta 2016 
lähtien asuna on ollut M05-lumipuku il-
man upseerivyötä. Legendaariset Suomi-

konepistoolit ovat olleet mukana vuo-
desta 2005. Aseet on ostettu armeijan 
loppuunmyynnistä ja ne on deaktivoi-
tu. Käytössä on neljä eri Tuntemattoman 
sotilaan henkilöön viittaavaa nimikko-
asetta: sotamies Susi, alikersantti Rokka, 
vänrikki Koskela ja vänrikki Kariluoto. 
Mainittakoon, että sotamies Suden esi-
kuva eli Toivo Ruuna ja alikersantti Ro-
kan esikuva eli Viljam Pylkäs ovat mo-
lemmat haudattuina Lempäälään.

Viime jouluna kunniavartio alkoi 
kello 14.30 ja päättyi kello 23.30. Var-
tiovuoro kesti puoli tuntia. Mukana oli 
siis 36 reserviläistä, joiden joukossa oli 

myös ensikertalaisia. Vartioon on saa-
tu helposti vapaaehtoisia ja ensi joulua 
ajatellen kannattaa vartiovuoro varata 
hyvissä ajoin Pertti Keinoselta, joka 
on ollut yhtämittaisesti vartiossa 53 
kertaa. Hän on aloittanut vartiot ja ke-
rännyt vartiolistaa ja tilastoja vuodesta 
1968 lähtien.  Monelle jouluaaton kun-
niavartiosta onkin muodostunut pitkä 
perinne. Vuonna 2019 vartiossa olleis-
ta Heikki Laurila on aloittanut joulun 
kunniavartiot jo vuonna 1955. 

  Hannu Tapola

Monelle jouluaaton kunniavartiosta 
onkin muodostunut pitkä perinne. 
Vuonna 2019 vartiossa olleista Heikki 
Laurila on aloittanut joulun kunniavarti-
ot jo vuonna 1955

Heikki Laurila 64 kertaa 
Pertti Keinonen 53 kertaa
Pekka Hopponen 51 kertaa
Hannu Tapola 45 kertaa
Antti Hankela 42 kertaa
Pasi Alho 37 kertaa 
Antti Ansami 34 kertaa
Markku Mikkola 33 kertaa
Jukka Perttula 33 kertaa
Hannu Maijala 32 kertaa

70 kertaa joulun kunniavartio Lempäälän sankarihaudalla 

Lempäälän sankarihaudoille saatiin joitakin 
vuosia sitten seurakunnan toimesta tunnel-
maa luovat kynttilälyhdyt. Niissä kynttilät 
palavat säävarmasti ja näyttävästi koko jou-
luaaton. Kuva: Annika Uutela.



Talvisodan päättymisen muistopäivän

KIRKKOILTA 
perjantaina 13.3.2020 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

Piispa Matti Repo
Pastori Ensio Partanen

MPK Hämeen soittokunta
Mieskuoro Kelot 

Kamarikuoro Eternitas 

Järjestävät: Tampereen  evankelisluterilainen seurakuntayhtymä 
 ja Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry.

KEVÄTYÖN KOUKKAUS 2020

KEVÄTYÖN KOUKKAUS 2020 (KYK2020) 
järjestetään 8.-9.5.2020 Nokialla.

Kilpailukeskuksena toimii NRAu:n maja Jyräkallio 
(Pinsiöntie 500, Nokia)

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet päivitetään 
Nokian Reserviupseerien kotisivuille:

www.rul.fi /nokia/kevatyon-koukkaus-2020/ 

TERVETULOA MUKAAN!

Nokian Reserviupseerit ry
Nokian Reserviläiset NRAu ry
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Vapaussodan Tampereen Seudun Perin-
neyhdistys järjesti yhdessä Maanpuolus-
tusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa pe-

Tammisunnuntain kirkkoilta järjestettiin Tuomiokirkossa
rinteisen Tammisunnuntain kirkkoillan 
Tampereen Tuomiokirkossa 26. tammi-
kuuta.  

Tilaisuudessa esiintyivät Ilmavoimien 

soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat 
sekä kanttori Tuomas Laatu säestäjä-
nään Osmo Honkanen. Tervetulosa-
nat lausui Vapaussodan Tampereen Seu-

dun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja 
Markku Rauhalahti. Hän totesi, että 
vuonna 2018 tuli kuluneeksi 100 vuot-
ta vapaussodastamme, ja viime vuon-
na elimme mukana Viron ja Latvian 
itsenäisyystaistelujen 100-vuotismuis-
toissa.  Rauhalahti toi myös esiin, että 
tänä vuonna lokakuun 14. päivänä tulee 
kuluneeksi sata vuotta Tarton rauhanso-
pimuksesta, johon päättyivät Suomen ja 
Neuvosto-Venäjän väliset vuoden 1918 
alussa alkaneet vihollisuudet vajaaksi 
kahdeksi vuosikymmeneksi. Tilaisuuden 
juhlapuheen piti Nokian seurakunnan 
kirkkoherra Lauri Salminen ja loppu-
rukouksen rovasti Antero Niemi. Suo-
men lipun toivat juhlaan Kangasalan 
Reserviupseerikerhon jäsenet. Koleh-
din keräsivät tuttuun tapaan Partiolip-
pukunta Näsin Tytöt. Tilaisuudessa oli 
jälleen myös varsin näyttävä lippulinna, 
sillä siihen toi lippunsa yli 20 kansalais-
järjestöä.

  Sirkka Ojala

  Kangasalan Reserviupseerikerhon jä-
senet toivat kirkkoiltaan Suomen lipun. 
Suomen lippua kantoi Suomenpojan vel-
jenpojan poika Urmas Tiits ja airuina toimi-
vat Lauri Wirola ja Hannu Wirola.

Kutsuvieraiden ja talkoolaisten kahvituksesta vastasivat MNL Pirkanmaan Piirin jäsenet 
vasemmalta Johanna Ahlgren-Holappa Messukylän Res. Ups. naista ja Sanna Myllymäki 
ja Marjo-Riitta Pirhonen Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisista. 

Poikakuoro Pirkanpojat sykähdytti jälleen esityksillään. Kuoroa johti Jouni Rissanen.
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Olemme kuulleet taivaalta Hornet-hä-
vittäjistämme poikkeavaa jyrinää tam-
mi-helmikuun ajan, kun HX-kandidaat-
tien testaus- ja todennustapahtuma HX 
Challenge on ollut käynnissä Satakun-
nan lennostossa.  

Suomen puolustuksen kulmakivenä 
olevan Hornet-monitoimihävittäjäka-
luston elinkaari päättyy vuoteen 2030 
mennessä. Syynä tähän on rakenteiden 
väsyminen, tuotetuen päättyminen ja 
suorituskyvyn heikkeneminen. Hor-
netien elinkaarta ei myöskään kannata 
enää jatkaa uusilla päivityksillä, sillä se ei 
olisi taloudellisesti kannattavaa.  

Mikä ratkaisee 
hävittäjävalinnan?
HX-hanke on perustettu korvaamaan 
nykyiset hävittäjät uusilla monitoimi-
hävittäjillä. Tällä valinnalla ratkaistaan 
Ilmavoimien taistelukyky aina 2060-lu-

HX Challenge – tiivistahtista hävittäjien 
arviointia Satakunnan lennostossa

vun alkuun asti. Keskeisin päätöksen-
tekoperuste on suorituskyky. Valinta-
päätökseen vaikuttavat lisäksi muun 
muassa elinkaarikustannukset, huol-
tovarmuus ja kotimaisen teollisuuden 
osallistuminen sekä turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiset vaikutukset. HX 
Challenge järjestetään Suomessa, jotta 
jokaisen seuraajakandidaatin suoritus-
kyky voidaan todentaa Suomen olosuh-
teissa ja suomalaisten laatimin testein.

Nyt hankittava hävittäjäkokonaisuus 
pitää sisällään 64 lentokoneen lisäksi 
myös muut tekniset järjestelmät, kou-
lutusjärjestelmät, tarvittavat huoltovä-
lineet, testilaitteet ja varaosat sekä aseet, 
sensorit ja muut tarvittavat tyyppikoh-
taiset tukitoiminnot. 

Pirkkalassa ovat olleet testattavina 
Eurofi ghter Typhoon, Dassault Rafa-
le. Saab Gripen sekä Yhdysvaltalaisko-
neet Lockheed Martin F-35A ja Bo-

eing F/A-18 Super Hornet. Kullekin 
hävittäjäkandidaatille on varattu tes-
tejä varten noin seitsemän arkipäivää, 
joista lennettiin 3-4 päivänä. Satakun-
nan lennoston komentaja, eversti Aki 
Heikkinen toi esiin, että testipäiviä ja 
paikkoja voitiin vaihtaa tilanteen mu-
kaan. Heikkinen kertoi, että tyypilli-
nen evaluointia tekevien henkilöiden 
työpäivä alkaa aamulla kyseessä olevan 
lennon testin ohjeistuksella, edeten il-
tapäivällä lentosuorituksilla ja päätty-
en illalla testituloksen läpikäymiseen. 
Heikkisen mukaan yhden testikierrok-
sen läpikäynti kestää vähintään 12 tun-
tia puhumattakaan keväällä tehtävästä 
operointivaiheesta. Yhteensä testikent-
tää operoi Puolustusvoimissa noin 200 
henkilöä.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on 
saanut tammikuun lopulla lähettämiin-
sä tarkennettuihin tarjouspyyntöihin 

Saab 39 E Gripen teki ensimmäisen lentonsa ulkomaille saapuessaan Pirkkalaan 29. tammikuuta. Talvisessa kelissä laskeutuneen hävittäjän ulkoisena kuormana oli lisäpolttoaine-
säiliö sekä siivenkärjissä Dielh BGT:n IRIS-T -ilmataisteluohjukset. Nämä olivat asennettuina koneeseen myös mediapäivänä.

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35A Lightning II mediatilaisuuteen tervehdyksensä toi myös Yhdysvaltain Suomen -suurlähettiläs 
Robert Pence. Median kysymyksiin olivat vastaamassa jokaisessa mediatilaisuudessa myös HX-hankkeen johtaja Ilmavoimien operaa-
tiopäällikkö eversti Juha-Pekka Keränen ja Satakunnan lennoston komentaja, eversti Aki Heikkinen.

vastaukset ko. hävittäjien valmistajil-
ta. Lopulliset ja sitovat tarjouspyynnöt 
lähetetään myöhemmin tänä vuonna. 
Valtioneuvosto tekee päätöksen hävit-
täjähankinnasta vuonna 2021. HX-
hankkeen johtajana toimii Ilmavoimien 
operaatiopäällikkö eversti Juha-Pekka 
Keränen.

Osallistuin kolmen hävittäjäkan-
didaatin mediapäivään. Eurofi ghter 
Typhoon, ja Dassault Rafale jäivät mi-
nulta ikävä kyllä näkemättä ja Boeing 
F/A-18 Super Hornetin saapuessa Pirk-
kalaan tämä lehti oli jo taiton loppu-
vaiheessa.

Saab 39 E Gripen – 
älykäs monitoimihävittäjä 
ELSO-järjestelmällä
Saab 39 E/F Gripen -neljännen polven 
monitoimihävittäjät olivat testattavana 
Pirkkalassa tammi-helmikuun vaihtees-
sa. Mediapäivänä 30. tammikuuta oli 
perinteinen suomalainen talvisää: nol-
lakeli ja lunta tuprutti taivaan täydeltä. 
Gripen E -hävittäjää ei tuolloin taival-
la nähty, mutta myöhemmin testausvii-
kon aikana näin hävittäjän sujahtavan 
talomme yli Vehmaisissa. Totesin Gri-
penin äänen olevan todella hiljainen.

Gripen on suunniteltu jatkuvasti ke-
hitettäväksi ja helposti päivitettäväksi. 
Tämän mahdollistaa uusi avioniikka-
arkkitehtuuri, jossa itse lentotoiminnan 
kannalta välttämättömät ohjelmistot on 
täysin erotettu taktisista ohjelmistois-
ta. ELSO-järjestelmän ansiosta koneet 
ovat myös elektronisen sodankäynnin 
koneita. Saab tuo esiin, että Gripen E/F 
-hävittäjien elinkaarikustannukset ovat 
merkittävästi kilpailijoita alhaisemmat. 

Gripen E -hävittäjän lisäksi HX-tes-
taustapahtumaan Saabilta osallistui 
myös GlobalEye AEW&C -valvonta-
kone. Saabin tarjouksen kerrottiin si-
sältävän 52 Gripen E ja 12 Gripen F 
-hävittäjää ja vielä lisäksi kaksi Bombar-
dier 6500 GlobalEye AEW&C -konet-
ta. Saabilta vakuutetaan, että tuotanto-
aikataulu ei ole ongelma sillä Gripen E 
-tuotanto lähtee nyt vauhdilla käyntiin. 
Näin Suomella on erinomainen mah-
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dollisuus saada hävittäjät haluamassaan 
aikataulussa. Ruotsi on tilannut Saabil-
ta 60 Gripen E -hävittäjää ja myös Bra-
silia on tilannut koneita. 

Suomessa Saabin tarjouksen teollisen 
yhteistyön keskiössä ovat Puolustusvoi-
mien stategiset partnerit Patria ja Insta. 
Jos siis valinta kohdistuu Gripeniin on 
Suomelle luvassa hävittäjän ja mootto-
rin kokoonpanoa sekä varaosatuotan-
toa.  

Saabilla on pitkä kokemus toimin-
nasta Suomessa. Muun muassa Saab 
ja Aalto Yliopisto tekevät pitkäaikaista 
yhteistyötä jo kymmenessä tutkimus-
hankkeessa. Tampereella sijaitsevassa 
Saab Teknologiakeskuksessa työskente-
lee tällä hetkellä 25 insinööriä ja kes-
kuksen toiminta on kasvussa. Saabilla 
on Suomessa noin 120 työntekijää.

Häivehävittäjä Lockheed Martin 
F-35A Lightning II
Helmikuussa taivaalla jyrisivät Yhdys-
valtalaiskoneet, josta ensimmäisenä 
Lockheed Martin F-35A Lightning II, 
joka poikkeaa täysin muista hävittäjä-
kandidaateista jo pelkästään ulkonä-
könsä vuoksi. Pullearunkoinen kone on 
alusta pitäen suunniteltu häivekoneek-
si. Koneen runkoon haluttiin mahdut-
taa polttoainesäiliöt sekä osa asekuor-
masta näin koneen ulkopuolellakaan 
ei ole mitään ylimääräisiä osia, jotka 
näkyisivät tutkissa. Valmistava yhtiö 
markkinoikin konetta viidennen su-
kupolven monitoimihävittäjänä. Häi-
vekyvyn lisäksi koneessa on edistyneet 
sensorit, datafuusio ja verkkoyhteydet 
yhdistyvät yliääninopeuteen ja pitkään 
toimintasäteeseen. Hävittäjä pörräsi 
monena päivänä myös Vehmaisissa ja 
koneen ääni oli melkoinen, jopa kak-
sinkertainen verraten tuttuun Hornet-
hävittäjään.

Satakunnan lennostossa 10. helmi-
kuuta järjestettyyn mediatilaisuuteen 
toi tervehdyksensä myös Yhdysvaltain 
Suomen -suurlähettiläs Robert Pence, 
joka oli hyvillään siitä, että Yhdysval-
loilla on tarjota peräti kaksi hävittäjää 
Hornetien seuraajaksi. Hän toi myös 
puheenvuorossaan esiin maidemme 
väliset yhteistyösuhteet puolustukses-
sa. Suurlähettiläs Pence mainitsi myös 
Suomen vuoden 1939 hävittäjähankin-
nan. Silloin Yhdysvalloista hankittiin 
44 Brewster-konetta. Pence vastasi me-
dian kysymykseen veisikö F-35:n va-
linta Suomen Natoon, että F-35 ei ole 
NATO:n hävittäjä, vaan kyseessä on 
amerikkalainen lentokone, jota tarjo-
taan liittolaisille.

F-35-hävittäjää on myyty jo 12 maa-
han ja sen valmistustahti on nopea. F-
35-hävittäjiä ovat ostaneet mm. Norja 
ja Tanska. Yhdysvaltain asevoimat aiko-
vat ottaa käyttöön yli 2000 F-35-hävit-
täjää. Valmistaja tarjoaakin mahdolli-
suuksia teolliselle yhteistyölle. Koneen 
hinta on laskenut suurien valmistus-
määrien vuoksi, mutta sen sijaan käyt-
tökustannukset ovat arvoitus. Huolta 
aiheuttaa myös se saadaanko Suomeen 
tarpeeksi varaosia mahdollisen kriisin 
aikana.

HX Challengen seuraava vaihe ovat 
virtuaalisimulaatiot ja laaja sotapeli. 
Näiden avulla selvitetään hävittäjien 
menestymistä taistelussa sekä selviyty-
miskykyä suomalaisissa olosuhteissa.

  Sirkka Ojala

Lisälähteet: 
defmin.fi /hx ja lentoposti.fi  –sivusto

MPK:n kursseja MPK:n kursseja 
keväällä 2020 keväällä 2020 
PirkanmaallaPirkanmaalla

21. 22.3. RESERVILÄISJOHTA
JA 1 OSA 1 
• Kurssin tavoi  eena on kehit-

tää osallistujien valmiuksia 
toimia esimiehinä ja johtajina

25. 26.4. RESERVILÄISJOHTA
JA 1 OSA 2 
• Kurssi on jatkoa Reserviläis-

johtaja 1 -kurssille. Kurssi on 
avoin kaikille omien esimies- 
ja johtamistaitojensa kehi  ä-
misestä kiinnostuneille.

22. 24.5. EPÄSUORAN TULEN
KÄYTÖN KURSSI
• Kurssilla koulutetaan epäsuo-

ran tulenkäytön perusteita

22. 24.5. LÄHITAISTELUN PE
RUSKURSSI
• Kurssilla perehdytään lähitais-

telun perusteisiin

22. 24.5.  ERITYISRYHMIEN 
TURVAKURSSI 
• Kurssin kohderyhmänä ovat 

kehitysvammaiset. Kurssilla 
opetellaan arjen turvallisuut-
ta ja tutustutaan Puolustus-
voimien toimintaan.

Lisä  etoa ja ilmoi  autumiset 
MPK:n koulutustarjonta-sivuilta 
www.mpk.fi /Hame

TERVETULOA MUKAAN!

Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

TULE MUKAAN KESÄYÖN MARSSILLE PYYNIKIN MAISEMIIN! 
MPK:N KESÄYÖN MARSSI JÄRJESTETÄÄN 6.6.2020 KLO 15 ALKAEN TAMPEREELLA 
Lähtö- ja maali on Pyynikin palloilu hallilla. Marssireitit kiertävät Pyynikin-Villilän välisillä ulkoilureiteillä. Matkat ovat 
12 km, 25 km ja 42 km.
Marssitapahtuma sopii kaikille kunnostaan huolehtiville. Osallistua voi yksin, kaksin, koko perheen voimin tai 
 kasata vaikka harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen joukkueen. 
Marssimatkoille tulee ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta osoitteessa: www.mpk.fi

www.brownells.fi
p. 09-5122 933

Brownells Finland Oy
Kutojantie 12B, 02630 Espoo

tiedustelut@brownells.fi

KULJETUS PIRKANMAALTA HAMINAAN 6. KESÄKUUTA

Reserviupseerikoulu täyttää tänä vuonna pyöreät 100 vuotta. 
Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloitettiin 

huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1920. 

Juhlavuotta vietetään Haminassa valtakunnallisessa 
RUK 100 -pääjuhlassa 6.6.2020, 

johon kutsutaan kaikki reserviupseerikurssin 
suorittaneet suomalaiset reserviupseerit. 

Pirkanmaalta RUK 100 vuotta -juhlaan järjestetään bussikuljetus
Varaa paikkasi kuljetuksesta ilmoittautumalla Reservipiirien 
toiminnanjohtaja Päivi Huotarille pir.reservi@kolumbus.fi 

www.pirkanviesti.fi  

aineistoposti: 
pirkanviesti@gmail.com

Pirkan Viesti 
myös Facebookissa
ja Instagramissa!
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 7.2. 3.3.
2 14.4. 12.5.
3 9.9. 5.10
4 23.11. 22.12.

Kannen valokuva: Testaus- ja toden-
nustapahtuma HX Challenge toi myös 
arizonalaiset ja F-35A -häivehävittä-
jät Satakunnan lennostoon. Testeihin 
vaaditut kaksi hävittäjää laskeutui-
vat Pirkkalaan juuri ajoissa matkalla 
olleista sää- ja tankkaushaasteista 
huolimatta.

Kuva: Sirkka Ojala

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj 
Juha Happonen 
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen
Jari Puustinen
Esko Raskila 
Mikko Ritakallio
Matti Salonen 
Jere Tuononen, nuorisojäsen

Ulkoasu Maisan paja

Paino Lehtisepät Oy

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12, 
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2020:

Hämeen Eskadroona ja Kangasalan Re-
serviupseerikerho järjestivät jälleen yh-
teistyössä Tapaninratsastuksen Kanga-
salla 26. joulukuuta.

Kangasalla Tapaninratsastuksen pe-
rinne juontaa 1930-luvulle Kangasalan 
Suojeluskunnan ratsuosaston toimin-
taan. Ratsastuksella muistetaan Suoje-
luskunta- ja Lotta-järjestöjen työtä Isän-
maan hyväksi sekä erityisesti hevosten 
antamaa uhria vapautemme puolesta. 
Ratsuosasto kulki Sotahevospihatolta 
Herttualan ratsastuskoulun kautta Kan-
gasalan keskustaan Pro Patria- ja Suoje-
luskunta ja Lottajärjestöjen kivelle. Pu-
heen kivellä piti upseerioppilas Viivi 
Kaario. Tämän jälkeen Kangasalan Re-
serviupseerikerho jäsenet jättivät kivelle 
havutervehdyksen.  Havutervehdyksen 
laski reserviupseerikerhon puheenjohta-
ja, kapteeni res Panu Maijala ja ratsu-
osastoa johti tuttuun tapaan kapteeni res 
Janne Kurkinen.

  Sirkka Ojala

Havutervehdyksen kivelle laski Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja kap-
teeni res Panu Maijala. Mukana havupartiossa oli myös majuri res Jari Lindell ja kapteeni 
res Mikko Ritakallio (Ei kuvassa). Kuva: Raimo Ojala.

Tapaninratsastuksen perinne jatkuu Kangasalla

Puheen Pro Patria- ja Suojeluskunta ja Lottajärjestöjen kivellä piti upseerioppilas Viivi Kaario (Kuvassa toinen oikealta). 
Kuva: Raimo Ojala.

Turpotietäjäksi nimetty jokavuotinen kil-
pailu innostaa nuoria pohtimaan turval-
lisuuspolitiikkaa ja pyrkii vahvistamaan 
nuorison maanpuolustustahtoa. Turpo-
tietäjä kilpailun järjestävät Reserviläisliit-
to ja Suomen Reserviupseeriliitto.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mu-
kana myös Historian ja Yhteiskuntaopin 
Opettajien Liitto ja Kadettikunta. Mu-
kaan tavoitellaan alkuvaiheessa vähin-
tään sataa lukiota ja tuhansia lukiolaisia. 
Tarkoituksena on tarjota lukiolaisille 
turvallisuuspainotteinen Oikeusguru ja 
Talousguru -tyyppinen kilpailu. 

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensim-
mäisessä vaiheessa lukiot ja oppilaat 

kilpailevat alueellisella tasolla. Toiseen 
vaiheeseen, valtakunnalliseen fi naa-
liin, selviytyy alkukilpailussa parhaiten 
vastanneet. Finaali käydään talvisodan 
muistopäivänä 30.11. Helsingissä, jossa 
valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä.

Reservipiirien tehtävänä on järjestää 
Turpotietäjä -kilpailun ensimmäinen 
vaihe. Alkukilpailussa palkitaan alueen 
paras lukio, alueen parhaat tietäjät ja lu-
kioiden kolme parasta vastaajaa. 

Idea Turpotietäjä-kilpailuun 
on saatu Pirkanmaalta
Alkuidea liitojen järjestämään kilpai-
luun on saatu Pirkanmaalla jo kolme-

toista kertaa järjestetystä TURPO-
tietokilpailusta. Pirkanmaan Reservi-
piirien Henkisen maanpuolustuksen 
toimikunnan ideoimaa ja järjestämää 
kilpailu jatketaan edelleen ensi syksy-
nä. Marraskuussa kilpailu järjestetään 
jo 14. kerran tällä kertaa Tampereella. 
Tänä keväänä viime vuonna TURPO 
-tietokilpailuun osallistuneet lukiolai-
set opettajineen viedään jo perinteiseen 
tapaan varuskuntavierailulle. Vierailun 
kohteena on Niinisalossa järjestettävä 
Panssariprikaatin johtama Maavoimien 
mekanisoitu Arrow 20 -harjoitus.

Syksyllä järjestetään ensimmäinen 
valtakunnallinen Turpotietäjä-kilpailu 
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi , www.mpk.fi 

MPK:n kurssinjohtaja- ja kouluttajakurssit ovat suosittuja

Helmikuussa pidettiin jälleen MPK:n 
Tampereen koulutuspaikan kurssinjoh-
taja- ja kouluttajakurssit. Kun erilaisia 
MPK:n johtamia kursseja järjestetään, 
niin on suotavaa, että kurssinjohtajat 
sekä kouluttajat käyvät kyseisen kurssin. 
Tällöin voidaan jollakin tasolla varmis-
tua siitä, että kurssit ovat laadukkaasti 
toteutettuja. Tämä antaa myös erilaista 
varmuutta kyseisten kurssien suorittajil-
le tapahtumien toteuttamiseen.

Yhteiskuva kurssinjohtaja ja kouluttajakurssilaisista.

Kurssinjohtajan kurssin keskeisiä asi-
oita ovat esimerkiksi: Kurssien aiheiden 
luominen ja tavoitteet, viikko-ohjelman 
tekeminen ja kouluttajien valitseminen 
kurssille sekä tietysti kurssin markki-
nointi kurssilaisille.

Kouluttaja kurssilaiset taas opettele-
vat tekemään koulutuskortit kurssinjoh-
tajien kanssa sopimistaan aiheista, jois-
ta he vetävät rastinäyttöjä vertaisilleen ja 
kurssinjohtajille he arvioivat kouluttaji-

en suorituksia.  Koulutukset ovatkin hy-
vää kanssakäymistä kahden kurssin välil-
lä missä esimerkiksi kurssinjohtajat niin 
kuin kouluttajatkin pääsevät antamaan 
palautteita koulutussuorituksista se kehit-
tää kursseja laadukkaampaan suuntaan.

Koulutukset antavat valmiudet kurssi-
laisille toimia kurssinjohtajina ja koulut-
tajina MPK:n kursseilla ja tapahtumissa.

  Juha Happonen

Kouluttajakurssin kurssinjohtaja Mikko Turunen pi-
tää luentoa palautteista molemmille kursseille.

Rastikoulutuksen aiheena taisteluensiapu rasti.Karttaharjoitus suunnan määrittäminen kompassilla.
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Jouluk uun 19. päivä ilmassa oli aistitta-
vissa paljon iloa, mutta myös haikeutta, 
kun Varuskuntaravintola Sääkseen ko-
koontui 123 nuorta, jotka olivat palvel-
leet Satakunnan lennostossa 347 tai 165 
vuorokautta. Kotiuttamistilaisuuden jäl-
keen oli aika luovuttaa varusteet ja hy-
västellä tuttu tupa, palvelustoverit sekä 
kouluttajat ja siirtyä reserviin. 

Lennoston kotiuttamistilaisuus oli 
juhlava, vaikka sotilasmuusikot tällä 
kertaa puuttuivat. Satakunnan lennos-
ton komentajan sijaisena toimineen len-
noston esikuntapäällikön, everstiluut-
nantti Mika Hakasen lämminhenkisen 
puheen jälkeen koettiin arvokas hetki, 
kun joukko kokelaita ylennettiin. Myös 
kenttärovasti evp Sauli Keskinen antoi 
tervehdyksessään ohjeita nuorille, jotka 
siirtyivät elämässään uusien haasteiden 
pariin. 

Tilaisuudessa jaettiin useita palkitse-
misia varusmiespalveluksessa eri tavoin 
kunnostautuneille. Niitä olivat jaka-
massa myös monet lennoston yhteistyö-
kumppanit. Paikalla kutsuvieraiden jou-
kossa kotiutuneita palkitsemassa olivat 
muun muassa Tampereen Reserviupsee-
rien, Tampereen Reserviläisten ja Maan-
puolustusnaisten Liiton Pirkanmaan 
Piirin edustajat. Palkitsemisten jälkeen 
nautittiin vielä yhdessä Leijona Caterin-
gin loihtima maukas joululounas.

Päätös hakeutua inttiin 
syntyi jo lapsuudessa
Kersantti Karoliina Räntilälle luovu-
tettiin tilaisuudessa Maanpuolustuksen 
kannatussäätiön stipendi sekä Maan-
puolustusnaisten liiton Pirkanmaan Pii-
rin huomioiminen, jonka luovutti MNL 
Pirkanmaan Piirin puheenjohtaja Elina 
Paukkunen. Räntilä kertoi pitämässään 
kotiutuvan puheessa 347 vuorokautta 
kestäneestä palveluksesta värikkäästi ja 
lämminhenkisesti osoittaen suurta kii-
tollisuutta saamastaan mahdollisuudesta 
suorittaa ainutlaatuinen varusmiespalve-
lus ja oppien uutta upeiden palvelusto-

Jouluksi reserviin

Naisten vapaaehtoisen palveluksen kunniakirjan ja MNL Kuplikan vastaanotti kersant-
ti Karoliina Räntilä. Kunniakirjan luovutti Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin 
puheenjohtaja Elina Paukkunen. Kuvassa vasemmalla Satakunnan lennoston esikunta-
päällikkö, everstiluutnantti Mika Hakanen.

Tampereen Reserviläisten plaketti luovutettiin korpraali Tuomas Hyypiälle. Plaketin 
luovuttivat Tampereen Reserviläisten hallituksen jäsen Kai Talonen ja (oikealla) yhdis-
tyksen puheenjohtaja Jarno Lahtinen. 

verien rinnalla ja puolustusvoimien hen-
kilöstön ohjauksessa. 

Karoliina Räntilä on 22-vuotias ja ko-
toisin Hämeenlinnasta. Karoliina kertoi 
haaveilleensa jo lapsena Naisten vapaa-
ehtoisen varusmiespalveluksen suorit-
tamisesta, vaikka hänen lähipiirissään 
ei sotaveteraaneja tai puolustusvoimi-
en palveluksessa olevia ole ollut. Alo-
kaskauden Räntilä suoritti Satakunnan 
lennostossa ja siirtyi monen muun pal-
velustoverinsa ohella jatko-opintoihin 
aliupseerikursseille. Karoliinan tie vei 
ilmavoimista Maavoimien joukko-osas-
toon Säkylään Porin prikaatiin. Siel-
lä hän opiskeli 18 viikkoa huollon alaa 
ja valmistui huoltopalvelu aliupseeriksi. 

Säkylästä hän palasi takaisin tuttuun ko-
tiyksikköön lennostoon, jossa hän toimi 
huollon komppanian vääpelinä. 

Vahva ME –henki
Räntilä kertoi muun muassa Ruska -har-
joituksen olleen iso tulikoe lennostoon 
palattua. Harjoitus oli vienyt monet ko-
keneemmatkin taistelijat fyysisesti, että 
henkisesti äärirajoille ja useita tunteja 
kestäneet aluepartiot saattoivat Karo-
liinan mukaan tuntua ikuisuuden mit-
taisilta. Räntilä kuitenkin toteaa, että 
tiiviillä ja yhtenäisellä ryhmähengellä 
kaikki vaikeudet aina voitettiin ja tär-
kein tavoite tukikohdan onnistunut 
suojaus saavutettiin. Seuraavaksi koitok-

seksi Räntilä mainitsi useita vuorokausia 
kestäneen koulutushaarakokeen. Räntilä 
korostaa palveluksen aikana vallinnutta 
vahvaa ME -henkeä ja ”kaveria ei jäte-
tä” -asennetta, joka on auttanut varus-
miespalveluksen kivikkoisemmissakin 
kohdissa eteenpäin. Kun kysyin, aikoo-
ko Karoliina hakeutua reserviin siirryt-
tyään vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
pariin, hän totesi aloittavansa sotilaan 
työsuhteessa kotijoukkoyksikössään Sa-
takunnan lennostossa huollon parissa. 
Jo lapsuudessa syttynyt sydämen pol-
te puolustaa isänmaata johti Karoliina 
Räntilän kohdalla sotilaan uravalintaan.

  Sirkka Ojala

Tampereen Reserviupseerien plaketin vastaanotti vänrikki Max Heikkilä. Plaketin luovutti yhdistyksen hallituksen jäsen 
Martti Kaunisto. Yhteiskuvassa keskellä Lapin sodan veteraani Erkki Hemilä.
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Kilpailukutsu
Pirkanmaan reservipiirien 

ampumamestaruuskilpailut 2020

Tampereen Reserviupseereilla on seni-
oriosasto, jonka toimintaan voivat tul-
la mukaan ilman eri hakemusta kaikki 
yhdistyksen jäsenet, jotka täyttävät tänä 
vuonna 60 vuotta tai enemmän ja ovat 
näin ollen siirtymässä tai jo siirtyneet 
pois puolustusvoimien aktiivista reser-
vistä. Tähän elämänvaiheeseen kuuluu 
monilla myös jääminen eläkkeelle työ-
elämästä. 

Senioritoiminnan tarkoituksena on 
tarjota jäsenille ja heidän puolisoilleen 
yhdessäoloa lounaiden, esitelmien ja yh-
teisten retkien merkeissä. Esitelmien ja 
retkien aiheet liittyvät yleensä maanpuo-
lustukseen tai muihin senioreita kiin-
nostaviin asioihin. Senioritoimintaan 
kuuluu myös reserviupseerien ja veteraa-
nien perinteiden ylläpitäminen ja viime 
sotien henkisen perinnön vaaliminen. 

Seniorien toiminnan runkona ovat 
esitelmä- ja lounastilaisuudet, joita on 
pidetty 3 – 4 kertaa vuodessa. Nimensä 
mukaisesti ne on pidetty puolen päivän 
aikaan. Viime vuoden esitelmäaiheet 
painottuivat ilmatorjunnan historiaan 
ja talvisodan pommituksiin Tampereel-
la. Tänä vuonna on tarkoitus ottaa esiin 
myös vähemmän sotilaallisia aiheita. 
Helmikuun ohjelmassa oli ensin alle-
kirjoittaneen esitelmä Sveitsin alppitun-
neleista, ja loppukuulle saimme kutsun 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
esikunnan killan järjestämään tilaisuu-
teen, jossa Inkeri Haarla-Kettunen piti 
esitelmän aiheesta Lotat ja velvollisuu-
den kutsu. Nämä tilaisuudet ovat tämän 
lehden ilmestyessä jo ohi.  

Maaliskuussa seniorit osallistuvat 
TAMRUn 90-vuotisjuhliin ja huhti-
kuussa 23.4 pääsemme tutustumaan 
Tampereen raitiotiehankkeeseen 
Raitiotieallianssin toimistolla. Tästä 
tilaisuudesta ja siihen ilmoittautumi-
sesta on tarkempaa tietoa seniorien 
nettisivulla sekä toisaalla tässä lehdessä 
julkaistavassa TAMRUn toimintasuun-
nitelmassa, johon yleensäkin pyritään 
saamaan mukaan seniorien tapahtumat. 
Syyskauden ohjelmaan sisältyy seniorien 
perinteinen saunapäivä Siivikkalan ma-
jalla ja ainakin yksi esitelmä- ja lounasti-
laisuus. Tilojen ja mahdollisen tarjoilun 
järjestämistä varten tilaisuuksiin pyyde-
tään yleensä ennakkoilmoittautuminen 

PERINNEASE

SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 28.3.2020 KLO 9 
Resul sääntöjen mukaan. 

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), 
perinnepistooli (sääntö 4.2.A).

 Perinnekivääri 100m 15lks makuu+15lks pysty
 Perinnekivääri kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py

 Perinnepistooli 50m 30lks.
Sovellettujen sääntöjen mukaan.

 Perinnepistooli ”lyhyt” koulu 25m. Ennen v 45, mahduttava tarkastus laatikkoon (alle 18cm)
   Perinnekiikarikivääri 150m 10lks kaiken maailman sotilasmallit, ennen v45 kertatuli tai 

itselataava kertatuli. Jalka sotilaskelpoinen. Kiikari suurennus ammuttaessa max 7, teknisesti max 9x. 
Ei elektroniikkaa, valaistua ristikkoa, valopistettä. Ei parallaksi säätöä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla misal(at)jippii.fi. 
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 18.3.2020 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 18.4.2020 KLO 9
Resul sääntöjen mukaan.

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), 
perinnepistooli (sääntö 4.2.A). 

 Perinnekivääri 150m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300m)
 Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls. 

 Perinnepistooli koulu 25m 30 ls 
 Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25m 15+15 ls.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla 
misal(at)jippii.fi. Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 8.4.2020 mennessä. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

RESERVILÄISAMMUNTA (PALVELUSASE)
SASTAMALA, MATINSUON RATA
LAUANTAINA 25.4.2020 KLO 9. 

Lajit: RESUL:n sääntöjen mukaiset RA 1, RA 2, RA 3 ja RA 4. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal(at)jippii.fi. 

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 15.04.2020 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

KIVÄÄRIN KENTTÄAMMUNTA
LEMPÄÄLÄ, SATAKUNNAN LENNOSTON RATA

MAANANTAINA 11.5. 2020 KLO 17 JA n. KLO 18
ResUL:n sääntöjen mukainen ase tai sama optisella tähtäimellä sekä n. klo 19 itselataavat.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Oiva Kuhlman p. 050 3633 787 tai sähköpostilla
oikku.kuhlman(at)gmail.com yhdistyksittäin 4.5.2020 mennessä.

KEVÄTAMMUNNAT
SATAKUNNAN LENNOSTON 25m RATA 

TORSTAINA 14.5 KLO 18.00.
Pikaosa (30ls)+ 1/2 pikapist (3×10ls).

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Juha Moijanen p. 0500 625246 tai sähköpostilla juha.moijanen(at)pp.inet.fi.

FP
SASTAMALA, MATINSUON RATA 

SUNNUNTAINA 12.7.2020 KLO 12
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla misal(at)jippii.fi. 

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 2.7.2020 mennessä. 

SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
SASTAMALA, MATINSUON RATA
LAUANTAINA 12.9.2020 KLO 10

Palveluskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen pistooli cal vähintään 7.65 ja 
enintään 12mm. Liipaisinvastus min 1kg.

Lajin säännöt: http://www.vamres.net/ammunta/saannot-ja-ohjeet/
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal(at)jippii.fi. 

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 2.9.2020 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

RESERVILÄISKIVÄÄRIN 3 ASENTO
SASTAMALA, MATINSUON RATA
LAUANTAINA 12.9.2020 KLO 10

Palveluskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen kivääri.
Lajin säännöt: http://www.vamres.net/ammunta/saannot-ja-ohjeet/ 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal(at)jippii.fi. 
lmoittautumiset yhdistyksittäin 2.9.2020 mennessä.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muistakaa ilmoittautua annettuihin määräaikoihin mennessä!

Osallistumismaksu sekä henkilökohtaisessa, että joukkuekilpailussa on 15 euroa per laji. 
Kisapaikalla ilmoittautuminen +5 euroa per laji.

MESTARUUSKILPAILUT OVAT SAMALLA KARSINTA 
RUL/Reserviläisliiton sekä RESUL:n

mestaruuskilpailuihin. 

Ikäkausisarja järjestetään, jos vähintään 
3 kilpailijaa sarjassa, jos ei niin yhdistetään sarjoja nuorempiin ikäsarjoihin. 

Mitalit jaetaan heti kisapäivän päätteeksi, niitä ei toimiteta jälkikäteen!

TAMRUn seniorit toimivat 
kirjurille, jotta saadaan osallistujien lu-
kumäärä selville.

Senioreilla on ollut hyvinä yhteis-
työkumppaneina Pirkanmaan Maan-
puolustusyhdistys ja Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen esikunnan kilta, joi-
den järjestämiin retkiin ja esitelmätilai-
suuksiin olemme usein saaneet kutsun. 
Tämän vuoden mahdolliset retket eivät 
ole vielä tiedossa.  

Tule mukaan toimintaan
Tällä hetkellä senioritoiminnassa muka-
na olevien reserviupseerien enemmistö 
on yli 75-vuotiaita. Mukaan toivottai-
siin kuitenkin myös nuorempia upsee-
reita heti, kun he saavuttavat seniori-
iän. Seniorien kaikkiin tilaisuuksiin ovat 
myös puolisot tervetulleita. Monet yli 
60-vuotiaat ovat vielä työelämässä mu-
kana eivätkä välttämättä pääse mukaan 
keskipäivän lounastilaisuuksiin. Siksi 
pyrimme järjestämään myös tilaisuuk-
sia myöhemmin iltapäivällä, kuten huh-
tikuun tutustuminen raitiotiehankkee-
seen, jonka on suunniteltu alkavan kello 
15.30. 

Seniorien toimintaa ohjaa toimikunta, 
jossa on viime aikoina ollut seitsemän 
jäsentä mukaanluettuina esimies ja kir-
juri. Myös toimikunta on päässyt ikään-
tymään ja siihenkin toivottaisiin nuo-
rempia jäseniä mukaan. Hyvä seniori, 
jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan 
seniorien toiminnan kehittämiseen, niin 
ota yhteyttä sähköpostilla seniorit@tam-
pereenreserviupseerit.fi . 

Seniorien tilaisuuksista ilmoitetaan 
paitsi Pirkan Viestissä, myös jäsenille lä-
hetettävillä sähköposteilla. Aika monel-
ta puuttuu jäsenrekisteristä sähköpos-
tiosoite. Jos haluat saada sähköpostilla 
tietoa seniorien tilaisuuksista, ilmoi-
ta sähköpostiosoitteesi yllämainittuun 
osoitteeseen. Senioreilla on myös oma 
nettisivu osoitteessa https://www.rul.
fi /tampere/osastot/seniorit/  Siellä näky-
vät seniorien sekä tulevat että menneet 
tapahtumat. Menneistä tapahtumista 
näkee, millaista toimintaa senioreilla 
on viimeisen kymmenen vuoden aika-
na ollut. 

  Ilkka Mäntyvaara
seniorien esimies

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

JOTOS-TEEMAILTA eli INFO
14.4.2020 klo 18-21 

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä jotoksille, selventää mikä tai mitä 
jotos oikein on, sekä antaa kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille.

Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee reittinsä, yöt nukutaan, 
kaikki varusteet, muona ja majoite kannetaan partion mukana. 

Jotos on käytännössä kuin partiotaitokilpailu. Partion koko on 2-5 henkilöä.

KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat varusteet, valinnaiset lisävarusteet, 
jotoksille sopiva vaatetus, kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet. 

Tyypillisiä jotosreittejä ja reittivalintoja valoisalla ja pimeällä. 
Mahdollisia ja tavanomaisia jotostehtäviä. Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.

PAIKKA: Reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole 

Teemailta on maksuton ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi . 

HUOMAA MYÖS: käytännön jotosharjoittelupäivä 18.4.2020 Siivikkalassa. 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
PIDETÄÄN 11.3.2020 KLO 18.30

Ravintola Vaskitähdessä, 

Hatanpään puistokuja 22, Tampere

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 

kuten toimintakertomus ja tiliasiat.  

Ennen kokousta saamme kuulla Mika Albertssonin 

esitelmän ”Sotilaan pitkä tie kotiin”

Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.

Esitelmä klo 17.

Kevätkokous esitelmän jälkeen klo 18.30. 

Ilmoittautumiset esitelmätilaisuuteen tilojen 

riittävyyden vuoksi 8.3. mennessä Tiina Kokkolalle: 

tiina.kokkola@sci.fi  tai 040 7566 785.

Tervetuloa!
Hallitus

Pirkanmaan 
Maanpuolustuksen Tuki 

PMT ry:n

VUOSIKOKOUS

Maanantaina 20.4.2020 
klo 18.00

Pirkanmaan reservijärjestön 
toimistolla

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 

vuosikokouksen käsiteltäväksi 
määräämät asiat. 

Kunniajäsenten kutsuminen.

Tervetuloa!

Hallitus

Tutustu 
uudistettuun 

pirkanviesti.fi 
-verkkosivustoon  

Mitä Panssarilaiva Ilmarisen matruusi Pekkarinen kir-
joitti vanhemmilleen 12.9.1941 päivää ennen laivan 
uppoamista? Entä mikä oli Eugen Schauman kirjeen 
sisältö Venäjän tsaari Nikolai toiselle vuonna 1904? 

Ystävänpäivänä Postimuseossa avautui Unohtumatto-
mia kirjeitä -näyttely, jonka kirjeet on koottu Postimu-
seon ja Postin Merkitykselliset kirjeet keräyksestä sekä 
Like Kustannuksen Timo Kalevi Forssin toimittamas-
ta Unohtumattomia kirjeitä Suomesta -kirjasta. Fors-
sin kokoama, 13. helmikuuta ilmestynyt kirja on jo 
sinällään mielenkiintoinen lukuelämys, jonka parissa 
vierähtää useampikin tovi. Kirjaan on koottu 100 kir-
jettä, joista vanhin on vuodelta 1835. Kirjasta ja näyt-
telystä löytyy niin maamme merkkihenkilöiden kuin 
myös meidän tavallisten tallaajien merkityksellisiä kir-
jeitä. Kirjasta voi lukea muun muassa Jean Sibeliuksen 
kaipaavan kirjeen puolisolleen Ainolle, Adolf Hitlerin 
kirjeen presidentti Risto Rytille. Vuoden ikäinen Päivi 
sai isältään syntymäpäivänään kirjeen rintamalta vuon-
na 1942. Isä ikävöi perhettään ja lähetti myös metson 
ruoaksi. Kirjan lopusta löytyy myös pääministerimme 
Sanna Marinin kaupan kassa -Twiitti. 

Unohtamattomia kirjeitä -näyttelyyn tutustumiseen 
kannattaa varata aikaa tai tehdä useampi vierailu. Näyt-
telyssä on ns. kaksi kehää ulko- ja sisäkehä. Ulkoke-
hällä on luettavissa tunnettujen suomalaisten kosketta-
via kirjeitä 1800-luvun lopulta nykypäivään. Näyttelyn 
sisäkehällä pääsee kuuntelemaan näyttelijöiden Seela 
Sellan ja Esko Roineen lukemina kirjeitä tavallisten 
suomalaisten arjesta, elämän ilosta ja traagisistakin ta-
pahtumista. Postimuseon projektipäällikkö Suvi Jalli 
toikin esiin, että kirjeellä voi ilmaista monenlaisia tun-
teita ja kirje voi myös tuoda lohtua ja toivoa paremmas-
ta. Jallin mukaan todella merkitykselliset kirjeet säily-
vät perheissä yli sukupolvien. Kirjan toimittanut Forss 
toi esiin, että kirjeen ulkoasu voi myös kertoa eletystä 
elämästä. Kirjeessä voi olla punaviini- tai kahvitahro-
ja tai jopa verta. Tai kirje voi olla kranaatinsirpaleiden 

Koska pudotit viimeksi kirjeen postilaatikkoon? – 

Unohtumattomia kirjeitä Postimuseossa

Jere Tuononen luki näyttelyn avajaisissa kirjailija Väinö Linnan kustantajalleen kirjoittamaa kirjettä vuodelta 1947. Kir-
jeessä Linna mainitsee muun muassa kirjoittaneensa ”naivin sotaromaanin” jonka kustantaja palautti hänelle kömpelönä 
ja kehittymättömänä. Tuo käsikirjoitus oli esiaste Tuntemattomalle sotilaalle, joka julkaistiin vuonna 1954.

lävistämä kuten kirje, joka oli ollut alikersantti Varma 
Kotilaisen rintataskussa hänen haavoittuessaan talviso-
dan taistelussa 11.2.1940 Kirvesmäellä.

Näyttelyn oheistarjonta on runsasta. Tarjolla on 
muun muassa teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä aitojen 
kirjeiden pohjalta luotua museodraamaa sekä luentoja. 
Näyttely on esillä Postimuseossa, Museokeskus Vaprii-
kissa 14.2.2020 -31.1.2021.

  Sirkka Ojala
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www.pirkanviesti.fi  
aineisto: pirkanviesti@gmail.com

kokouskutsut

Kokouskutsu
MAANPUOLUSTUSJUHLA ja 

PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:n

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:n

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 
PIRKANMAAN PIIRI RY:n

KEVÄTKOKOUKSET
Torstaina 26.3.2020 klo 18 

Viljakkalan liikuntasali

Osote: Erlandintie 13, Viljakkala

MAANPUOLUSTUSJUHLAN OHJELMA:

Ilmavoimien Soittokunta 

Avaussanat  

Juhlapuhe
Panssariprikaati

Apulaiskomentaja eversti Kari Kaakinen   

Huomionosoitukset

Päätössanat 

Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00

Maanpuolustusjuhla klo 18.00

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
määräämät kevätkokousasiat

Kokoukset alkavat heti Maanpuolustusjuhlan jälkeen.

Tervetuloa!
Piirihallitukset

Järjestäjinä: Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry

Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

Kokouskutsu
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

KEVÄTKOKOUS

Järjestetään keskiviikkona 22.4.2020 klo 18.00

PAIKKA: Ravintola Vaskitähti, 

Hatanpään puistokuja 22. G 

ESITELMÄ: Puolustusvoimien HX-hävittäjävalinnat

Esitelmän pitää Matti Salonen. 

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n

sääntömääräiset kevätkokousasiat

Huomionosoitukset

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Tervetuloa

 Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä 
piha-alueelle, josta G-portaaseen. 
TKL:n linjat 11, 21, 32T ja 33. Poistumispaikka sairaalan 
pysäkki. Linjat 1 (A,B,C),14, 26 ja 34 lähin pysäkki on 
Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

TAMPEREEN  RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
31.3.2020 klo 18.00

Reservijärjestöjen toimiston neuvotteluhuone Marski

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Kokousesitelmä

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

TERVETULOA

Hallitus

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n,

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET

pidetään IKATA:lla

keskiviikkona 25.03.2020 klo 18.00.

Kahvitarjoilu!

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitukset

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
PIDETÄÄN TIISTAINA 10.3.2020 KLO 19.00

Irjalan makasiinilla, Irjalankuja 4, Tampere

Huom! Esitelmä alkaa klo 18.30

Tervetuloa!
Hallitus MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

ti 24.3.2020 klo 18.00

Paikka: Mänttä-Vilppulan kaupungintalon 
neukkari

Jäsenet tervetuloa!

NOKIAN RESERVIUPSEERIT RY:n

NOKIAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET

pidetään keskiviikkona 25.3.2020 klo 17.30 alkaen 

Kiinteistötoimisto AsuntoNokia Oy LKV:n

kokoustiloissa os. Pirkkalaistori 1, 

käynti tehtaan puoleiselta sivulta.

Ohjelma:
17.30 kahvit

18.00 kokousesitelmä, jonka jälkeen 
yhdistysten kevätkokoukset.

 Tervetuloa!

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT RY

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET

Pidetään torstaina 19.3.2020 klo 17.30
Ylöjärven Seurakuntakeskuksessa
Osoite: Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Kahvit klo 17.30 alkaen
Esitelmä klo 18.00

Yhdistysten kevätkokoukset alkavat esitelmän jälkeen. 

Tervetuloa!

Hallitukset
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Pirkanmaan maakuntakomppanian pe-
ruskurssi 2 järjestettiin Satakunnan len-
nostossa. Viikonlopun mittaiseen tiivis-
tahtiseen koulutukseen sisältyi vartio- ja 
huoltokoulutusta, voimakeinojen käyt-
töä, karttakoulutusta, toimintaa ku-
lunvalvontapaikalla, taistelukoulutusta, 
ase- ja ampumakoulutusta sekä taistelu-
toimintaa rakennetulla alueella sisä- ja 
ulkotiloissa. Harjoituksen johtajana toi-
mi yliluutnantti Jarkko Ketola Pirkan-
maan aluetoimistosta. 

Oikeus tulla sijoitetuksi maakun-
takomppaniaan saavutetaan kerran 
vuodessa järjestettävällä kolmen vii-
konlopun mittaisella peruskurssil-
la. Peruskurssin osien suorittaminen 
on edellytys sitoumuksen tekemiselle 
ja maakuntajoukkoon sijoittamiselle. 
Kaikki maakuntakomppaniaan liitty-
vät reserviläiset ovat vapaaehtoisia ja 
sijoituskelpoisia hyvän peruskunnon 
omaavia. He ovat valmiita kouluttau-
tumaan vapaaehtoisesti ja sopivia myös 

Maakuntakomppanian peruskurssit ovat täynnä toimintaa
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan. 
Tälläkin peruskurssilla vallitsi vahva 
maanpuolustushenki ja yhdessä teke-
minen.

Miten maakuntakomppaniaan 
hakeudutaan?
Pirkanmaalla toimii kolme maakun-
takomppaniaa: Pirkanmaan maa-
kuntakomppania, Tampereen maa-
kuntakomppania ja ilmavoimien 
suojauskomppania. Maakuntajoukkoi-

hin haetaan täyttämällä hakulomake 
ja toimittamalla se Pirkanmaan alue-
toimistoon. Hakijat kutsutaan vuosit-
tain tammikuussa järjestettävään info-
tilaisuuteen, jossa esitellään tarkemmin 
maakuntajoukkojen toimintaa ja Pir-
kanmaalla käytössä olevaa peruskurssi-
järjestelmää. 

  Sirkka Ojala 
ja Juha Happonen

Taistelutoimintaa rakennetulla alueella. Kuvassa nurkan haltuunotto. 
Kuva: Juha Happonen. 

Taistelutilanne maastossa. Kuva: Juha Happonen.

Kurssilla harjoitellaan myös taistelussa haavoittuneen evakuointia. Kuva: Sirkka Ojala.
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Santeri Taskinen on 
yksi komppanian 
taistelijoista

Maakuntakomppanian peruskurs-
si 2 kurssinjohtajana toimi 26-vuotias 
pirkkalalainen luutnantti (res.) Sante-
ri Taskinen. Santeri on varusmieskou-
lutukseltaan sotilaspoliisi ja hän aloit-
ti varusmiespalveluksensa Satakunnan 
lennostossa saapumiserässä 2/2012. 
Lennoston peruskoulutuskauden jäl-
keen opinnot jatkuivat aliupseerikurs-
silla Kauhavalla. Ennen kotiutumista 
Taskisen sotilasura eteni vielä Reser-
viupseerikouluun Haminaan.  

Taskinen kertoi, että siirryttyään len-
nostosta reserviin vuonna 2013 hän 
haki välittömästi ensimmäiselle maa-
kuntakomppanian peruskurssille, jossa 
hän oli myös vuoden 2014 kärkitais-
telija.  Suoritettuaan neljä vaadittua 
kurssiviikonloppua (nykyään kolme) 
hänet sijoitettiin Pirkanmaan maakun-
takomppaniaan. 

Taskinen ehti kuulua kaksi vuotta 
Pirkanmaan maankuntakomppaniaan, 
kunnes hän sai tiedon, että Satakunnan 
lennostoon oltiin perustamassa omaa 
Ilmavoimille vastaavaa maakuntajouk-
koa.  Santeri totesi näin palanneensa 
ns. juurilleen siihen joukkoon missä 
oli saanut myös varusmieskoulutuksen. 
Nyt Taskinen on toiminut ilmavoimien 
suojauskomppaniassa parisen vuotta. 
Hän kertoikin osallistuneensa ahkeras-
ti kertausharjoituksiin viime vuosina.  
Taskinen sanoi toimineensa ”ryhmän 
toiminta osana hyökkäystä” -rastin pää-
kouluttajana jo vuosi sitten järjestetyl-
lä samanlaisella maakuntakomppanian 
peruskurssilla.

Mikä sitten veti mukaan maakunta-
komppanian toimintaan? 

Santeri kertoo, että hänelle jäi hyvät 
muistot varusmiespalvelusajalta ja lisäk-
si peruskursseilla oli hyvät kouluttajat. 
Myös kurssilla käsitellyt asiat ja koulu-
tus tehtiin mielenkiintoiseksi. Santeri 
toteaa, että varusmiespalvelusta suorit-
taessaan hän jo tiesi, ettei sotilasurasta 
välttämättä tule ammattia, mutta hän 
halusi kuitenkin tehdä jotakin maan-

Tampereen 
Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, 
sähköposti: tamru @ tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: https://www.rul.fi/tampere/
Facebook: Tampereen Reserviupseerit ry

Tampereen Reserviupseerit ry

TOIMINTASUUNNITELMA
MAALIS–TOUKOKUU 2020

 MAALISKUU 

1.2020- Ilma-aseratavuoro Nokian 
Seudun Ampujat r.y.:n (NoSA) Nokian Portin 
ilma-aseradalla, Pirkkalaistie 3, tiistaisin klo 
18-20. Kuittaukset käynneistä reservipiirien 
vihkoon. 
Yhteyshenkilö Vesa Valkama, 
vesa.valkama@pp.inet.fi ja 
050 551 4265.

1.1.-30.4.2020-  Osmonkal-
lion sisäampumaradan pistoolirata käy-
tössä jäsenille huhtikuun loppuun torstaisin 
17.00-20.00 (pienoiskivääri, pienoispistooli) ja 
lauantaisin klo 14.00-17.00 (9 mm:n pistooli). 
Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vesa.valka-
ma@pp.inet.fi ja  050 551 4265.

1.3.2020- Satakunnan lennoston 
ampumaratojen vuorot. 
Lisätietoja http://pirkanviesti.fi/
ammunta/ampumaratavuorot/ 

1.3.2020 65. Pirkan hiihto Kan-
kaanpään Niinisalosta Tampereen Teivoon. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja internetistä 
https://www.pirkankierros.fi/pirkan-hiihto/

7.3.2020 Kartat ja koordinaa-
tit -teemapäivä klo 10.00-17.00. Maksuton 
teemapäivä, ei ilmoittautumista. Tervetuloa! 
Paikka ilmoitetaan www-sivuilla https://www.
tres.fi/?p=962 

14.-15.3.2020 RESUL:n 
ilma-asemestaruuskilpailut Kouvolassa. 
Ilmoittautumiset 12.2.2020 mennessä Juha 
Moijaselle (juha.moijanen(ät)pp.inet.fi). Kerro 
viestissä sotilasarvosi, nimesi, lajisi ja sarjasi.

14.-15.3.2020 RESUL:n val-
takunnallinen talvijotos Pirkka Pirkkalas-
sa. TamRu kustantaa yhdistyksen nimissä 
kilpailevien partioiden osallistumismaksun! 
Lisätietoja https://www.rul.fi/tampere/kalenteri/
talvijotos-2/ .

16.3.2020 Eko-ase ammun-
ta TamRun toimistolla Väinölänkadulla klo 
17.00-18.30. Kaikille jäsenille avoin tapahtu-
ma, tervetuloa mukaan! Lisätiedot Eero Rönni 
eero.ronni@gmail.com tai puhelimitse 040 
554 8004.

21.3.2020 GPS-teemapäivä klo 
10.00-17.00. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumis-
ta. Tervetuloa, vaikkei sinulla omaa käsilaitet-
ta olisikaan! Paikka ilmoitetaan www-sivuilla 
https://www.tres.fi/?p=965 .

28.3.2020 TamRun 90-vuotisjuh-
la Tampere-talon Maestro-salissa.

31.3.2020 Tampereen Reser-
viupseerit Ry:n kevätkokous tiistaina 31.3. 
klo 18.00 Reserviläistoimistolla Väinölänkatu 
2:ssa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikille 
TamRun jäsenille avoin tapahtuma, tervetu-
loa!

 HUHTIKUU

14.4.2020 Sarviaiset. Tervetulo-
tilaisuus TamRun uusille jäsenille. Lisätiedot 
Eero Rönni, eero.ronni@gmail.com tai 040 - 
554 8004. Päivämäärä on alustava.

14.4.2020 Jotos-teemailta re-
serviläisjärjestöjen toimistolla, Väinölänkatu 
2:ssa klo 18.00-21.00. Tervetuloa!

12.-18.4.2020 Lapin hiihto-
vaellus: Lähde mukavan rennossa seurassa 
TamRun maasto-osaston järjestämälle Lapin 
hiihtovaellukselle. Päiväretket hiihdellään pe-
riaatteella ”kaveria ei jätetä”. Lisätiedot Martti 
Kaunisto, puh 044 - 293 6235 tai sähköposti 
kaunistomartti@gmail.com

23.4.2020 Seniorien tutustumis-
käynti Tampereen Raitiotieallianssiin klo 
17.30. Paikka Allianssin Big Room, Itsenäi-
syydenkatu 2, käynti Pakkahuoneenaukion 
puolelta. Raitiotiehankkeen yleisesittely, Mika 
Arvonen, Raitiotieallianssi ja ”Tampere Smart 
Artic X34” -Raitiovaunukaluston esittely,  Han-
na Jartti, Tampereen Raitiotie Oy. Ilmoittautu-
miset 20.4 mennessä Pauli Määttäselle pauli.
maattanen@hotmail.com 

 TOUKOKUU

3.5.2020 Köysilaskeutumispäivä 
(peruskurssi). Ei osallistumismaksua. Lisätieto-
ja ja ilmoittautumiset Tero Ahtee, tensu@iki.fi .

8.-9.5.2020 Kevätyön Koukkaus 
(KYK), Nokialla.

9.5.2020 Juhlatilaisuuksien lip-
pukoulutus järjestetään lipunkantajille ja 
lippuvartioille lauantaina klo 14.00-15.00 
reservijärjestöjen koulutustiloissa osoittees-
sa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotte-
luhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen 
käytännön harjoituksena klo 15.00-16.00 
Kalevankankaan hautausmaan pääportilla. 
Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 8.5.2020 
mennessä sähköpostilla: lippu@tampereenre-
serviupseerit.fi .

17.5.2020 Tampereen Kansalais-
juhlatoimikunnan järjestämät kaatuneiden 
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen 
laskut 17.5.2020 Kalevankankaan, Aitolah-
den, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon 
hautausmailla klo 12.00. TamRU:n jäseniä 
kaivataan lipunkantajiksi ja airuiksi. Lisätiedot 
ja ilmoittautumisohjeet päivittyvät tapahtuma-
kalenteriin https://www.rul.fi/tampere/kalente-
ri/kaatuneitten-muistopaivan-tilaisuudet/ .

 KESÄKUU

4.6.2020 Tampereen varuskunnan 
järjestämä puolustusvoimain lippujuhlan 
päivän kunniakäynti ja seppeleen lasku 
4.6.2020 Kalevankankaan sankariristillä ja 
Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämä muisto-
tilaisuus Mannerheimin patsaalla Leinolassa. 
TamRU:n jäseniä kaivataan lipunkantajiksi 
ja airuiksi. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
päivittyvät tapahtumakalenteriin https://www.
rul.fi/tampere/kalenteri/puolustusvoimain-lip-
pujuhlan-paiva/

puolustukseen liittyvää aktiivisemmin, 
ja hänen kohdallaan maakuntakomp-
pania ja kouluttaminen tuntuivat so-
pivalta vaihtoehdolta. Taskinen onkin 
siviilikoulutukseltaan myös opettaja, 
joten kouluttajana toimiminen on hä-
nen kohdallaan luontaista. Taskisen ny-
kyinen siviilityö liittyy turvallisuuteen. 
Opintonsa hän sai valmiiksi Tampereen 
yliopistossa muun muassa kyberturval-
lisuuteen ja turvallisuushallintoon liit-
tyen.

Viime vuoden lopulla järjestetyssä 
Pajari-päivän juhlassa Santeri Taski-
nen palkittiin Satakunnan lennoston 
komentajan mitalilla numero 159. Pe-
rusteena muun muassa: SATLSTOn 
maakuntajoukkoihin kuuluvan suoja-
uskomppanian perustamisen eteen teh-
ty työ.

  Sirkka Ojala 

Taistelijan etenemistavat. Kuva: Juha Happonen.

Kuva: Sirkka Ojala
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  Vapaussodan Perinneliiton, Vapaussodan Tampereen 
Seudun Perinneyhdistyksen ja Kangasalan reservijärjes-
töjen yhteisen seppeleen laski muistomerkille Kangasa-
lan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Panu Maijala. 
Seppeleen laskivat myös Tampereen ammattikorkeakou-
lun opiskelijakunta, insinööriopiskelijat sekä Tampereen 
Ammattikorkeakoulu. Kuva: Sirkka Ojala.

Muistotilaisuus 
Suinulassa
Suinulan uhrien muistopäivänä 31. tammikuuta muis-
tettiin 102 vuotta sitten vapaussotamme alkutaipaleel-
la Markkulan talon pihamaalla tapahtuneen verilöylyn 
uhreja. Verilöylyssä kuoli yhteensä 17 suojeluskunta-
laista. Muistomerkillä järjestetyssä pienimuotoisessa ti-
laisuudessa laskettiin neljä seppelettä uhrien muistolle. 
Tapahtuman seremoniamestarina toimi Janne Kurki-
nen, joka myös johdatti väen seppeleenlaskutilaisuu-
den jälkeen Markkulan talon pihamaalle ja kertoi siellä 
tapahtumien kulun 102 vuotta sitten.  Suinulan uhrien 
muistomerkki paljastettiin 31.1.1933. Kivipyramidiin 
kiinnitetyssä laatassa lukee: ”Suinula 31.1.1918 He oli-
vat lunastamassa vapaaksi isänmaata”. Muistomerkin 
on suunnitellut Leo Lehtikanta.

  Sirkka Ojala 

Muistomerkille marssittiin lippukulkueena Jan-
ne Kurkisen johdolla. Kuva: Sirkka Ojala.

  Kuva Juupajoen Reserviläisten 40-vuotisjuhlasta. Kuvassa vasemmalla HämSl:en 
komentaja prikaatikenraali Antti Numminen, keskellä Jukka Tuomaala ja oikealla 
edesmennyt Olavi Jokiranta, joka oli mukana perustamassa Juupajoen Reserviläisyh-
distystä 21.4.1960.

 TERVEISET JUUPAJOELTA

13.3.2020 kello 17.30 

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOHARTAUS 
JUUPAJOEN KIRKOSSA,

jonka jälkeen kello 18.00 laskemme seppeleen Sankarihaudoille.

JUUPAJOEN RESERVILÄISTEN VUOSIJUHLA

Juupajoen Reserviläiset juhlii 60-vuotistaivaltaan 26.4.2020.

Juhlapaikkana entinen suojeluskuntatalo Suomela.

Samalla juhlistetaan Veteraanipäivää.

Jäsenille ja muille yhteistyö kumppaneille tulee kutsu myöhemmin.
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Kansakunnan kahdenneksitoista het-
keksi on sanottu 12.12.1939 Tolvajär-
vellä saavutettua Talvisodan ensimmäis-
tä merkittävää voittoa. Menestyksekäs 
taistelu loi uskoa kaikille rintaman 
osille pärjätä ylivoimaista vihollis-
ta vastaan. Pääroolissa olivat Pohjois-
Hämeen suojeluskuntapiirin alueelta 
kootut joukot – Jalkaväkirykmentti 16 
(JR16). Rykmentti oli kutsuttu ylimää-
räisiin harjoituksiin (YH) jo lokakuun 
puolivälissä ja keskitetty osana pääma-
jan reserviksi suunniteltua 6. divisioo-
naa Luumäen Taavettiin. Rykmenttiä 
komensi silloinen suojeluskuntapiirin 
päällikkö everstiluutnantti Aaro Olavi 
Pajari (AOP).

Kahdeksan vuosikymmenen takaisten 
tapahtumien monipuolinen esille tuo-
minen on merkinnyt AOP:n komenta-
mien joukkojen perintöä vaalivalle Paja-
ri Poikien perinneyhdistykselle (PPPY) 
vuosien työn. Juhlavuoden huipennus 
alkoi Luumäeltä, jossa 19.10.2019 pal-
jastettiin JR16:n joukkojen leirialueel-
la muistomerkki ja esikuntaa osoittava 
muistolaatta Purhon talolla sekä julkis-
tettiin eversti evp Erkki Eskelisen kir-
joittama kirja JR16 Taavetissa. Kirja 
kertoo JR16:n vähemmän tunnetuista 
vaiheista puolentoista kuukauden ajal-
ta - siitä lähtien, kun joukkoa alettiin 
Tampereella ja lähipitäjissä koota ja sii-
hen saakka, kun rykmenttiä Talvisodan 
alettua ryhdyttiin siirtämään Laatokan 
pohjoispuolelle Korpiselkään. Luumä-
ki-hanke jatkuu mm. siten, että Taavet-
tiin tulee viitoituksia valtatie 6:lta ja in-
fotauluja, joiden perusteella matkailija 
löytää sekä muistomerkkejä että maas-
tosta vieläkin havaittavia JR16:n raken-
tamia linnoitteita.

PPPY:n kustantama kirja Tolvajär-
vi 12.12.1939 julkistettiin 12.12.2019 
Suomalaisella klubilla Tampereella. 
Tästä alkoi kiivastahtinen kiertue esi-
telmätilaisuuksineen, joissa keskeisim-

mässä roolissa oli kirjan pääkirjoitta-
ja sotahistorioitsija ekonomi Tuomo 
Juntunen. Ylil.res. Juntunen on tutki-
nut taisteluita Tolvajärveltä Ägläjärven 
kautta Aittojoelle n. 20 vuoden ajan. 
Lähdeaineistona on ollut mm. sadois-
sa laskettavat haastattelut, sota-arkisto 
ja AOP:n yksityisarkisto sekä niin viral-
liset kuin yksityisetkin sotapäiväkirjat. 
Erityisen arvokkaita olivat sittemmin 
Jatkosodan lopulla kaatuneen mutta 
Tolvajärvellä pataljoonankomentajan 
adjutanttina toimineen ltn res. Lauri 
Pikkolan lähes minuuttiaikataulute-
tut muistiinpanot taisteluiden kulus-
ta. Edelleen Juntunen on kymmenillä 
käynneillä paikan päällä tutustunut tar-
koin taistelumaaston yksityiskohtiin, 
ajoittain jopa kontaten tulikatvealueita 
selvittääkseen. Huomattavan avun tut-
kimuksille ja kirjan syntymiselle on an-
tanut eversti evp Harri Virtapohja ja 
kartoituksesta ja karttojen laadinnasta 
vastannut Heikki Lahdenniemi.

Perusteellinen tutkimus on tuotta-
nut paljon uutta tietoa, myös venäläi-
seltä puolelta. Kirjaa oikookin monia 
virheitä aiemmista Tolvajärvi -kirjois-
ta. Hevossalmen ylitys Matkailumajan 
valtaukseen saakka on samalla kertaa 
hengästyttävä ja henkeäsalpaava kuva-
us taistelun kulusta, yksittäisten mies-
ten edesottamuksiin saakka. Julkista-
mistilaisuuden jälkeen Tolvajärvi-kirjaa 
esiteltiin niillä paikkakunnilla, joiden 
miehistä JR16 pääosin oli koottu. Tam-
pereella julkistamistilaisuuden lisäksi 
Maakuntakomppanioitten perinnepäi-
vässä ja Ruutiukoissa, Längelmäellä, 
Kuhmalahdella, Orivedellä ja Kanga-
salla. Kaikki tilaisuudet vetivät tuvan 
täyteen, ja ylikin. Tuon runsaan viikon 
12.-20.12. aikana kuulijoita oli yhteen-
sä n. 1000. Paikkakuntakohtaisesti ti-
laisuuksissa esiintyi myös muita tahoja, 
jotta yhteistyö perinne- ja reservijärjes-
töjen kesken toimisi mahdollisimman 

mutkattomasti. Mm Kuhmalahden 
Suojalla esitteli kapt. res. Panu Maija-
la Kangasalan Reserviupseerikerhon ja 
alik. Heikki Lahtinen Kangasalan Ali-
upseerit ja Reserviläiset -yhdistyksen 
toimintaa ja kapt. res. Hannu Wirola 
Sotaveteraanijärjestön siirtymistä lähi-
vuosina perinneaikaan.

Tolvajärvi -kirjatkin loppuivat kes-
ken, mutta uusi painos on vastikään 
valmistunut ja niitä voi tiedustella 
PPPY:n hallituksen jäseniltä ja osoit-
teesta pppy@pajarinpojat.fi 

  Hannu Wirola
 PPPY:n hallituksen jäsen

Tolvajärvi-esitelmätilaisuudet ja 
Tolvajärvi-kirja olivat jättimenestys

Isänmaan ilta Kuhmalahden Suojalla. Kuva Markku-Rauhalahti.

Paikallisesta panssariestekivestä tehdyn muistomerkin paljastus JR16:n YH:n aikaisel-
la leirialueella Luumäen Hietamiehessä. Etualalla vas. kunnanjohtaja Anne Ukkonen, 
PPPY:n pj. Kalervo Sipi ja valtuuston pj. Anne Marttila-Inkilä sekä takana Pajarin poikien 
jälkeläisiä Martti Tiitola  (Suomenlipulla), Jyrki Laakso, Timo Siukosaari ja Hannu Wirola. 
Kuva: Antero Oksanen
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Vuosi 2019 tultaneen SATLSTO:n ra-
dankäyttäjien keskuudessa muistamaan 
epätietoisuuden ja useiden talkoiden vuo-
tena. Ratakäytännöt olivat muuttumassa, 
mutta kovin tarkkaan ei tiedetty, että mi-
ten ja miksi. Toisaalta radalla järjestettiin 
enemmän kunnostustalkoita kuin moni-
na aikaisempina vuosina yhteensä. Pal-
jon saatiin kuitenkin aikaan ja siitä kiitos 
kuuluu kaikille talkoisiin, järjestelyihin ja 
taustatyöhön osallistuneille.

Torstaina 14.11.2019 heitettiin epä-
varmuuden peitto syrjään, kun 25:stä 
ratoja käyttäneestä yhteisöstä 24 sanoi 
SATLSTO:n suojauskomppanian audi-
toriossa järjestetyssä ampumaratayhdis-
tyksen perustamiskokouksessa uuden 
yhdistyksen perustamiselle ”tahdon”. 
Liiton merkiksi kaikki perustamisko-
kouksessa läsnä olleet yhteisöjen val-
tuuttamat edustajat allekirjoittivat uu-
den yhdistyksen perustamisasiakirjan. 
Uusi yhdistys sai nimekseen Tampe-
reen Seudun Ampumaratayhdistys, tut-
tavallisemmin TASERA. Joulukuussa 
uuteen yhdistykseen liittyi vielä kaksi 
yhdistystä, jotka olivat olleet estyneitä 
osallistumaan varsinaiseen perustamis-
kokoukseen. Valitettavasti viimeinen si-
netti yhdistyksen virallistamisesta vielä 
puuttuu, sillä PRH:n ”siunaus” on vie-
lä saamatta.  Tämän artikkelin kirjoitus-
hetkellä (2.2.) yhdistyksen perustamisil-

TASERA – SATLSTO:n ja 
radankäyttäjien pitkän yhteistyön tulos 

moitus on PRH:ssa edelleen käsittelyssä, 
mutta päätöstä odotellaan helmi-maalis-
kuun aikana.

TASERA:n muodostavat sen 26 
jäsenyhteisöä ja näiden yhteisöjen kaut-
ta TASERA edustaa 611 radankäyttöoi-
keuden omaavaa ja 395 valvojaoikeuden 
omaavaa henkilöä, eli yhteensä 1 006 
ampujaa. TASERA:n ylintä päätäntäval-
taa käyttävät sen jäsenet nimeämiensä 
edustajien kautta yhdistyksen kokouk-
sissa. Yhdistyksen päivittäisestä johdosta 
vastaa yhdistyksen syyskokouksen valitse-
ma yhdeksän jäseninen hallitus. Jokainen 
TASERA:n jäsenyhteisö on nimennyt 
keskuudestaan yhden jäsenyhteyshenki-
lön, jonka tehtävänä on välittää yhteisön-
sä toiveet ym. TASERA:n hallitukselle ja 
vastaavasti TASERA:n ohjeet, tiedotteet 
ym. oman yhteisönsä jäsenien tietoon.

TASERA:n tärkein tehtävä onkin toi-
mia jäsenyhteisöjensä ja SATLSTO:n 
välisenä yhteyspisteenä. Tämän lisäksi 
TASERA organisoi SATLSTO:n rato-
jen siviilivuorojen aikaisen rata-alueen 
kulunvalvonnan (päävalvoja), järjes-
tää ratojen kunnostustalkoot, hankkii 
maalitaulut ja -kehikot sekä pyrkii ke-
hittämään rata-aluetta yhteistyössä 
SATLSTO:n kanssa.

Kulunvalvonnasta puheen ollen, 
muistattehan, että 1.1.2020 alkaen rata-
alueelle pääsy edellyttää kulkulupaa, eli 

tuttavallisemmin ampuja- tai valvoja-
korttia, vierailijakorttia tai viranomais-
toimijoiden osalta viranomaisen henki-
lötunnistetta (poliisi, POLAMK, Tulli, 
RVL ja PV). 1.3. alkaen rata-alueelle 
mentäessä jokaisen tulee ilmoittautua 
TASERA:n päävalvojakopilla (työmaa-
koppi ennen pistoolirataa tien vasem-
malla puolella) ja esittää kulkulupan-
sa. Ilman omaa kulkulupaa alueelle on 
mahdollista päästä ainoastaan toisen 
kulkuluvan omaavan henkilön seurassa 
(max. 4 vierasta per kulkuluvan omaava 
henkilö) tai osallistuessaan alueella jär-
jestettävään kutsuvierastilaisuuteen, ku-
ten RHY:n ampumakokeeseen, ampu-
makilpailuihin tms. tilaisuuksiin.

Vuosi 2020 alkaa siis loskasäästä huo-
limatta valoisissa merkeissä. Toki töi-
tä on vielä paljon tehtävänä, mutta nyt 
ainakin askelmerkit ovat selvillä. Vielä 
kun saadaan PRH:n leima papereihin, 
päästään toden teolla vauhtiin. Nyt on-
kin hyvä aika putsata varastorasvat tor-
rakoista ja noeta tähtäimet, sillä kevät ja 
ulkoratakausi lähestyvät vauhdilla.

Menestyksekästä vuotta 2020 kaikille 
Pirkan Viestin lukijoille!

 
  Pasi Autio

Tampereen Seudun 
Ampumaratayhdistyksen sihteeri

Pirkanmaan Reserviläispiirin 
AMMUNNAN HARRASTAJAT 

HUOMIO!
Jotta pystyisimme paremmin 

informoimaan ampujia Satakunnan 
lennoston ratojen sekä TASERA:n 

tilanteesta tarvitsisimme 
ampumakortin hakeneitten 

yhteystiedot.

Valvojakortin hakeneilta 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Ampujakortin hakeneilta 
sähköpostiosoite.

Tiedot osoitteeseen: 
juha.moijanen@pp.inet.fi 

SRA KURSSI 
SASTAMALASSA 

29.3.2020

Vammalan Reserviläiset ry järjestää 
SRA kurssin 29.03.2020, 

Sastamala, Matinsuo.

Teoriaopetus ja teoriakoe, 
mahdollisuus ampumakokeeseen.

Käytännön harjoituksia ja lisää 
ampumakokeita myöhemmin.

Kurssin hinta 50 euroa.

Järjestäjän kalustoa käytettävissä 
erikseen sovittaessa.

Kurssi avoin kaikkien 
yhdistysten jäsenille.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
sra.sastamala(at)gmail.com

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
SRA-MESTARUUSKILPAILU 

9.5.2020

KILPAILUKUTSU

Pirkanmaan Reservipiirien 
SRA-mestaruuskilpailu järjestetään 
Matinsuon ampumakeskuksessa 

Sastamalassa lauantaina 9.5.2020.

Kilpailu on samalla Pirkanmaan 
Reservipiirien joukkueiden 

karsintakilpailu vuoden 2020 
SRA SM-kilpailuun. 

Pääkilpailuun otetaan enintään 
40 ampujaa. 

Ilmoittautuminen aukeaa ke 15.4.2020 
https://shootnscoreit.com/ 

sivun kautta 
ja 

sulkeutuu 30.4. klo 24.00, 
minkä jälkeen vapaaksi jääneet 
paikat vapautuvat Pirkanmaan 

Res piirien ulkopuolisille ampujille 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

SRA TUOMARIKURSSI 
SASTAMALASSA 
14.-15.3.2020

Vammalan Reserviläiset ry järjestää 
SRA tuomarikurssin Sastamalassa, 
Matinsuon ampumakeskuksessa.

Teoriaopetus, teoriakoe ja käytännön 
tuomarointiharjoitukset.

Järjestäjän kalustoa käytettävissä 
erikseen sovittaessa.

Kurssi avoin kaikkien 
yhdistysten jäsenille.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
sra.sastamala(at)gmail.com

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Aselaki on muuttunut siksi tiheään tah-
tiin, että kenellä tahansa on ajoittain 
vaikeuksia pysyä muutoksissa ajan ta-
salla, eikä tilannetta yhtään helpota se, 
että EU:n asedirektiivitaustainen sää-
tely poikkeaa melkoisesti siitä, mihin 
kansallisesti on totuttu. Monelle tulee 
yllätyksenä lakien takautuvuus verrat-
tuna vaikkapa julkisuudessa olleisiin tie-
toihin. Uutisoinnissa on usein annettu 
ymmärtää, että muutokset eivät koskisi 
aiemmin myönnettyjä lupia. Kuitenkin 
lait sisältävät yhä enemmän takautuvia 
soveltamisaikamääriä jopa vuosienkin 
takaa menneisyydestä, mm. EU-direk-
tiivien päätöspäivämääriä. Lupaviran-
omaisillakin vie aikansa tulla sinuiksi 
uusien säännösten kanssa ja lupatoimis-
toista saattaa saada erilaisia tulkintoja. 
Kun nyky-yhteiskunta katselee ampu-
ma-aseita ja ampumaharrastusta suuren-
nuslasin kanssa ja kun lainsäädäntöön 
on kirjattu monen mielestä kohtuutto-
muuksiinkin meneviä rikkomusseuraa-
muksia, kannattaa aseiden ja ampuma-
harrastuksen kanssa tekemisissä olevan 
”kammata” lainsäädäntömuutokset eri-
tyisellä tarkkuudella.

Pitkät lippaat
Vaikka pitkäkään lipas (kivääri yli 10 
patruunaa, pistooli yli 20 patruunaa) 
ei ole ollut aseen luvanvarainen osa, 
niin nyt käytännössä on. Pitkän lip-
paan perusteettomaan hallussapitoon 
on säädetty poikkeuksellisen ankarat 
seuraamukset: laajamittainen aselupi-
en peruutus ilman harkintaa, joten lip-
paita koskeva säätely kannattaa sisäistää 
huolella.

Erityisen tärkeä on itselataavaa kerta-
tulta ampuvan aseen hankinta-ajankoh-
ta. Jos vaikkapa 30 patruunan lippaalla 
varustettu ”reserviläiskivääri” on han-
kittu ennen 12.6.2017, voi omistajansa 
ampua sillä pitkän lippaan kanssa kuten 
ennenkin. Tarkkana kuitenkin pitää olla, 
jos aikoo lainata asetta, eli onko vastaan-
ottajalla itsellään lupa pitkälippaalliseen 

erityisen vaaralliseen aseeseen (ERVA) 
vai ei. Siis pitää selvittää, antaako aseen 
mukaan lyhyen vai pitkän lippaan.

Myös valvonta- ja koulutustilanteis-
sa, joissa ampujina on henkilöitä, joilla 
ei ole joko lainkaan lupaa tai on ainoas-
taan lyhytlippaallisen lupa, pitää koulut-
tajalla/valvojalla olla pitkään lippaaseen 
oikeuttava aselupa.

Tuoreimpien tulkintojen mukaan pit-
kälippaallinen lupa ei ole rajattu ase- eikä 
kaliiperikohtaiseksi. Eli jos henkilöllä on 
esimerkiksi aselupa ”sakolaiselle reservi-
läiskiväärille” pitkällä lippaalla (30 patr. 
7,62x39) voi hän silloin pitää hallussaan 
vaikkapa lainaamistilanteessa muitakin 
keskisytytteistä patruunaa ampuvia asei-
ta pitkän lippaan kera, esimerkiksi AR15 
(20 patr. 223).

Pitkiä lippaita käytetään usein ampu-
matukena. Ulkomittoihin puuttumatta 
pitkästä lippaasta voidaan tehdä lyhyt 
rajoittimen avulla. Lainsäädännössä on 
kuvattu muutoksen tekniset vaatimuk-
set. Siirryttäessä kaupallisiin 5 ja 10 pat-
ruunan lippaisiin, tukena pitkän lippaan 
korvannee parhaiten bipod-tukijalat.

Harrastuneisuuden 
osoittaminen jo hankituille 
aseille
Jo vuoden 2011 aselaissa säädettiin kä-
siaseluvan (pistooli) haltijan velvollisuu-
deksi harrastuneisuuden osoittaminen 5 
vuoden välein. EU:n asedirektiivin kan-
sallisen toimeenpanon seurauksena sama 
säädettiin 2017 koskemaan itselataavaa 
kertatulta ampuvaa kivääriä. Harrastu-
neisuus tulee osoittaa, jos
• käsiaselupa (pistoolit, revolverit jne.) 

on hankittu 13.6.2011 jälkeen
• itselataavan kertatulikiväärin lupa on 

hankittu 12.6.2017 jälkeen
• määräaikainen lupa on umpeutumassa

Samaa harrastuneisuutta ei tarvitse 
osoittaa moneen kertaan päällekkäin. 
Esimerkiksi, jos hakee lupaa aivan uu-
delle aseelle, tulee harrastuneisuuden 
näyttö hoidettua 5 vuodeksi siinä yhte-

ydessä myös vanhan aseen osalta. Onpa 
sitten kyse uuden luvan hakemisesta tai 
harrastuksen jatkamisesta, kaiken a ja o 
on ampumasuoritusten dokumentointi, 
suomeksi sanottuna ampumapäiväkirjan 
pito. Ilman päiväkirjamerkintöjä am-
puma-asekouluttajan (AAK) on mah-
dotonta antaa lausuntoaan. Vielä pitää 
muistaa, että AAK:n todistus on toimi-
tettava lupavalvontaviranomaiselle oma-
aloitteisesti.

Harrastuneisuuden mittarit 
Pistoolille, olipa millainen tahansa ja 
ERVA-pistoolille (itselataava kertatuli yli 
20 patruunan lippaalla) riittäväksi mää-
räksi suorituskertoja katsotaan 10 kertaa 
24 kk:n aikana, suorituskerrat tasaises-
ti jakautuneena, toki ottaen huomioon 
vuodenajoista ja radoista johtuvat am-
pumamahdollisuudet.

ERVA-kiväärille (itselataava kertatu-
li yli 10 patruunan lippaalla) riittäväk-
si määräksi suorituskertoja katsotaan  

5 kertaa 12 kk:n aikana, tässäkin tasai-
sesti jakautuneena.

Suorituskerrat tulee olla kerättynä sa-
malla asetyypillä, jolle harrastuneisuut-
ta ollaan osoittamassa. Esimerkiksi 9 
mm:n ERVA-pistooliin ei kelpaa pie-
noispistoolilla (.22LR) tai ilmapistoolil-
la ampuminen. Toki nämäkin kannattaa 
ampumapäiväkirjaan aina merkitä kuten 
ampumatapahtuman koulutus- ja johta-
mistehtävätkin.

ERVA-aseille (kiväärit ja pistoolit 
isoilla lippailla) harrastuneisuus osoitta-
miseksi pitää lupavalvontaviranomaisel-
le toimittaa AAK:n todistuksen lisäksi 
todistus jäsenyydestä ampumaseurassa, 
reserviyhdistyksessä tai vastaavassa. To-
distuksen tulee olla yhdistyksen nimen-
kirjoitusoikeuden omaavan henkilön al-
lekirjoittama.

  Hannu Wirola
Pirkanmaan Reservipiirien 

ampumatoimikunta

Reserviläisampuja – tämä on syytä tietää

Kangasalan ja Pälkäneen yhteiset reserviläisammunnat Pälkäneen ampumaradalla. Kuva: Lauri Wirola.

Harvinaista perinneherkkua reservipiirien ampumataitoillassa SatLe:n pistooliradalla: 
103-vuotias ”Ukko-Mauser” puhuu. Kuva: Lauri Wirola.
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

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

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

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

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com

Tiedätkö?

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuinka monta viikkoa kestää nykyään alokasjakso  
kaikissa joukko-osastoissamme?

2. Kuka sotahistorioitsija on kirjoittanut viime syksynä 
julkaistun kirjan Mannerheimin päämaja?

3. Mitä aluksia ovat merivoimiemme Katanpää-luokan 
alukset Katanpää, Purunpää ja Vahterpää?

4. Mitkä Jääkäriprikaatin joukot sijaitsevat Rovaniemellä?

5. Laskuvarjojääkärikoulutukseen Uttiin valitaan vuosittain 
60 - 80 henkilöä heinäkuussa alkavaan varusmies-
palvelukseen. Kuinka monta hakijaa oli tänä vuonna?

6. Kuka valittiin tammikuussa vuoden 2019 sotilasurheilijaksi? 

7. Missä pidetään perinteinen puolustusministerin uuden-
vuodenpäivän vastaanotto?

Vastaukset sivulla  24

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.

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

Ostamalla PMT:n jäsen-
tuotteita tuet vapaaehtoista tuotteita tuet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötämaanpuolustustyötä..

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

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

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

TeeT r
nnaa
PPPPiiikkka
(((k(kkkoookot

PPyyö
IIkIkIkIkkkkkuna
RRRuost
teräst
l ij

rkanviesti.firkanviesti.fi

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastus -
pinta.

5€5€
2 kpl2 kpl

Eko-olkalaukku
KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

5€5€
Valmistettu nyky-
aikaisesti kierrätys-
materiaalista. 
Laukkuun mahtuu 
A4 kokoinen kansio! 
Laukun vasemmassa alakulmassa 
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Ost mal a PMT:n jäsenOstamalla PMT:n jäseO tO

25€25€

LeijonavyöLeijonavyö
Nahkainen laadukas kääntövyö. Sopii Nahkainen laadukas kääntövyö. Sopii 
myös naisille. (musta/viininpunainen)myös naisille. (musta/viininpunainen)

Nyt uusi erä 

Nyt uusi erä 

kultasoljella!

kultasoljella!

MPKK:n julkaisuja voi selata 
Kansalliskirjaston www-sivujen kautta
Tutustukaapa mielenkiintoisiin aiheisiin osoitteessa www.doria.fi /



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

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

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

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Suunnittelu 
Teräsmaa Oy

Tesomankatu 4, 33310 Tampere
ma-la 8–21, su 10–21

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A   33200  Tampere

www.arkkitehtihuone.fi

Kiitämme 
tukijoitamme!



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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

���������	��
���������
����
���	��
����

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

K
iit

ä
m

m
e
 

tu
k
ijo

it
a
m

m
e
!

• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt
Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)
www.lukkoluket.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Invea Oy

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Tilintarkastustusyhteisö



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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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TERVEISET PÄLKÄNEELTÄ

Pälkäneen Reserviupseerien ja Reservinaliupseerien toiminta ja yhteistyö on tiivistä. 
Vesa Mellavuon kokoamassa koosteessa kuvia joulukuun 2019 toiminnasta.

Perinteinen joulutulitapahtuma järjestettiin jo 25. kerran. Säästä huolimatta tulilla oli osal-
listujia lähes 200. Jouluevankeliumin lausui Ville Munukka, joulupuheen piti Kalevi Koivis-
to, Korsukööri ja yleisö lauloi. Tunnelma oli harras, makkarat ja mehut maistuivat.  

Jouluaattona Pälkäneen sankarimuistomerkillä oli iltapäivästä puoleen yöhön 
yhteensä 32 miestä. Mukana oli monta isää oman poikansa kanssa ja myös 
veljiä kahdestaan. Perhekirkon jälkeen yhdistysten puheenjohtajat laskivat sep-
peleen. Kuva vartionvaihdosta. 

Pälkäneen itsenäisyyspäivän osallistujia.

www.tuulilasimyyn  .fi 
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Runsaat 80 vuotta sitten, 15.11.1939 
lähti Kurusta, Toikon talon pihalta 500 
miestä ylimääräisiin harjoituksiin. Ku-
run sotaveteraanit pystyttivät pihaan 
muistomerkin 1985. Toikon talon väki, 
Arto ja Helvi Summanen ovat pitäneet 
muistopaadesta hyvää huolta, sillä on 
poikkeuksellista, että muistomerkki si-
jaitsee yksityisellä maalla.

Merkkipäiväksi kyläläiset kehittivät 
upean tilaisuuden, jossa muisteltiin ta-
pahtumaa ja välitettiin tietoa nuorem-
mille sukupolville. Tunnelma oli harras, 
asia oli vakava. Silloin lähteneisiin 500 
mieheen on lähes kaikilla kurulaisilla si-
teitä, siksi paikalla oli noin 120 henkeä. 
Juhlaväki ruokittiin samanlaisella ruual-
la kuin aikanaan miehetkin eli hernekei-
tolla.

Muistojuhla oli tiivis ja tunteellinen 
paikallinen tapahtuma. Tällainen perin-
teen muistaminen on sitä aitoa perinnet-
tä, mikä liittyy ihmisten jokapäiväiseen, 
arkiseenkin elämään. Asioiden muista-
minen on luonnollista ja tavallista, ei 
mikään erikseen avattava muistokirja. 
Juhani Latoniemi kertoi juhlapuhees-

saan, että jos vastaava tilanne tuotaisiin 
nykyaikaan, kylästä olisi lähdössä niin 
isät kuin pojatkin.

Laajemmin ajateltuna tällainen kylän 
yhteinen juhla merkittävän tapahtuman 
muistoksi, vaikkapa viiden vuoden vä-
lein pitää perinteen elävänä ja muistot 
ihmisten mielissä. Uudet sukupolvet 
tulevat mukaan ja heille välittyy tietoa 
ja ajatuksia siitä, mitä nuo 500 miestä 
mahtoivat miettiä lähdön hetkellä. Saat-
toipa maaseudun väellä olla aavistus tu-
levista tapahtumista ja siitä, että kaikki 
lähteneet eivät välttämättä palaa. Talvi-
sodassa kaatui 44 kurulaista.

Ylimääräisten harjoitusten koolle-
kutsuminen onnistui suojeluskunta- ja 
lottajärjestöjen kehittämällä viestiket-
juorganisaatiolla, mikä perustui vapaa-
ehtoistoimintaan. Puhelimia oli vähän, 
mutta henkilökohtaiset viestit kulkivat. 
Suorituskäskykirje oli päivätty 12.10. 
se tuli 13.10: ”Kaikki reserviläiset kut-
sutaan heti henkilökohtaisilla kutsuilla 
palvelukseen. Käskykortit paikallis- ja 
aluepäälliköille, jotka hoitavat kortit re-
serviläisille”. Ja sunnuntaina 15.10. mie-

Kurun miesten lähtö 
Ylimääräisiin Harjoituksiin

het ovat käsketyssä varustuksessa valmii-
na lähtöön.

Vaikea on kuvitella, millaisen aukon 
Kurun talojen työvoimaan teki 500 
miehen lähtö, sato oli onneksi korjattu, 
mutta muut maatalojen työt piti tehdä 
sillä väellä mitä jäi eli naiset, lapset ja 
isovanhemmat. Kannattaa muistaa, että 
maatalouden koneellistaminen oli vasta 
alussa.

  Hannu Riikonen

Vastaukset 
sivun 20 kysymyksiin

Tiesitkö 
että?

1. 6 viikkoa

2. Mikko Karjalainen

3. Miinantorjunta-aluksia 

4. Rovaniemen ilma-
torjuntapatteristo, 
Lapin aluetoimisto ja 
Lapin sotilassoittokunta

5. 505 hakijaa 

6. Painija, kersantti 
Elias Kuosmanen

7. Säätytalolla Helsingissä

Paikalla oli runsaasti nuoria ja keski-ikäisiä, joiden suvuissa on kiinteitä siteitä silloin lähteneisiin. Juhlava hetki, perinne säilyy, kiven teksti kertoo oleellisen.

Aitan seinässä korutonta tekstiä. Näistä 
lähteneistä kaatui talvisodassa 44.

Kotiseutumies Juhani Latoniemi suoje-
luskuntapuvussaan, napit ja merkit ovat 
alkuperäisiä.

Vapaaehtoinen varautuminen 
pelasti Suomen
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö Suo-
messa 1920- ja 1930-luvuilla oli varau-
tumista pahimpaan. Sotaa kukaan ei 
toivonut. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd 

-järjestöjen jäsenilleen antama koulutus, 
varustus ja yhteishenki olivat varsinkin 
talvisodassa iso apu kenttäarmeijalle sen 
torjuessa vihollista ankarissa oloissa.

Rauhanturvaamisen ja veteraanityön 
perinnekeskus Wanhassa Veteraanissa 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -näyttely 
kesä-syyskuussa 2020 esittelee järjestö-
parin toimintaa. Historia käydään läpi 
perustamisesta aina Neuvostoliiton sa-
nelemaan lakkauttamiseen 1944 asti. 

- Näyttely Haminassa palauttaa mie-
liin suojeluskuntien ja lottien ratkaise-
van suuren merkityksen niin talvi- kuin 
jatkosodassakin, näyttelypäällikkö Ismo 
Flink sanoo.

Koko Suomeen ulottuneen valtakun-
nallisen toiminnan paikallistaso ankku-
roidaan näyttelyssä Kymenlaaksoon.

Suojeluskunta oli Suomessa vuosina 
1918–1944 toiminut miesten vapaa-
ehtoinen maanpuolustusjärjestö. Suu-
rimmillaan sen jäsenmäärä oli vuonna 
1941, noin 120 000 jäsentä. Paikallisia 
suojeluskuntia oli 674 ja järjestöön kuu-
lui myös yli 72 000 sotilaspoikaa.

Lotta Svärd oli 1920–1944 toiminut 
suomalainen naisten vapaaehtoisuuteen 
pohjautuva maanpuolustustyön tukijär-
jestö. Se perustettiin tukemaan suojelus-
kuntia kautta maan. Järjestöön kuului 
enimmillään noin 180 000 lottaa ja liki 
50 000 pikkulottaa. 


