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Haasteitten kevät, selviämme tästäkin

Yhdessä mutta erillämme – 
koronakevät pysäytti reserviläistoiminnan  

Reserviläisliiton nettisivulla on mielen-
kiintoinen selvitys jäsenistölle teetetyn 
kyselyn tuloksista. Kyselyn mukaan jä-
senet ovat tyytyväisiä ja osallistuvat lii-
ton toimintaan ja tapahtumiin aktii-
visesti. Vain 20 prosenttia jäsenistä ei 
osallistu tapahtumiin ja heistäkin nel-
jännes siksi, että haluaa jäsenyydellään 
vain tukea maanpuolustusta. Lisäksi 
sieltä paljastuu muutakin mielenkiin-
toista tietoa. Kyselyn tulokset huomi-
oidaan valmisteilla olevassa strategiassa 
vuosille 2021-2023.

Tapahtumia siis on ja niihin osal-
listutaan. Varsin nopeasti muuttuivat 
kuitenkin piirimme ja sen jäsenyhdis-
tysten toimintakalenterit kevään aika-
na koronaepidemian vuoksi. Monet 
hyvin valmistellut tapahtumat joudut-
tiin siirtämään tai jopa peruuttamaan. 
MPK:n koulutustapahtumat on pe-
ruttu 31.7. saakka ja Kesäyön marssi 
järjestetään Tampereella vasta vuonna 

2021.  Kansallisen veteraanipäivän val-
takunnallinen pääjuhla Tampereella pe-
ruuntui, piirimme kevätkokous siirret-
tiin pidettäväksi myöhemmin, samoin 
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen 
kevätkokous. Piirin linja-autoretki Nä-
sijärven ympäri ajellaan syyskuussa. Li-
säksi monia muita kilpailuja ja yleisöta-
pahtumia on jouduttu myöhäistämään.

Kokouskäytännöt ovat muuttuneet 
etäkokouksiksi ja viimeisin piirihalli-
tuksen kokous pidettiin sähköpostiko-
kouksena. Hyvin meni. Liittotasolla va-
liokunnan ja liittohallituksen kokoukset 
toteutetaan toistaiseksi etäkokouksina. 
Vuosikokouksilla tulee sääntöjen mu-
kaan olla paikka, mutta emmeköhän ole 
selvillä vesillä syksyllä ja pääse osallistu-
maan Seinäjoen liittokokoukseen mar-
raskuussa.

Reserviläistoiminta on kuitenkin pal-
jon muutakin. Maanpuolustustahtoa 
voi osoittaa ja kasvattaa monella eri ta-

valla. Kansallisen veteraanipäivän sep-
peleenlaskuissa eri paikkakunnilla yh-
distyksemme olivat mukana huhtikuun 
lopulla, pienimuotoiset ammunnat ke-
säampumaradoilla on aloitettu ja oma-
ehtoista liikuntaakin on toivoakseni har-
rastettu aktiivisesti. Kuulemani mukaan 
yhdistysten kerhomajojen pihasiivouk-
siin on ollut jopa ”tunkua”. 

Yhdistysten uusille nettisivuille on 
jo ilmestynyt sisältöä ja nyt on hyvä 
aika hioa niitä kuntoon. Tavoitteena-
han on, että piirin yhdistysten uudet 
sivut julkaistaan touko/kesäkuun vaih-
teessa ja samalla häviävät vanhat sivus-
tot. Raimo Ojala järjestää tarvittaessa 
yhdistyskohtaista koulutusta – tietysti 
etänä, jolloin voidaan yhdistyksen sivut 
saattaa kuntoon nopeastikin. 

Pidetään siis lippu korkealla, harraste-
taan, ulkoillaan ja pidetään yllä positii-
vista asennetta. Asioilla on tapana järjes-
tyä. 

Viime vuoden loppupuolella kehitty-
nyt SARS-CoV-2-viruksen aiheutta-
ma hengityselintulehdus on levinnyt 
maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Suo-
messa ensimmäisiä toimenpiteitä tau-
din leviämisen ehkäisemiseksi toteu-
tettiin maaliskuun alkupuolella. Nyt 
lähes kaksi kuukautta olemme eläneet 
rajoitteiden ja ohjeiden mukaan, jol-
laisia nykypolvet eivät eläessään ole 
kokeneet. Päivittäin olemme kuulleet 
uutisia taudin leviämisestä sekä sen ai-
heuttamista fyysistä, psyykkisistä ja ta-
loudellisista menetyksistä. Tuntemam-
me arki, jota jollakin lailla kykenimme 
ennustamaan ja omasta mielestämme 
hallitsemaan on kohdannut näkymät-
tömän tekijän, joka sekoitti kaiken. 
Huominen ei ole sellainen kuin kuvit-
telimme.

Hyvin nopeasti epidemian laajetessa 
myös Suomeen, alkoi suunniteltujen 
tapahtumien siirtäminen myöhäisem-
pään ajankohtaan. Pian oli kuitenkin 
aivan selvää, että epidemia ei ole ohi 
muutamassa viikossa tai kuukaudes-
sa. Nyt tapahtumia ja juhlallisuuksia 

on peruutettu tai siirretty tulevaisuu-
teen kokonaisella vuodella.  Näin kävi 
myös kansallisen veteraanipäivän juh-
lalle, joka oli suunniteltu pidettäväksi 
Tampereella. Myös useampi piirin jä-
senyhdistys joutuu siirtämään vuosi-
juhlansa uuteen ajankohtaan ja RUK 
100 vuotta -juhla Haminassa siirtyi 
vuoteen 2021. 

Työn tekeminen ja päivittäiset aska-
reet ovat saaneet uusia muotoja ja uut-
ta merkitystä. Joidenkin kohdalla työt 
ovat epidemian vuoksi loppuneet tai 
oleellisesti vähentyneet, mutta on myös 
iso joukko niitä, joiden työt ovat vas-
tavuoroisesti lisääntyneet räjähdysmäi-
sesti. Joukossamme on runsaasti niitä, 
joilta työn tekeminen edellyttää fyysis-
tä paikallaoloa ja mahdollista riskiä tar-
tunnan saamiseen, mutta osalla meistä 
työt ovat muuttuneet kotona tehtäviksi 
etätöiksi. Aiemmin niin hiljainen koti 
täyttyykin nyt monilla töitä tekevistä 
vanhemmista, päivähoidosta kotihoi-
toon jääneistä temmeltävistä lapsista 
sekä etäkoulutöitään tekevistä koulu-
laisista. 

Piirin kevätkokous pidettiin 
virtuaalisesti

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kevät-
kokous pidettiin sovittuna ajankohtana 
26.3.2020. Aiemmasta poiketen kokous 
toteutettiin etäkokouksena kaikkien 
edustajien ja jäsenten yhteisymmärryk-
sessä. Päätökset saatiin tehtyä ja kokous 
sujui hyvin ainakin kokousedustajil-
ta saamani palautteen mukaan. Tähän 
asti erilaiset virtuaaliset etäkokoustyö-
kalut ovat olleet käytössä joiltakin osin 
työelämän saralla. Nyt niiden käyttö on 
laajentunut ja etätyökaluja hyödynne-
tään aktiivisesti myös harrastustoimin-
nassa. Virtuaalinen kokous ei korvaa 
tapaamisia ja sosiaalista kanssakäymistä 
eikä yhteisöllisyyttä muiden toiminnassa 
mukana olevien kanssa, mutta varmasti 
vähentää rutiininomaisten ja matkusta-
mista vaativien tehtävien hoitamista.

Yleisen tilanteen vuoksi harrastuska-
lenteri loppukevään osalta tyhjeni het-
kessä. On ollut hyvää aikaa lukea ja ul-
koilla runsaammin. Itse olen tutustunut 
marsmars.fi  -palveluun, jota Puolustus-

voimat tarjoaa liikunta-aktiivisuuden 
kohottamiseksi niin palvelukseen astu-
ville, palvelusta suorittaville kuin reser-
viläisillekin. En uskalla sanoa sen lisän-
neen omaa liikkumistani, mutta on siitä 
ollut mukava seurata peruskuntoliikku-
jan suorituksia. 

Vielä on aikaista sanoa kuinka pitkään 
epidemia asettaa rajoituksia elämäämme 
ja toiminnallemme. Tästäkin tilantees-
ta tulemme selviämään ja uskon tämän 
tilanteen tuovan jatkossa myös uusia 
mahdollisuuksia ja tapoja reserviläistoi-
mintaan.

Hyvää ja toivorikasta kesää kaikille!
 

  Mikko Hörkkö
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

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

PS. Reserviläinen-lehti julisti kilpailun 
parhaasta RUK:n kurssinimestä. Tämän 
lehden ilmestyessä pääsee vielä äänestä-
mään välierässä ja fi naalissa. Käykää leh-
den nettisivuilla tutustumassa ja äänes-
tämässä.

  Jussi Mäkitalo 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
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Pirkan Viesti 2  2020

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustus-
työtä 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

Sirkka Ojala
päätoimittaja

Pirkan Viesti-lehti
sirkka.ojala@gmail.com

 Koronaa vastaan talvisodan opein ja suomalaisella sisulla

Elämme parhaillaan poikkeuksellisia aikoja, sillä 
mitään SARS-CoV-2-virusepidemiaan verrattavaa 
meidän sukupolvemme ei ole joutunut aiemmin 
kokemaan. Tautiepidemioita on toki ollut kaut-
ta aikojen. Seitsemänsataa vuotta sitten ihmiskun-
taa kuritti ruttoepidemia ja sata vuotta taaksepäin 
katsoen espanjantaudiksi kutsuttuun maailmanlaa-
juiseen infl uenssaepidemiaan menehtyi Suomessa 
arviolta 19 000-27 000 henkeä. Tuolloin Inarissa 
toiminut lääkäri Jukola kulki talosta toiseen ja lää-
kitsi potilaita pääasiassa keitettyyn maitoon sekoi-
tetulla konjakilla ja aspiriinilla. Basilleja yritettiin 
häätää myös saunalla ja tervalla. Onneksi lääketiede 
on kehittynyt aimo harppauksen. Nytkin luomme 
suurimman toivomme tutkijoihin ympäri maail-
maa, jotta tehokas koronarokote löydettäisiin mah-
dollisimman pian ja näin voisimme jälleen palata 
turvalliseen arkeemme.

En haluaisi kirjoittaa enää kertaakaan sanaa pe-
ruutettu. Tuo sana on tullut meille kaikille aivan 
liian tutuksi tämän kevään aikana, kun lähes koko 
vapaaehtoinen maanpuolustustoimintamme on 
keskeytynyt ja voimme pitää yhteyttä toisiimme 
suurelta osin vain virtuaalisesti. Tilanne on erityi-
sen hankala siksi, että meitä uhkaa nyt näkymätön 
vihollinen, jota ei voi tuhota sotilaallisesti vaan ai-
noastaan pesemällä käsiä ja välttelemällä sosiaalisia 
kontakteja. 

Puolustusvoimissa työskentelevät sotilaat ja si-
viilit saivat puolustusvoimain komentaja, kenraali 
Timo Kiviseltä hyvin poikkeuksellisen koronaan 

liittyneen viestin, jossa Kivinen ottaa esiin muun 
muassa vertauksen talvisodasta. Kenraali toteaa, että 
koska korona on näkymätön vihollinen, jonka toi-
mintatapaa ei riittävästi tunneta, niin periaatteessa vi-
rukseen tehoaa talvisodassa käytetty mottitaktiikka.  
Suomussalmella, Raatteentiellä tammikuussa 1940 
määrällisesti ylivoimainen vihollinen pilkottiin pie-
nempiin ja hallittavampiin osiin eli motitettiin. Ki-
vinen toi esiin, että mottioperaatiot ajoitettiin siten, 
että voimaa kyettiin keskittämään valittuihin kohtei-
siin eri aikaan ja näin luomaan ajallisia painopistealu-
eita. Koronapandemiankin kanssa meidän tulee siis 
edetä vaiheittain. Viikkojen kuluessa saamme myös 
lisää tärkeää tietoa viruksesta ja sen toimintatavoista. 

Tunnelin päässä on siis toivoa, vaikka emme vielä 
tiedä tunnelin pituutta. Selviämme koettelemuksesta 
yhdessä, vaikka nyt olemmekin erillämme kukin omi-
en medialaitteidemme äärellä. Jos tilanteesta hakee 
edes jotakin hopeista pilven reunaa, niin yksi sellainen 
on varmasti pitkä medialoikka, jonka olemme otta-
neet kriisin keskellä. Eristyksissä ollessamme olemme 
myös oppineet arvostamaan monia arkisiakin asioita 
ihan uudella tavalla, ja yhdessäolo oman perheen kes-
ken, luontoelämykset ja liikunta ovat nousseet entistä 
tärkeämmiksi asioiksi päivittäisessä elämässämme. 

Epidemian alkumetreillä kansanedustaja ja edus-
kunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Ri-
sikko toi osuvasti esiin Ylen haastattelussa, että suo-
malaiset ovat sisukasta kansaa, ja tästäkin selviämme 
paremmin kuin mikään muu maa.  Vedetään siis yhtä 
köyttä edelleen ja muistetaan ne turvavälit jatkossa-

kin. Ei anneta taisteluväsymyksen yllättää synkki-
näkään hetkinä, vaan uskotaan että tämä menee 
ohi aikanaan. 

Nautitaan luonnosta ja kesästä!

Lähteet: Helsingin yliopiston verkkosivusto 
ja Lännen Media.

www.brownells.fi
p. 09-5122 933

Brownells Finland Oy
Kutojantie 12B, 02630 Espoo

tiedustelut@brownells.fi

”Jokainen meistä on maanpuolustaja”

Tutustu uudistettuun 
pirkanviesti.fi  -verkkosivustoon  
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Hengellinen palsta

Valon tuojan odottajat
Pari vuotta sitten Helsingin Kasarmito-
rilla paljastettiin suuri talvisodan muis-
tomerkki. Kirkkaan metallin värisessä 
monumentissa ihmishahmo seisoo suu-
ren pallon päällä; pallon, jossa on ikku-
noita ja jonka sisäpuolella on ulkoa kat-
sottaessa näkyvissä valokuvia talvisodan 
taistelupaikoilta. Ihmishahmo pallon 
päällä näkyy olevan lumipukuun puettu 
sotilas. Mutta hän on ontto, kuin vain 
ihmisen kuori, ja vielä enemmän, hän 
on täynnä suuria reikiä. Haponkestäväs-
tä teräksestä valmistetun teoksen nimi 
on Valon tuoja. Sen oli laatinut kuvan-
veistäjä Pekka Kauhanen. Pari viikkoa 
sitten uutisoitiin kuvanveistäjän kuol-
leen. 

Valon tuoja lienee Kauhasen töistä 
suurelle yleisölle tunnetuin. Tosin tääl-
lä Tampereella tunnettaneen myös Ku-
ninkaankadun kävelykadulla seisova 
pronssinen Odottajan puku, ihmisen 
näköinen hahmo ilman käsiä ja pää-
tä, pelkkä ontto kuori, siis puku hihoi-
neen, lahkeineen ja kenkineen. Siinä 
puku odottaa, mutta ketä? Kenties Va-
lon tuojaa? Tamperelaista Odottajan pu-
kua yhdistää Kasarmitorin talvisodan 
muistomerkkiin ihmishahmon henki-
löttömyys. Kummallakaan ei ole kasvo-
ja. Niiden paikalla on vain tyhjää. Näin 
kuvattaneen niin odottajan kuin tulijan 
olevan kuka tahansa ihminen. Kenties 
taiteilija on halunnut kiinnittää huomi-
ota juuri siihen, että silmämme näkevät 
vain kuoren, ihmisen elämänkohtalon, 
mutta syvemmin hänen persoonansa jää 
tuntematta. Hänen sisimpänsä jää salai-
suudeksi, jota voi lähestyä vain ulkopuo-
lelta, pukua katsomalla tai elämänkohta-
loa kuuntelemalla.

Ehkä jokainen meistä on lopulta yh-
täläinen toisen kanssa, vain elämänkoh-
talot vaihtuvat. Ihminen lienee poh-
jimmiltaan samanlainen sukupolvesta, 
kansasta, kulttuurista ja kielestä riippu-
matta. Hänellä ovat samanlaiset tarpeet 
toimeentulosta ja turvallisuudesta, mut-
ta myös samanlaiset odotukset elämän 
mielekkyydestä ja jatkuvuudesta.

Kun vietetään talvisodan päättymisen 
80-vuotismuistoa, muistetaan erityises-
ti niitä ulkopuolelta katsoen saman nä-
köisiä ja sisältä vain vähän tunnettuja 
satoja tuhansia sotilaita, jotka Euroo-
pan suurvaltojen pyörteet tempaisivat 
pientä isänmaataan Suomea puolusta-
maan. Muistetaan heitä, joiden elämän 
tarpeet olivat samanlaisia kuin heidän 
esi-isiensä ja jälkeläistensä tässä maassa, 
ja muistetaan myös heidän perheenjäse-
niään ja omaisiaan, jotka täynnä huolta 
kodeissaan odottivat, miten kaikki päät-
tyy ja milloin saadaan jälleen jatkaa elä-
mää rauhassa ja turvallisuudessa. Mutta 
muistetaan myös niitä kymmeniä tuhan-
sia, jotka eivät rauhan tultua enää palan-
neet kotiin tulevaisuutta tekemään. He 
olivat sen osaltaan jo tehneet antamal-
la velvollisuutensa mukaisesti uhriksi 
oman henkensä.

Kun talvisota syttyi, ei ollut kunnol-

Talvisodan muistopäivän kirkkoiltaa Tampereen tuomiokirkossa 13.3.2020 ei 
voitu järjestää Suomessa vallitsevan SARS-CoV-2-virustilanteen vuoksi.

Tampereen piispa Matti Repo toimitti kuitenkin meille luettavaksi kirkkoiltaan 
kirjoittamansa puheen.

lista suunnitelmaa, mitä kaatuneille teh-
täisiin. Ei osattu odottaa, miten suuria 
määriä heitä yhtäkkiä alkaisi tulla. So-
dan alkuviikkoina sotilaspapit saivat teh-
täväkseen hoitaa heidän hautaamisensa 
lähellä taistelupaikkoja. Se oli yleinen 
sotaa käyvien maiden tapa, eikä nuores-
sa, itsenäisessä Suomessakaan ollut luotu 
yleistä jalkaväen käskyä perusteellisem-
paa suunnitelmaa.

Pastori Lauri Palva, sittemmin Rii-
himäen kirkkoherra, oli talvisodan al-
kupäivinä komennettuna sotasairaalaan 
Joutsenoon. Sinne tuotiin sekä haavoit-
tuneita että kuolleita, ja pian olivat sai-
raalan huoneet, käytävät ja portaikot 
täynnä ensin mainittuja, joko toipuvia 
tai kuolevia, ja varastohuoneet sisällä ja 
ulkona täynnä viimeksi mainittuja. Kova 
pakkanen piti ruumiit jäässä. Esimiehel-
tään saamansa ohjeen mukaan pastorin 
oli etsittävä sairaalan lähimaastosta so-
piva paikka, vihittävä se hautausmaak-
si ja alettava toimittaa sankarivainajien 
hautaan siunaamisia. Ensimmäisten vai-
najien siunaamisen jälkeen Palva kertoi 
tunteneensa ahdistusta niin tilaisuudes-
ta, johon yhtään omaista ei ollut pääs-
syt mukaan, kuin edessä olevasta tulevai-
suudesta. Menettely ei voisi jatkua näin, 
sillä se olisi kohtuutonta sekä taistelevien 
sotilaiden että heidän kotiväkensä kan-
nalta.

Palva päätti nopeasti mutta omavaltai-
sesti lähettää kaatuneet kotiin. Läheisellä 
asemalla hänelle selvisi, että rintaman 
suunnasta palaa joka päivä tyhjiä junia, ja 
hän määräsi niistä umpivaunuja lastaus-
raiteelle. Läheiseltä puusepäntehtaalta 
tilattiin valtion laskuun levyistä koot-
tavia ja päällekkäin pinottavia arkkuja. 
Autokomppaniasta saatiin kuljetukset, 
sairaalasta henkilökunta pesemään ja ar-
kuttamaan pakkasesta sulatetut ruumiit. 
Nuoret lotat joutuivat nielemään järky-
tyksensä ja asettelemaan veriset ja ha-
jalle ammutut ikätoverinsa laatikkoon. 
Arkun päätyyn osoitteeksi kotipitäjän 
lähin rautatieasema ja vastaanottajaksi 
paikallinen suojeluskunta. Sairaalan 
kuolleitten varastot tyhjenivät nopeas-
ti, mutta vain päiväksi, sillä, kuten Palva 
muistoistaan kirjoittaa, ”kuoleman virta 
oli väkevä”. Ruumiita tuli jatkuvasti li-
sää.

Pian itsenäisyyspäivän 1939 jälkeen 
perustettiin Viipuriin ensimmäinen 
kaatuneiden evakuointikeskus. Sen-
kin käynnisti sotilaspappi, Kokkolan 
kirkkoherra Johannes Sillanpää. Hän 
laati taitavan huolto-organisaation, 
joka ennen pitkää tuli yleiseen käyt-
töön kaikilla rintamilla. Sotilaspapit 
saivat omavaltaisesti toiminnan käyn-
tiin, ja joulukuun puolivälissä pääma-
jalta saatiin sille lupa. Vasta 25.1.1940 
päämaja antoi käskyn kaatuneiden 
evakuointikeskuksen perustamisesta 
jokaiseen armeijakuntaan. Tämän 
jälkeen sankarivainajat lähetettiin aina 
kotiseudulle, mikäli mahdollista. Usein 
arkkuun ei ollut paljon laitettavaa, vaan 

se oli naulattava kiinni ja varustettava 
lap ulla: ei saa avata. Moneen kotiin ei 
ollut lähettää arkkuakaan, kun kaatu-
neeksi tiedettyä sotilasta ei enää löydet-
ty. Vasta meidän aikanamme on monien 
odotus päättynyt, kun vähäiset jäännök-
set on tuotu taistelupaikoilta ja siunattu 
kotimaan sankarihautoihin.

Talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin 
sodassa kaatui 94 000 suomalaista so-
tilasta, joista kaksi kolmasosaa kuljetet-
tiin kaatuneiden evakuoimiskeskusten 
kautta kotiseuduilleen. Suomi oli toi-
sen maailmansodan maista ainoa, joka 
ryhtyi näin mittavaan kaatuneiden siir-
toon. Euroopassa on eri puolilla suurval-
tojen armeijoiden valtavia sankarihauto-
ja. Suomessa ne ovat pienempiä, mutta 
niitä on jokaisessa kaupungissa ja kir-
konkylässä. Ne ovat kekseliäisyyden ja 
kotiseuturakkauden tuloksena syntynyt 
ihme, jolla oli myös suuri vaikutus sotaa 
käyvän pienen maan henkiselle kestoky-
vylle. Kaatuneiden tuominen kotiseu-
rakuntaan oli avainasemassa niin soti-
laiden kuin heidän omaistensa elämän 
mielekkyyden ja jatkuvuuden kokemi-
selle sodan kurimuksen keskellä. Sekä 
kotona että rintamalla saatettiin luottaa 
siihen, että ketään ei jätetä.

Taiteilija Kauhasen Valon tuoja on 
täynnä reikiä. Se näyttää sodasta pa-
laavalta maansa puolustajalta, joka on 
ammusten ruhjoma – mutta joka yhä 
seisoo. Ehkä taiteilija ajatteli paitsi talvi-
sodan taistelijoita, myös koko Suomea. 
Maamme selvisi sodasta suurin uhrauk-
sin, kaatuneina, vammautuneina, ko-
tinsa tai kokonaisen kotiseutunsa me-
nettäneinä. Rikki ammuttuna, mutta 
pystyssä. Niin kuin veistoksen kasvoja 
ei näy, yhtä yksittäistä taistelijaa tai ko-
tirintamalla odottajaa ei tunnisteta eikä 
hänen elämäntarinaansa tunneta eikä 
hänen sisimpiä salaisuuksiaan tiedetä – 

mutta oli hän kuka tahansa, hän oli yksi 
kokonaisuudessa. Sillä vain kokonaisuu-
tena, yhtenä kansakuntana voi Suomi 
seistä. Maamme on monella tavoin ke-
hittynyt 80 vuodessa. Olemme vaikei-
den, vaivojen ja puutteen täyteisten vuo-
sien jälkeen nähneet huiman elintason 
nousun. Nyt Suomi on monella mitta-
rilla mitattuna maailman parhaimpia 
maita elää. 

Suomalaisilla on kaikki onnellisuuden 
edellytykset. Mutta yhden edellytyksen 
täyttymistä kaivataan täällä yhä enem-
män. Se on se sama henki, joka ymmär-
tää, että ketään ei jätetä, toista ei hylätä, 
vaan sinnikkyydellä ja päättäväisyydel-
lä pidetään huoli siitä, että jokainen saa 
kokea tämän maan kodikseen. Se edel-
lyttää tajua elämän yhteisyydestä. Vaikka 
olemme ulkonäöltä, nimeltä, tavoilta ja 
ajatusmaailmoilta erilaisia, jaamme silti 
samaa elämää. Kuulumme yhteen, sillä 
yhdessä meidän on maata rakennettava 
kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tähän oh-
jaavat myös apostoli Paavalin sanat, jot-
ka hän aikoinaan kirjoitti Kolossan seu-
rakunnalle:

”Te, jotka olette Jumalan valittuja, py-
hiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis 
sydämelliseen armahtavaisuuteen, ys-
tävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen 
ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että 
tulette toimeen keskenänne, antakaa an-
teeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin 
moittimisen aihetta. Niin kuin Herra 
on antanut teille anteeksi, niin antakaa 
tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon 
rakkaus, sillä se tekee kaiken täydellisek-
si. Vallitkoon teidän sydämissänne Kris-
tuksen rauha, johon teidät on yhden ja 
saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa 
myös kiitollisia.” (Kol. 3:12-15)

   Matti Repo
Tampereen piispa

Kuva: Juha Valkeajoki
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Talvisodan päättymisen 
80-vuotisjuhla Messukylässä

Koronavirus iski Suomeen juuri parahiksi, joten 13.3. 
pidettävä paljon valmisteluja vaatinut juhla oli peruun-
tua. Juhla kuitenkin vietiin suunnitellusti läpi. Juhla-
väkeä oli tullut paikalle runsaasti. Messukylän sanka-
rihaudalle oli asetettu kunniavartio sekä Suomen lipun 
vartio. Kaikille sankarivainajille oli asetettu pienoislip-
pu juhlistamaan tilaisuutta. Seppelepartio laski seppe-
leen muistomerkille, minkä jälkeen juhlayleisö siirtyi 
kirkkoon juhlatilaisuuteen. Kirkossa juhlapuheen piti 
kenttärovasti Timo Waris. Muuta ohjelmaa oli muun 
muassa sotaveteraanin haastattelu, kaksi aiheeseen liit-
tyvää puhetta, yksinlaulua, kuorolaulua sekä lopuksi 
kirkkokahvit. Osa ohjelmanumeroista jäi pois koronan 
vuoksi. 

   Seppo Laalahti 

Messukylän sankarihaudalla seppelepartio saapuu, Messukylän Reserviupseerit, vas. Risto Kujala, Seppo Laalahti ja Antti Laalahti. Kuva: Matti Kataja.

Suomen lippu saapuu Messukylän sankarihaudalle. Messukylän Reserviupseerit, vas. Aulis Virtanen, Jaakko Kaura ja 
Janne Paananen. Kuva: Matti Kataja.

Messukylän kirkossa oikeassa reunassa juhlapuhuja kenttärovasti Timo Waris. Kuva: Seppo LaalahtiHaastattelussa sotaveteraani Pentti Kuukankorpi, haas-
tattelija Antti Juva. Kuva Matti Kataja.

80 vuotta talvisodan päättymisestä
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Lempäälän Reserviupseerikerho ry sekä 
Lempäälän Reserviläiset ry muistivat 
yhdessä talvisodassa kaatuneita 13.3. 
Lempäälän Pyhän Birgitan kirkon hau-
tausmaalla. Talvisodan päättymisestä oli 
kulunut 80 vuotta. Tapahtuma oli valta-
kunnallinen ja  koski kaikkia reserviläis-
järjestöjä. 105 päivän koettelemukset 
niin monelle suomalaiselle, niin mie-
hille kuin naisille, ovat osa perintöäm-
me. Nuo 105 päivää muuttivat suoma-
laisia tavalla, jonka seuraukset näkyvät 
vieläkin yhteiskunnassamme.

Jos vanhempamme ja isovanhem-
pamme olisivat tienneet noiden koet-
telemusten päivien olleen vasta esima-
kua tulevasta, olisivatko he maksaneet 
sen hinnan jonka lopulta maksoivat? 
Talvisodan jälkeen vuonna 1940, kun 
nuori Suomi oli joutunut kohtaamaan 
jo toisen sotansa, olivat sotien kauheu-
det jättäneet suomalaisiin syvät fyysiset 
ja henkiset jäljet. Olihan ensimmäisestä 
sodasta vasta pari vuosikymmentä. Epä-
varmuus, huoli läheisistä sekä pula lähes 
kaikesta mitä tänä päivänä on yltäkyl-

  105 kynttilää sytytetty Lempäälän Re-
serviupseerikerhon ja Lempäälän Reser-
viläisten toimesta, vuorossa hiljainen hetki 
Lempäälän Sankarihaudalla 13.3. 
Kuva: Ella Viidanoja

Kiitos upeasta ja ainutlaatuisesta kotimaasta
läisesti, kaivoi mieltä. Huoli huomises-
ta odotti edelleen toisen maailmansodan 
raivotessa Euroopassa, panoksena pe-
lissä oli kaikki mitä ympärillään saattoi 
nähdä. Talvisodassa 25 000 kaatunutta 
ja kadonnutta, 50 000 loukkaantunut-
ta ja satojen tuhansien ihmisten kodit 
ja omaisuus olivat mennyttä. Voidaan 
kai sanoa, että siinä tilanteessa, keväällä 
1940 jäljellä ei ollut muuta kuin usko ja 
tahto paremmasta.

Voisiko tuota aikaa millään tavalla 
heijastaa tähän päivään, jossa yltäkylläi-

syys ja rauha on saanut vallita vapaas-
sa Suomessa vuosikymmenestä toiseen? 
Ihmisten elinajanodote Suomessa on 
maailman mittapuulla huippuluokkaa, 
suomalaisten taidot tieteissä ovat niin 
ikään vertailukelpoisia missä ja milloin 
hyvänsä. Jokaisella Suomessa on oikeus 
terveydenhuoltoon ja sosiaalitukeen. 
Suomi on yksi vähiten korruptoituneis-
ta maista maailmassa. Jokaisella Suo-
messa on oikeus omaan mielipiteeseen-
sä ja jokaisella ihmisellä on oikeus valita 
uskontonsa, ammattinsa ja puolison-
sa itse. Vaikka ihmisiä tänäkin päivänä 
koetellaan oman aikakautensa haasteil-
la, en pysty heijastamaan tuota aikaa ja 
niitä kokemuksia omaan aikakauteeni. 
Kuitenkin tahdomme rauhan säilyvän 
Suomessa aina ja uskomme meille ar-
vokkaiden asioiden olevan suurienkin 
uhrausten arvoinen. Vapaus on vapaut-
ta tehdä valintoja ja siihen meille jokai-
selle suomalaiselle on tarjottu mitä par-
haimmat lähtökohdat.

13.3. on vain yksi päivämäärä ka-
lenterissa. Mutta myös päivämäärä, 
joka muistuttaa ihmisiä miksi on syytä 
kiittää noista 105 päivästä, jolloin tänä 
päivänä saamastamme runsaudesta 
maksettiin hinta. Saimme itsellemme 
näin upean ja ainutlaatuisen kotimaan. 
On meidän omissa käsissämme, millai-
seen tulevaisuuteen uskomme ja mitä 
sillä tahdomme tehdä. Olkaamme kii-
tollisia siitä mitä olemme saaneet. Tämä 
maa on meidän puolestamme maksettu 
ja sen suhteen voimme vain nöyrästi to-
deta, olemme etuoikeutettuja.

  Juuso Naskali
puheenjohtaja,

Lempäälän Reserviupseerikerho

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten pu-
heenjohtaja Tiina Lindi-Mokkila laski seppeleen san-
kariristille yhdessä veteraanien puheenjohtaja Hannu 
Valkaman ja sotainvalidien puheenjohtaja Jouko Han-
nun kanssa. Kuvat: Kaija Valkama.

”Tuli lakkaa” -muistohetki Hämeenkyrössä
Hämeenkyrössä järjestettiin ”Tuli lakkaa” -muisto-
hetki 13.3. klo 10.55 alkaen. Tilaisuuteen osallistui 
myös arvostettu talvisodan veteraani Armas Koivis-
to, 101 vuotta.  Muistopäivässä olivat mukana Ky-
röskosken Mieskuoro, veteraanityön pastori Anu 

Tilaisuuteen osallistui näyttävä lippurivistö. Kunniavartiossa olivat Hämeenkyrön Reservinaliupseereista vas. Harri Mokkila 
ja Jarno Valkama.

Mätäsniemi, Hämeenkyrön veteraani- ja maanpuo-
lustusyhdistykset lippuineen, partiolippukunta Hä-
meenkyrön Hälläpyörät sekä Hämeenkyrön seura-
kunta.

    SO
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80 vuotta talvisodan päättymisestä

Sataviisi päivää sankaritarinaa

  Ylöjärven sankarihautausmaan muistomerkillä vartios-
sa seisoivat illan hämärtyessä sotilasmestari Timo Mäki-
nen (vas.) ja ylivääpeli Sami Rantanen. 
Kuva: Nina Rantanen.

Suomen kaikkien evankelis-luterilaisten, ortodoksisten 
ja katolisten kirkkojen kellot soivat 13.3. kello 10.55 
aamupäivällä. Näin ilmoitettiin kautta maan, että oli 
kulunut päivälleen ja tunnilleen 80 vuotta siitä, kun 

maamme oli saavuttanut rauhan pysyen itsenäisenä, 
suvereenina valtiona. Siitä huolimatta, että maahan oli 
tunkeutunut valtava vihollisarmeija murskaavine mies- 
ja kalustomäärineen ilman sodanjulistusta.

Rauha oli raskas. Niin raskas, että 80 vuotta sitten 
järjestettiin suruliputus, olimmehan menettäneet 11 
prosenttia valtakunnan alueesta. Nyt, kaikkien näiden 
vuosikymmenten jälkeen oli syytä nostaa lippu salkoon 
korkealle symboloimaan vapaata isänmaata.

Aselevon tultua myös naapurille paljastui suoma-
laisten taistelumieli. Euralainen sotaveteraani Mar-
kus Aaltonen kertoi, että kun tulitus loppui, ja miehet 
nousivat juoksuhaudoistaan ja poteroistaan, naapurin 
sotilaat kysyivät missä meidän muut miehemme ovat. 
Heidän hämmästyksensä oli suuri, kun totesimme, että 
tässä me olemme kaikki.

Helsingin tuomiokirkon edessä sytytettiin 105 kynt-
tilää, yksi jokaisen talvisodan päivän muistolle. Sytyt-
täjinä oli koulujen oppilaita. Tasavallan presidentti ja 
hallitus hiljentyivät kuuntelemaan kirkkojen kelloja 
presidentin esittelyn yhteydessä. Eri puolilla maata las-
kettiin seppeleitä sankarihaudoille. Sotaa ei kukaan ha-
lua ihannoida, rauhan solmimista ja itsenäisyytemme 
säilyttämistä sen sijaan kyllä.

Maanpuolustusjärjestöt ovat tahollaan hoitaneet 
muistamisia ja muistotilaisuuksia. Ylöjärven sankari-
haudoille kunniavartion järjestivät Ylöjärven Reservin-
aliupseerit. 

  Juhani Vahtokari

Maaliskuun loppupuolella 1918 Vapaussodan taistelu-
rintama lähestyi Tamperetta monelta suunnalta. Saar-
torengas punaisten hallussa olevan kaupungin ympä-
rillä tiivistyi. Kiirastorstaina 28.3.1918 käytiin sodan 
rajuin taistelu Kalevankankaan hautausmaalla. Taiste-
lussa kaatui noin 200 valkoisen rintaman ja noin 100 
punaisten soturia. Tämä taistelupäiv ä sai nimityksen 
verinen kiirastorstai. Valkoiset tekivät ratkaisevat 
hyökkäykset kaupunkiin 4.-5. huhtikuuta. Lauantaina 
6. huhtikuuta 1918 nostettiin valkoinen lippu 
Pyynikin näkötornin huippuun. Tampereen taistelut 

Kukkien lasku Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkille. Vasemmalta Jouni Koskela, Viljo Hokkanen, Markku Rau-
halahti, Marja Karvo ja Daniel Krook. Kuva: Vappu Rauhalahti.

Kunniakäynti Tampereen 
taistelujen päättymisen vuosipäivänä 

olivat päättyneet.
Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys on 

vuosittain muistanut Tampereen taistelujen päättymis-
päivää. Huhtikuun 6. päivänä 2020 kuuden hengen 
ryhmä perinneyhdistyksen jäseniä kävi laskemassa sini-
valkoiset kukat Kalevankankaan kappelin vierellä ole-
valle Vapaussoturien muistomerkille ja hautausmaan 
pääportin läheisyydessä olevalla Ruotsalaisten vapaaeh-
toisten muistomerkille.

  Markku Rauhalahti

TAMPEREEN  RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
 

siirtyy pidettäväksi myöhemmin tänä vuonna.

 Päivä ilmoitetaan Pirkan Viestissä, 

kun ajankohta täsmentyy.

 

Hallitus

www.tampereenreserviupseerit.fi 

www.facebook.com/groups/TampereenReserviupseerit/ 

Vuoden 2020
Pirkanmaan
reservipiirien 

ampumamestaruuskilpailut 

ON PERUUTETTU
Reservipiirien ampumamestaruuskilpailut on tältä vuodelta 
peruutettu koronaviruspandemiasta johtuvista syistä, kuten 

kokoontumisrajoitusten ja ratojen käyttökieltojen päättymisten 
vaikea ennustettavuus. 

Myös RESUL on jo peruuttanut melkein kaikki loput 
vuoden 2020 mestaruuskilpailunsa.

Reservipiirien ampumaratavuorojen tilanteesta tiedotetaan 
Pirkan Viestin nettisivujen Ammunta-osiossa. 
(https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/)

Koettakaa haastavasta tilanteesta huolimatta 
pysyä hyvässä (ampuma-) kunnossa!

Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta
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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: Messukylän sankari-
haudalla pienoisliput juhlistavat jokaisen 
sankarivainajan hautaa. Messukylän re-
serviupseerit, vasemmalta lippuvartios-
sa Janne Paananen (ei kuvassa), Jaakko 
Kaura ja Aulis Virtanen, vartijat patsaal-
la Kari Pajunen ja Kalervo Vainionmäki, 
seppelepartio Risto Kujala, Seppo Laa-
lahti ja Antti Laalahti.

Kuva: Matti Kataja

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, sihteeri
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo, varapj
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:

Virtain seurakuntatalolle jär-
jestettiin talvisodan päätty-
mispäivänä Taipale-seminaari, 
jossa kuultiin kolme mielen-
kiintoista esitelmää. Tohto-
ri Jussi Halttusen aiheena oli 
talvisodan yleiskuva, talviso-
dan Taipale, reservin majuri 
Pentti Jouttijärvi (VRU) ker-
toi virtolaisista talvisodassa ja 
agronomi (VRU) Antti Sipilä 
kertoi Taipaleen lipusta. Tilai-
suus kokosi noin sata osallis-
tujaa.  

Tilaisuuden järjestelyistä 
vastasivat Virtain sotaveteraa-
nit ry, Virtain kaupunki, Vir-
tain seurakunta ja Virtain re-
serviläisjärjestöt.

  Jussi Mäkitalo

Virroilla kokoonnuttiin Taipale-seminaariin

Majuri, evp Pentti Jouttijärvi (VRU) kertoi virtolaisten talvisodasta. Kuvat: Marja Niemi-Sipilä.

Opetusneuvos Jussi Halttunen.

Päivi Ylimys (Virtain kaupunki, Virtain reserviläisten hallituksen jäsen), Tapani 
Korhonen (Virtain sotaveteraanien pj, VRU) ja Kari Yläjärvi (Virtain reserviläisten 
pj, Virtain sotaveteraanien hallituksen jäsen).

Virtolaisten Taipaleen lippu. 
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Sastamala on pinta-alaltaan Pirkanmaan suurin kunta, 
jolla on peräti 11 rajanaapuria. Sastamalaa kuvaa hyvin 
kolme K:ta: kirjallisuus, kylät ja kirkot. Sastamalan alue 
on kokenut monet kuntaliitokset ja niiden seurauksena 
on syntynyt laaja ja toimiva kyläverkosto. Taajamia on 
useita ja onpa alueella jopa 11 kirkkoa. Asukkaita kun-
nassa on vain 25 000. Kirjallisuus näyttelee Suomen 
kirjapääkaupunkinakin tunnetun Sastamalan kulttuu-
ritarjonnassa merkittävää roolia. Kaupungin varmasti 
tunnetuin tapahtuma, Vanhan kirjallisuuden päivät, 
tempaisee myös Sastamalan Reserviupseerit vuosittain 
mukaansa, kun yhdistyksemme osallistuu kaupungin 
muiden maanpuolustusyhdistysten kanssa tapahtuman 
järjestelyihin.

Talvisota yhdisti upseerit 
Sastamalan Reserviupseerit ry:n juuret juontuvat talvi-
sodan jälkeiseen aikaan, kuten monen muunkin suo-
malaisen reserviupseeriyhdistyksen kohdalla. Alkujaan 
yhdistys oli nimeltään Etelä-Satakunnan Upseerikerho, 
mutta muuttui pian reserviupseerikerhoksi. Perustamis-
päivänä pidetään perustavan kokouksen päivämäärää 
22.11.1940. Maakuntavaihdoksen ja monien kunta-
liitosten myötä yhdistyksen toimialueeksi on muodos-
tunut Sastamalan kaupunki. Kaupungin alueella ei ole 
enää muita reserviupseeriyhdistyksiä, kun Mouhijärven 
Reserviupseerikerho ry lopetti toimintansa viime vuo-
den alussa. 

80 vuotta ja saman verran jäseniä
Sastamalan Reserviupseerien jäsenmäärä on vakiin-
tunut hieman yli kahdeksaankymmeneen. Vuosittain 

Sastamalan Reserviupseerien juhlavuosi alkoi etäkokouksin

”Tämä vuosi on täynnä toimintaa. Luvassa on seminaari 
ja tietysti 80-vuotisjuhlallisuudet”, lupaa Sastamalan Re-
serviupseerien puheenjohtaja Lari-Pekka Erkkilä kotikirk-
konsa edessä. Kuva: Sakari Kinnarinen.

Sastamalan Reserviupseerit ry oli yksi Vammalan perinteikkään Seuratalon omistajista vuosina 1959-1971. Talo myytiin lopulta Vammalan kaupungille vuonna 1971. 
Kuva: Sakari Kinnarinen.

Tampereen seudun reserviläisnaiset ry on peruuttanut kaikki kevään ja alkukesän tapah-
tumat koronapandemian vuoksi. Yhdistyksen kevätkokous ja ensiapuilta ehdittiin pi-
tää ennen kuin maahan asetettiin rajoitukset koskemaan yli 10 hengen kokoontumisia. 
Yhdistyksen hallitus on pitänyt kokouksen Teams-palvelun avulla. Jäsenkehityksemme 
on ollut ilahduttavaa, kun saimme kokouksessa hyväksyä kuusi uutta jäsentä yhdistyk-
seemme.

Vaikka kesäretki Pokrovan luostariin ja Hvitträskiin on nyt peruttu, niin suunnitelmissa on yrittää järjes-
tää retki syksyllä. Tiedotamme syksyn tapahtumista lisää myöhemmin. Yhdistyksen kotisivut ovat uudis-
tustyön alla ja uudet sivut ovat valmiina toukokuun loppuun mennessä. Vanhoja sivuja emme päivitä enää.

Ollaan yhteyksissä, vaikka emme nyt voi isolla joukolla tavata. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme 
ja nautitaan kevään tulosta.

  TSRN ry hallitus

Toimintatauko

uusia jäseniä yhdistykseen liittyy muutamia; viime 
vuonna myös yksi naisupseeri. Yhdistyksessä ollaan 
iloisia, kun joukossa on vielä myös yksi sodan koke-
nut reserviupseeri ja arvostettu sotaveteraani. Vaikka 
ukkoontuminen onkin alkanut näkyä, yhdistyksen 
hallitus on kokenut reippaan nuorennusleikkauksen. 
Se taas tuo uutta energiaa toimintaan. 

Yhdistyksen toiminta on monien muidenkin reser-
viupseeriyhdistysten tavoin keskittynyt maanpuolus-
tusaatteelliseen työhön. Mielenkiinto maastourhei-
luun on sen sijaan selvästi vuosien varrella vähentyyt. 
Reserviläisurheiluliiton vuosittaisille jotoksille kilpai-
lijoiksi tai rastitehtäviin löytyy kuitenkin vielä joita-
kin halukkaita. Ammuntaharrastus kerhossa voi hyvin 
ja on jäsenten suosiossa. Uutta toimintaa haetaan jat-
kuvasti. Sastamalan Reserviupseereissa haasteeseen on 
vastattu tarjoamalla jäsenille perinteisen toiminnan 
ohella monipuolisia tapahtumia curlingista ja keila-
uksesta aina jenkkifutisreissuun.

Kuntaliitoskunnassa on tärkeää maanpuolustusyh-
distysten välinen yhteistyö. Sastamalassa se näkyy 
paitsi Vanhan kirjallisuuden päivien talkoissa, myös 
yhteisten joulutulien vietossa. 

Sastamalan Reserviupseerikerhossa on mukavaa 
tohinaa tämän vuoden ajan, sillä onhan vuosi yh-
distyksen 80. toimintavuosi. Juhlavuoden valmistelu 
etenee nyt etäkokouksin. Ohjenuoraksi otettiin slo-
gan; kotiseudun ja Isänmaan parhaaksi. Luvassa on 
mm. juhlaseminaari ja iltajuhla perinteikkäässä Seu-
ratalossa. 

  Sakari Kinnarinen

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

Pirkan Viesti myös Facebookissa 
ja Instagramissa!
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Maaliskuun 7. päivän aamu valkeni kuu-
laana, aurinkoisena ja säätiedotus enteili 
jopa lämmintä päivää, kun ensimmäiset 
toiminnot Lavajärven Seudun Reservia-
liupseerit ry:n 60-vuotisjuhlapäivään al-
koivat. Juhlapäivän ohjelmarunko oli 
päätetty siten, että toiminnalliset tapah-
tumat alkavat seppeleen laskulla kello 

Moottoriliitovarjoja ja joutsenia – 
Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry 60 vuotta

11, yhdistyksen kevätkokous alkaa kel-
lo 12 ja ennen varsinaista pääjuhlaa oli-
si vierailijoille mahdollisuus yhdistyksen 
muistamisiin. Alkuruoat ja kakkukah-
vit nautittiin kello 14 ja varsinainen 
60-vuotisjuhla alkoi kellon lyödessä 15.

Päivä oli ehkä kevään 2020 lämpimin 
ja aurinkoisin. Juhlapaikan ulkopuolel-

la saattoi katsella taivaalla esitystään pi-
täviä moottoriliitovarjoja ja sekä kuulla 
ja nähdä kevään ensimmäiset joutsenet. 
Valkoiset joutsenet sinitaivasta vasten 
ovat kyllä siniristilipun ohella aina upe-
aa katsottavaa. Joutsenten saapumisessa 
on aina kevään merkit. Juhlivaa kansaa 
saapui jäsenten ja kutsuttujen myötä 
paikalle lähes 150 henkeä ja Lavajärven 
Päivölässä juhlasali täyttyikin ääriään 
myöten.

Tuskin olisivat herrat Sulo Häkli, 
Matti Ylinikkilä, Ilmari Leskinen, 
Oiva Laurila, Vilho Antila, Jorma Yli-
komi ja Toivo Suvilampi helmikuun 
28. päivänä vuonna 1960 eli 60 vuotta 
sitten osanneet arvata, että nykyään yh-
distys on 345 jäsenellään yksi valtakun-
nan suurimmista maaseutualueen reser-
viläisyhdistyksistä ja jopa kahdentoista 
Reserviläisliiton suurimman yhdistyk-
sen joukossa. Yhdistyksen toiminta on 
alusta alkaen ollut erittäin aktiivista ja 
aikaansaavaa. Perinteet ovat jatkuneet 
yhdistyksessä vuosi toisensa perään. 
Muun muassa heti perustamisvuodesta 
alkoi itsenäisyyspäivänä seppeleenlas-
ku Sankarihaudalle Viljakkalassa. Tänä 
päivänä vahva toiminta paikallisten ve-
teraanijärjestöjen kanssa ilmenee myös 
erilaisiin muistotilaisuuksiin osallistu-
misilla lippuvartioineen ja seppeleenlas-
kuin Viljakkalan Sankariristillä. Perin-
teiset jouluaaton kunniavartiot tulivat 
myös yhdistyksen toimintaan mukaan 
jo 1980-luvulla.

Ampumataito on 
taistelijan tärkein taito
Yhdistyksen toiminnassa ampumaur-
heilulla eri muotoineen on vankka ja-
lansija. Koska jäsenistössä on paljon 
ampumaurheilun eri lajien harrastajia, 
järjestetään jäsenistölle harjoituksia ja 
yhdistyksen omia kilpailuja säännölli-

sesti niin kivääri-, pistooli- kuin hau-
likkolajeihin. Yhdistys on hyvien suh-
teittensa vuoksi saanut mahdollisuuksia 
hyödyntää ammuntoihin alueella sijait-
sevia ampumaratoja ja -paikkoja. 

Toki yhdistyksen toiminnassa on 
paljon muutakin kuin ammuntaa. 
Yhdistyksen omalla laavulla, sen ra-
kennettuine ympäristöineen, on jär-
jestetty niin omia kuin piirikohtaisia 
tapahtumia, ja osanottomäärät niihin 
ovat vain kasvaneet. Osallistumiset 
erilaisiin piirin tapahtumiin ja niiden 
järjestelyihin ovat yhdistykselle tuttua 
puuhaa. Viimeisin uutuus on vuodel-
ta 2019, jolloin yhdistys koulututti jä-
senistöstään kymmenen vapaaehtoista 
jäsentä järjestyksenvalvojiksi ja tämä 
kouluttaminen mahdollistaa nyt yh-
distykselle JV-kortillisten henkilöiden 
nimeämisiä eri tapahtumiin. Tällaisia 
tapahtumia ovat muun muassa jo pe-
rinteiset Karhen Markkinat ja Have-
rin Konepäivät. Yhdistyksen kautta on 
mahdollista tiedustella järjestyksenval-
vojia erilaisiin tapahtumiin, joissa use-
asti nykypäivänä poliisiviranomainen 
vaatii järjestäjältä tuollaisen JV-koulu-
tustaustan.

Naisten panos yhdistyksen toimin-
nassa on tärkeä osa kokonaisuutta. Lii-
ton sääntöuudistuksen, vuoden 1995 
jälkeen, ja yhdistyksen omien sääntö-
jen mukaisesti, on myös naisten ollut 
mahdollista liittyä yhdistyksen varsi-
naisiksi jäseniksi. Näin ollen erillistä 
naisosastoa ei ole enää ollut tarpeen yl-
läpitää.

Juhlapäivä 60 vuotta
Seppeleenlasku suoritettiin kello yksi-
toista Viljakkalan kirkon hautausmaal-
la, jossa seppele laskettiin yhdistyksen 
entisen kunniapuheenjohtajan ja sa-
malla Pirkanmaan Reserviläispiirin en-

Juhlan aluksi kajautettiin harmonikan säestyksellä Sillanpään marssilaulu. Kuvat: Tapani Jyrä.

Yhteiskuvassa (vasemmalta) juhlapuheen pitänyt kapteeni Mikko Seppänen Pirkanmaan 
aluetoimistosta, Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jussi Mäkitalo, juhlivan yh-
distyksen puheenjohtaja Arto Moisio, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola ja 
Tampereen Reserviläisiä juhlassa edustanut Pirkanmaan Reserviläispiirin kunniapuheen-
johtaja Matti Salonen.
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tisen puheenjohtajan Mikko Isotalon 
haudalle.

Kello viisitoista alkaneessa juhlas-
sa olivat paikalla myös kaksi sotiemme 
39 – 45 sotaveteraania. Yhdistyksemme 
kunniajäsenistä herrat Pentti Mäensi-
vu ja Esko Viitanen olivat saapuneet 
juhlistamaan tätä yhdistyksen merkki-
päivää.

60-vuotisjuhlan seremoniamestarina 
toimi juuri hetkeä aiemmin päättynees-
sä kevätkokouksessa yhdistyksen kun-
niapuheenjohtajaksi kutsuttu sotilas-
mestari Juhani Saarela.

Juhlatilaisuudessa ei ollut nyt mu-
kana kutsuttua sotilassoittokuntaa 
vaan musiikillisesta tarjonnasta vasta-
sivat Markku Ylijoki ja Noin Trio. 
Eikä sitä näemmä aina tarvitse suur-
ta soittokuntaa vaan kajahtaapa muun 
muassa harmonikan säestyksellä niin 
tunnettu sotilasmusiikki kuin Maam-
me-laulu. Orkesteri jatkoi vielä myös 
illalla musisointiaan varsinaisen juh-
latapahtuman jälkeen siirtyen sotilas-
aiheisista soitannoista tanssimusiikin 
maailmaan. 

Juhlatilaisuus saatiin vauhtiin yhdis-
tyksen puheenjohtaja ylikersantti Arto 
Moision lausuttua tilaisuuden terveh-
dyssanat.

Vuosijuhlan juhlapuheen piti Pans-
sariprikaatista ja Pirkanmaan aluetoi-
mistosta kapteeni Mikko Seppänen. 
Kapteeni Seppäsen juhlapuhe oli mo-
nellakin tapaa nykyistä tilannetta avar-
tava ja hyvin aikaan sopiva. Yhdistyk-
sen arvojen kuten aliupseeritoiminta, 
esiin nostettiin reserviläisten kaikenlai-
sen yhteistoiminnan merkitys yleisessä 
maanpuolustustyössä.

Juhlapuheen jälkeen oli vuorossa run-
sas määrä erilaisia huomionosoituksia 
ja palkitsemisia jäsenistölle. Kaikille an-
sioituneille huomionosoitusta ei tässä-

kään juhlassa kyetty luovuttamaan, ku-
ten puheenjohtaja puheessaan mainitsi, 
onneksi on vielä tulevia juhlatilaisuuk-
sia odotettavissa seuraavinakin vuosina. 
Standaarit (38 kpl) ja mitalit (14 kpl) 
siirtyivät pöydiltä saajilleen ja asian-
mukaiset kuvat palkituista henkilöistä 
talletettiin erilaisten kuvausvälineitten 
muistikorteille. 

Tilaisuudessa huomioitiin myös 
asianmukaisin kunniakirjoin yhdis-
tyksen uusi kunniapuheenjohtaja ja 
uusi kunniajäsen, sekä Vuoden reser-
viläinen. Kunniapuheenjohtajaksi kut-
suttiin sotilasmestari Juhani Saarela ja 
kunniajäseneksi kersantti Mauri Mä-
täsniemi. 

Vuodelle 2019, Ikuisesti kiertävällä 
kiertopalkinnolla huomioitiin Vuoden 
Reserviläinen ylivääpeli Pertti Luoma.

Tervehdykset
Pirkanmaan Reserviläispiirin terveh-
dyksen esitti puheenjohtaja Jussi Mä-
kitalo, Reserviläisliiton tervehdyksen 
tilaisuuteen toi Liiton varapuheenjoh-
taja Terhi Hakola. Ylöjärven kaupun-
gin tervehdyksen juhlivalle yhdistyk-
selle esitti kaupunginjohtaja Jarkko 
Sorvanto, Hämeenkyrön kunnan ter-
vehdyksen esitti kunnanjohtaja Antero 
Alenius ja Ylöjärven seurakunnan ter-
vehdyksen esitti seurakuntapastori Ju-
ha-Pekka Haavisto. Kaikkien näiden 
tervehdysten sisältönä oli pääsääntöi-
sesti juhlivan yhdistyksen monimuotoi-
sen ja laaja-alaisen toiminnan huomi-
oiminen eri yhteistyökumppaneiden 
näkemysten mukaisesti.

Historiakatsaus
Koska vasta kymmenen vuotta sitten yh-
distys oli julkaissut 50-vuotishistoriikin, 
oli tuohon julkaisuun tehty liitteeksi li-
sälehti kuluneiden kymmenen vuoden 

Yhdistyksen kunniajäsen ja sotiemme 1939-45 sotaveteraani Pentti Mäensivu haasta-
teltavana.

Sotilasmestari Juhani Saarela kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi 7.3.2020. 
Kunniakirjan luovuttivat yhdistyksen varapuheenjohtaja vääp (res) Olli Järvensivu ja pu-
heenjohtaja ylik  (res) Arto Moisio.

Yhdistyksen Kunniajäsen kenraali Antti Numminen (alkaen 2010) ja Olli Järvensivu (pj 
2014–2018) sekä Pekka Hietaniemi (pj 2009–2013).

Vuoden 2019 Reserviläinen ylivääpeli Pertti Luoma.

toiminnasta. Yhdistyksen edellinen pu-
heenjohtaja, vuosilta 2014–2018, ja yh-
distyksen nykyinen varapuheenjohtaja 
vääpeli Olli Järvensivu valottivat histo-
riakatsauksessaan menneiden kymmenen 
vuoden ajan tapahtumia ja kertomuksia 
niistä.

2020-luku

Matka jatkuu …
Yhdistyksen uutta historiaa teemme 

taas huomisesta alkaen.

  Pertti Luoma
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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. Kuka aloitti tämän vuoden alussa Maanpuolustuskurs-
siyhdistyksen puheenjohtajana?

2. Kuinka monta Leopard-taistelupanssarivaunua on 
maavoimillamme?

3.  Mikä on nimeltään ilmavoimiemme virallinen taitolen-
to-osasto?

4.  Mitkä ovat Rannikkoprikaatin kolme joukko-yksikköä 
esikunnan lisäksi?

5.  Mikä maavoimiemme joukko-osasto on Vuosangan 
harjoitusalueen pääkäyttäjä?

6.  Missä kuussa alkaa vuosittain kesälajien urheilijoiden 
varusmiespalvelus Puolustusvoimien urheilukoulus-
sa? 

7.  Kuinka monta naista haki tänä vuonna vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen?

Vastaukset sivulla  15

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän 
valtakunnallisen paraatin järjestämi-
nen Raaseporissa 4.6.2020 on peruttu. 
Puolustusvoimat suunnittelee vaihtoeh-
toisen tavan viettää lippujuhlan päivää. 
Myös kansallista veteraanipäivää ja kaa-
tuneitten muistopäivää vietetään muu-
tetuin järjestelyin.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, 
kansallinen veteraanipäivä sekä kaatu-
neiden muistopäivä ovat merkittävä osa 
kansallista perintöämme. Näitä juhla-
päiviä vietetään ja kunnioitetaan Puo-
lustusvoimissa poikkeusolojen mahdol-
listamalla tavalla.

Lippujuhlan päivän 
paraati on peruttu

Paikallisesti omia tilaisuuksia voi-
daan järjestää poikkeusolojen edellyt-
tämät kokoontumisrajoitukset huo-
mioiden. Tilaisuudet voivat koostua 
esimerkiksi juhlallisesta lipunnostosta, 
seppeleenlaskutilaisuuksista, kunnia-
merkkien ja ansiomitalien luovuttami-
sesta saajilleen, ylennystilaisuuksista 
sekä muista mahdollisista joukon pe-
rinteiden ja käytäntöjen mukaisista ta-
pahtumista.

Puolustusvoimat kertoo 4.6. lippu-
juhlan päivän ohjelmasta ja toteutuk-
sesta tarkemmin lähempänä juhlapäi-
vää.   

Luontoelämykset ja liikunta antavat 
meille mielenvirkeyttä ja voimaa jaksaa 
eteenpäin. Omia liikuntasuorituksia ja 
kunnon kehittymistä on myös mukava 
seurata.

Jos et vielä ole ladannut puheli-
meesi Puolustusvoimien tarjoamaa 
MarsMars-sovellusta niin lataa se vii-

meistään nyt osoitteesta MarsMars.
fi  sivulta pääset suoraan sovelluskaup-
poihin. Ohjelma on ilmainen ja se on 
alkujaan suunniteltu kunto-ohjelmak-
si varusmiespalveluksensa aloittaville. 
Nyt palvelua on laajennettu myös re-
serviläisten ja muiden kuntoilijoiden 
käyttöön.   

MarsMars lenkkipoluille



• 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

Suunnittelu 
Teräsmaa Oy

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

OP Tampere
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Kiitämme tuestanne!

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A   33200  Tampere

www.arkkitehtihuone.fi



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 
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����

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Kiitämme tuestanne!

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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

Tampere

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

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme 
tukijoitamme!

Invea Oy

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010

14

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Tilintarkastustusyhteisö

www.tuulilasimyyn  .fi 



Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Tiesitkö että?
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(Kysymykset sivulla 12)

1. Korkeimman hallinto-oikeuden pre-
sidentti Kari Kuusiniemi

2. Noin 200

3. Midnight Hawks 

4. Suomenlinnan rannikkorykmentti, 
Porkkalan rannikkopataljoona ja 
Meritiedustelupataljoona

5. Kainuun prikaati 

6. Lokakuussa

7. 1428

Reserviläispiirin 
jäsenkasvuun 
vauhtia kilpailulla
 

Pirkanmaan Reserviläispiirin jä-
senhankintakilpailussa lähes jokai-
seen yhdistykseen on saatu jo uu-
sia jäseniä. Viime vuonna suurten 
yhdistysten sarjan voittanut Vam-
mala (jäsenkasvu 18,1 prosenttia) 
jatkaa vakuuttavaa vauhtia ja Tam-
pere on hankkinut toimintaansa jo 
puolensataa uutta jäsentä. Pienten 
yhdistysten (alle 100 jäsentä) sar-
jassa tähän mennessä parhaiten on 
onnistunut Tampereen Seudun Re-
serviläisnaiset, mutta Mänttä seuraa 
tiukasti kannoilla. Viime vuonna tä-
män sarjan parhaana palkittiin Päl-
käne varsin ylivoimaisesti (jäsenkas-
vu 17 prosenttia). 

Nykyisenä poikkeuslain aikana re-
serviläistoiminta kiinnostanee entistä 
enemmän, joten jäsenyydestä kannat-
taa kertoa kavereille ja pyytää mukaan 
toimintaan. 
 
Jatketaan hyvin alkanutta 
kilpailua!
 

   Jussi Mäkitalo  

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 22.04.2020 2006 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 290 278 333 326 303 276 269 245 208 2

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 153 184 164 150 154 144 149 134 3

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 89 86 82 80 77 77 73 61 0

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 208 217 221 217 207 210 217 182 3

KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 10 10 9 7 7 7 5 0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 306 357 338 349 353 360 350 297 4

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 150 147 140 144 140 146 148 129 4

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 65 62 61 61 52 54 50 46 0

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 120 130 128 129 127 122 101 3

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 114 108 103 95 94 85 82 73 61 6

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 184 172 169 159 160 169 164 140 6

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY 133 135 120 114 111 114 118 108 96 3

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 92 91 131 176 204 215 178 157 121 3

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 103 112 120 118 118 158 160 114 4

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 54 53 50 60 63 63 67 70 53 0

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 36 62 63 64 62 59 51 62 54 3

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 119 109 130 124 121 107 107 87 0

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1157 1260 1256 1258 1218 1234 1263 1044 51

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 114 111 106 95 94 93 105 93 78 7

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 124 154 166 169 173 197 248 228 12

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 64 69 70 68 72 70 66 59 0

VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 57 53 46 42 31 31 30 26 0

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 69 73 73 78 79 101 118 106 6

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 138 152 165 182 190 202 197 192 155 6

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 94 121 123 123 113 107 99 88 1

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHT. 3893 4062 4377 4411 4398 4311 4366 4371 3673 127

Ekoase-ammuntaa laskiaisriehassa
Laskiaisrieha järjestettiin Ikaalisissa, Valkean ruusun koulun pihamaalla 23.2.2020. Ikaalisten Reserviläiset 
olivat mukana tapahtumassa ekoase-ammuntarastilla. Tapahtumaan osallistui noin 200 henkilöä. Tapahtu-
man järjestävät LC Ikaalinen ja MLL:n Ikaalisten osasto. Kuva: Raimo Ojala.
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Epävarmuuden aika osoittautui hyvin 
ajankohtaiseksi aiheeksi 4. maaliskuu-
ta Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunnan järjes-
tämässä lukiolaisten turvallisuuspoliit-
tisessa seminaarissa Tampereella. Semi-
naari pidettiin jälleen Tammerkosken 
lukion tiloissa, jonne lukiolaiset saapui-
vat runsaslukuisina täyttäen lähes kaik-
ki salin kaksisataa paikkaa. Seminaariin 
saapui tänäkin vuonna useimpien Tam-
pereen alueella toimivien lukioiden op-
pilaita. Lukiolainen Ilona Matilainen 
totesikin haastattelussa paikalla olleelle 
Ylelle, että tilaisuus osoitti nuorten kiin-
nostuksen yhteiskunnallisia asioita koh-
taan.

Piiripäällikkö Matti Eskola toivotti 
osallistujat tervetulleeksi MPK:n kurs-
sille, sillä seminaari järjestettiin tänäkin 
vuonna MPK:n Tampereen koulutus-
paikan kurssitapahtumana. Pirkanmaan 
Reservipiirien Henkisen maanpuolus-

tuksen toimikunnan puheenjohtaja, 
eversti evp Leo Ukkonen avasi tilaisuu-
den korostaen aiheen ajankohtaisuutta. 
Samoin pääorganisaattori, toimikunnan 
opetusalan asiantuntija Juha Heinonen 
esitti tervehdyksen Historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien liiton puolesta. Ti-
laisuuden juonsivat Tampereen yliopis-
ton normaalikoulun yhteiskunnallisten 
aineiden opetusharjoittelijat Viivi Salo-
ranta ja Satu Parkusjärvi.

Luentosarjan alussa professori Hiski 
Haukkala Tampereen yliopistosta esit-
teli aihettaan Maailmanloppu vai maa-
ilman loppu? eri tilastoissa. Tilastoissa 
maanpuolustuskyvyn kannalta keskeistä 
on huoltosuhteen kehittyminen ja sen 
seuraamukset. Sen lisäksi väestönkasvun 
jakautuminen tulee Haukkalan mukaan 
vielä näkymään hyvin voimakkaasti Eu-
roopassa. Esimerkiksi hän otti Turkin 
rajalle kohdistuvan väestöpaineen, joka 
suuntautuu kohti Eurooppaa. Kuiten-

 Toivoa vielä epävarmuudenkin aikana
kin hän muistutti hyvistäkin puolista 
kuten koulutuksesta, joka antaa näille 
maille kyvyn ratkaista omia ongelmiaan. 
Haukkala toivoikin kykyä ennakoida 
kaikenlaisia kriisejä sen sijaan, että niitä 
jäätäisiin vain ihmettelemään.

Omassa osuudessaan sotatieteiden 
tohtori Saara Jantunen puhui aiheesta 
Informaatiovaikuttaminen ja siltä suo-
jautuminen. Hänen mukaansa infor-
maatiovaikuttaminen voi olla valtiolle 
myös velvollisuus, mikäli ne haluavat 
pysyä itsenäisinä ja vaikuttaa asioihin. 
Toisaalta informaatiovaikuttaminen voi 
myös rikkoa yhteisiä sääntöjä, kuten 
autoritäärisissä valtioissa. Jantusen mu-
kaan mikä tahansa teko kuten näyttävät 
sotaharjoitukset voivat olla informaa-
tiovaikuttamista. Siksi hänen mukaan-
sa onkin hyvä tehdä eroa käsitteiden 
vaikuttaminen (infl uence) ja häiritse-
minen (interference) välillä. Jälkimmäi-
sessä korostuvat usein tahallisuus sekä 

  Turvallisuuspoliittinen seminaari sai 
kiinnostusta myös mediassa. Luentojen 
välissä Yle haastatteli luennoitsijoita puo-
lituntiseen koosteeseensa. Kuvassa toimit-
tajat Anna Sirén ja Katri Tapola haastat-
telemassa professori Hiski Haukkalaa ja 
sotilasprofessori evp Miika Hyytiäistä.

pyrkimykset harhauttamiseen, häiriön 
aiheuttamiseen ja oikeuttamattomaan 
sekaantumiseen.

Jantunen selvensi myös toimittajien 
asemaa näissä informaatiovaikuttamisen 
pyrkimyksissä. Hän kertoi toimittajien 
vapauksiin puuttumisen yleistyvän au-
toritäärisiin valtioihin siirryttäessä. Sen 
vuoksi yksittäisiin toimittajiin kohdis-
tuva häirintä on huolestuttavaa, ja sitä 
tapahtuu Suomessakin. Silti on olemas-
sa asiallista mediakritiikkiä ja sitä ei sovi 
sivuuttaa. Siksi hän toivookin entistä 
enemmän keskustelua toimittajista, jot-
ka ovat nykyään ennemmin kansalais-
keskustelijoita kuin vain tiedonvälittäjiä. 
Jantunen sanoi, että on useita esimerk-
kejä siitä, että journalismi olisi voinut 
toimia vastuullisemmin. Siihen puut-
tumiseen on kuitenkin olemassa useita 
keinoja – se ei siis vaadi yksittäiseen toi-
mittajaan kohdistuvaa häirintää. Tämä 
hänen mukaansa jää usein unohtumaan.

Sotilasprofessori evp Mika Hyytiäi-
nen sijaisti työtehtävänsä vuoksi esty-
nyttä ulkoministeriön alivaltiosihteeri 
Kai Saueria. Hyytiäinen käsitteli aihetta 
Sodankuvan muutos – hybridisoituminen? 
käyden siinä lävitse sotilasuransa aikana 
tapahtuneita muutoksia. Muutoksista 
merkittävimpiä on hänelle uusi kehitys 
teknologiassa, sillä sen avulla on toteu-
tettu uudenlaisia kohdennettuja hyök-
käyksiä. Tässä kehityksessä selvitäk-
semme on huomioitava, että eri tahot 
kokevat eri asioita hyväksi. Sen vuok-
si esimerkiksi Venäjä ei koe kylmän so-
dan vieläkään loppuneen. Sodankäyn-
tiä ei hänen mukaansa voida ymmärtää, 
jos asiat nähdään ainoastaan omasta nä-
kökulmasta. Muutos on loppujen lo-
puksi Hyytiäisen mukaan haastavaa so-
dankäynnissä – siksi usein toivotaankin 
vastustajan pysyvän muuttumattomana 
ja siten ennakoitavana.

  Jere Tuononen

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Sotilasprofessori evp Mika Hyytiäinen. Seminaarin pääorganisaattori, toimikunnan opetusalan 
asiantuntija Juha Heinonen.


