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Haastavan vuoden positiivinen päätös

Suunnitellaan tulevaa 
parempia aikoja odotellessa

Marraskuussa Reserviläisliiton syyskoko-
us pidettiin Seinäjoella tiukoin rajoituk-
sin ja kokousväkeä olikin paikalla vain 
puolisensataa. Niinpä Pirkanmaan Re-
serviläispiirin vahva esilläolo ei välittynyt 
niin suurelle joukolle, kuin yleensä koko-
ustapahtumassa. Kokouksessa nimittäin 
Tiina Kokkola valittiin Reserviläisliiton 
kunniajäseneksi, Vammalan Reserviläiset 
valittiin vuoden malliyhdistykseksi ja pii-
rimme pitkäaikainen puheenjohtaja Juha 
Moijanen vastaanotti Maanpuolustusmi-
talin miekkojen kera osoituksena pitkäai-
kaisesta, hienosta ja edelleen jatkuvasta 
työstä maapuolustuksen hyväksi.  Läm-
pimät onnittelut ja kiitos panoksestanne!

Samoin lämpimät onnittelut ja kii-
tokset kaikille itsenäisyyspäivänä ylen-

netyille ja mitalien saajille. Molemmat 
ovat merkki siitä, että saaja on suoriutu-
nut tehtävistään hyvin ja kun esitys on 
yleensä tehty oman yhdistyksen tai pii-
rin taholta, nostaa se huomionosoituk-
sen arvoa merkittävästi.

Piirihallituksemme jäsen, Sami Ran-
tanen, aloittaa MPK:n Hämeen maan-
puolustuspiirin valmiuspäällikkönä 
Tampereella tammikuussa. Onnea uu-
desta tehtävästä ja intoa työhön!

Muutama hieno tapahtuma eli Tam-
pereen Reserviläisten ja Pirkanmaan Re-
serviupseeripiirin juhlatilaisuudet jou-
duttiin harmillisesti peruuttamaan aivan 
kalkkiviivoilla. Juhlat järjestetään toivot-
tavasti tulevana keväänä.

Vaikka olemme eläneet poikkeusolois-

sa lähes koko vuoden, on Pirkanmaan 
reserviläisyhdistysten jäseniksi liittynyt 
lähes 350 henkilöä vuoden aikana. Joh-
tuuko juuri poikkeusoloista, että reser-
viläistoiminta näyttää nyt kiinnostavan? 
Reserviläisyhdistysten jäsenmäärän kas-
vu on vapaaehtoisen järjestötyön ken-
tässä positiivinen harvinaisuus. Pide-
tään kuitenkin  huolta siitä, että uusille 
jäsenille löytyy mielekästä tekemistä ja 
muistetaan, että turvallisuutta tukeva 
vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa kan-
salaistoimintaa ja kokonaisturvallisuu-
den säilyttämistä etenkin nykyoloissa. 

Tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että 
myös tuleva vuosi tulee olemaan varsin 
haasteellinen – uskon ja luotan siihen, 
että yhdessä ja yhteistyöllä selviämme. 

Kulunut vuosi 2020 on ollut piirimme 
70. toimintavuosi. Vuosi sitten valmis-
tauduimme toimintakauteen ja juhlis-
tamaan useita tasavuosimerkkipaaluja 
alkaen RUK 100-vuotisjuhlista piirim-
me 70-vuotisjuhliin. Kukaan ei osan-
nut aavistaa millaisten haasteiden eteen 
joudumme. Maaliskuussa karu todel-
lisuus alkoi paljastua, kun tapahtumia 
jouduttiin perumaan ja tilaisuuksia 
siirrettiin odottamaan parempaa ajan-
kohtaa. Toivottiin, että vuodessa tilan-
ne saataisiin hallintaan ja palaisimme 
normaaliin arkirytmiin. Kesällä näytti 
paremmalta ja rajoitukset sekä annetut 
ohjeet olivat purreet.  COVID-19:n il-
maantuvuus Suomessa oli laskenut al-
haisiin lukemiin. 

Syksy oli toiveita täynnä. Toimin-
taa heräteltiin huomioiden turvallinen 
ja vastuullinen tapa toimia rajoitetuin 
osallistujamäärin, turvaetäisyyksin toi-
set huomioiden sekä huolehtien käsihy-
gieniasta. Viime päivien aikana olemme 
kuitenkin joutuneet toteamaan, että ti-
lanne on kääntynyt pahempaan suun-
taan erittäin lyhyessä ajassa. Pirkan-

maalla on annettu tiukkoja suosituksia, 
joiden avulla hillitään ilmaantuvuuden 
kasvua rajoittamalla ylimääräisiä kans-
sakäymisiä ja lähikontakteja niin työ-
elämässä kuin harrastetoiminnassakin. 
Näillä toimenpiteillä pyritään estämään 
Pirkanmaan aluetta siirtymästä epide-
mian kiihtymisvaiheesta leviämisvai-
heeseen.

Tilanteesta huolimatta tuleva vuosi 
2021 on Suomen Reserviupseeriliiton 
90. toimintavuosi. Suunnitelmissa on 
useita juhlavuotta juhlistavia tapahtu-
mia eri puolilla Suomea. Täällä Pirkan-
maalla järjestetään Reserviupseeripäivä 
lokakuun alussa Kokonaisturvallisuus 
2021 -messujen yhteydessä. Juhlavuosi 
huipentuu joulukuussa Mikkelissä jär-
jestettävään RUL 90 vuotta -tapahtu-
maan. 

Marraskuun alussa viimeiseen ilta-
huutoon sai kutsun Mannerheim-ristin 
ritari Tuomas Gerdt. Hän oli viimei-
nen elossa ollut ritari. Tuomas Gerdtin 
hautajaisiin päättyi yksi historiamme ai-
kakausista, kun kaikki 191 ritaria olivat 
siirtyneet ajasta iäisyyteen. Moni muis-

taa Presidentinlinnan Itsenäisyyspäi-
vän vastaanotot, joille presidentti Ahti-
saaren virka-aikana tuli tavaksi kutsua 
kaikki elossa olevat Mannerheim-ristin 
ritarit. Vieraista kättelyn ovat aloitta-
neet veteraanit ja ensimmäisinä heis-
tä Mannerheim-ristin ritarit. Tuomas 
Gerdt osallistui linnanjuhliin viimeisen 
kerran vuonna 2015.

Luonnonlakien mukaan veteraanien 
rivit harvenevat vuosi vuodelta. Viime 
vuoden vaihteessa heitä oli hieman alle 
8000 ja ennusteen mukaan loppuvuo-
desta 2020 keskuudessamme on enää 
vajaa 6000 veteraania, enemmistön ol-
lessa tällöin naisia. Hiljentyessämme 
joulunviettoon sekä mahdollisesti hau-
tausmailla käydessämme ja kunniavar-
tioita ”tarkastaessamme” on hyvä muis-
taa menneitä sukupolvia ja erityisesti 
veteraaneja sekä heidän ikäluokkaansa. 
Vaikka Suomi on välttynyt maaperäl-
lään voimankäytöltä mahdollista vihol-
lista vastaan ja suomalaiset ovat saaneet 
elää rauhan vallitessa useita vuosikym-
meniä, ei itsenäisyytemme ole itsestään 
selvä asia. Muutama sukupolvi sitten 

sen puolustaminen vaati raskaita uhre-
ja. Tänäänkin meidän on syytä tiedos-
taa/muistaa/pitää mielessä, että suvere-
niteettiamme koetellaan jatkuvasti eikä 
ehkä niin perinteisin keinoin. Tilanne 
voi kehittyä ja muuttua yllättävästi, 
jolloin meidän tulee olla varautuneita 
puolustamaan itsenäisyyttämme, yh-
teiskuntamuotoamme ja olemassaolo-
amme muiden kansakuntien keskuu-
dessa. 

Hyvää joulun ja vuodenvaihteen ai-
kaa kaikille! 

Pidetään itsemme terveinä ja huo-
lehditaan myös läheisistä.

  Mikko Hörkkö 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Omasta ja Pirkanmaan Reserviläispii-
rin puolesta toivotan kaikille jäsenil-
lemme ja lukijoillemme Rauhallista 
Joulua ja toiminnallista vuotta 2021.

  Jussi Mäkitalo 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

www.pirkanviesti.fi  

aineistoposti: 
pirkanviesti@gmail.com
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Sirkka Ojala
päätoimittaja

Pirkan Viesti-lehti
sirkka.ojala@gmail.com

Unelmien ja hyvien muistojen avulla 
selätämme korona-ajan

  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

”Oletko kirjoittanut joulupukille?”, totesi mieheni mi-
nulle yllättäen muutama viikko sitten, pohtiessani 
kompaktikameran hankintaa. Varsinkin näin joulun 
alla ilmassa on paljon toiveita. Arvelen, että tämän 
piinallisen koronavuoden päätteeksi, toivelistan kär-
kipäässä olisi kuitenkin toive: Hyvä joulupukki vie 
pois tämä ”paha korona” ja palauta maailmaan ilo ja 
konkreettinen läheisyys. 

Taisteluväsymys onkin vaivannut jo pidempään 
myös itseäni, kun olen viime viikkoina joutunut jäl-
leen kirjoittamaan ja lukemaan päivästä toiseen sa-
nan peruttu.  Voimia koronajaksamiseen antavat 
unelmat. Omalla unelmakartallani onkin muun mu-
assa toive päästä vielä kuvaamaan kuukkeleita, nä-
kemään Pähkinäkalliolta siintävät upeat maisemat, 
pohjoisen revontulet sekä ihana Toscana.

Tänä vuonna Suomi juhli 103-vuotista taivaltaan 
itsenäisenä tasavaltana erilaisin tunnelmin. Onkin 
hienoa, että saimme viime vuonna kokea upean Puo-
lustusvoimain itsenäisyyspäivän valtakunnallisen pa-
raatin täällä Tampereella. Monet jäsenemme pääsivät 
myös konkreettisesti osallistumaan tapahtumaan 
joko lippulinnassa oman yhdistyksensä lippua kan-
taen, marssien tai kadun varsilla suomen lippua hei-
lutellen. Nämäkin muistot auttavat nyt jaksamaan. 

Maanpuolustustahto korkealla 
Mannerheim-ristin ritarin, Tuomas Gerdtin siirty-
minen ajasta iäisyyteen sotilaallisin kunnianosoituk-
sin päätti Mannerheim-ristin ritarien aikakauden. 
Tämä onkin jälleen nostanut suomalaisten mieliin 
maanpuolustustahdon ja itsenäisyyteemme liittyvät 
arvot. Gerdtin suruliputuksen hulmutessa ympä-

ri valtakuntaa olin itse Satakunnan lennostossa tutus-
tumassa MPK:n Tampereen koulutuspaikan Sotilaan 
perustaidot naisille -kurssin tunnelmiin. Kurssille osal-
listui runsas joukko tulevia isänmaamme puolustajia 
ja täytyy todeta, että maanpuolustustahto ja halu olla 
mukana isänmaamme arvoja ja itsenäisyyttä puolusta-
massa oli kurssilaisten keskuudessa todella korkealla. 
Kurssilla vietettiin myös vaikuttavan hiljainen hetki ri-
tari Gerdtin muistoksi. Maasotakoulun tuoreessa blo-
gissa joukko Reserviupseerikoulun varusmiehiä pohtii 
aihetta: ”Mistä koostuu nuorten maanpuolustustahto?” 
Kolmen upseerioppilaan vastauksissa korostuvat muun 
muassa perinteet ja historian tunteminen sekä edellis-
ten sukupolvien itsenäisyytemme eteen tekemien uhra-
usten ymmärtäminen. Nuoret tuovat esiin myös arvot, 
joita haluamme varjella sekä maamme meille suomat 
mahdollisuudet kuten: ilmainen koulutus, toimiva ter-
veydenhuolto ja turvallinen elämä.

Valmiuspäällikkö Tampereelle 
Koronapiinasta huolimatta olemme saaneet vuoden 
lopulla hyviäkin uutisia. Yksi niistä on ylöjärveläisen, 
reservin sotilasmestari Sami Rantasen valinta MPK:n 
valmiuspäälliköksi Tampereelle. Samilla on vahva 
maanpuolustustahto ja hän tuntee reserviläiskenttäm-
me hyvin koska hän on yksi meistä. Samilta saa myös 
aina tsemppaavaa palautetta ja kannustusta. Onnea Sa-
mille uuteen hienoon tehtävään!  

Koska koronaepidemia nähtävästi jatkuu ainakin al-
kuvuoden ajan, niin olen ajatellut, että järjestämme 
”Ota parempia kuvia kännykällä”-koulutuksen Teams-
sovellusta hyödyntäen. Tästä tiedotan lisää ensi vuoden 
alkupuolella.

Lämpimät onnittelut kaikille 6.12. ylennetyille sekä 
ansiomitalin saaneille. Pirkanmaalla ylennettyjen tie-
dot löydät vanhaan tapaan pirkanviesti.fi  -sivustolta.

Tunnelmallista joulun aikaa sekä hyvää ja tur-
vallista alkavaa vuotta 2021!
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Vammalan Reserviläiset ry on nimet-
ty Reserviläisliiton Vuoden 2020 mal-
liyhdistykseksi. Sastamalassa toimiva 
Vammalan Reserviläiset on kurssittanut 
viime vuosien aikana yli 500 SRA-am-
pujan tutkinnon suorittanutta.

Nyt valtavaksi virraksi kasvanut SRA-
toiminta alkoi VamRes:in kotiradalla 
Matinsuon ampumakeskuksessa melko 
vaatimattomasti.

- Ensimmäiset SRA-kurssin suorituk-
set ajoittuvat vuosien 2007–2008 paik-
keille ja aloimme harrastaa SRA:ta muis-
tuttavaa toiminnallista ammuntaa alle 
10 hengen porukalla. SRA-termi otet-
tiin paremmin käyttöön ensimmäisen 
tuomarikurssimme jälkeen, muistelee 
yhdistyksen sihteeri ja varapuheenjohta-
ja Mika Salovaara.

Pirkanmaan Reserviläispiirien SRA-
kouluttaja Mika Mäkinen tilattiin kou-
luttamaan Vammalan Reserviläisiä use-
ampana vuotena peräkkäin, ja uusia 
SRA-ampujia saatiin yhdistykseen 10–
15 henkilöä vuodessa.

Nykyään VamRes:issa on viisi viralli-
sesti hyväksyttyä SRA-kouluttajaa ja yli 
150 lajin harrastajaa. Kursseille osallistu-
vat tulevat eri puolilta Etelä-Suomea, ja 
onpa ehditty pitää myös neljä valtakun-
nallista SRA-tuomarikurssia. 

Salovaara on ollut koko SRA-toimin-
nan ajan kurssien järjestelyissä mukana 
ilmoittautumisten vastaanottajasta aina 
kurssin johtoon asti. Useimmiten hän 
on ollut vastaanottamassa ampuma- ja 
käytännön kokeen suoritusta. Yhdistys-
kavereiden mielestä Mikaa voisikin kut-
sua VamRes:in SRA- ja ampumatoimin-

Mistä on Vuoden malliyhdistys tehty?

Talkoista, kurssituksista, 
sinnikkyydestä ja 
maanpuolustushengestä

nan moottoriksi. 
Mies on ehtinyt mukaan myös Pir-

kanmaan Reservipiirien ampumatoimi-
kuntaan sihteerin tehtäviin, Satakunnan 
SRA-toimikuntaan jäseneksi ja oman 
yhdistyksen nettivastaavaksi.

- Olen ollut yhdistyksen hallitukses-
sa nyt toistakymmentä vuotta ja hyvänä 
vastapainona on ollut toimiminen am-
munnanjohtajana yhdistyksen omissa 
harjoitusilloissa, cup-kisoissa ja Pirkan-
maan Reservipiirien piirinmestaruuskil-
pailuissa.

Kymmeniä talkootunteja kuukaudes-
sa, vuodessa satoja. Mikä vetää Salovaa-
raa mukaansa reserviläistoimintaan niin 
vahvasti?

- Tämä on mielenkiintoinen harrastus. 
Yleensäkin reserviläisen tulisi olla kuin 
partiopoika, aina valmis. Reserviläistai-
dot ovat tärkeitä ja reserviläiskunnon yl-
läpito on terveydelle hyödyllistä muu-
tenkin. Hyvästä ampumataidostakaan ei 
ole iloa, jos kunto pettää.

Vastuunkantoa yhdistys-, 
piiri- ja liittotasolla
Matti Heikkilä on istunut VamRes:in 
hallituksessa vuodesta 2001 lähti-
en. Poikkeamiset puheenjohtajan nui-
jan heiluttajaksi vuosina 2005–2009 ja 
2018 sekä varapuheenjohtajaksi vuosina 
2010–2017 ovat avittaneet kykyä nähdä 
asioita kokonaisuuksina.

- Olin mukana piirin maastotoimi-
kunnassa ja ampumatoimikunnassa 
vuosisadan ensimmäisellä kymmenellä. 
Ampumatoimikunnassa olin puheen-
johtajanakin pari vuotta. Varsin mielen-

kiintoinen kokemus oli Reserviläisliiton 
Resnet-keskustelufoorumin ylläpitäjänä 
toimiminen vuosina 2006–2014, kertoo 
Heikkilä.

Hänet tunnetaan puheliaana kaverina, 
joten ei ole yllätys, että miehen kantaaot-
tavia puheenvuoroja on kuultu vuodesta 
2012 lähtien myös Pirkanmaan Reservi-
läispiirin piirihallituksessa. Heikkilä toi-
mii edelleen myös VamRes:in harjoitu-
silloissa ammunnanjohtajana.

- Hyvä kaveriporukka ja oma harraste 
tuovat hyvän vastapainon arjen työkuvi-
oille.

Heikkilä liittyi VamRes:iin 1990-lu-
vulla ollen aktiiviharrastaja. Hän luis-
kahti sujuvasti Maanpuolustuskoulu-
tuksen Seutuosaston sihteeriksi vuosiksi 
2002–2007 ja varapäälliköksi vuosiksi 
2007–2009. Tässä toiminnassa Heikki-
lä tutustui seutukunnan reserviläisiin, ja 
hänet bongattiin VamRes:in silloiseen 
johtokuntaan.

Hän keräsi puheenjohtajana ollessaan 
aktiivisia kouluttajakavereita ryhmäksi 
ja he kävivät ahkerasti MPK:n kursseilla. 
Kurssitoiminnan myötä jäsenmäärä lä-
hes tuplaantui hänen ensimmäisellä pu-
heenjohtajakaudellaan.

Heikkilästä jäsenkehityksen nousu pe-
rustui silloin ja perustuu nykyään hy-
vään pohja- ja yhteistyöhön sekä laajaan 
yhteistyöverkostoon. 

- Koulutuksen tulee olla jatkuvaa, sillä 
maanpuolustus perustuu 95 % reservi-
joukkoihin. Suomen puolustaminen on 
tärkeä asia.

Historiallinen hetki
VamRes:in puheenjohtaja Tero Matin-
talo luonnehtii nyt yhdistykselle myön-

nettyä Vuoden 2020 malliyhdistys -ni-
mitystä yhdistyksen jäsenten yhteiseksi 
aikaansaannokseksi. Ilman aktiivisia 
kouluttajia, toiminnan järjestäjiä ja ai-
kaansaavia jäseniä yhdistys ei toimi 

- Jäsenistö tekee yhdistyksen. Omatoi-
misesti yhdistystä eteenpäin vieviä jäse-
niä tarvitaan. On upeata, että jäsenet ke-
hittävät toimintaa, toteaa Matintalo. 

Matintalo ja Heikkilä edustivat Vam-
malan Reserviläisiä Reserviläisliiton liit-
tokouksessa. Matkalla he muistelivat 
yhdistyksen toimintaa ja loivat suunta-
viivoja tulevaisuutta varten.

Perillä Seinäjoella jännitys alkoi nous-
ta. Oltiinhan sitä saamassa huomion-
osoitus puolustusministeri Antti Kaik-
kosen läsnä ollessa.

- Tuntui historialliselta ja ainutlaa-
tuiselta hetkeltä mennä kaikkien eteen 
yhdistyksen lipun kanssa. Malliyhdis-
tys-nauhan saaminen arvokkaaseen lip-
puumme tuntui ja tuntuu edelleen hie-
nolta saavutukselta. Palkinto motivoi 
viemään toimintaa eteenpäin. 

Matintalo liittyi VamRes:iin vuonna 
2007 ja päätyi hallitukseen oltuaan yh-
distyksen jäsenenä vain vuoden. Vuo-
desta 2008 alkanut vastuunkanto jatkuu 
edelleen viime vuodesta lähtien puheen-
johtajan tehtävissä. Siinä välissä Matin-
talo toimi yhdistyksen rahastonhoitaja-
na vuosina 2010–2018.

- Isänmaallisuus, ampumaharrastus ja 
kilpailutoiminta toivat minut aikanaan 
mukaan reserviläistoimintaan. Perheen 
kasvettua on vapaa-aika rajallista, joten 
reserviläisyyteni on maanpuolustushen-
kisempää. 

  Eeva-Liisa Isosaari

Vammalan Reserviläisten puheenjohtaja Tero Matintalo ja hallituksen jäsen Matti 
Heikkilä Vuoden 2020 malliyhdistys -nimityksen jälkeen. Nimitys oikeuttaa käyttä-
mään malliyhdistysnauhaa yhdistyksen lipun kanssa. Kuva: Mika Mäki.

Kirpakkaan pakkastuuleen varustautunut SRA-kouluttaja Mika Salovaara toimi 
vastuutehtävissä VamRes:in järjestämällä SRA-tuomarikurssilla maaliskuussa 
2019. Kuva: Eeva-Liisa Isosaari.
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Hengellinen palsta

”Mutta suurimman tunnustuksen an-
saitsee oma kansamme, joka tyynenä ja 
yksimielisenä seisoo suojaamassa kote-
jamme ja isäimme perintöä kaikkineen, 
mitä siihen kuuluu. Sille suuruudelle on 
tehtävä kunniaa ja kiitettävä Jumalaa, 
että isänmaallamme on sellaiset vartijat. 
Kaikukoon tänä itsenäisyyspäivänämme 
kaikkialla maassamme entistä voimak-
kaampana kansallemme tuttu 400 vuot-
ta vanha Lutterin virsi Jumala ompi lin-
namme.”

Näin puhui presidentti Kyösti Kallio 
itsenäisyyspäivän radiopuheessa 1939. 
Viikkoa aiemmin Suomi oli joutunut 
samaan tilanteeseen, johon ovat jou-
tuneet myöhemmin Afganistan, Geor-
gia, Ukraina, Vietnam, Korea ja Irak. 
Sotaan, jonka perimmäisenä syynä on 
suurvaltapolitiikka ja ihmisten vallan-
halu. Kaikissa näissä sodissa on erilai-
sia yksityiskohtia ja tilanteet ovat moni-
mutkaisia, mutta sotien taustalla olevat 
syyt johtavat sylttytehtaalle, jonka nimi 
on vallanhalu.

Kyösti Kallio antoi suurimman tun-
nustuksen yhtenäiselle kansalle, joka 
suojaa kotejamme. Hän tiesi, että vain 
muutamaa päivää aiemmin Neuvosto-
liitto oli perustanut Terijoen hallituk-
sen ja piti Suomen laillista hallitusta 
vallankumouksellisena. Ajatuksena oli, 

Pieni liike sisimmässä
että vuoden 1918 sodaksi kärjistynyt 
vastakkainasettelu syttyisi uudelleen ja 
Neuvostoliitto saisi puolelleen Suomen 
työväenluokan. Mutta työväenluokka 
Suomessa oli selväjärkistä eikä hirmu-
hallitsijan sumutus uponnut heihin, 
työväenluokkaa edustavat johtavat jär-
jestöt asettuivat Rytin hallituksen taak-
se. Siksi Kallio saattoi kiittää Jumalaa 
kansamme yhtenäisyydestä.

Se, mikä usein nykyajassa unohtuu, 
oli presidentti Kallion puheesta heijas-
tuva Suomen kansan vahva turvautu-
minen Jumalaan. Olen kuullut ja lu-
kenut lukuisia muisteloita siitä, kuinka 
talvisodan aikana rukoiltiin. Rukouksi-
en vastauksena ei ollut enkeliarmeijan 
tulo maanpäälle tai suomalaisten asei-
den ihmeenomainen muuttuminen su-
peraseiksi. Muutos tapahtui sielujen ta-
solla. Kahtia jakautunut kansa ihmeen 
lailla muuttui yksimieliseksi. Vaikka 
kirkon valtapoliittisesta asemasta oltiin 
erimielisiä, kristillinen etiikka ja usko 
olivat kuitenkin arvossaan ja niihin 
luotettiin. Haluttiin yhtenä rintamana 
puolustaa isänmaata.

Tänä päivänä yhteiskuntamme on po-
larisoitunut – jakautunut kahtia. Kaik-
kein huolestuttavinta on se, että keskus-
teluyhteys vaikuttaa osin katkenneelta. 
Usein käy niin, että jotain pinnalla ole-
via aatteita kritisoiva tai puolustava lei-

mataan jonkun tietyn ajatussuunnan 
edustajaksi, minkä jälkeen hänet voi jät-
tää huomiotta eikä häntä tarvitse enää 
kuunnella. Näin tapahtuu niin vasem-
malla kuin oikeallakin puolella poliit-
tista kenttää. Dialogia ja keskustelua eri 
ajattelevien välillä kuitenkin välttämättä 
tarvitaan, muuten on mahdotonta ra-
kentaa yhtenäistä kansakuntaa.

Talvisodan alla ei tapahtunut suurta 
ulkoista muutosta, ei tullut enkeliar-
meijaa avuksi. Suuren ulkoisen muu-
toksen sijasta tapahtui pieni muutos 
ihmisen sisimmässä. Tänäkin jouluna 
Vapahtajamme Kristus kutsuu meitä 
samanlaiseen muutokseen, jonka ensi 
askeleena on päästää joulun lapsi sydä-
meemme. Antaa hänen hoitaa haavo-
jamme ja syntejämme armolla ja rak-
kaudella. Silloin voimme nähdä, miten 
onnekkaita olemme, kun olemme saa-
neet syntyä suomalaisiksi. Meillä on 
paljon sellaista vaurautta, joista suurin 
osa maailman ihmisistä saa vain unek-
sia. Katso omaa elämääsi tästä näkökul-
masta. Mitä sellaista sinulla on, josta 
voit kiittää Jumalaa? Rakkaita ihmisiä? 
Jalat, joilla kävellä? Kädet, joilla teh-
dä työtä? Katto pään päällä? Riittäväs-
ti puhdasta vettä ja ravintoa? Vapautta 
uskoa, toivoa ja rakastaa? Nämä eivät 
ole itsestäänselvyyksiä. Ne kaikki ovat 
lahjaa, joista on hyvä olla kiitollinen. 

Kun sydän kasvaa kiitollisuudessa, se 
avaa myös korvia kuuntelemaan, mikä 
on dialogin välttämätön edellytys – oli 
kyse parisuhteesta, perheestä, työyhtei-
söstä tai kansakunnasta. Dialogi puo-
lestaan on yhteyden edellytys ja yhteys 
on sen edellytys, että maan päällä olisi 
rauha ihmisten kesken.

Siunattua joulua sinulle!

  Juha Itkonen
Kirkkoherra

Messukylän seurakunta

Kutsunnat toteutettiin Nokian Kerholassa 28. loka-
kuuta poikkeusolojen vuoksi neljässä erässä. Näiden 
poikkeuksellisten järjestelyjen vallitessa kutsunnat to-
teutettiin silti asevelvollisuuslain mukaisesti. Kutsun-
talautakunta pääsi tapaamaan kutsuttavat henkilö-
kohtaisesti. Päivän aikana saapuneet kutsuttavat ovat 
täyttäneet kutsuntavuonna 18 vuotta ja kutsunnoissa 
kutsuntalautakunta päättää asevelvollisuuslain mukai-
sesti heidän palveluskelpoisuudestansa ja palvelukseen 
määräämisestä. Kutsuttava taasen esittää toiveensa kut-
suntapaikasta- ja ajankohdasta, jotka hänelle osoite-
taan. 

Asevelvollisuuslain nojalla kaupungin on annettava 
soveltuvat tilat kutsuntojen toimittamista varten. Tällä 
kertaa kutsuntatilana toimi Nokian Kerhola. Juhlavaan 
rakennukseen oli hyvä saapua, kun kielekkeinen Suo-
men sotalippu heilui pihan lipputangossa tuulen joh-
dattelemana. Sisätiloissa minut vastaanotettiin ja jäin 
hetkeksi odottamaan, kunnes pääsin jälleen istumaan 
tilavaan juhlasaliin. Salissa varusmiehet asettelivat tuo-
leille maskeja, jotka menivät aina paikalle istuttaessa. 
Pääsin täydentämään vielä kutsuntapaikkani ja palve-
lukseen astumisen ajankohdan ennen kutsuntalauta-
kunnan tapaamista. 

Kutsuntalautakunnan tapaaminen sujui napakassa 
tahdissa. Aluetoimiston asettama kutsuntalautakunta 
toimii vuoden kerrallaan ja siihen kuuluu puheenjoh-
taja sekä kaksi muuta jäsentä. Paikalla olivat kapteeni 
Jarkko Ketola sektorin johtaja kapteeni Henrik Ah-
venainen ja kaupungin edustajana Nea Lehmussaari, 
jotka ottivat tulijan vastaan asianmukaisesti. Muuta-

Kutsuntalautakunnan jäseninä toimivat osastoupseeri, kapteeni Jarkko Ketola, sektorin johtaja kapteeni Henrik Ahvenai-
nen sekä Nokian kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Nea Lehmussaari tapasivat kutsuttavat Nokian Kerholassa 
kasvokkain, vaikkakin pleksilasin lävitse.

Kutsunnat toteutettiin 
poikkeusoloissa

man minuutin kestoisen kutsuntalautakunnan päätök-
sen jälkeen aikaa riitti vielä kuvien ottamiselle. Kutsun-
talautakunnassa oli selvästi totuttu toimimaan yhdessä 
poikkeuksellisista oloista huolimatta. Mukava puheen-
sorina veikin heidät jälkeeni kutsuntapäivän ansaitulle 
tauolle. Päivän mielekkäin osuus oli itselleni lautakun-
nan tapaaminen, sillä muuta ohjelmaa ei poikkeuksel-

lisesti järjestetty. Palveluspaikaksi määräytyi toiveeni 
mukaan Porin prikaatin Niinisalon varuskunta, mihin 
astun palvelukseen saapumiserässä 2/22.  Kutsutuille 
päivä on poikkeusjärjestelyistä huolimatta mielekäs ko-
kemus, josta on hyvä lähteä kohti tulevaa palvelusta. 

  Jere Tuononen
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Marraskuun 4. päivän illansuussa joukko 
Pirkanmaan Reserviläispiirin jäseniä mat-
kasi kohti Sastamalassa sijaitsevaa Sylvään 
koulua. Heti perille päästyä saatiin naut-
tia maukkaista kahvipöydän antimista ja 
vaihtaa samalla pitkästä aikaa reserviläis-
kuulumisia turvaetäisyyden takaa. 

Kahvittelun jälkeen kokoonnuttiin 
koulun auditorioon Maanpuolustus-
juhlaan. Juhlaväen toivotti tervetulleek-
si avaussanoillaan järjestävän yhdistyk-
sen, Vammalan Reserviläisten puolesta, 
sotilasmestari evp Pekka Salonen. Hän 
kertoi puheessaan muun muassa oman 
yhdistyksensä historiasta. Juhlaan saa-
tiin myös tärkeä vieras Puolustusvoimis-
ta, kun juhlaesitelmän saapui pitämään 
Panssariprikaatin apulaiskomentaja, 
eversti Kari Kaakinen. Juhlan musiikis-
ta vastasi vapaaehtoista naisten asepalve-
lusta Säkylässä suorittava, upeaääninen 
Tytti Pihlajamäki. Juhlassa kuultiin 
Pihlajamäen esittämänä kappale Minun 
Suomeni ja juhlan päätti yhteislauluna 

Juhlan avaussanat lausui Vammalan Reserviläisten edustajana sotilasmestari 
evp Pekka Salonen. Kuva: Sirkka Ojala.

Vammalan Reserviläisten puheenjohtaja Tero Matintalo toimi piirin syyskokouksen puheen-
johtajana. Kuva: Sirkka Ojala.

kasvomaskien läpi kajautettu Maamme-
laulu. Tilaisuudessa luovutettiin myös 
useita arvokkaita huomionosoituksia ja 
juhlaesitelmän pitänyttä eversti Kaakis-
ta piirin puheenjohtaja Jussi Mäkitalo 
muisti komealla reserviläispuukolla. 

Syyskokous sujui ripeästi kokouksen 
puheenjohtajaksi valitun Vammalan 
Reserviläiset ry:n puheenjohtajan Tero 
Matintalon nuijan napautusten tahtiin 
ja piirin sihteerin Raimo Ojalan kirja-
tessa asiat pöytäkirjaan. Kokouksessa 
Reserviläispiiri kutsui uudeksi kunniajä-
senekseen piirin puheenjohtajana vuosi-
na 2012–2017 toimineen vääpeli Juha 
Moijasen. 

Kokouksessa hyväksyttiin yksimieli-
sesti piirin toimintasuunnitelma- ja ta-
lousarvio tulevalle toimintakaudelle. 
Paikalla kokouksessa oli yhteensä 19 val-
tuutettua piirin jäsenyhdistyksien jäsen-
tä edustaen 12 jäsenyhdistystä. 

  Sirkka Ojala

Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan 
Reserviläispiirin syyskokous Sastamalassa

Syyskokoukseen osallistui kaikkiaan 23 jäsentä piirin jäsenyhdistyksistä. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan Reserviläispiirin uusi kunniajäsen sai muistoksi komean kunniakirjan lisäk-
si upean piirin lipun. Vasemmalla piirin puheenjohtaja Jussi Mäkitalo vierellään vääpeli 
Juha Moijanen. Kuva: Sirkka Ojala.
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Pirkanmaan Reserviläispiirin 
kunniajäsen, 
vääpeli Juha Moijanen

Pirkanmaan Reserviläispiiri:
Piirihallitus 2005–2012, puheenjohtaja 2012–2017.
Piirien ampumatoimikunta 2005–, puheenjohtaja 2010–
2016, varapj 2016–

Reserviläisliitto:
Hallituksen jäsen 2012–2017
Liiton edustajana:
Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuusto
Reserviläisurheiluliitto

Länsi-Suomen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta

Pirkanmaan maanpuolustuksen tuki PMT:
Hallituksen jäsen 2007–, varapj 2010, 
Tukirenkaan jäsen yrittäjänä 2010–2015, henkilöjäsen 2015–

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
Pistoolikouluttaja, ampumakorttikouluttaja

Vieraita vastaanottamassa Sylvään koululla oli myös Maanpuolustusjuhlassa esiintynyt, 
Porin prikaatissa palvelustaan suorittava Tytti Pihlajamäki. Kuva: Sirkka Ojala.

Maanpuolustusjuhlassa juhlaesitel-
män piti Panssariprikaatin apulais-
komentaja, eversti Kari Kaakinen. 
Esitelmä kosketteli juuri julkaistua 
valtioneuvoston ulko- ja turvallisuus-
poliittista selontekoa. Puheessaan hän 
nosti joitain asioita esille myös yleisesti 
keskusteltavaksi. 

Selonteossa lähestymistapana tur-
vallisuuteen on globaali näkökulma. 
Suomi on sotilasliittoihin kuuluma-
ton maa, joka pitää yllä uskottavan 
puolustuksen. Erityisesti huomioitavia 
asioita ovat Itämeren alue, mutta geo-
politiikalla laajemmin on merkitystä 
Suomelle. Tälläkin hetkellä maailmas-
sa on lukuisia käynnissä olevia ja jääty-
neitä konfl ikteja. 

Selonteossa todetaan, että kansain-
välisen tilanteen kiristymisestä huo-
limatta Suomelle ei ole välitöntä so-
tilaallista uhkaa. Voidaankin kysyä, 
mihin aseellista puolustusta tarvitaan. 
Selonteossa mainitaan että ”puolus-
tuskyvyn ylläpidolla ennaltaehkäistään 
sotilaallisen voiman käyttöä Suomea 
vastaan, osoitetaan valmiutta vastata 
sotilaallisen voiman käyttöön tai sillä 
uhkaamiseen, sekä kykyä torjua maa-
hamme kohdistuvat hyökkäykset”. 
Sotilaalliseen voimankäyttöön Suo-
mea vastaan tai sillä uhkaamiseen on 
varauduttava. Pidäke on kyky uhkaan 
vastaamiseksi.  Kyky taas on summa, 
joka tulee taidosta ja välineistä. 

Eversti Kaakinen totesi, että so-
taan valmistautuminen voidaan esit-
tää matemaattisilla kaavoilla käyttäen 
neljää laskutapaa.  Uhkien arvioinnis-
sa käytetään usein perinteistä kaavaa 
Uhka = Tahto x Kyky, jonka lisäksi 
otetaan huomioon miten todennä-
köinen ja vaikuttava uhka on. Kaavan 
mukaisesti uhkan todennäköisyys ja 
voimakkuus määräytyvät vastapuolen 
tahdon ja suorituskyvyn yhteisvaiku-
tuksena. Kykyä pystytään arvioimaan 

varsin hyvin, mutta tahdon arviointi 
on haasteellisempaa.

Viranomaiset kuten esimerkiksi 
Puolustusvoimat keskittyvät välinei-
siin, joilla luodaan kyky. Kolmannen 
sektorin merkittävänä tehtävänä on 
luoda ja ylläpitää tahtoa. 

Suurvaltojen keskinäisen kilpai-
lun voimistuminen ja niiden heikke-
nevä sitoutuminen sääntöpohjaiseen 
kansainväliseen järjestelmään ja kan-
sainväliseen oikeuteen ovat kiristä-
neet kansainvälistä tilannetta. Jännit-
teet ovat lisääntyneet myös Suomen 
lähialueilla, mihin ovat vaikuttaneet 
muun muassa asevalvonnan sopi-
musjärjestelmän heikentyminen, vai-
kuttamiskeinojen kehittyminen ja 
monimuotoistuminen sekä kybertoi-
mintaympäristön merkityksen kasva-
minen. Suomen turvallisuusympäristö 
on muuttunut epävakaampaan suun-
taan, ja muutoksen arvellaan olevan 
pitkäkestoinen.

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspo-
liittista yhteistyötä tehdään erityisesti 
Ruotsin kanssa.

Yhteistyö myös muiden Pohjois-
maiden sekä EU-maiden ja Nato-
maiden, mukaan lukien Yhdysvaltain 
ja Ison-Britannian, kanssa on tärkeää 
ja Suomen pitkäaikaisen ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisen linjan mukaista ja 
perustuu Suomen omaan poliittiseen 
harkintaan. Suomen turvallisuuden 
kannalta keskeistä on Naton avoimien 
ovien politiikan (NATO’s Open Door 
Policy) jatkuminen eli jäsenyysmah-
dollisuuden säilyminen avoimena Na-
ton edellytykset täyttäville maille. Toi-
miva naapuruussuhde Venäjän kanssa 
on Suomelle tärkeä.

Referaatti 
eversti Kari Kaakisen puheesta 

   Raimo Ojala

Puolustuskyvyn ylläpidolla 
ennaltaehkäistään sotilaallista 
voimankäyttöä Suomea vastaan

Jussi Mäkitalo luovutti eversti Kari Kaakiselle kiitoksena komean reserviläispuukon. 
Kuva: Raimo Ojala.

Maanpuolustusjuhlassa palkitut. Vasemmalta: Pirkanmaan Reserviläispiirin kultainen 
ansiomitali Tero Matintalo ja Mika Salovaara. Pirkanmaan Reserviläispiirin kultainen an-
siomitali soljella Hannu Lehtonen. Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali Vesa Valkama ja 
Reserviläisliiton kultainen ansiomitali Jouni Laine. Kuva: Raimo Ojala.

Panssariprikaatin apulasikomentaja, eversti Kari Kaakinen. Kuva: Sirkka Ojala.



Tampereen Reserviupseerit Ry:n yh-
distetty kevät- ja syyskokous pidetiin 
Tampereella 27. lokakuuta. Jotta ko-
ronasuositusten mukaiset etäisyydet 
voitiin toteuttaa, tilaisuus siirrettiin 

piiritoimiston tutuista kokoustiloista 
aivan toimiston nurkan takana oleviin, 
viihtyisiin Technopolis Asemakeskuk-
sen tiloihin. Ennen kokousten alka-
mista yhdistys järjesti lämminhenkisen 

palkitsemistilaisuuden. Palkitsemisten 
päälle palkitut ja kokousväki nauttivat 
vielä juhlakahvit maukkaiden leivon-
naisten kera.

  Sirkka Ojala

Tilaisuudessa palkitut eturivissä vasemmalta lukien: Ltn Rimma Ahonen (TamRU PAM ja vuoden uurastaja 2019), ylil Susanna 
Takamaa (TamRU KAM), kenraalimajuri (evp) Kalervo Sipi (RUL HAM), sotilaspastori Pasi Hakkarainen (RUL HAM), ltn Martti Kaunisto 
(RUL PAM) ja takarivissä vasemmalta lukien ltn Tuomas Hannulla (RUL PAM), ylil Jari Puustinen (RUL PAM), ylil Eero Rönni (RUL PAM), 
ltn Pekka Teräntö (vuoden upseeri 2019) ja kapt Vesa Valkama (TamRU KAM). Kuvasta puuttuvat tilaisuudessa palkitut, kameran 
linssin takana olleet päätoimittaja Sirkka Ojala (TamRU HAM) ja alik Juha Happonen (TamRU PAM).

Tampereen Reserviupseerit huomioi aktiivisia toimijoita
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 8.2.2021 4.3.2021 (viikko 9)
2  14.4.2021 18.5.2021 (viikko 20)
3  10.9.2021 7.10.2021 (viikko 40)
4  24.11.2021 22.12.2021 (viikko 52)

Kannen valokuva: Vammalan Reser-
viläiset ry nimettiin Reserviläisliiton 
vuoden 2020 malliyhdistykseksi liiton 
sääntömääräisessä liittokokoustapahtu-
massa Seinäjoella. Malliyhdistysnauhan 
Vammalan Reserviläisten lippuun solmi 
puolustusministeri Antti Kaikkonen. 
Huomioimisen vastaanottivat yhdistyk-
sen hallituksen jäsen Matti Heikkilä ja 
puheenjohtaja Tero Matintalo. 

Kuva: Pasi Lindroos / Ressukuva

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
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Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2021:

Maastotoimikunnan marraskuun webi-
naarin aiheena oli satelliittipaikannus. 
Materiaali löytyy www.pirkanviesti.fi  
-sivuilta.

Venäläinen GLONASS on antanut sig-
naaleja jo muutaman vuoden ajan kä-
sikoneisiin GPS-paikkatiedon ohella, 
ihan hyvä niin.

Suomessa näkyy nykyisin myös euroop-
palainen Galileo, mutta sitä hyödynne-
tään lähinnä ajoneuvoissa ja älypuhe-
limissa, ”käsikoneita” ei ole myynnissä 
näkynyt muuta kuin ammattilaisille.

Amerikkalaisen GPS:n suhteen huomi-
onarvoista on, että nykyinen signaali 
(L1 C/A) jää pois käytöstä sitten kun 
kolmaskin siviilisignaali (L5) on täy-
dessä toimintakunnossa (FOC), jonka 
jälkeen on kahden vuoden siirtymäai-
ka, arviolta 2029. ”Federal radionavi-
gation plan” vuodelta 2019 kertoo tä-
män. Tosin yksin USA:ssa on varmasti 
miljoonia laitteita, jotka lukevat vain 
nykyistä L1:stä, joten kuinkahan tuo 

aikaraja mahtaa pitää? Toisaalta laite-
valmistajat voisivat halutessaan päivit-
tää ohjelmallisesti nykyisiä laitteitaan, 
mutta onko heillä halua sellaiseen, vai 
myyvätkö he mieluummin upouusia 
käsikoneita? Jos käyttäjien painostus on 
kovaa, niin ehkä saataisiin tulevaisuu-
dessa päivityksiä.

Kuitenkaan ei kannata lykätä GPS-
käsivastaanottimen hankintaa, jos sel-
laiselle on tarvetta. Älypuhelimen 
GPS-ominaisuus on ihan hyvä, mutta 
virtalähteen kesto nykypuhelimissa riit-
tää harvoin sellaisenaan viikonlopun 
käyttöön (ilman virtapankkeja). Koske-
tusnäytöllinen GPS toimi sateessa yhtä 
huonosti kuin vastaavanlainen matka-
puhelin.

Käsikoneen hankintaan suositellaan jo-
takin Garminin muistikortillista laitet-
ta. Vahvana perusteena on se, että web 
-sivulta ”kartat.hylly.org” saa imuroitua 
ilmaiseksi koko Suomen peruskartan 
noin 1,6 Gt:n kokoisena palana käyt-
töön (kiinteistörajoilla tai ilman). Voit 

tukea tuota vapaaehtoistyötä ostamalla 
asennusohjeen.

Mikäli haluat suun nitella reissua koti-
tietokoneella (Win/Mac) ilman verkko-
yhteyttä, imuroi lisäksi Garminin web 
sivuilta ilmainen BaseCamp-ohjelma 
(löytyy hakukoneella paremmin kuin 
laitevalmistajan www-sivulta etsimällä).

Käsikoneen näyttöjä kannattaa viritellä, 
mm. muokkaamalla näytön tietokenttiä. 
Itse käytän yhdessä näytössä vain kolmea 
tai neljää tietokenttää, joissa näkyy paik-
katieto kahdessa esitysmuodossa (MGRS 
tai UTM34, ja maantieteellinen viran-
omaismuoto dd mm.mmm), sekä tark-
kuustieto tai paristojen/akkujen tila.

Naarmuuntuneen suttuisen näytön voi 
korjata «tuulilasinkorjaus-lakalla», tai 
kirkkaalla liimalla.

GPS:n omaa WAAS-apusignaalia ei kan-
nata käyttää Euroopassa

  Tero Ahtee

GPS-webinaarista muutama poiminta

12.1.2021 henkiinjääminen  
10.2.2021 maastoensiapu  
3.3.2021 viestiaselajin syntyvaiheet

Zoom-linkkiteks   löytyy PiVin verkkosivuilta h  ps://pirkanvies  .fi /tapahtumat/  

Materiaali-pdf löytyy webinaarin alkuhetkellä PiVin verkkosivuilta 
h  ps://pirkanvies  .fi /toiminta/maastotoiminta/webinaarien-materiaali/

Järjestäjät yhteistyössä: TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta, 
Vapepan Tampereen paikallistoimikunta ja Pirkanmaan Vies  kilta.

TULEVIA WEBINAAREJA 2021, 
ARKI-ILTAISIN klo 17–19 ZOOMISSA

15.4.2021 jotosvinkkejä  
5.5.2021 maastotaidot
Tervetuloa ruudun ääreen!



TAMMISUNNUNTAIN KIRKKOILTA
Sunnuntaina 31.1.2021 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

Juhlapuhe pastori Anu Mätäsniemi ja liturgi rovasti Antero Niemi.
Musiikkia Ilmavoimien soittokunta, Poikakuoro Pirkanpojat,

kanttori Tuomas Laatu ym. 
Kolehti Tarton Suomen-poikien ja 

Pirkanmaan sotaveteraanien leskien huoltotyöhön
Kansalaisjärjestöjen lippulinna

Tammisunnuntaita vietetään vapaussodan alkamisen muistoksi.

Tervetuloa!

Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ry
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry

HUOM! 
Tilaisuus järjestetään alueellisen koronaepidemiaohjeistuksen salliessa. 

Liperiläinen Ilpo Pohjola valittiin edelleen yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi. Onnittelukukat Ilpolle ojensi liiton 2. va-
rapuheenjohtaja Terhi Hakola. Kuva: Pasi Lindroos / Ressukuva.
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Tiedätkö?

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Mikä on kadettikurssin suorittaneen luutnantin akateeminen 
oppiarvo?

2. Kuka on maaliskuussa asetetun parlamentaarisen asevelvolli-
suuden kehittämisen komitean puheenjohtaja?

3. Miltä yritykseltä päätettiin lokakuussa hankkia Puolustusvoimille 
66 KES 12 -kertasinkoja?

4. Kuka on kirjoittanut äskettäin julkaistun teoksen Suomalaiset 
sotilaat muukalaislegioonassa?

5. Mikä on alin ikä, jolloin voi aloittaa naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen? 

6. Millä paikkakunnalla sijaitsee Raja- ja merivartiokoulu?

7. Kuinka monta jäsenjärjestöä muodostaa Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen?

Vastaukset sivulla  20

Reserviläisliiton sääntömääräinen liittokokous pidet-
tiin poikkeusjärjestelyin 21. marraskuuta Seinäjoella 
kongressikeskus Framissa. Kokoussaliin pääsivät vain 
jäsenyhdistysten viralliset edustajat, mutta liiton jä-
senillä oli mahdollisuus seurata kokousta Teams yh-
teydellä. 

Ennen varsinaisen kokouksen alkamista kuultiin 
puolustusministeri Antti Kaikkosen juhlapuhe, jossa 
Kaikkonen nosti esiin muun muassa reservin merki-
tyksen todeten, että Puolustusvoimien 280 000 soti-
laan sodan ajan vahvuudesta yli 95 % on reserviläisiä. 
Kaikkonen lupasikin, että tällä hallituskaudella kerta-
usharjoituksiin osallistuvien reserviläisten määrää lisä-
tään entisestään. Kaikkonen myös korosti, että varus-
miespalveluksen ja reservin kertausharjoitusten lisäksi 
vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta tukee sekä 
puolustuskyvyn ylläpitoa että maamme varautumista 
erilaisiin kriisitilanteisiin. Myös sellaisiin, jotka ovat 
luonteeltaan muita kuin sotilaallisia. 

Liittokokoustapahtumassa julkistettiin Liiton 
vuoden 2020 malliyhdistys ja vuoden Reserviläi-
nen. Arvokkaan malliyhdistys -nauhan sai lippuun-
sa puolustusministeri Kaikkosen sitomana Vammalan 
Reserviläiset ry. Huomioimista olivat vastaanottamas-
sa yhdistyksen puheenjohtaja Tero Matintalo ja hal-
lituksen jäsen Matti Heikkilä. Vuoden reserviläiseksi 
nimettiin Seinäjoen Reserviläiset ry:n pitkäaikainen 
aktiivijäsenen, sotilasmestari Jarmo Koskela. Pirkan-
maalaisista Pirkanmaan Reserviläispiirin kunniajäsen 
Juha Moijanen vastaanotti maanpuolustusmitalin 
miekkojen kera numero 689. Liiton 2. varapuheen-
johtajaa Terhi Hakolaa muistettiin Etelä-Pohjan-
maan piirin ansiomitalilla numero 23.  

Lisää hienoja tunnustuksia saatiin Pirkanmaan Re-
serviläispiiriin vielä liittokokouksessakin, kun kokous 
nimesi liiton uudeksi kunniajäseneksi pälkäneläi-
sen Tiina Kokkolan. Hän on toiminut liiton vara-
puheenjohtajana vuosina 1997–2005. Tiina on ollut 
myös aikanaan käynnistämässä liiton naistentoimin-
nan toimintaa vuonna 1998. Liiton varapuheenjoh-
tajana hän veti naisten valiokuntaa kahdeksan vuot-
ta. Kokkolan on Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
ry:n jäsen ja toimii nykyisin yhdistyksen tiedotus-
vastaavana. Kokkola on edelleen myös Aliupseerien 
Huoltosäätiön hallituksessa. Tiina kertoi kokousväelle 
Teamsin välityksellä, että naistoimikunnan vetäminen 
oli aikanaan innostavaa ja hän totesi saaneensa silloin 
tärkeää tukea myös liiton hallitukselta, liiton toimis-

Pirkanmaalaiset huomion keskipisteessä Seinäjoella

ton väeltä sekä liiton toiminnanjohtajilta. Kokkola toi 
esiin, että on ollut ilo seurata naisten toiminnan kehi-
tystä liitossa ja miten toiminnalle on saatu myös uusia 
kanavia vuosien kuluessa. Kokkolan mukaan hänen 
saamansa palkitseminen kertoo myös Reserviläisliiton 
arvostuksesta naisten tekemää vapaaehtoista maan-
puolustustyötä kohtaan. Lämpimät kiitokset Tiina 
antoi puheenvuorossaan myös omalle kotiyhdistyksel-
le, josta hän on saanut paljon voimaa ja tukea naisten 
toiminnan kehittämisessä.

Liittokokous valitsi yksimielisesti liiton puheenjoh-

tajaksi kolmannelle kaudelle liperiläisen toimitusjoh-
taja, KTT Ilpo Pohjolan. Lisäksi kokouksessa hyväk-
syttiin muun muassa liiton uusi strategian vuosille 
2021–2023 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on tulevalle toimintakaudelle. Liittohallitukseen kau-
delle 2021–2022 valittiin Pirkanmaalta Pirkanmaan 
Reserviläispiirin puheenjohtaja Jussi Mäkitalo. Hal-
lituksessa jatkavat Jussi Viljanen Orivedeltä ja liiton 
naispaikalla Terhi Hakola Tampereelta.

  Sirkka Ojala
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Tampereella juhlavuutta tilaisuuteen toi 
Suomen lippu vartioineen

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi vakiintunut perinne itsenäisyyspäivän vietosta 
Kalevankankaan sankarihautausmaalla muutti muotoaan. Näyttävä kansalaisjärjes-
töjen lippulinna, puheet, musiikki, ohimarssi sekä yleisö puuttuivat. Suomen 103. 
itsenäisyyden vuoteen on sisältynyt monenlaisia koettelemuksia, niinpä ei tänäkään 
vuonna haluttu antaa olosuhteille periksi.

”Suomalainen yhteiskunta on vaikeinakin aikoina osoittanut sitkeytensä, kykynsä 
uudistua ja huolehtia heikoimmistaan. Kaikki tämä hyvä ei olisi mahdollista ilman 
aiempien sukupolvien sinnikkyyttä, ponnisteluja ja suuria uhrauksia. Meillä on val-
tavan iso syy kiittää Suomen itsenäisyyden puolesta henkensä antaneita sankarivaina-
jia ja muistaa heitä itsenäisyytemme juhlapäivänä”, muistuttaa Tampereen pormes-
tari Lauri Lyly.

Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjesti pienimuotoisen, mutta arvokkaan 
kunniakäynnin ja seppeleenlaskun Kalevankankaan sankariristillä. Juhlavuutta tilai-
suuteen toi Tampereen varuskunnan asettama kunniavartio ja Suomen lippu var-
tioineen. Rukouksen piti pastori Tapio Virtanen. Seppelettä oli laskemassa myös 
96-vuotias, veteraani Aimo Reinikainen.

  Raimo Ojala

Itsenäisyyspäivä Pirkanmaalla
Kunniakäynnit sankarihautausmailla toteutettiin tänä vuonna koronaepidemiarajoitusten puitteissa pienimuotoisesti, mutta arvokkaasti.  

Suomen lippu saapuu Kalevankankaan sankariristille. Kuva: Raimo Ojala.

Seppeleen Kalevankankaan sankariristille laskivat sotaveteraani Aimo Reinikainen, 
Satakunnan lennoston komentaja, eversti Aki Heikkinen sekä pormestari Lauri Lyly. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Seppeleen Kaatuneiden vapaussoturien haudalle laskivat Kari Saarinen, Vapaussodan 
Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Markku Rauhalahti ja Matti Hirvo-
nen. Kuva: Sirkka Ojala.

Ruotsalaisen prikaatin muistokivelle seppeleen laskivat Tampereen Ruotsalaisen seu-
rakunnan Svenska församlingen kirkkoherra Kim Rantala, Jorma Hautala Tampereen 
Reserviupseereista sekä Svenska samskolan i Tammerforsin rehtori Ronny Holmqvist. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Seppele laskettiin myös Tammelan kaupunginosassa sijaitsevalle Talvisodan henki -pat-
saalle. Seppelpartiossa olivat (etualalla) Ulla Kivelä, (Pirkanmaan Rauhanturvaajat) Tuo-
mas Hannula (Tampereen Reserviupseerit) ja Matti Hirvonen (Tampereen Reserviläiset). 
Kuva: Sirkka Ojala.
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Itsenäisyyspäivää juhlittiin arvokkaasti 
Mäntä-Vilppulan alueella 

Kolmella paikkakunnan kirkkomaalla juhlistettiin Suomen itsenäisyyspäivää 
sankarihaudoilla olevin kunniavartioin ja kunniakäynnein. Vilppulassa pidettiin ju-
malanpalvelus, jossa puhui Mänttä-Vilppulan seurakunnan kappalainen Pauli Sel-
kee. 

Mäntän Seudun Reserviupseerit ja Mäntän Seudun Reserviläiset hoitivat tänä 
vuonna kunniakäynnit ja kunniavartiot Mäntässä ja Vilppulassa ja Pohjaslahdella 
kylän oma väki huolehti Pohjaslahden kunniakäynnistä ja paikalla oli myös komea 
lippuvartio. Seppeleet laskettiin sankarihautojen lisäksi myös Karjalaisten muistopai-
koille Mäntässä ja Vilppulassa.

Vilppulan sankarihaudalla puheen piti vt. kaupunginjohtaja Pirkko Lindström ja 
Mäntän hautausmaalla eläkkeellä oleva kirkkoherra Arja Karppinen. Kaupungin 
puolesta puheen piti kaupunginhallituksesta Mira Anttila. Mäntän hautausmaalla 
kuultiin myös hieno musiikkiesitys kolmen miehen laulamana.

  Juha Happonen

POHJASLAHTI. Pienen Pohjaslahden kylän sankarihautausmaan lippuvartio. Seppe-
leen laskivat sankarivainajien muistomerkille Lassi Lehtimäki ja kyläpäällikkö Heli Kujala. 
Kuva: Juha Happonen.

VILPPULA. Mänttä-Vilppulan vt. kaupunginjohtaja Pirkko Lindfors laski seppeleen re-
servin kapteeni Toivo Vehmaanperä kanssa. Sivusta seuraa kappalainen Pauli Selkee. 
Kuva: Juha Happonen.

VILPPULA. Vasemmalta Vilppulan seppelpartio: Veikko Lehtola, Lauri Heinonen, Toivo 
Vehmaanperä, Pirkko Lindström ja sivusta seuraa pappi Pauli Selkee. 
Kuva: Juha Happonen.

MÄNTTÄ. Kunniavartiossa seisovat: va-
semmalta Mäntän Seudun Reserviupsee-
rikerhosta Mika Tahkio ja Mäntän Seudun 
Reserviläisistä Pentti Saarikoski. 
Kuva: Juha Happonen. 

   NOKIA. Puheen sankarihautausmaal-
la piti kansanedustaja Marko Asell. 
Kuva: Jere Tuononen.

NOKIA: Seppelpartio lähetettiin sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen. 
Kuva: Jere Tuononen.

NOKIA: Seppele laskettiin Nokian kirkon edessä oleville sankarihaudoille. Seppelettä las-
kemassa kirkkoherra Lauri Salminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapa-
niemi, 1. vpj. Arja Laitinen, 2. vpj. Kaisa Räsänen, veteraanijärjestöjen edustajana Jorma 
Kuoppala ja nuorisovaltuuston edustajana Silja Asikainen. Kuva: Jere Tuononen.
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JUUPAJOKI. Juupajoella itsenäisyyspäivän kunniavartio hoidettiin lumipuvuissa varus-
teena Suomi-konepistooli. Kuva: Jukka Jokinen.

JUUPAJOKI. Sotilaspapin kenttähartauden jälkeen suoritettiin seppeleenlaskut Juupajo-
en sankarihautausmaan sankariristille. Lopuksi ohjelmassa oli Juupajoen Reserviläiset 
ry:n palkitsemiset, koska yhdistyksen 60-vuotisjuhla keväällä peruuntui. 
Kuva: Jukka Jokinen.

SASTAMALA. Vammalan Reserviläisten kunniavartio Sastamalassa Tyrvään kirkko-
hautausmaan sankarimuistomerkillä. Sankarihautausmaalla lepää 224 sankarivainajaa. 
Kuva: Tero Matintalo.

SASTAMALA. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Tyrvään kirkossa päivän tekstin 
luki evp sotilasmestari Pekka Salonen. Kuva: Tero Matintalo.

IKAALINEN. Itsenäisyyspäivän kunniavartiossa Ikaalisten sankarihautaus-
maalla olivat Ikaalisten Reserviupseerikerhon ja Ikaalisten Reserviläisten jä-
senet. Kuva: Henrikki Sillanpää.

YLÖJÄRVI. Ylöjärven Reservinaliupseerit teki kunniakäynnin Lentomestari Heiskalan muistomerkille 
ja vei kynttilän valaisemaan pimeää itsenäisyyspäivän iltaa. Kunniavartiossa muistomerkillä vas. Timo 
Mäkinen ja Juha Keskinen. Kuva: Sami Rantanen.



Aurinkoinen marraskuun 7. päivä oli 
juhlapäivä Pirkka-Hämeen pioneerikil-
lan jäsenille. Saatiinhan viimein järjestää 
alkujaan huhtikuulta koronaepidemian 
vuoksi siirtynyt killan 40-vuotisjuhla. 
Juhlapaikaksi oli valittu Tammerkosken 
rannalla, Finlaysonin alueella sijaitsevan 
Museokeskus Vapriikin tilat. Alkumalja 
ja juhlakahvit maukkaine leivonnaisi-
neen nautittiin ravintola Valssissa ja juh-
lan päätteeksi päästiin vielä tutustumaan 
Paavo Korhosen perustaman Kivimuse-
on aarteisiin. Museon kokoelmaan kuu-
luu Korhosen keräämät 8 000 kivinäy-
tettä yli 80 maasta. 

Juhlan musiikista vastasi komealla soi-
tannollaan MPK Hämeen soittokunta 
johtajanaan kapellimestari Pekka Aho-
nen. Juhlassa kuultiin muun muassa Jukka 
Kuoppamäen koskettava ”Sininen ja val-
koinen” sekä Heikki Klemetin säveltämä 
”Koljonvirran marssi”, joka kuunneltiin-
kin aselajin hengessä kunnioittavasti seis-
ten. Juhla päättyi Pirkanmaan maakunta-
lauluun Kesäpäivä Kangasalla.

Alkutervehdyksen juhlaan toi killan 
puheenjohtaja Pertti Koivuaho. Hän 
esitti myös historiakatsauksen pionee-
ritoiminnasta Suomessa, mutta lähinnä 
Pirkanmaan näkövinkkelistä. Koivuaho 
kertoi myös killan ja kiltalaisten aktiivi-
sesta toiminnasta MPK Hämeen järjes-
tämillä kursseilla niin kouluttajina kuin 
kurssilaisina. 

Tampereen kaupunki on ollut 
edellä kävijä perustamisestaan 
asti 
Tampereen kaupungin tervehdyksen 
toi juhlapuheen muodossa tilaisuuteen 
Tampereen kaupungin apulaispormes-
tari Aleksi Jäntti. Hän mainitsi pu-
heessaan muun muassa legendaarisen 

sankarikenraalin ja Mannerheim-ristin 
ritarin Aaro Pajarin, jonka johtamissa 
joukoissa useat Pohjois-Hämeen mie-
het palvelivat Talvi- ja jatkosodassa. Pa-
jarin jatkosodassa johtama 18. divisioo-
na taisteli Karjalan kannaksella ja myös 
perinnejoukko-osasto Pioneeripataljoo-
na 23 oli osa tätä Pajarin johtamaa di-
visioonaa. 

Jäntti valotti puheessaan myös Tam-
pereen kaupungin historiaa. Hän ker-
toi, että Tampereen kaupunki perustet-
tiin Ruotsi-Suomen kuninkaan Kustaa 
III:n päätöksellä vuonna 1779. Kau-

punki perustettiin edelläkävijäksi eli 
vapaakaupungiksi, jonne kuka tahansa 
saattoi tulla harjoittamaan omaa am-
mattiaan ja tekemään kauppaa, tämä 
ei Jäntin mukaan noina aikoina ollut 
kovin tyypillistä. Jäntti toi esiin, että 
kaupungin kehitys oli kuitenkin aluksi 
kivikkoista, kunnes vuonna 1820 Tam-
merkosken rannalle muutti skotlan-
tilaissyntyinen James Finlayson, joka 
perusti kaupunkiin Finlaysonin puuvil-
latehtaan. Tästä käynnistyi Tampereen 
ja myös koko Suomen teollistuminen. 
Jäntti kertoi kaupungissa jalostetun 

Pirkka-Hämeen pioneerikilta juhli 40-vuotista taivaltaan

MPK Hämeen soittokunta esiintyi juhlassa. Kuva: Sirkka Ojala.

Juhlassa palkittiin arvokkain kiltaristein killan aktiivisia puurtajia. Vasemmalta Osmo 
Korhoselle luovutettiin pronssinen kiltaristi. Markku Vainikka ja Viljo Hokkanen saivat 
hopeisen kiltaristin. Juha Kärkimaa oli estynyt saapumasta paikalle, joten hän sai hä-
nelle myönnetyn hopeisen kiltaristin juhlan jälkeen kotiovelle. Kuva: Juha Happonen.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti otti puhees-
saan esiin pioneerien ja Tampereen värikkään 
historian. Kuva: Sirkka Ojala.

myös puuta, terästä sekä rautaa. Lisäksi 
Tampereella on toiminut muun muassa 
Aaltosen maineikas kenkätehdas ja on 
kaupungissa rakennettu aikanaan myös 
lentokoneita ja vetureita. 

Maavoimia tilaisuudessa edusti uusi 
pioneeritarkastaja, eversti Juha Helle 
ja MPK:n edustajana oli MPK Hämeen 
piiripäällikkö Matti Eskola. 

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta kiittää 
lämpimästi kaikkia kiltaa juhlapäivänä 
muistaneita.

  Sirkka Ojala ja Juha Happonen
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Palautetta ja tunnelmia 
matkasta retkeläisten sanoin

Opastettu ja ohjelmallinen Näsijärven 
kierros sujui leppoisissa tunnelmissa Ju-
hani Viidan johdolla. Olipa mukavaa 
pitkästä aikaa tavata muita reserviläisiä 
ja samalla päästiin tutustumaan oman 
kotikulman kätkettyihin helmiin, kun 
vipellettiin pitkin poikin Pirkanmaata. 
Koronatilanteen vuoksi bussissa oli ti-
laa ja tarjolla oli myös kasvosuojaimia ja 
käsidesiä. Sää oli hiukan sateinen, mutta 
onneksi vältyttiin kaatosateelta.

Ensimmäinen kohde oli Kurussa Ki-
vityöliike E. Väisänen. Siellä näimme 
erilaisia kivistä tehtyjä esineitä. Jon-
kun mukaankin tarttui kivityökaupasta 
pientä ostettua. Huomiota herätti kau-
nis Pirkanmaan maakuntakivi, pallo-
graniitti.

Kello oli yli yksitoista ja kahviham-
masta pakotti ja pientä näläntunnet-
takin oli. Onneksi saavuimme Vaski-
vedelle Rasin Tupaan munkkikahville. 
Hiukopalaksi saimme vähän pizzaa, jot-
ta jaksoimme jatkaa matkaa. Kotiin tu-
liaisiksi ostimme ohraleipää ja limppua.  

Kauneudellaan meidät sai hiljaisek-
si Virtain Härköskylässä sijaitseva Ma-
tias kappeli. Sen lumoavat kiviseinät ja 
luonnonmukainen alttariseinä olivat 
näkemisen arvoisia. Härkösessä Matias 
kappeli oli myös paikka mihin ei olisi 
tullut itse pysähdyttyä. Suuri kaari-ikku-
na, josta näkyi, maisema oli puhutteleva 
alttaritaulu. Hieno idea, vaihtuva kuva 
luonnon kiertokulun mukaan.

Liedenpohjan radioaseman esittelys-
sä totesimme, mitä salaisuuksia voikaan 
piiloutua paikkaan, jossa ei näy elämää, 
vaan enemmänkin historian havinaa.  Sit-
ten suuntasimme Virtain Perinnekylään. 
Perinne Elää -ohjelma Rajalahden talossa 
oli vaikuttavan todellinen esitys historias-
ta. Väliin mahtui musiikkiesitystä ja huu-
moriakin.  Karhunkaataja Martti Kitusen 
iso pirtinpöytäkin tuli nähtyä. Talossa oli 
myös karjalaisten evakkojen näyttely, jo-
hon evakkojen lapsina mielenkiinnolla 
tutustuimme. Hämäläinen pitopöytä oli 
tarjolla Mikontalon ravintolassa ja siellä 
saimme hyvää, maittavaa ruokaa.

Virtain keskustaajaman kierroksen jäl-

Ikimuistoinen kierros 
Näsijärven ympäri

keen suuntasimme Ruovedelle, Runeber-
gin lähteelle. Siellä lauloimme yhteislau-
lun ”Sua lähde kaunis katselen». Ruoveden 
keskustaajaman kierroksen ja laivarannan 
jälkeen matka jatkui Tampereen suun-
taan Teiskon Viinitilalle. 

Teiskon Viinitila kertoi yrittäjyydestä 
perheessä. Rehellisistä luonnollisista tuot-
teista.  Iloisista ihmisistä. Kotoisasta tun-
nelmasta, jossa viihtyy. Kesällä varmasti 
vieläkin leppoisammin.

Päivä sisälsi paljon mielenkiintoista 
nähtävää. Juhani Viidan tapa kertoa asi-
oista ja historiasta avasi meille ennestään 
tutuista paikoista uusia, mielenkiintoi-
sia puolia. Kiitos hyvin suunnitellusta ja 

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n syyskokous pi-
dettiin hybridikokouksena 4. marraskuuta Kokous-
sali Marskissa Väinölänkadulla. Osa kokousedusta-
jista oli fyysisesti paikalla ja osa osallistui kokoukseen 
kotoa käsin näyttöpäätteensä ääreltä.

Kokouksen aluksi oli arvokas palkitseminen, k un 
piirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö luovutti Pir-
kanmaan Reserviupseeripiirin kultaisen ansiomi-
talin soljen kera Pentti Mattilalle (Hämeenkyrön 
Seudun Reserviupseerikerho ry) pitkäaikaisesta ja 
ansiokkaasta työstä vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen hyväksi.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asi-
at. Piirin puheenjohtajana jatkaa Mikko Hörkkö 
(Tampereen Reserviupseerit ry). Myöskään varapu-
heenjohtajistoon ei tullut muutoksia. Ensimmäise-
nä varapuheenjohtajana jatkaa Mikko Ritakallio 
(Kangasalan Reserviupseerikerho ry) ja toisena va-
rapuheenjohtajana Markku Kinnanen (Sastamalan 
Reserviupseerit ry).

Kokous päätti kutsua piirin kunniapuheenjohta-
jaksi Jari Lindellin (Kangasalan Reserviupseeriker-
ho ry), sekä kunniajäseniksi Hannu Kompan (Tam-
pereen Reserviupseerit ry), Jaakko Lampimäen 
(Sastamalan Reserviupseerit ry) ja Veikko Parkki-
sen (Tampereen Reserviupseerit ry).

  Mikko Hörkkö

toteutetusta retkestä. Kyllä syksy on oiva 
aika kiertää maakuntaa, kun reissu on 
hyvin suunniteltu ja opastajat asialleen 
omistautuneet. Kiitos, hyvin kotiin sel-
vinneinä voidaan olla toiveikkaita uudes-
ta reissusta.

Muistiin merkitsivät:
Päivi Nuora-Matikka, 
Lempäälän Reserviläiset Ry
Sirpa Kuronen 
Vesilahden Reserviläiset Ry
Sivi Aalto ja Marika Päällysaho 
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry
Kimmo Jokela ja Leena Jokela 
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Retkeläiset Matias kap pelilla, jonka perusajatuksena on monitoimitila, joka kutsuu kävijän hiljentymään, kuuntelemaan ja katse-
lemaan. Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan kappelin tunnelmasta. Kuva: Jussi Mäkitalo.

Aurinkoisena syyspäivänä 26. syyskuu-
ta Pirkanmaan Reserviläispiiri järjesti 
piirin jäsenyhdistysten jäsenille sekä 
puolisoille syysretken, joka oli opastettu 
ja ohjelmallinen Näsijärven kierros. Ret-
kelle osallistui kaikkiaan 35 matkalaista. 
Matkanjohtajana toimi Juhani Viita.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin syyskokous Tampereella

Kokouksessa Pentti Mattilalle luovutettiin Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kultainen ansiomitali soljen kera. Mitalin luo-
vutti piirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö. Kuva: Panu Bergius.
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Nokian Sotaveteraanit ry on juuri julkais-
sut kirjan, joka on kunnianosoitus nokialai-
sille sankarivainajille, sotainvalideille, sota-
veteraaneille ja kaikille heidän omaisilleen 
sekä kotirintamalla ahertaneille. Kirjaan 
on haastateltu vielä elossa olevia nokialaisia 
sotaveteraaneja, mutta kirjassa ääneen pää-
sevät myös edesmenneet, jotka kirjoittivat 
muistiin kokemuksiaan jo silloin, kun sotia 

ei ollut sopivaa ääneen muistella.
Lähes 300-sivuinen kirja kertoo aikalais-

kertomusten, henkilöhaastattelujen ja his-
toriatiedon avulla sotavuosien 1939–1945 
tapahtumista nokialaisesta näkökulmas-
ta. Lähtökohtana on ollut kerätä ja tallen-
taa tietoja nokialaisten sotateistä, kotirin-
tamatoiminnasta sekä sotateollisuudesta 
Nokialla.  Lisäksi kirjassa kerrotaan sodan 
jälkeisestä siirtolaisten ja rintamamiesten 
asuttamisesta sekä sotainvalidi- ja veteraa-
nitoiminnasta. 

Kirjan ovat toimittaneet FM, YTK Mar-
ko Honkaniemi ja YTM Päivi Kahila-Ki-
vistö ja kirjoittajia on ollut kaikkiaan kym-
menen.

Kirjan teksti etenee aikajärjestyksessä al-
kaen talvisodasta. Talvisodan alkuvaihtei-
ta muistelee muun muassa jo edesmennyt 
Timo Kahila näin ”Kansaa oli seuraamassa 
lähtöämme, ja sitä riitti tienvarsilla Tampe-
reelle saakka. Kukaan ei tiennyt, minne me-
nemme ja kuinka kauan viivymme. Kukaan 
ei varmasti uskonut, että olemme matkalla 
sotaan, eivätkä saattamaan tulleet omaiset 
aavistaneet, että monet lähtevät soturit ei-
vät koskaan palaisi.”

Sivumääräisesti laajin osuus käsittelee jat-
kosodan aikaa. Osiossa on useita veteraani-
en kertomuksia ja kerrotaan muun muassa, 
miten nokialainen Mannerheim-ristin rita-
rin Jorma Karhusen lentueen taito kehit-

Veteraanien perintö Nokialla

tyi ilmataistelujen antaman kokemuksen 
myötä. Koko jatkosodan aikana Brewster-
hävittäjien lähes 500 ilmavoitolla yllettiin 
eräänlaiseen maailmanennätykseen, jossa 
yhtä menetettyä konetta kohden pudotet-
tiin 32 viholliskonetta. 

Kotirintaman tapahtumista 
kerrotaan Nokian 
näkökulmasta
Sodan jälkeiseen aikaan liittyy asekätkentä, 
siirtolaisten asuttaminen ja maan jälleenra-
kentaminen. Tuomo Nenonen muistelee 
että ”Nokialle muutti jatkosodan lopulla 
ja sotien jälkeen noin 1200 karjalaista. Ra-
kensimme talkoilla ja autoimme toinen toi-
siamme, rintamamiehet ja karjalaiset”. 

Kirjassa kerrotaan laajasti Nokian sotave-
teraanien yhdistystoiminnan käynnistymi-
sestä ja Nokian Seudun Sotaveteraanit ry:n 
perustamisesta. Talvisodan jälkeen Noki-
alle oli perustettu rintamamiesten aseveli-
yhdistys. Se auttoi rahallisesti kaatuneitten 
omaisia, sotainvalideja ja rintamamiehiä. 
Jatkosodan jälkeen liittoutuneiden valvon-
takomissio vaati lopettamaan yhdistyksen. 
Vuonna 1959, kun talvisodan alkamisesta 
oli kulunut kaksikymmentä vuotta, joukko 
tykistöveteraaneja järjesti vähin äänin Sot-
kanvirtaan veteraanien tapaamisen. Paikalle 
tuli sata veteraania. Toiminta alkoi vilkas-

tua, ja Nokian Sotaveteraanit ry perustet-
tiin vuonna 1966. 

Jäsenmäärä kasvoi nopeasti, ja suurim-
millaan se oli lähes 700. Yhdessäolon rin-
nalla tärkeä toimintamuoto oli aseveljien 
auttaminen. Pidettiin talkoita: korjattiin 
rakennuksia, maalattiin taloja, vedettiin 
sähköjä, autettiin maa- ja puutarhatöissä. 
Vihta- ja kuusitalkoiden avulla yhdistys 
hankki varoja jäsenistönsä kuntoutus- ja 
muita avustuksia varten. Miesten rinnalle 
syntyi naisjaosto auttamaan tehtävissä. 

Enää sodassa olleita veteraaneja on yhdis-
tyksessä kolme miestä ja yhdeksän naista. 
Lisäksi rintamaveteraanitunnuksen omaa-
via on kuusi henkilöä. Kannattajajäseniä on 
lähes 150.

 ”Edessä on kunniakas veteraanien pe-
rinnetyö ja isänmaamme historian vaali-
minen”, toteaa Nokian Sotaveteraanit ry:n 
kunniapuheenjohtaja Ahto Rintala, joka 
perinnevastaava Jouko Viitasen kanssa 
teki aloitteen nyt julkaistun kirjan koko-
amisesta.

  Raimo Ojala

Kirjan hinta on 30 euroa ja se on 
tilattavissa Nokian Sotaveteraanit ry:stä.
Tilaukset: 
jorma.kuoppala@saunalahti.fi 

kirjallisuuttaa

Maria Huhta: 
Hitlerin jäljillä ja pohjolan menneisyydessä. 
Meri on Norjan kohtalonkysymys
Ainoana suomenkielisenä teoksena kir-
ja kuvaa Norjan miehityksen toisen 
maailmansodan aikana vuosina 1939–
1945. Harvinaisilla autenttisilla kuvil-
la elävöitetty kertomus alkaa pohjoisen 
Norjan kuvauksella. Siellä vuosikym-
meniä kestäneet jännittävät kalastus-
matkat vievät syrjäisille pikkuteille, 
joid en päätepisteestä Jäämeren rannal-
ta löytyvät sodan aikaiset varustukset: 
massiivisia bunkkereita, pitkiä juoksu-
hautoja, maihinnousuesteitä, tunturei-
hin louhittuja luolia, parakkien jään-
nöksiä, vanha panssarivaunu ja järeä 
kuorma-auto. Siitä alkaa matka Adolf 
Hitlerin suunnitelmiin, jotka johtavat 
hyökkäykseen maalta, mereltä ja ilmas-
ta. Sotavankien avulla Norjaan raken-
netaan myös tieverkosto, ja Norja on 
avainasemassa Hitlerin atomipommi-
suunnitelmissa. 

Miehitetyn maan kansalaiset: norja-
laiset, saamelaiset ja suomalaissyntyi-
set kveenit, joutuvat kokemaan terrori-
sointia ja rodunjalostusta, mutta pahin 
aika koittaa sodan loppuvaiheessa. Sil-
loin he joutuvat pakenemaan pommi-
tuksia jäisen talven kourissa. Moni ei 
selviä, ja alueen tuho on vielä perusteel-
lisempi kuin Suomen pohjoisosassa.   

  Kirjassa kuvataan myös meritaisteluja 
suurilla aluksilla, joista monet päätyvät 
Norjan rannikolle. Salaisuudet paljastu-
vat ja esillä on myös suomalaisten osuus 
pohjoisen taisteluissa. Selviää myös, 
mitä lopulta tapahtui Suomen Lappiin 
jääneille sotavarustuksille.

  Leena Niemi

Mäntän Seudun Reserviläiset ry muisti 8. joulukuuta aktiivista jäsentään Juhani Rikkosta.
Hän sai tunnustuksena työstään vapaaehtoisen maanpuolustustyön pronssisen ansiomi-
talin. Juhani on ollut aktiivinen paikallisessa sotaveteraanityössä. Hän on muun muassa 
kuljettanut alueen sotaveteraaneja erilaisiin tapahtumiin jo vuosikymmenien ajan. Lisäksi 
hän on toiminut kuusi vuotta ansiokkaasti sotaveteraanien puheenjohtajana Vilppulassa 
ja hallituksessakin lähes parikymmentä vuotta. Juhanin sydäntä lähellä on myös muu va-
paaehtoistoiminta ja hän on mukana myös Vilppulan Lions Cubin toiminnassa. 
Teksti ja kuva: Juha Happonen

kirjallisuutta
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MPK:n Tampereen koulutuspaikka jär-
jesti jälleen suositun Sotilaan perustaidot 
naisille -kurssin marraskuun viimeisenä 
viikonloppuna. Kurssi järjestettiin ko-
ronaepidemiaohjeita noudattaen Sata-
kunnan lennoston pururadan maastos-
sa. Kurssin vahvuus oli 37 kouluttajat 
ja huollon väki mukaan lukien. Kurssi-
laiset jaettiin heti kurssin alussa neljään 
ryhmään, ja jokaisesta ryhmästä vastasi 
oma kouluttaja. Kurssia johti ensimmäi-
sen kerran reservin alikersantti Laura 
Viskari. Hän kertoi suorittaneensa nais-
ten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen 
saapumiserässä 2/17 Panssariprikaatin 
sotilaspoliisikomppaniassa.

Kurssilaisten kokoontuessa lauantain 
aamuhämärissä lennoston portille, totesi 
MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Es-
kola tervehdyssanoissaan, että osallistu-
jat olivat hyvin onnekkaita, kun pääsivät 
kurssille mukaan. Kurssipaikat nimittäin 
täyttyivät ennätysajassa. Naisten innok-
kuus hakeutua näille kursseille kertookin 
naisten entisestään vahvistuneesta maan-
puolustustahdosta ja tätä kautta myös 
vahvasta motivaatiosta olla mukana isän-
maamme puolustuksessa. Suurelle osalle 
syy kurssille osallistumiseen olikin halu 
saada edes pieni tuntuma armeijan arjesta 
ennen palvelusta. Monet kurssille osallis-
tuneet astuvatkin palvelukseen jo saapu-
miserässä 1/21.

Raikkaassa ulkoilmassa nautitun tu-
kevan aamupalan jälkeen kurssinjohtaja 
Viskari opasti kurssilaiset kohti lennos-
ton varusvarastoa, jossa kuitattiin intin 
varusteet. Useimmat saivat myös ensi-
tuntumaa rynkyn käsittelystä saadessaan 
asevarastolta vastuulleen ”oman” aseen, 
jonka numero kirjoitettiin tarkasti muis-
tiin. Vaikka kurssilaiset eivät päässeet 
ampumaradalle ampumaoppiin eikä 

heille jaettu myöskään patruunoita tuli-
vat aseenkäsittelyn neljä kultaista sään-
töä kouluttajien opastamana silti hyvin 
tutuiksi ja ase muistettiin pitää aina nä-
köetäisyydellä korkeintaan kahden syök-
syn päässä.

Varusvarastolta saatua armeijan vaate-
tusta tutkittiin innokkaasti ja intin vaat-
teisiin pukeutuminen olikin odotettu 
uusi kokemus. Muun muassa kypärän-
suojuksen laittaminen paikoilleen vaati 
yllättäen vähän sormiveryttelyä. Marssi-
minen metsän siimekseen noin kahdek-
san kiloa painavan varusterepun kanssa, 
tetsariin pukeutuneena ja rynkky seläs-
sä tuntui monesta ensin vähän raskaal-
ta, mutta kouluttajilta sai hyviä neuvo-
ja myös siihen, miten olkapäille tulevaa 
painoa kannattaa tasapainottaa. 

Kurssiviikonloppu vietettiin pääsään-
töisesti maastossa lauantai-illan odo-
tettua Sotilaskotivierailua lukuun ot-
tamatta. Isoin operaatio oli neljän 
puolijoukkueteltan pystytys. Suurelle 
osalle se olikin ensikertainen elämys ku-
ten myös teltassa yöpyminen kipinävuo-
roineen ja polttopuiden pilkkomisineen. 
Muutaman asteen talvinen pakkassää oli 
kurssille varsin sopiva ja näin varustei-
den joukosta löytyneelle nallepuvullekin 
tuli käyttöä. 

Lauantaina pimeän jo laskeuduttua 
päästiin viimein rastitehtävien pariin. 
Ryhmissä harjoiteltiin taistelijan etene-
mismuotoja ja kranaatinheittoa. Lisäk-
si tutustuttiin telamiinaan ja kevyeen 
kertasinkoon. Kurssilaisille myös selvi-
si miksi Puolustusvoimien käyttöön jo 
1980-luvulla tullut kevyt kenttäpuhelin 
P78 on parempi, kuin uudemmat puhe-
limet. 

Kurssin palautteesta käy ilmi, että 
kurssi oli varsin onnistunut. Kotiin vie-

Naiset harjoittelivat sotilaan perustaitoja
misinä oli uusien maasto- ja sotilastaito-
jen sekä solmittujen ystävyyssuhteiden 
lisäksi varmasti myös uutta varmuutta 
tulevaa palvelusta silmällä pitäen. Lisäksi 
mukava viikonloppu luonnon keskellä, 

hyvässä seurassa mielenkiintoisten uu-
sien asioiden parissa antoi korona-ajasta 
selviämiseen tarvittavaa jaksamista. 

  Sirkka Ojala

Taistelijan etenemismuotoja ja aseen oikeaa käsittelyä päästiin harjoittelemaan kurssin aikana. Kouluttajat opastivat jokaista kurssilaista henkilökohtaisesti.

Puolijoukkueteltan pystytys on tiimityöskentelyä, johon kyllä harjaantuu, kun homman tekee useamman kerran.

” Opin paljon uutta ja leiri oli motivoiva. Ryhmämme 
toiminta ja ilmapiiri oli hyvä. Oli hyvä päästä käymään 
 keskusteluja samanhenkisten ihmisten kanssa ja sain 
 vastauksia moniin kysymyksiin, joita olen pohtinut.   
Hyvin rakennettu kokonaisuus, jossa perusasiat tulivat 
hyvin esiin.

” Osaa suhteuttaa omaa tämän -
hetkistä kuntoani intissä vaadittavaan 
kuntoon. Osaan siis paremmin 
valmistautua.
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Kurssinjohtaja Laura Viskari ja MPK Tampereen koulutuspaikan koulutuspäällikkö Matti Rouhiainen käyvät läpi kurssin ohjelmaa ja 
varusteiden jakoa.

Liikkuminen painavissa intin varusteissa vaatii hyvää kuntoa.

Armeija marssii vatsallaan ja niin myös MPK:n kurssilaiset. Ruoka maistui maastossa ja sitä myös kehuttiin maukkaaksi ja yllättävän 
monipuoliseksi eikä nälkä päässyt yllättämään.

” Hyvät kouluttajat ja hyvä pöhinä 
päällä koko kurssin ajan. Oli kiva 
päästä vähän testaileen.

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan Reservipiirien 

ilma-aseiden
mestaruuskilpailut 2021

Loppiaisena 6.1.2021 

I erä klo 10.00
II erä n. klo 11.30 (tarvittaessa)
III erä n. klo 13.00 (tarvittaessa)

Huom! 
Koelaukaukset 15 min ennen erien alkua.

Paikka: 
Nokian Portin ilma-aseradalla, 

Pirkkalaistie 3 Nokia

Lajit: 
ilmakivääri 40 ls ja ilmapistooli 40 ls

Sarjat: 
H ja D, H50 ja D50, H60, H70 ja H75 

mutta: sarjassa oltava vähintään kolme
kilpailijaa – muuten nuorempien sarjaan

Joukkueet: Yhdistyksittäin, ei sarjajakoa

Ilmoittautuminen: 
viimeistään 30.12.2020 mennessä

pekkaniemela@saunalahti.fi 
040 5220 760 - Pekka Niemelä

Osallistumismaksut: 
15 €/hlö, joukkue 15 €/kpl 

suoritetaan kilpailupaikalla.

Kilpailu on katsastuskilpailu 
ResUL:n mestaruuskilpailuihin.

Tervetuloa kilpailemaan Nokialle!
Pirkanmaan Reservipiirit ja

Nokian Seudun Ampujat

Koronan vaikutuksista tiedotetaan 
Ampumatoimikunnan osiossa 

pirkanviesti.fi  -sivustolla.

TULENTEKOPÄIVÄ
9.1.2021

Pirkanmaan Reservipiirien Maastotoimikunta järjestää
loppiaisviikonlopun aluksi Tulenteko-teemapäivän, 

Teiskon takametsissä.

Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja ja 
luonnosta saatavia sytykkeitä, sekä tietenkin tulentekoa 

pelkällä puukolla ja tulitikuilla.

Aloitetaan lauantaina kello 10.00
ja touhutaan ainakin päivän valoisa

aika perusleirityyppisesti. 

Omat eväät mukaan, tavalliseen tapaan
leirissä on tarjolla kuumaa vettä nuotiopaikalla.

Paikalla voi myös maastoyöpyä pe-la tai la-su, 
mikäli haluaa testailla omia varusteitaan 

ja/tai majoitteitaan. 

Kysy lisää Tensulta.

HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMINEN: 
viimeistään 5.1.2021 Tensulle.

Kysy tarkempi kokoontumispaikka: 
Tero "Tensu" Ahtee, tensu@iki.fi 



Arjen v iestivälineistä, järjestelmistä ja ratkaisuista on 
puhuttu jo muutaman vuoden ajan. Puolustusvoimat 
julkisti asian 2016, viestin reserviläisetkin ovat asian 
kanssa painiskelleet miltei siitä asti eri puolilla maa-
ta. Muutamia webinaareja aihepiiristä on ollut, ja lo-
kakuussa järjestettiin Parolannummella konkreettinen 
MPK:n kurssipäivä ”Arjen viestivälineet poikkeusolois-
sa”. Jatkoa seuraa ensi vuonna.

Periaate on, että tietokoneverkkoa käytetään niin pit-
kään kuin se on toiminnassa (web-sivut, web-sovelluk-
set ja mobiilisovellukset). Verkkosähköä hyödynnetään 

Arjen viestivälineiden MPK-kurssiavaus 

RES-TIKU päätelaitteessa, hyvin toimi.Ajan hengen mukaisesti oli varauduttu melkein kaikkeen.

PMR446 ”lähiradiot” ovat hyvä apu tukikohdassa ja leirissä.

myös mahdollisimman pitkään. Sitten kun nii-
tä ei ole, käytetään arjen välineitä ja ratkaisuja 
viestintään ja tilannekuvan ylläpitoon.

Kurssipäivässä oli neljä teemaa; arjen radio-
tekniikat (siviiliradiot eli ”kumipeukalokäyttö”, 
PTT), arjen infrastruktuurin yleiskuvaus, arjen 
käyttötapausten ryhmätyö, sekä yhden arjen joh-
tamisjärjestelmän esittely (Tuomo Muuttoranta: 
RES-TIKU).

  Tero Ahtee

RES-TIKU esiteltiin ja käyttöä kokeiltiin.

Vasemmalla ”vanha” LA/PR-27, VHF68 ja PMR446. 
Kaikille löytyy käyttöä jos tietokoneverkko ei toimi 
eikä sähköä ole.

Isomman porukan viiden watin ajoneuvokonesalkku 
täyttää 10 kilometrin kantamatarpeet 10 asemalle 
(tai varakoneiden kanssa 5 asemalle).

Virtain Reserviläiset ry ja Virtain Reser-
viupseerikerho ry pitivät syyskokouksen-
sa yhteistilaisuutena Virtain seurakun-
tatalolla lokakuun lopulla. Tapahtuman 
aluksi kaupunginjohtaja Juha Viitasaari 
alusti kaupungin varautumisvalmiudesta 
kriisitilanteissa ja muista ajankohtaisista 
asioista. Viitasaari totesi, että hän ei ole 
yleensä esiintymisissään maininnut ko-
ronapandemiaa, mutta kun kuulijakunta 
koostuu reserviläisistä, niin koronasta ja 
varautumisesta kannattaa puhua. Viime 
aikoina etenkin arvot ovat korostuneet ja 
Virroilla se tarkoittaa mm. väljää asumis-
ta ja turvallisuutta, painotti Viitasaari. 
Samoin etätyön on todettu lisääntyneen. 
Kaupunginjohtaja  sai vastattavakseen lu-
kuisia kysymyksiä kaupungin rooliin liit-
tyen, mutta lisäksi sivuttiin mukavasti 
julkisuutta saanutta Hyvinvointipuistoa 
ja muun muassa veroäyriä. 

Alustuksen jälkeen yhdistykset hyväk-
syivät yhteiset hankkeensa loppuvuodelle 
ja vuodelle 2021. Ekoaseammunnat ovat 
alkaneet ja ampumaan pääsee joka kuu-

kauden ensimmäinen ja viimeinen kes-
kiviikko liikuntahallilla. Päätettiin myös 
jouluaaton kunniavartioiden järjestämi-
sestä Virtain ja Killinkosken sankarihau-
doilla. Todettiin, että viime vuonna var-
tijoina oli ilahduttavasti väkeä samasta 
perhepiiristä ja kaveri- tai työporukasta. 
Vanajalammen Majan osalta vahvistet-
tiin toiminta- ja taloussuunnitelma tule-
valle toimintavuodelle. Kuluneena kesänä 
vuokralaisia olikin varsin paljon. Reservi-
läisliitto ja Reserviupseeriliitto ovat käyn-
nistäneet lukioille suunnatun Turpotie-
täjä -kilpailun, jota tullaan jatkamaan 
vuosittain. Paikallisyhdistykset toivovat, 
että myös Virtain lukiolaiset osallistuisi-
vat jatkossa kisaan. 

Tämän jälkeen yhdistykset pitivät 
omat vuosikokouksensa, joissa hyväksyt-
tiin tulevan vuoden toiminta- ja talous-
suunnitelmat. Virtain Reserviupseeri-
kerho ry:n puheenjohtajana jatkaa Anssi 
Luodes ja Virtain Reserviläisten nuijan 
varressa Kari Yläjärvi. Kokoustapah-
tuman lopuksi Juhani Muuriaisniemi 

kutsuttiin Virtain Reserviläisten kunnia-
jäseneksi. Muuriaisniemi on toiminut 
Virroilla erittäin aktiivisesti reserviläis-
toiminnassa peräti neljällä vuosikymme-
nellä, mm. yhdistyksen puheenjohtaja-
na, hallituksen jäsenenä ja Pirkanmaan 
Reserviläispiiri ry:n hallituksen jäsene-
nä. Lisäksi hän on edelleen varsin ak-

tiivinen toimija erilaisissa talkoissa ja 
ammunnoissa. Kiitospuheessaan Muuri-
aisniemi nosti huomionosoituksen erit-
täin suureen arvoon, koska valinnan on 
tehnyt oma yhdistys. Yhdistyksen muut 
kunniajäsenet ovat Paavo Mikkola ja 
Antti Lehmus.

  Jussi Mäkitalo

Virtain reserviläisjärjestöt koolla – 
Muuriaisniemestä kunniajäsen

Oikealla Virtain Reserviläiset ry:n kunniajäseneksi kutsuttu Juhani Muuriaisniemi, yhdis-
tyksen puheenjohtaja Kari Yläjärvi, kaupunginjohtaja Juha Viitasaari ja Virtain Reserviup-
seerikerhon puheenjohtaja Anssi Luodes.
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PMT ry:n Neuvottelukunnan ampu-
makilpailu järjestettiin Pirkanmaan 
aluetoimiston kutsusta 15. lokakuuta 
Satakunnan lennoston ampumaradalla 
Pirkkalassa. Tilaisuus aloitettiin perin-
teisesti Soden munkkikahveilla, jotka 
ampujille tarjoiltiin aivan ensi visii-
tillään olleesta Pirkkalan Sotilaskodin 
hienosta Onni sotilaskotiautosta.

Tervetulosanat lausui Pirkanmaan 
aluetoimiston puolesta everstiluutnant-
ti Veli Rajala. Hän toi tilaisuuteen 
myös aluetoimiston päällikön eversti-
luutnantti Matti Heinisen terveiset. 
Rajala kertoi aluetoimiston ja puolus-
tusvoimien ajankohtaisista asioista. 
Hän toi esiin muun muassa miten Puo-
lustusvoimat on onnistuneesti torjunut 
koronatartuntoja varuskunnissa. Rajala 
kertoi, että koronaepidemiasta huoli-
matta myös syksyn kutsuntatilaisuudet 
on voitu järjestää ajallaan tosin isom-
milla paikkakunnilla eritysjärjestelyi-
tä käyttäen. Rajala totesi lopuksi, että 

Pirkanmaan aluetoimiston henkilöstöl-
lä on vuoden lopulla edessään muutto 
uusiin toimitiloihin koska Hippostalon 
kiinteistön sopimus päättyy, kun talo 
puretaan. Aluetoimisto löytyykin tam-
mikuun alussa Hervannasta.

Kilpailun johtajana toimi alueupsee-
ri, kapteeni Jarkko Ketola. Hän kertoi 
aloittaneensa työnsä Pirkanmaan alue-
toimistossa huhtikuun alussa vuonna 
2018. Aluetoimiston alueupseerin teh-
tävät siirtyivät hänelle tämän vuoden 
alussa.

Ammunnan voitti 91 pisteellä Arto 
Teittinen. Toiseksi parhaat 90 pistet-
tä ampui Seppo Laalahti ja kilpailussa 
kolmanneksi sijoittunut Antti Mänty-
lä ampui 87 pistettä. Muistoksi hyväs-
tä kilpailusta kolme parasta palkittiin 
Puolustusvoimien komeilla plaketeilla.

Kapteeni Ketola toi esiin kilpailun 
tuloksia silmäiltyään, että kilpailun 
taso oli todella kova. Ketolan mukaan 
tämä luokin uskoa reserviin.  Hän myös 

kiitti kilpailijoita turvallisista ammun-
noista ja aikataulussa pysymisestä. Lo-
puksi PMT ry:n oltermanni Veli-Matti 
Kohtamäki esitti kiitokset Pirkanmaan 

aluetoimistolle ja Satakunnan lennos-
tolle kilpailun järjestämisestä. 

  Sirkka Ojala

Kovatasoinen PMT ry:n ampumakilpailu

Everstiluutnantti Veli Rajala toi Pirkanmaan aluetoimiston terveiset tilai-
suuteen. Kuva: Sirkka Ojala.

Hyviä ohjeita muun muassa tähtäinten siirtämiseen saatiin ammunnan johtajana toimineelta kapteeni Jarkko Ketolalta. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkkalan Sotilaskodin uusi ylpeys sotilaskotiauto Onni toi makeat kahvit ampumaradalle. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Kolmen kohdistuslaukauskierroksen (3+3+4) sekä useiden tähtäinten siirtojen jälkeen päästiin 10 lauka-
uksen kilpakierrokselle. Kuva: Raimo Ojala.
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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

Tiesitkö 
että?

Vastaukset
(Kysymykset 

sivulla 9)

1. Sotatieteiden 
kandidaatti

2. Kansanedustaja 
Ilkka Kanerva (kok.)

3. Nammo Lapua Oy:ltä 

4. Tietokirjailija 
Kari Kallonen

5. 18 vuotta 

6.  Imatralla

7. 14

Tutustu uudistettuun 

pirkanviesti.fi  
-verkkosivustoon  

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen 
neuvottelukunta ja tukirengas on saa-
nut uuden jäsenyrityksen. Havunen 
Consulting on tamperelainen kon-
sulttitalo, joka tarjoaa yritysneuvon-
nan ja taloushallinnon palveluita sekä 
kieli- ja viestintäpalvelut eri alojen 
yrityksille toimialariippumattomasti. 
Yritys tarjoaa esimerkiksi sopimus-, 
vero- ja viestintäneuvontaa sekä kir-
janpidon ja sisällöntuotannon palve-

luita. Suosittuja ovat myös mainittui-
hin palveluihin liittyvät koulutukset 
niin etä nä kuin paikan päällä. 

- Palvelutarjontamme on mielestä-
ni varsin kattava ja palvelemme sekä 
uusia että jo kokeneempiakin, kas-
vunhaluisia yrityksiä. Teimme lähiai-
koina myös kumppanuussopimuksia 
kääntäjien kanssa, mikä mahdollistaa 
esimerkiksi meiltä tilattujen sopimus-
tekstien kääntämisen monelle eri kie-

Tervetuloa uusi jäsenyritys
Operatiivinen johtaja Jani Havunen pitää 
tärkeänä myös vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tukemista.

lelle, operatiivinen johtaja Jani Havu-
nen kommentoi.

Havunen pitää tärkeänä vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen tukemista, ja 
lisäksi jäsenyys mahdollistaa verkos-
toitumisen samanhenkisten jäsenten 
kanssa. Olemme valmiita palvelemaan 
myös tukirenkaan muita jäsenyrityk-
siä.

  Riina Aamuvuori



• 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 

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530

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

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A   33200  Tampere

www.arkkitehtihuone.fi

ERIKOISINFRA OY



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!

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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HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Invea Oy

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010

Kiitämme 
tukijoitamme!
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KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Tilintarkastustusyhteisö

www.tuulilasimyyn  .fi 



Kiitämme tuestanne!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Nuorten upseerien perinteinen 
pistoolipäivä järjestettiin 28. 
syyskuuta Satakunnan lennos-
ton pistooliradalla. Paikalla oli 
kaksikymmentä nuorta upsee-
ria harjoittelemassa ammuntaa 
erilaisilla 9 mm pistooleilla. 
Ampumakalustona oli Glock, 
CZ ja H&K pistooleita. Näi-
den lisäksi paikalla oli myös 
sota-aikaista kalustoa tutus-
tuttavaksi. Nuorisotoimikunta 
oli varannut joviaalisti patruu-
noita osallistujille ja jokainen 
pääsikin ampumaan 50–150 
laukausta riippuen omasta in-
nokkuudesta sekä aktiivisuu-
desta. Samoilla vauhdeilla jär-
jestettiin myös Messukylän 
Reserviupseerien pistoolipäivä 

nuorisotoimikunnan tapahtu-
man yhteydessä. Hyvästä pa-
lautteesta päätellen nuorten 
pistoolitapahtumalle on edel-
leen kysyntää. Upseerit jatka-
vatkin taas pistooliammuntaa 
ensi vuonna, toistaiseksi vain 
hevoset puuttuvat.

Mikäli nuorten upseerien ta-
pahtumat kiinnostavat sinua 
enemmän, niin käy ihmeessä 
tutustumassa niihin lisää piirien 
nettisivujen kautta osoitteessa: 
www.pirkanviesti.fi   Piirit  
Reserviupseeripiiri  
RUP nuorisotoimikunta. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

  Antti Laalahti

Nuorten upseerien 
pistoolipäivä

Kun ensimmäiset ampuivat, niin odottajat täyttivät lippaita valmiiksi. Tuntemattomasta sotilaasta opittu tek-
niikka. Kuva: Natasha Hjelm.

Pirkan Viesti 4  2020
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Jäsenryntäys 
Reserviläispiirin 
yhdistyksiin

Ilahduttavan paljon on saatu uu-
sia jäseniä piirimme yhdistyksiin 
kuluvana vuonna. Uusia jäseniä 
on liittynyt runsaat 10 prosent-
tia enemmän kuin viime vuon-
na. Tervetuloa joukkoomme! Yh-
distysten välinen, vuoden 2020 
jäsenhankintakilpailu on lop-
pusuoralla. Vammala näyttäisi 
olevan voittamassa suurten, yli 
100 jäsenen yhdistysten sarjan. 
Orivesi, Virrat ja Ikaalinen ratko-
vat seuraavat ”mitalisijat”. Pien-
ten yhdistysten sarjassa Mänttä ja 
Tampereen Sedun Reserviläisnai-
set kamppailevat ykköstilasta.

Tästä on hyvä jatkaa uuteen vuo-
teen. Muistathan, että jo yhden-
kin jäsenen hankinnasta saa jä-
senhankintapalkkion. Eli kysy 
toimintaan mukaan kaveria, 
anoppia tai muuta aktiivista hen-
kilöä.
 

  Jussi Mäkitalo  

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 3.12.2020 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 290 302 335 313 286 283 257 245 234 5
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 173 177 163 150 148 152 149 153 15
JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 82 86 84 79 76 74 73 69 1
KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 212 220 216 210 207 219 217 208 12
KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 9 9 8 7 8 7 8 0
LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 342 344 352 359 350 358 350 334 6
LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 151 142 143 137 138 148 148 139 7
LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 63 63 61 57 51 52 50 49 3
MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 128 127 131 128 123 122 123 8
MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 114 105 98 98 88 83 76 73 73 7
NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 180 167 167 150 163 167 164 161 9
ORIVEDEN RESERVILÄISET RY 133 127 115 113 117 113 120 108 114 16
PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 92 87 163 190 216 191 164 157 144 5
PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 109 123 119 107 131 174 160 148 14
POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 54 52 52 61 73 64 66 70 65 3
PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 36 61 65 62 62 53 53 62 62 6
RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 110 109 128 122 116 106 107 100 2
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1210 1231 1243 1203 1228 1250 1263 1251 126
TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 114 110 97 98 92 96 103 93 94 12
VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 145 155 166 167 183 210 248 273 35
VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 69 70 70 71 72 67 66 61 2
VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 56 50 43 38 29 30 30 27 0
VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 75 75 76 81 89 112 118 123 12
YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 138 152 172 189 201 203 193 192 186 13
ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 102 122 124 115 111 106 99 96 3

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHT. 3893 4205 4368 4415 4320 4313 4388 4371 4295 322
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Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunta järjes-
ti koronaepidemian huomioiden TUR-
PO 2020 -tietokilpailun Tampereella 
18. marraskuuta Sammon keskuslukion 
tiloissa. Kilpailu järjestettiin 14. kerran, 
ja se oli jo viidettä kertaa Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssi-
tapahtuma. Kilpailun suojelijana toimi 
vanhaan tuttuun tapaan Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkö. Nyt toisen ker-
ran paikalla oli suojelijan ominaisuudes-
sa everstiluutnantti Matti Heininen. 
Kilpailun ylituomaroinnin suoritti jä-
mäkkään, mutta tasapuoliseen tapaansa 
Tampereen kaupungin lukiokoulutuk-
sen johtaja Jorma Suonio.  Kilpailun 
pistelaskenta oli jälleen MPK:n Hämeen 
piiripäällikkö Matti Eskolan osaavissa 
käsissä.

Tänä vuonna toimikunnan jäsenten 
laatimat kilpailukysymykset käsittelivät 
seuraavia aihealueita: toisen maailman-
sodan merkittävät tapahtumat vuonna 
1945, kotirintama vuosina 1939–1945, 
Suomi sodasta rauhaan vuodesta 1944 
vuoteen 1955, YK:n 75 vuotta ja Suomi 
YK:n rauhanturvaajana, Suomen nykyi-
nen turvallisuuspolitiikka sekä ajankoh-
taiset maailman turvallisuuteen vaikutta-
vat tapahtumat.

Poikkeustilanteesta huolimatta Sam-
mon keskuslukioon saapui innokkai-
ta kilpailijoita kaikkiaan kolmestatoista 
Pirkanmaan alueen lukiosta. Pisimmän 
kilpailumatkan tekivät tällä kertaa Päl-
käneen lukion oppilaat. Sammon kes-
kuslukion auditorio tarjosi hyvät ja väljät 
puitteet kilpailulle ja kasvosuojaimia käy-
tettiin kiitettävästi. Lukion henkilökunta 
oli myös panostanut kilpailuun. Audito-
rioon oli merkitty valmiiksi kunkin jouk-
kueen istumapaikat ja kaikki kilpailijat 
sekä kilpailun toimitsijat saivat lounaaksi 

muun muassa maukasta lihasoppaa, ja vä-
liajalla odottivat muhkeat ruisleivät kah-
vin kera.

Kilpailutapahtuman avasi toimikun-
nan puheenjohtaja, eversti Leo Ukko-
nen. Ukkonen toi puheenvuorossaan 
esiin myös sen, että TURPO-tietokil-
pailu on ollut innoittajana tänä syksy-
nä ensimmäisen kerran järjestetylle, val-
takunnalliselle Turpotietäjä-kilpailulle, 
joka on valtakunnallinen Abitti-koejär-
jestelmässä toteutettava yksilökilpailu. 
Kävikin ilmi, että aika moni kilpailijoista 
oli osallistunut myös Turpotietäjään ja 
odotteli sen tuloksia mielenkiinnolla. 

Selkeän voiton vei myös tänä vuonna 
Tampereen klassillinen lukio, jonka jouk-
kue sai kilpailussa 19,5 pistettä. Vuoden 
2019 voittonsa uusineessa joukkueessa 
kilpailivat tällä kertaa Jere Tuononen, 
Ville Viikki ja Niko Palttala. Toisek-

si sijoittunut Lempäälän lukion joukkue 
pisti kuitenkin loppuun asti kampoihin 
saaden 16 pistettä. Kalevan lukio kiri hy-
väksi kolmoseksi 15 pisteellä ja neljännen 
sijan jakoivat 14 pisteellä Kangasalan lu-
kio ja Ylöjärven lukio.

Kilpailun voittajajoukkueen jäsenet 
kommentoivat kilpailua onnistuneeksi 
ja sujuvasti toteutetuksi. He pitävät kil-
pailun suuntaamista lukiolaisille tärkeä-
nä, sillä turvallisuuspoliittista osaamista 
tullaan tarvitsemaan jatkossakin. Heidän 
mukaansa tässä hetkessä kilpailu lisää ym-
märrystä maanpuolustusta ja perinnetyö-
tä kohtaan, mikä on omiaan lisäämään 
maanpuolustustahtoa. Tämä on erityisen 
tärkeää nuorten keskuudessa. 

Joukkueen kapteeni Jere Tuononen to-
tesi, että tilaisuus tuo näkyväksi nuoril-
le maanpuolustusjärjestöjen toiminnan. 
Muuten lukiolaiselle kaukaiselta vaikut-
tavat tahot tulevatkin lähelle ja lukiolai-
senkin lähestyttäviksi. Kilpailussa oppii 
uutta ja vahvistaa aikaisempaa osaamista, 
joten se tukee oppimisen tavoitteita. 
Tällä joukkueella oli mukava tulla jälleen 
kisailemaan yhdessä muiden lukioiden 
kanssa.

MPK:n keräämästä kurssipalautteesta 
käy ilmi, että kilpailun ilmapiiriä pidettiin 
mukavana, kysymyksiä mielenkiintoisina 
ja palkintoja hyvinä. Myös tarjoilut saa-
vat kehuja. Kilpailua myös kommentoi-
tiin loistavana kokonaisuutena. Pieniä 
puutteitakin kilpailijoiden mielestä toki 
löytyi, mutta niitä pyritään jälleen korjaa-
maan uuden kilpailun myötä.

Risto Ryti -mitali palasi Clasuun
Risto Ryti -seuran viime vuonna kilpai-
lun kiertopalkinnoksi lahjoittama Ris-
to Ryti -mitali palasi voittajien muka-
na takaisin Clasuun. Mitali on koulun 
henkilökunnan ja oppilaiden ihailtavana 
vuoden 2021 marraskuuhun asti, jo l-
loin TURPO-tietokilpailu järjestetään 
jälleen. Kilpailun kolme parasta joukku-
etta saivat myös arvokkaat puolustusvoi-
mien plaketit. Voittajajoukkue sai lisäksi 
käteensä marsalkka Mannerheim -on-
nittelukortein varustetut rahapalkinto-
kuoret.

Koronaepidemian niin salliessa, on ensi 
vuoden toukokuussa tarkoitus järjestää 
kilpailuun osallistuneille ja heidän opet-
tajilleen perinteinen varuskuntavierailu. 

  Sirkka Ojala

Henkisen maanpuolustuksen toimikun-
ta kiittää erityisesti Sammon keskusluki-
on rehtoria Tuija Ylöniemeä sekä koulun 
avuliasta henkilökuntaa vieraanvaraisuu-
desta ja onnistuneista järjestelyistä.  

TURPO 2020 -tietokilpailu 
korona-ajan hengessä

Kilpailun ryhmäkuva otettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti, jotta korona-ajan etäisyydet voitiin huomioida paremmin. Kuva: Sirkka Ojala.

Kilpailun avaus, jossa kilpailun suojelija sekä toimitsijat esittäytyivät kilpailijoille. Vasem-
malta toimikunnan jäsen Mikko Hörkkö, kilpailun suojelija everstiluutnantti Matti Heini-
nen, MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola, toimikunnan puheenjohtaja Leo Ukkonen, 
kilpailun ylituomari Jorma Suonio sekä kilpailua isännöineen lukion rehtori Tuija Ylöniemi. 
Kuva: Raimo Ojala.

Kilpailukysymysten korjaamisesta vastasi-
vat toimikunnan jäsenet sekä kaksi Reser-
viläispiirin jäsentä. Eversti Leo Ukkonen 
tarkastamassa Tiina Kokkolan kanssa ky-
symystä numero 2a, joka käsitteli YYA-so-
pimusta. Kuva: Sirkka Ojala.

  Tampereen klassillisen 
lukion voittajajoukkuees-
sa kilpailivat Niko Paltta-
la, Jere Tuononen ja Ville 
Viikki. Kuva: Raimo Ojala.


