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Edunvalvontaa ja muita sattumuksia

Pirkanmaa torjuu 
korona-apatiaa reserviläisurheilulla

Yksi piirimme sääntöjen mukainen teh-
tävä on vaikuttaa yleisten maanpuolus-
tusedellytysten parantamiseen piirin 
toiminta-alueella. Tätä edunvalvonta-
tehtävää piirihallituksemme pohti hel-
mikuun kokouksessaan, kun tietoon 
oli tullut Sisä-Suomen poliisilaitoksen 
suunnitelma siitä, että jatkossa asetar-
kastuksia suoritettaisiin vain Tampereen 
ja Valkeakosken poliisiasemilla.

Tosiasiahan on se, että paikallisilla po-
liisiasemilla suoritetut asetarkastukset 
hoituvat helposti esimerkiksi ruokatun-
nin yhteydessä. Palvelu on hyvää ja ihmi-
set tuntevat toisensa. Mikäli tarkastusta 
varten lähdetään asioimaan Tampereel-
le esimerkiksi Mänttä-Vilppulasta, niin 
se edellyttää oman auton käyttöä ja jo 
edestakainen matka vie kolme tuntia 
ja asiointireissu venyy siten helposti yli 
puolen työpäivän mittaiseksi. Tämä ei 
ole monellekaan palkansaajalle mahdol-
lista, se lisää kustannuksia ja asettaa si-
ten ammunnan harrastajat eriarvoiseen 
asemaan julkisten palvelujen osalta. Vas-

taava tilanne on myös esimerkiksi Parka-
non, Ikaalisten, Ruoveden ja Sastamalan 
harrastajien kohdalla. 

Pirkanmaan Reserviläispiirin teki esi-
tyksen siitä, että viranomaistoiminnas-
sa huomioidaan edelleen paikallisuus 
ja että alueemme poliisiasemat voisivat 
jatkossakin palvella ammunnan harras-
tajia omalla paikkakunnallaan, entiseen 
ja hyväksi koettuun tapaan. Esitys lähti 
Sisä-Suomen poliisilaitokselle pian ko-
kouksen jälkeen. Toivotaan, että päätös 
koituu meidän ja muiden ammunnan 
harrastajien hyödyksi. 

Pirkanmaalla ammuttiin muuten re-
serviläispiirin eri tapahtumien yhteydes-
sä viime vuonna yli 150 000 laukausta 
ja Reserviläisliiton kaikissa yhdistyksissä 
yli kaksi miljoonaa laukausta. 

Mukavaa kuultava kantautui liiton 
taholta, kun Orivesi voitti koko liiton 
jäsenhankintakilpailun keskisuurten 
yhdistysten sarjassa. Onneksi olkoon! 
Piirimme kilpailun voitti Vammala ja 
Orivesi, Virrat sekä Ikaalinen olivat seu-

raavina. Pienten yhdistysten sarjan (alle 
100 jäsentä) voitti Tampereen Seudun 
Reserviläisnaiset ja Mäntän Reserviläiset 
sijoittautuivat toiseksi. 

Piirin kevätkokous siirrettiin pidettä-
väksi myöhemmin ilmoitettuna ajan-
kohtana. Mikäli kokoontumisrajoi-
tuksiin tulee muutoksia, niin kokous 
pidettäneen kuitenkin ennen kesää. 
Piirin taloustilanne säilyi hyvänä, joten 
puitteet toiminnalle ovat hyvät. 

Kuluvan vuoden tapahtumia voi tar-
kastella liiton uudistetulla nettisivulla 
olevasta toimintakalenterista. Toivon jo-
kaisen yhdistyksen syöttävän kaikki tu-
levat tapahtumansa sinne, jolloin myös 
satunnainen katsoja näkee, kuinka ak-
tiivista yhdistyksen toiminta on ja mah-
dollisesti innostuu jopa tulemaan mu-
kaan toimintaan. 

Palkitsemisen ja kannustuksen peri-
aatetta tulee myös jatkaa yhdistyksissä. 
Lippujuhlapäivälle 4.6.2021   tehtävät 
esitykset ehtivät vielä aluetoimistoon 
noin kuukauden ajan ja piirin sekä lii-

Vuosi on päässyt hyvään alkuun viime 
vuoden haasteellisuudesta huolimat-
ta. Kaikessa tulevan toiminnan suun-
nittelussa voi silti aistia varautumisen 
mahdollisiin suuriinkin muutoksiin ja 
jopa tapahtumien peruutuksiin. Ilolla 
voi kuitenkin todeta, että tapahtumien 
suunnittelussa on nopeasti innovoitu 
turvallisia toimintatapoja riskien mini-
moimiseksi.

Vuodelta 2020 siirtyivät kuluvalle vuo-
delle RUK:n 100-vuotisjuhlallisuudet, 
jotka pidetään 12.6.2021 Haminassa. 
Tämän lisäksi kuluvana vuonna juhlis-
tetaan Reserviupseeriliiton 90-vuotista 
taivalta. Järjestäytynyt reserviupseeritoi-
minta alkoi Suomessa 3.12.1925, jolloin 
Helsingissä perustettiin valtakunnalli-
nen Reserviupseerikerho. Toiminnan 
laajennuttua koko maahan perustettiin 
Reserviupseeriliitto Katajanokan Kasi-
nolla 17.5.1931. Tuolloin järjestäyty-
nyttä reserviupseeritoimintaa oli jo 15 
eri paikkakunnalla. Liiton juhlavuoden 
tunnuslauseena on ”Johtajuutta kai-

kissa oloissa”. Siihen sisältyy ajatus re-
serviupseereista vastuunkantajina niin 
siviili- kuin sotilastehtävissä. RUL:n 
juhlavuoden kohokohtiin kuuluu mm. 
syyskuussa Haminassa järjestettävä RUL 
90 -marssitapahtuma, jossa on mahdol-
lisuus päästä muistelemaan omia kurssi-
aikoja Kirkkojärven marssin maisemissa. 
Nostan tässä esiin myös Pirkanmaalla 
lokakuun alussa Kokonaisturvallisuus-
messujen yhteydessä järjestettävät Re-
serviupseeripäivät. Juhlavuoden tapah-
tumat onkin hyvä merkitä jo nyt omaan 
kalenteriin.

Maaliskuussa Pirkanmaalla järjeste-
tään Pirkka-jotos 2021, joka on Re-
serviläisurheiluliiton valtakunnallinen 
talvijotos. Tämä tapahtuma toteute-
taan MPK:n kurssina, ja järjestelyistä 
vastaavat yhteistyössä Tampereen Kor-
keakoulujen Reserviupseerit ry sekä 
Pirkanmaan Reserviupseeri- ja Reser-
viläispiirit. Alun perin viime vuodeksi 
suunniteltu jotos peruttiin sovittua ta-
pahtumaviikonloppua edeltävällä vii-

kolla. Tehty valmistelutyö ei kuiten-
kaan mennyt hukkaan, sillä lopulta 
päätettiinkin Pirkka-jotoksesta koko-
naan luopumisen sijasta vain siirtää 
koko tapahtuma vuodella eteenpäin. 
Nyt voi jälkiviisaasti todeta, että tänä 
vuonna talvijotoksella todella tarvitta-
neen suksia maastossa etenemiseen sii-
nä missä ne vuosi sitten olisivat olleet 
lähinnä hidaste. 

Toinen merkittävä kuntotapahtuma 
on 17. heinäkuuta Tampereella järjestet-
tävä Kesäyön marssi. Alustavina marssi-
matkoina ovat perinteiset 12 km, 25 km 
sekä pitkä 42 km, joten jokaisen kunto-
tasolle löytyy sopivan haastava marssi-
matka. Reitin on suunniteltu kulkevan 
Pyynikin, Pispalan ja Hyhkyn alueel-
la Pyhäjärven rantamaisemissa. Nyt siis 
kaikki joukolla mukaan kesäiseen lii-
kuntatapahtumaan!

Kaikille jäsenille on postin mukana 
tullut vuoden 2021 jäsenmaksulasku. 
Jäsenmaksun yhteydessä on syytä huo-
mioida ainakin ampumatoimintaa har-

rastavien, että vanha reserviläisen am-
pumaturva on päättynyt tammikuun 
lopussa. Uutta ampumaturvaa on tarjol-
la niin sanotulla RUL Plus -jäsenyydel-
lä, jonka saa maksamalla 25 € laskuun 
kirjatun jäsenmaksun lisäksi. RUL Plus 
-jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuu-
vakuutuksen ja  mahdollistaa osallistu-
misen niihin RUL:n, Reserviläisliiton 
ja Reserviläisurheilulliton kilpailuihin ja 
tapahtumiin, joissa ammunta on keskei-
sessä roolissa.

Hyvää kevättä ja aurinkoisia hiihto-
kelejä kaikille!

  Mikko Hörkkö 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

www.pirkanviesti.fi  

aineistoposti: 
pirkanviesti@gmail.com

ton mitaleja kannattaa myös hakea ak-
tiivisille ja kunnostautuneille toimi-
joille. Näihin liittyvää ohjeistusta saa 
piiritoimistolta tai vaikkapa allekirjoit-
taneelta. 

Koetetaan pitää myös kenttäkelpoisuus 
mielessä, sillä parhaat talvikelit lienevät 
vielä edessä ja odottavat aktiiveja ulkoili-
joita jäälle, laduille ja laavulle makkaran-
paistoon. Miten olisi yhdistyksen oma ul-
koilupäivä joku sunnuntai?

  Jussi Mäkitalo 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
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Pirkan Viesti 1  2021

Sirkka Ojala
päätoimittaja

Pirkan Viesti-lehti
sirkka.ojala@gmail.com

Maanpuolustusjärjestöjen juhlavuosi 
näkyy myös somekanavilla

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

ylikersantti 
Kyösti Lampinen 
täytti 3.2.2021 80 vuotta

Pirkan Viesti 
onnittelee lämpimästi 

merkkipäivän johdosta!

ylikersantti 
Kyösti Lampinen 
täytti 3.2.2021 80 vuotta

Pirkan Viesti 
onnittelee lämpimästi 

merkkipäivän johdosta!

Talvisodan päättymisen muistopäivän 
KIRKKOILTA 13.3.2021 ON PERUTTU

koronapandemian vuoksi vuoden 2021 osalta.

SEPPELEENLASKU 13.3.2021 KLO 11.00 
KALEVANKANKAAN SANKARIRISTILLÄ.

Kangasalla 
kuntavaaliehdokkaina

aluepäällikkö, 
kapt res Timo Keskinen

kasvatustieteen maisteri,
ltn res Ville Keskinen

Mainoksen maksu: ehdokas

Elämme jo toista vuotta koronakriisin keskellä. On-
neksi luonto antaa voimia jaksamiseen. Upeat au-
ringossa kimaltavat hanget suorastaan kutsuvat liik-
kumaan, ja aamuisin kotipihassa kuuluu jo kevättä 
enteilevä titityy. 

Tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan viettävät 
muun muassa Sotilaskotiliitto, Lotta Svärd -järjestö 
ja Kadettikunta. Sotilaskotitoiminta aloitettiin Suo-
messa vuonna 1918 ja se saapui jääkäreiden mukana 
Saksasta. Jääkäreiltä on perua myös sotilaskotisisar-
ten työasujen vihreä väri. Liitto perustettiin vuon-
na 1921 sotilaskotiyhdistysten kattojärjestöksi. Täl-
lä hetkellä Sotilaskotiliitossa on 36 yhdistystä, joissa 
toimii yhteensä 4791 aktiivista jäsentä. Ympäri maa-
ta palvelevia Sotilaskoteja on kaikkiaan 29.  Sotilas-
kotitoiminnan avainsana on iloisuus. Nyt löydät vih-
reiden sisarten positiivisia päivityksiä myös somesta, 
sillä korona-aikana yhä useampi Sotilaskotiyhdistys 
on tehnyt someloikan ja perustanut Facebook- ja 
Instagram-tilit. Liiton Facebook-tilillä seuraajia on-
kin jo huikeat 12 693. Kannattaa ottaa seurantaan 
myös Tampereen Sotilaskotiyhdistyksen uudet so-
metilit.

Lotta Svärd Säätiö on vuosina 1921–1944 toimi-
neen lottajärjestön perillinen. Lottajärjestöön kuu-
lui kaikkiaan 240 000 naista, jotka tekivät pyyteet-
tömästi työtä isänmaamme pelastamiseksi Suomen 
sotavuosina. Juhlavuoden teema on yhteiskuntavas-
tuu. Vuoden suojelijana toimii tasavallan presidentin 

puoliso, rouva Jenni Haukio. Juhlavuosi näkyy ympäri 
Suomea muun muassa Suomen Lottaperinneliitto ry:n 
jäsenyhdistysten järjestämien tapahtumien kuten juh-
lajumalanpalvelusten ja lottakanttiinien tiimoilta. Juh-
lavuoden kunniaksi Lotta Svärd Säätiö jakaa 100 000 
euroa avustusta, joka kulkee Lotta-apupaketin nimel-
lä. Avustuksen toimittaa perheille Hope ry ja avustus 
koostuu vaate- ja ruoka-avusta. 

Ennen julkaisemattomia Lottamuseon valokuvako-
koelmien helmiä löydät @lottasvardoffi cial Instagram-
tililtä. Voit jättää myös oman tervehdyksesi ja kiitoksesi 
lakkautetun lottajärjestön jäsenille, lotille ja pikkulo-
tille yhteydenottolomakkeella, joka löytyy verkko-os-
oitteesta www.lottasvard100.fi . Tervehdyksiä ja kiitok-
sia julkaistaan koko juhlavuoden ajan Lotta Svärd 100 
-verkkosivustolla sekä sosiaalisen median kanavissa. Li-
säksi kiitoksista ja tervehdyksistä koostetaan lotille ja 
pikkulotille postitettava kirje.

Lottamuseo kerää lottagalleriaansa lakkautetun lot-
tajärjestön jäsenten henkilöesittelyjä. Kuka tahansa voi 
siis kirjoittaa henkilöesittelyn tuntemastaan lotasta ja lä-
hettää henkilöesittelyn ja valokuvan kyseisestä henkilös-
tä sähköisessä muodossa osoitteeseen info@lottamuseo.fi  
Henkilöesittely liitetään osaksi Lottamuseon Lotta Svärd 
-verkkonäyttelyä.  

Tästä lehdestä voit lukea sivulta 9 Pirkanmaan Lot-
taperinne ry:n uuden puheenjohtajan, kansanedus-
taja Sofi a Vikmanin ajatuksia. Kansanedustaja Veijo 
Niemi tuo omassa kirjoituksessaan sivulla 8 terveisiä 

muun muassa puolustusvaliokunnasta. Lisäksi Pir-
kanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti 
Matti Heininen kertoo aluetoimiston tuoreimmat 
kuulumiset sivulla 4.

Nautitaan kevättalven kauneudesta ja pysytään 
positiivisella mielellä!
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Ylimetsänhoitaja Kauko Mäenpää kuoli 
11.1.2021 Tampereella 102 vuoden iäs-
sä. Hän oli syntynyt 3.1.1919 Tampe-
reella ja asui täällä yli puolet elämästään, 
ensin lapsuus- ja kouluvuodet, sitten elä-
keläisenä vuodesta 1983 alkaen.

Kauko kirjoitti ylioppilaaksi Tampe-
reen lyseosta. Tampereen kouluissa val-
litsi isänmaallinen henki. Melkein kaik-
ki hänenkin ikäluokkansa koulukaverit 
liittyivät Tampereen oppikoulujen ylä-
luokkien pojista muodostettuun Tam-
pereen suojeluskunnan 7. komppani-
aan, ns. koululaiskomppaniaan. Siihen 
Kaukokin liittyi 17 vuotta täytettyään. 
Vuoden 1939 YH:n ja talvisodan aika-
na suojeluskunnan 7. komppanian nuo-
rukaiset toimivat Tampereella vartio- ja 
ilmatorjuntatehtävissä, mm. Naistenlah-
den kalliolla.

Kauko Mäenpään asevelvollisuus al-
koi Riihimäellä vuoden 1940 alussa. 
Upseerikoulutusten jälkeen hänet ko-
mennettiin viestijoukkueen johtajaksi. 
Jatkosodan alkuvaiheissa hänen joukku-

in memoriam 

Sotiemme veteraani 
Kauko Mäenpää 1919–2021

eensa siirtyi jatkuvasti paikasta toiseen 
Karjalan Kannaksen ja Vienan laajoissa 
erämaissa ja asui pitkiä jaksoja telttama-
joituksessa. Pakkasta saattoi olla jopa 40 
astetta. Vuonna 1943 Kauko johti eril-
listä ilmavalvontakomppaniaa Uhtu-
an Eldankajärven tuntumassa ja huh-
tikuusta 1944 hän toimi Karhumäessä 
Ilmavalvontapataljoona 8:n esikunnassa. 
Hän osallistui sotatoimiin yhtämittaises-
ti yli viisi vuotta. Sotilasarvoltaan hän oli 
kapteeni.

Sodasta palattuaan Kauko Mäenpää 
ilmoittautui 4.12.11944 jäseneksi Tam-
pereen Reserviupseereihin. Hän opiskeli 
metsänhoitajaksi Helsingin yliopistossa 
ja aloitti Metsähallituksen palvelukses-
sa vuonna 1949. Hän työskenteli Vii-
tasaaren hoitoalueessa koko työuransa 
ja viimeiset 23 vuotta hoitoalueen pääl-
likkönä eli aluemetsänhoitajana. Met-
sähallituksen tarkastusraportin mukaan 
Viitasaaren hoitoalueen metsänhoidon 
tila ja puuston kehitys olivat 1966–1982 
valtakunnan parhaat. Ylimetsänhoitajan 

arvonimen hän sai 1982. 
Vireällä, aikaansa seuraavalla veteraa-

nilla oli ihailtavan hyvä muisti ja mie-
lellään hän jakoi ”täsmätietoa” niin 
suojeluskunta-ajan kuin sotaretkiensä 
vaiheista. Kuntoaan hän ylläpiti pitkillä 
sauvakävelyillä, ja vielä yli 100-vuotiaa-
na hän ajoi autoaan. 

Satavuotispäivänsä alla Kauko Mäen-

pää sai kutsun Linnan juhliin 2018 ja 
puolustusministerin uudenvuoden vas-
taanotolle 2019. Hän oli Tampereen 
Suojeluskunta- ja Lottamuseon sekä Pa-
jarin Poikien Perinneyhdistyksen kun-
niajäsen.

  Markku Rauhalahti
nuorempi ammattiveli

Puolustusvoimat on selviytynyt tähän 
saakka pienin vaurioin koronaviruksen 
aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilan-
teesta. Saman voi onneksi todeta myös 
Pirkanmaan aluetoimiston osalta. Ku-
ten kaikki muutkin, olemme opetelleet 
ja oppineet uusia, nyt jo tavanomaisek-
si tulleita tapoja toimia. Aluetoimiston 
väki tekee sekä etä- että lähityötä, huo-
lehtii omasta ja asiakkaidensa sekä har-
joituksissa Pirkanmaan reservin terveys-
turvallisuudesta parhaalla mahdollisella 
tavalla. Ylläpidämme osaltamme puo-
lustusvoimien valmiutta ja jatkamme 
vapaaehtoisten harjoitusten ja kertaus-
harjoitusten pitämistä ottaen toiminnas-
sa huomioon ohjeet viruksen leviämisen 
estämiseksi.

Syksyn kuluessa toteutimme vuoden 
2002 ikäluokan kutsunnat kaikissa Pir-
kanmaan kunnissa hieman normaalista 
poikkeavalla ohjelmalla. Kunniakansa-
laisiamme veteraaneja emme voineet 
kutsua vieraiksemme, emme kutsun-
toihin kuin perinteiselle joululounaal-
lekaan. Monissa kunnissa kutsunta-
tilaisuus järjestettiin samana päivänä 
useammassa erässä. Tällä vähennettiin 
kokoontumisia ja niissäkin turvaetäi-
syydet säilyttäen. Tätä kirjoitettaessa 
valmistelemme jo ensi syksyn kutsun-
toja ja otamme niiden toteutuksessa 
käyttöön hyväksi havaitsemiamme käy-
tänteitä. 

Samaan aikaan syksyn kutsuntojen 
kanssa aluetoimisto valmisteli muuttoa 
uusiin tiloihinsa Tampereen Hervan-
taan. Hippostalo, joka historiansa aikana 
ehti isännöidä erilaisia sotilasesikuntia, 
tulee tekemään viimeisen palveluksensa 
puolustusvoimille kevään Paikallispuo-

lustusharjoituksen näyttämönä. Alue-
toimiston asiakaspalvelu ja muut tilat 
sijaitsevat nyt Poliisiammattikorkeakou-
lun naapurissa entisissä VTT:n tiloissa. 
Saimme toimintamme kannalta riittävät 
ja tarkoituksenmukaiset tilat ratikkarei-
tin varrelta, joten paikan päälle tulemi-
nenkin on jatkossa varsin vaivatonta. 
Tosin vallitsevat olot ovat osoittaneet, 
että valvonnanalaiset asevelvollisemme 
ovat erittäin taitavia asioimaan kanssam-
me myös sähköisesti.

Uudet tilamme mahdollistavat myös 
ylennys- ja palkitsemistilaisuuksien jär-
jestämisen vähintään samalla tavalla 
kuin niitä toteutettiin Hippostalolla. 
Edellinen palkitsemistilaisuus on järjes-
tetty Tampereella pidetyn Puolustusvoi-
main valtakunnallisen itsenäisyyspäivän 
paraatin yhteydessä Raatihuoneen juh-
lavissa puitteissa vuonna 2019. Kukapa 
silloin uskoi, että seuraava tilaisuus on 
aikaisintaan ensi kesänä Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä. 

Tätä kirjoitettaessa valmistaudumme 
”Pirkanmaa 21” -paikallispuolustushar-
joitukseen. Nimensä mukaisesti Pans-
sariprikaatin neljästä maakunnasta pai-
nopiste harjoituksessa on vuorostamme 
meillä. Harjoittelemme tyypillisiä tuki-
alueen paikallispuolustukseen kuuluvia 
asioita: kohteen suojaamista, alueval-
vontaa ja muita Maakuntakomppani-
oiden leipälajeja. Osansa saavat yhteis-
työ muiden viranomaisten kanssa. Tätä 
harjoitellaan muun muassa Hipposta-
lolla muiden Pirkanmaan kohteiden 
ohella. 

Paikallispuolustusharjoituksen lisäk-
si Tampere isännöi viime keväältä siir-
tynyttä Kansallisen veteraanipäivän 

pääjuhlaa. Juhlan toteutusmuoto rat-
kaistaan myöhemmin, mutta se pide-
tään 27.4.2021. Valmistelussa on myös 
muun muassa Pirkanmaan Reserviläis-
piirin ja Ideaparkin maanpuolustusjuhla 
24.–25.4.2021. Myös muita maanpuo-
lustustapahtumia valmistellaan ja toteu-
tetaan mahdollisuuksien ja voimassaole-
vien rajoitusten salliessa.

Toivotan Pirkan Viestin lukijoille au-
rinkoisia ja turvallisia kevätpäiviä sekä 
sitkeyttä ja sisua noudattaa kaikkia rajoi-
tuksia, jotka vielä toivottavasti vain het-
ken aikaa, ovat voimassa.

  Matti Heininen
everstiluutnantti

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö

Kuulumisia Pirkanmaan aluetoimistosta

 VAARA VAANII
VERKOSSA 

Tampereen Seudun 
Reserviläisnaiset ry järjestää

16.3.2021 kello 17.00 
Teams-sovelluksen kau  a maksut-

toman, kaikille avoimen 

Raimo Ojalan pitämän esityksen
”Vaara vaanii verkossa” 

Miten toimit ne  ssä turvallises  . 
Tietoturvasta 20 % on tekniikkaa ja 

80 % ihmisen käytöstä. 
Turvallisuu  a luodaan varautumi-
sella. Esityksessä kerrotaan jokai-

selle ne  nkäy  äjälle tärkeät 
ohjeet, joilla voi torjua valtaosan 

kaikista  etoturvaongelmista 
ja kyberhyökkäyksistä.

Linkki esitykseen löytyy 
pirkanvies  .fi  

-tapahtumakalenterista sekä 
Tampereen Seudun 

Reserviläisnaiset ry:n 
verkkosivustolta: 

tampereen-seudun-
reservilaisnaiset.
reservilaislii  o.fi 

Tervetuloa mukaan 
tärkeän asian äärelle!
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Hengellinen palsta

Pelko ja toivo

Kirkkovuodessa näin keväällä eletään paastonaikaa, 
kärsimysaikaa ennen pääsiäistä. Pitkäperjantain jäl-
keen tulee kuitenkin pääsiäinen, elämän ja valon juh-
la. 

Tämä aika näyttää olevan kärsimyksen aikaa koko 
ihmiskunnalle. Näkymätön vihollinen uhkaa terve-
yttä ja tulevaisuutta. Mitätön molekyyli murentaa 
maailmaa. Pandemia nostaa pintaan pelon ja epävar-
muuden. Miten maailman käy? Miten läheisteni käy? 
Miten minun käy? Mieli on mustanaan kysymyksiä. 

Yritämme saada hahmoa hahmottomasta seuraa-
malla uutisvirtaa. Uudet päivitykset pandemias-
ta nostavat mieleen myrskyn. Milloin tämä loppuu? 
Milloin voin huokaista? Milloin voin luottaa, että 
läheiseni ovat turvassa? Milloin rokotukset saadaan 
kaikille? 

Avuttomuus hiipii mieleen. Pitää noudattaa ohjeita 
ja pysyä kotona. Aika voi tulla pitkäksi. Tekisi mieli 
lähteä ulos ja tehdä jotain, käydä katsomassa ystävää 
tai sukulaista. Mutta kun ei voi. Ei voi koskettaa ja 
halata toista. Kirottu korona! 

Huoli ja levottomuus vellovat mielessä. Mieli hakee 
myös turvaa. Mistä sitä voisi saada, kun turvallista 
paikkaa ei tunnu täällä olevan. 

Voiko turva löytyä Jumalasta? Mieleen nousee 
epäilys. Voiko Jumalakaan tälle epidemialle mitään? 

Pasi Alho täytti 80 vuotta 24.11.2020
Kun Pasi Alho vuonna 1961 varus-
miespalvelun suoritettuaan ilmoittautui 
työmarkkinoille, oli Suomen elinkei-
noelämä rakennemuutosten kourissa. 
Tukku- ja vähittäiskauppa elivät histo-
riallista murrosta; tuhansia kauppoja 
katosi ja suuria yksiköitä rakennettiin 
keskuksiin. Tämä mullisti myymälä-
verkoston sekä sen logistiikan. Tilanne 
tarjosi haastavia töitä osaavalle nuorelle 
miehelle.

Keskusosuusliike OTK avasi suurim-
man logistiikkakeskuksensa Lempäälään 
v.1966 ja tarvitsi päteviä osaajia sen ve-
täjiksi. Laitoksen uudenlaista tietojär-
jestelmää suunnittelemaan ja sitä kont-

toripäällikkönä pyörittämään valittiin 
Pasi Alho. IT-järjestelmät ottivat Suo-
messa ensi askeleitaan. Paras logistiikka 
on yksinkertaista ja sitä kuvaa sille rää-
tälöity tietojärjestelmä. Pasista kehittyi 
maan parhaimmistoon kuuluva logistii-
kan osaaja. Vuosina 1963–2006 hän toi-
mi hallinnollisissa johtotehtävissä Kes-
kusosuusliike OTK:ssa, E-Osuuskunta 
Eka:ssa ja Inex Partners Oy:ssä.

Puolustusvoimat tehosti 1990-alus-
sa huoltoaan ja huomasi, että elinkei-
noelämä oli jo kehittänyt logistiikkansa 
pitkälle. Sen kolmelle maanpuolustus-
alueelle perustettiin logistiikkayksiköt, 
jotka olivat elinkeinoelämävetoisia krii-

siajan organisaatioita, joissa yhdistyi 
puolustusvoimien ja elinkeinoelämän 
ammattitaito. Pasi oli tässä kehitystyössä 
mukana keskeisenä toimijana. Hän on 
toiminut Logistiikkaupseerit ry:n halli-
tuksessa seitsemän vuotta ja on aktiivi-
nen yhdistyksen jäsen.

Pasi Alho jäi vanhuuseläkkeelle 
1.3.2006. Mies oli kuitenkin parhaas-
sa työkunnossa ja saattoi nyt keskittyä 
”kokopäiväisesti” mieluisimpaan harras-
tukseensa, vapaaehtoiseen maanpuolus-
tus-työhön. Vuonna 1971 alkanut reser-
viupseeritoiminta sai vahvan vaikuttajan 
lisävoimakseen. Sotaveteraanityö on Pa-
sin sydäntä lähellä. Pirkanmaan Sotave-

teraanipiirin puheenjohtajana hän on 
toiminut vuodesta 2013 lähtien. Rota-
reihin hän on kuulunut vuodesta 1972.

Pasi Alho on ollut mukana parinkym-
menen yhdistyksen, piirin tai liiton toi-
minnassa puheenjohtajana, hallituksen 
jäsenenä tilintarkastajana tai rivijäsene-
nä.  Kaikki tehtävänsä hän on hoitanut 
Pasi alhomaisen esimerkillisesti. Hänet 
on palkittu lähes kolmellakymmenellä 
ansiomerkillä, tai huomionosoituksella, 
esimerkkeinä VR3, Suomen Leijonan 
I lk:n ritarimerkki, Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarimerkki, Sotilasansiomitali, 
Huollon ansioristi sk. ja Paul Harris Fel-
low kunniamerkki.

1940-luvulla syntyneet ehtivät sopi-
vasti mukaan sodan jälkeiseen jälleen-
rakennustyöhön. Reservin kapteeni Pasi 
Alho on oman osuutensa suorittanut 
enemmän kuin täysimääräisesti. 

Parhaimmat onnittelut merkkipäivän 
johdosta!

  Seppo Laalo
Logistiikkaupseerit ry

kunniajäsen

Miksi hän sallii kovimman taudin juuri heikoille ja 
hauraimmille? 

Auttaako se, että näitä kysymyksiä on kysytty en-
nekin? 

Paastonajan Psalmissa 43 ihminen kysyy: Miksi 
olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Ja 
hän vastaa itselleen: Odota Jumalaa! Vielä saan kiit-
tää häntä, Jumalaani, auttajaani. Psalmin kirjoittaja 
opettaa vaikeaa viisautta. Sairauden ja kärsimyksen 
edessä ihminen on yksin ja avuton. Tähän suostumi-
nen voi olla sietämätöntä. Odottavan aika on pitkä.  

 Kuitenkin on toivoa. Kriisin jälkeen kaikki ei pa-
laa ennalleen. Kriisi muuttaa meitä. Voinko luottaa 
siihen, että selviän kriisin yli? Voinko uskoa, että Ju-
mala kuitenkin on tämän kaiken keskellä? Vielä tu-
lee se päivä, jolloin voin katsella elämää uusin silmin. 
Vielä voin kiittää. 

Epävarmuuden ja uhkien keskellä saattaa sumentua 
se mikä on hyvää. On sairaalat, lääkärit ja hoitajat, 
jotka pelastavat henkiä ja hidastavat taudin kulkua. 
On päättäjät ja viranomaiset, jotka asettavat rajo-
ja turvaksemme ja jotka tukevat talousahdingossa. 
Ovat ne läheiset, joihin kyllä saatamme hermostua, 
mutta jotka kuitenkin ovat rakkaita. On myös paljon 
niitä auttajia, jotka juuri nyt lievittävät yksinäisten 
osaa. 

Näiden kautta Jumala toimii ja suojelee elämää. 
Toistemme avulla Jumala pitää meistä huolta. Toisis-
tamme huolta pitämällä tästäkin koronakeväästä sel-
viydytään. Piinaviikkojen jälkeen koittaa pääsiäinen. 
Elämä voittaa. 

Voin ehkä sittenkin kiittää Jumalaani, auttajaani. 

  Olli Hallikainen  
tuomiorovasti 

  Pasi Alho toimi muun muassa kymmenen 
vuotta Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyk-
sen rahaston ja jäsenrekisterin hoitajana. Jo 
ennen näitä tehtäviä hän oli useita vuosia 
yhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen pu-
heenjohtajan Jouni Koskelan mukaan Pasi 
hoiti yhdistyksen talous- ja jäsenasiat todella 
esimerkillisesti. Talousarviot ja tilinpäätökset 
tulivat aina ajallaan. Lisäksi tilitiedot, lasku-
tus ja jäsentiedot ovat aina olleet kokouk-
sissa ajan tasalla. Pasi luopui yhdistyksen 
tehtävistä vuoden 2020 lopulla.  Yhdistyksen 
syyskokouksessa vas. yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Matti Eskola ja puheenjohtaja 
Jouni Koskela luovuttivat Pasille muistoksi ja 
kiitokseksi kirjan Kadonneet kaunottaret. 
Kuvateksti: toimitus. Kuva: Raimo Ojala. 
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Otsikon nimi on kenraali Rauno Meri-
ön ajatuksesta hankkia Suomeen harjoi-
tushävittäjä, jolla on myös operatiivista 
käyttöarvoa. Harjoitushävittäjä on ny-
kyään vakiintuneempi nimitys.

Ensimmäinen Hawk-302 siirtolennet-
tiin Englannista Suomeen 16.12.1980 
kapteeni Paavo Janhusen ja insinööri-
kapteeni Keijo Kokon toimesta. Las-
keutuminen Satakunnan Lennoston 
Hävittäjälentolaivue 21 tukikohtaan Po-
riin tapahtui iltapäivän hämärässä kello 
15.32. 3 pääjohtokeskuksen taistelun-
johtajat johtivat saattokoneet Mig 21 
Bis/ Jyrki Laukkanen ja Fouga Magis-
ter/Pekka Raine ja Jari Vuolle Maarian-
haminan tasalla Hawkin siivelle. Siirto-
lentoaika Englannista oli kaksi tuntia 40 
minuuttia. Osa lennosta yli 11 kilomet-
rin korkeudessa.  

Puolustusvoimat tilasi vuonna 1977 
Hawk-koneita 50 kappaletta. 4 Hawk 
Mk51 -konetta lennettiin Englannista 
Suomeen ja 46 konetta koottiin Kuore-
vedellä Valmetin tehtailla vuosina 1980–
1985. Englannista hankittiin seitsemän 
Hawk Mk51A konetta vuonna 1993–
1994. Vuonna 2006–2007 Sveitsi tarjosi 
edulliseen hintaa Hawk Mk66 -koneita 
Suomelle ja nopealla päätöksellä hankit-
tiin 18 vähän käytettyä konetta. 

Hawk on tärkeä osa lentokoulutusket-
jussa. Vinkalla ja Grobilla alkeiskoulu-
tuksen jälkeen ohjaajat jatkavat koulu-
tusta Hawk-kalustolla. Suomessa Hawk 
-kalustolla lentävät alkuvaiheessa kaik-
ki ohjaajat. Siis myös kuljetus ym. ka-
lustoon siirtyvät. Pääkoulutustavoite on 
kuitenkin kouluttaa ohjaajia Hornet- ja 
sen seuraaja- kalustolle. Osa ohjaajista 
koulutetaan myös lennonopettajiksi. 

HW-koneille on jo tehty ja tehdään 
edelleen modifi kaatioita. Muun muas-
sa ohjaamossa on siirrytty isoihin näyt-
töihin nykypäivän hävittäjien tapaan. 
Tuttu työympäristö helpottaa koulu-
tuksen jälkeen siirtymistä hävittäjiin. 

Tuulilasinäyttö (HUD) ja lennon tal-
lennustietojärjestelmä ovat kehittyneet. 
Yhteydet muun muassa koulutuspaik-
kojen simulaattoreihin mahdollistavat 
monipuoliset harjoitteet ja järjestelmäl-
lä voidaan luoda sähköisesti uhkakuvia 
ja säästää todellisten ilmamaalien lento-
kustannuksissa. Myös Grob- alkeiskou-
lukoneet voidaan liittää järjestelmään. 
Koulutuksen alkuvaiheessa simulaatto-
rit ovat ahkerassa käytössä muun muassa 
hätätoimenpideharjoittelussa.

Ensilento Hawk-koneella lennettiin 
Englannissa vuonna 1974 ja koneita on 
valmistettu yli 1000 kappaletta. Koneel-
la on mahdollisuus lentää arvioiden mu-
kaan jopa 2060-luvulla.

  Jari Vuolle
Ylöjärven Reserviupseerit

 HAWK-rintamahävittäjällä 
lennetty Suomessa jo 40 vuotta

40 vuotta lentoja Hawkilla Suomessa. Juhlavärityksessä 
Midnight Hawk-343 29.08.2020 Kauhavan lentonäytöksessä.

Suomalainen lento-osasto Midnight Hawks Kauhavalla 29.08.2020.

Englantilainen Red Arrows on lentänyt yhdeksällä BAE Hawk T1:llä vuodesta 1979. Kuvat: Jari Vuolle.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
Tekniikankatu 1, E-siipi, 33720 Tampere

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

MPK:n kevään MPK:n kevään 
2021kursseja2021kursseja
PirkanmaallaPirkanmaalla

17.4. 18.4. RÄJÄHDETIETOISUUS 1
• Kurssilla koulutetaan räjähde  etoi-

suuden periaa  eita, jotka ovat oleel-
lisia  etoja kaikille so  laille nykyai-
kaisessa taisteluympäristössä. Kurssi 
palvelee myös ymmärtämään siviili-
elämän riskiympäristöjä.

17.4. 18.4. ARJEN VÄLINEET PERUS
KURSSI
• Kurssilla perehdytään arjen vies  -

välineisiin ja tarkastellaan valinta-
vaihtoehtoja erilaisiin johtamisen 
käy  ötapauksiin sekä tutustutaan jo 
käyte  yihin ratkaisuihin johtamisen 
tukena. Opetuksen painopisteenä ar-
jen välineet siviilikäytössä.

17.4. 18.4. EPÄSUORAN TULEN PE
RUSKURSSI
• Viikonlopun aikana kurssilaiset saa-

vat valmiudet epäsuoran tulen käy-
tön perusperiaa  eisiin ja epäsuoran 
tulen merkitykseen jalkaväen tuke-
misessa.

14.5. 16.5. SÄHKÖVOIMAJÄRJESTEL
MIEN PERUSKURSSI
• Kurssi antaa sähkövoimajärjestelmän 

käy  äjälle  edolliset ja taidolliset 
valmiudet käy  ää Puolustusvoimi-
en sähkövoimajärjestelmiä turvalli-
ses  . Kurssin jälkeen on mahdollista 
myöntää käy  äjätason lisenssi alle ja 
yli 10 kVA sähkövoimakoneille, kent-
täsähköverkoille sekä teholähteille ja 
akkuvaraajille.

14.5. 16.5. LÄHITAISTELUN PERUS
TEET
• Kurssilla opetetaan lähitaistelun, 

asekäsi  elyn sekä ammunnan pe-
rusteet. 

15.5. 16.5. PIONEERIKURSSI, LIIK
KEENEDISTÄMISEN PERUSTEET 
• Kurssin tavoi  eena on koulu  aa ja 

kerrata liikkeen edistämisen perus-
taitoja ja luoda maanpuolustushen-
keä.

14.5. 16.5. ERITYISRYHMIEN TURVA
KURSSI 1
• Kurssin kohderyhmänä ovat kehi-

tysvammaiset. Kurssilla opetellaan 
arjen turvallisuu  a ja tutustutaan 
myös puolustusvoimien toimintaan.

17.7. KESÄYÖN MARSSI TAMPERE
• Kesäyön marssi on perinteinen 

marssitapahtuma, joka on tarkoitet-
tu kaikille kunnostaan huoleh  ville. 
Marssisarjoja on useita lyhemmistä 
aina 42 km as  . Lähtöpaikka: Pyyni-
kin urheiluken  ä, Tampere.

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

TERVETULOA MUKAAN!

MPK huomioi aktiivisia toimijoita 

MPK:n Tampereen koulutuspaikan pienimuotoinen palkitsemistilaisuus järjestettiin 16. tammikuuta 2021 Pir-
kanmaan ”koronanyrkin” antaman koronaepidemiaohjeistuksen mukaisesti, samalla kun koulutuspaikan si-
toutuneet kouluttajat suunnittelivat jo tulevien kurssien sisältöjä. Tilaisuudessa MPK Hämeen piiripäällikkö 
Matti Eskola luovutti myös MPK:n joulukuussa 2020 myöntämät ansiomitalit.

  Juha Happonen

Lisäksi rautainen ansiomitali luovutettiin koulutuspaikan koulutuspäällikkönä toimi-
valle Matti Rouhiaiselle ja hopeisella ansiomitalilla palkittiin MPK:n Tampereen 
koulutuspaikan valmiuspäällikkö Sami Rantanen. Rantanen on toiminut pitkään 
mm. aktiivisena kouluttajana Hattulan ja Tampereen koulutuspaikoilla.

Hieno MPK HÄME standardi luovutettiin tilaisuudessa kolmelle vuonna 2020 tasavuosia viettäneelle sitoutuneelle koulutuspaikan toimijalle. 
Standardin saivat Panu Maijala (50 v), Jussi Kuortti (60 v) ja Seppo Luiro (60 v). 

   MPK Tampereen koulutuspaikan vuoden 2020 kouluttaja kiertopalkintoon kaiverrettiin tällä kertaa Toni Malisen nimi. Malinen on hoitanut 
poikkeuksellisissa oloissa ansiokkaasti muun muassa erilaisia marssitapahtumia. Lisäksi hän on toiminut kurssinjohtajana sekä kouluttajana. 
Malinen on omalla esimerkillään innostanut myös muita tulemaan mukaan MPK toimintaan.

MPK rautainen ansiomitali luovutettiin vasemmalta: Esa Ala-Nikkolalle, Tuomo Muuttorannalle, Jussi Järviselle, Panu Maijalalle ja Jari 
Varpukoskelle.

   Jyri Jamalainen palkittiin rautaisella ansiomitalin lisäksi komealla kalankäsittely laudalla. Jamalainen on ollut Tampereen koulutuspaikalla 
useissa tehtävissä aina kouluttajasta koulutuspäällikköön. Kaikki tehtävänsä hän on suorittanut erittäin ansiokkaasti.

Koulutuspaikan vuoden 2020 ansioituneena kouluttajana 
palkittiin Marita Salminen.
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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:  
Reserviläiset valvoivat jouluaattona 
sankarivainajien unta muun muassa 
Kalevankankaan sankarihautausmaal-
la. Kuvassa lumipuvuissa kunniavartio-
vuorossaan Tampereen Reserviläiset 
ry:n jäsenet.

Kuva: Sirkka Ojala

Painos 7.200 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
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Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2021:

Oikeastaan tekee juuri sitä, mitä Vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen neuvottelu-
kunta käsittelee, argumentteinaan muun 
muassa: ”vahvistaa vapaaehtoisen maan-
puolustuksen asemaa yhteiskunnassa”, 
”ylläpitää maanpuolustukseen liitty-
vää keskustelua ja kehittää kansalaisten 
maanpuolustustietoisuutta” sekä ”edis-
tää kansalaisten vapaaehtoista maanpuo-
lustustoimintaa ja maanpuolustusvalmi-
utta”.

Näkemykseni vahvasta puolustustah-
dostamme vahvistui 10. helmikuuta 
edelleen, kun tapasin kenraali Timo Ki-
visen Eduskunnassa.

Kiitos Pirkan Viestille ja sen lukijoil-
le hyvästä reserviläisten ja suomalaisten 
eteen tekemästänne työstä. Itse pyrin 
tekemään samaan Arkadianmäen suun-
nalla.

  Veijo Niemi
kansanedustaja

Veijo Niemi on pirkanmaalainen kansan-
edustaja, joka asuu Lempäälässä. Hän on 
Tampereen Reserviläiset ry:n jäsen ja toi-
mii myös yhdistyksen hallituksessa.

”Jokainen meistä on maanpuolustaja”, 
sanoo avausteksti Pirkan Viestin web-
sivulla. Arvostan tuota otsikointia. Kun 
toimimme kansamme asukkaita koh-
taan oikeudenmukaisesti, me kaikki ha-
luamme puolustaa maatamme. Jos sen 
asukkaat – lapsista vanhuksiin – kokevat 
elinympäristönsä hyväksi, heistä tulee 
yhteisönsä puolustajia. Silloin paikalliset 
riitapukarit eivät pääse niskan päälle, ei-
vätkä ulkoa tulevat ”hajota ja hallitse”-
toimijat saa alueita valtaansa.

Pirkan Viestissä näkyy artikkeleita 
myös nuorista, mm: ”Iloisia ilmeitä ja 
kipeitä lihaksia lukion turvakurssilla”. 
Juuri niin. Viedään maamme turvalli-
suutta tukevaa positiivista toimintaa tu-
leville sukupolville.

Eduskunnan suunnalla on paljon 
ajankohtaisia maanpuolustukseen liitty-
viä asioita. Hornetit korvaava HX-han-
ke on loppusuoralla. Se on tärkeä osa 
maantieteellisesti laajan Suomen puo-
lustusvalmiutta.

Vuonna 2021 Suomi johtaa Pohjois-
maiden ministerineuvostoa ja toimii 
Pohjoismaisen puolustusyhteistyön pu-
heenjohtajamaana. Nordefco-puolustus-
yhteistyö tulee olemaan keskusteluissa 
esillä. Myös Nato-kumppanuus nousee 
toistuvasti pöydälle.

Helmikuun 9. päivä julkiseen kuule-
miseen nousi ulko- ja turvallisuuspoliit-
tinen selonteko, jota voisi kuvata ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmäksi 
ohjausasiakirjaksi. Sitä tullaan käsitte-
lemään laajemmin Eduskunnassa. Läh-
tökohtana on estää Suomen joutumasta 
sotilaallisiin konfl ikteihin.

Painotus selonteossa kuitenkin suun-
taa maamme puolustuksen ja turval-
lisuuden lähes täysin ulkopuoliseen, 
globaaliin toimintaan. Oman sisäisen 
maanpuolustustahdon tukeminen ei 
selonteossa näy lainkaan. Sitä lukiessa 

mm. sanat ilmastonmuutos nousee 38 
kertaa, Afrikka 31, EU 160, pakolainen 
12 ja globaali 57 kertaa. Mutta sanat re-
servi, varusmies, asepalvelus tai Suomen 
puolustusvoimat ei kertaakaan.

Institutionaalinen, sääntöpohjainen, 
EU- tai YK-keskeinen puolustuspolitiik-
ka ei mielestäni saa hävittää Suomessa 
olevaa omaa puolustustahtoa.

Suomen reserviläisten suurta määrää 
väkilukuun suhteutettuna on ihmetel-
ty kansainvälisesti. Reserviläisyys on osa 
suomalaisuutta.

Suomalaisten maanpuolustustahto 
on kansainvälisten kyselyjen mukaan 
Euroopan korkein. Tukemalla oikeu-
denmukaisuutta, kansallista identiteet-
tiämme ja ihmisten sitoutumista ko-
tiseutuunsa, puolustustahto nousee. 
Kukaan ei halua puolustaa maata, jota 
ei tunne omakseen. Merten takaa meitä 
ei aidosti puolusteta. Reservi tukee rau-
haa ylläpitävää maanpuolustustahtoa. 
Ulkoinen, kaukainen ammattiarmeija ei 
pysty samaan.

Omalta osaltani haluan Eduskunnas-
sa nostaa keskusteluun nuo asiat sekä re-
servimme merkityksen ja sen toiminnan 
tukemisen. Globaalin näkökulman taak-
se ne eivät saa hävitä. Kansainvälinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta isänmaalli-
suuttamme ei saa piilottaa.

Suomi on kauan ollut rauhaan pyrki-
vä idän ja lännen kohtauspaikka. Pre-
sidentti Urho Kekkonen kuvasi aika-
naan, että sodan ja rauhan kysymyksissä 
Suomi ei ole puolueeton, vaan on ak-
tiivisesti rauhan rakentamisen puolella. 
Suomen reserviläiset ovat mielestäni sa-
malla linjalla. Kysymys on vahvasta ha-
lusta puolustaa rauhaa Suomessa ja tu-
kea sitä muuallakin.

Pirkan Viesti -lehti tekee omalla osal-
laan hyvää ja tärkeää työtä. Se yhdistää 
Pirkanmaan reserviläisiä ja asukkaita. 

Yhtenäistä kansaa ei ulkoa valloiteta. 
Oletko samaa mieltä?

Satakunnan lennoston komentajan, eversti Aki Heikkisen 
vieraana. Ajankohtainen keskusteluaihe oli HX-hanke. 
Miten Hornetit korvataan? Kuvat: Timo-Olavi Jalkanen
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Korkea maanpuolustustahto on Suomen uskottavan 
puolustuksen kulmakivi. Maassamme perinteisesti kor-
kealla tasolla ollutta maanpuolustustahtoa on vaalitta-
va. 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS 
tutkii vuosittain suomalaisten mielipiteitä ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikasta, turvallisuudesta ja maanpuolus-
tuksesta. Toimin aiemmin MTS:n puheenjohtajana.

 Tuolloin pari vuotta sitten paljon huolestumista ai-
heuttanut yleinen maanpuolustustahto on viimeisim-
män MTS:n kyselyn perusteella vakiintumassa aiempaa 
hieman alhaisemmalle tasolle. Kysymykseen siitä, pitäi-
sikö hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Suomen puo-
lustautua aseellisesti vaikka tulos olisi epävarma, vastasi 
myönteisesti 65 prosenttia haastatelluista.

Muutokset pariin edeltävään vuoteen verrattuna ovat 
pieniä, mutta kyseessä on kolmas vuosi peräkkäin, kun 
kyllä-vastausten määrä jäi alle 70 prosenttiin. Edellisen 
kerran näin kävi 1980-luvun lopulla.

Syyt maanpuolustustahdon heikkenemisen taustalla 
täytyy tutkia huolellisesti. Maanpuolustustahdon vah-
vistaminen on otettava Suomessa keskeiseksi puolus-
tuspoliittiseksi tavoitteeksi.

Nähdäkseni nuorten maanpuolustustahdon heikke-
nemiseen vaikuttaa osaltaan se, että yhä useammalta 
nuorelta puuttuu omakohtainen kosketus sota-aikaan 
esimerkiksi isovanhemman kertomusten kautta. Vielä 
omassa lapsuudessani isovanhempieni kokemukset vai-
kuttivat selvästi ajatteluuni maanpuolustuksesta.

Kodeilla, perheillä ja kouluilla on tärkeä tehtävä 
nuorten maanpuolustustahdon kehittymisessä. Meidän 
on varmistettava, että nuorilla on tarpeeksi tietoa siitä, 
millaisin uhrauksin itsenäistä Suomea on puolustettu ja 
miksi sitä kannattaa yhä puolustaa.

Myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjen ja 
perinnejärjestöjen työ on maanpuolustustahdon kan-
nalta hyvin merkityksellistä. Tässä työssä olen myös 
omalta osaltani halunnut olla mukana.

Minut valittiin taannoin Pirkanmaan Lottaperin-
neyhdistyksen puheenjohtajaksi. Tartun kunniateh-
tävään kiitollisin mielin. Vietämme juhlavuotta, kun 
Lotta Svärd -järjestön perustamisesta tulee kuluneeksi 
100 vuotta. Lotat ansaitsevat vahvan arvostuksen mui-
den sotiemme veteraanien tapaan. 

Itsenäisen Suomen rakentamisessa ja puolustamises-
sa naistemme panos on ollut mittaamattoman arvokas. 
Myös tänä päivänä maanpuolustus kuuluu jokaiselle. 
Yhdistyksen päätehtävä on säilyttää lottien muisto ja 
henkinen perintö. Se näkyy myös juhlavuoden moni-
puolisessa toiminnassa.

Maanpuolustustahtoa 
on vaalittava 

Yhdistyksemme toiminnan tarkoitus on kasvat-
taa maanpuolustustahtoa ja levittää maanpuolustus-
tietoutta sekä koulutuksen avulla kehittää naisten 
valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa. Otamme toi-
minnassamme huomioon myös uudet sukupolvet ja 
tarjoudumme kouluihin esitelmöimään lotista ja lot-
taperinteestä sekä järjestämme yhdessä Tampereen  
Suojeluskunta- ja Lottamuseon kanssa kiertäviä lot-
ta-aiheisia näyttelyitä.     

Lotat ja pikkulotat ovat yhdistyksen kunniajäseniä, 
joille järjestetään esimerkiksi kuntoutusta. On mei-
dän vuoromme huolehtia ja kiittää sekä muistaa.

Epidemiatilanteen vuoksi pääosa juhlavuoden suun-
nitelmista on siirtynyt syksyyn, jolloin tarkoitus on jär-
jestää juhlallisuudet ja lottien toimintaa yleisölle esitte-
leviä pop up -lottakanttiineja.

Vahvan maanpuolustustahdon ohella Suomen puo-
lustuksen kulmakiviä ovat yleinen asevelvollisuus ja 
riittävät puolustuksen resurssit. Lisäksi  tarvitaan laajat 
mahdollisuudet osallistua maanpuolustuksen ja koko-
naisturvallisuuden eri tehtäviin – myös vapaaehtoisesti.

  Sofi a Vikman

PS. Tervetuloa mukaan Pirkanmaan Lottaperinteen 
toimintaan!

 
Kirjoittaja on tamperelainen kansanedustaja ja Pirkan-
maan Lottaperinteen puheenjohtaja, joka on työsken-
nellyt turvallisuuden parissa muun muassa eduskunnan 
puolustusvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa. Täl-
lä hetkellä hän on jäsen uudessa tiedusteluvalvontavalio-
kunnassa. Vikman on myös Tampereen Seudun Reservi-
läisnaiset ry:n jäsen.

PIRKANMAAN 
RESERVIPIIRIEN 

AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2021

Ilmoittautukaa annettuihin määräaikoihin mennessä!

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

Piirien ampumamestaruuskilpailujen tulokset toimivat 
karsintaperusteina Reserviupseeriliiton/Reserviläisliiton/ResUL:n 

mestaruuskilpailuihin. 

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

Mitalit jaetaan heti kisapäivän päätteeksi, niitä ei toimiteta jälkikäteen!

Koronaepidemia voi aiheuttaa kisojen peruuntumisia! 
Tarkistakaa kunkin kilpailun lopullinen tilanne 

Pirkan Viestin nettisivujen ampumaosiosta 
pari päivää ennen kilpailua.

PERINNEASEET
SASTAMALA, MATINSUON RATA, LAUANTAINA 20.3.2021 klo 9 

Resul sääntöjen mukaan. 
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).
• Perinnekivääri kenttäammunta 150 m 10 ls ma + 10ls py

• Perinnepistooli 50 m 30lks.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara, misal(at)jippii.fi. 

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 13.3.2021 mennessä. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

SASTAMALA, MATINSUON RATA, LAUANTAINA 17.4.2021 klo 9
Resul sääntöjen mukaan.

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A). 
-Perinnekivääri 150 m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300 m)

-Perinnekivääri 150 m 3-asent. 10+10+10 ls. 
-Perinnepistooli koulu 25 m 30 ls 

-Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25 m 15+15 ls.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara, misal(at)jippii.fi 

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 10.4.2021 mennessä. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

RESERVILÄISAMMUNTA 
SASTAMALA, MATINSUON RATA, LAUANTAINA 24.4.2021 klo 9 

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

Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 17.04.2021 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
KIVÄÄRIN KENTTÄAMMUNTA

LEMPÄÄLÄ, SATAKUNNAN LENNOSTON RATA
LAUANTAINA 8.5.2021 KLO 11 JA NOIN KLO 12 

ResUL:n sääntöjen mukainen ase tai sama optisella tähtäimellä, 
sekä noin klo 13 itselataavat aseet.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Oiva Kuhlman p. 050 3633 787 tai
oikku.kuhlman(at)gmail.com yhdistyksittäin 1.5.2021 mennessä.

PIENOISKIVÄÄRILAJIT
NOKIA, RUUTIVUORENTIEN RATA, LAUANTAINA 19.6.2021 

klo 10.00 60 ls makuu, jonka jälkeen 3*20 ls asennot
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin: 

nosakilpailu@gmail.com 12.6.2021 mennessä. 
Tiedustelut: Pekka Niemelä p. 040 5220760 tai 

pekkaniemela@saunalahti.fi
PISTOOLILAJIT

NOKIA, RUUTIVUORENTIEN RATA SUNNUNTAINA 20.6.2021
klo 9 isopistooli, klo 11.00 pienoispistooli ja 

klo 14.00 pikapistooli
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin: nosakilpailu@gmail.com  

12.6.2021 mennessä. 
Tiedustelut: Pekka Niemelä p. 040 5220760 tai 

pekkaniemela@saunalahti.fi

FP
SASTAMALA, MATINSUON RATA SUNNUNTAINA 24.7.2021 klo 12

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara, misal(at)jippii.fi  
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 17.7.2021 mennessä. 

KAKSOISHIRVI
LEMPÄÄLÄ, SATAKUNNAN LENNOSTON RATA 

MAANANTAINA 2.8.2021
Lajit: kertatuliase ja itselataava.

Kilpailija voi ehdottaa ampumisaikansa 15 minuutin jaolla 
klo 17.00–19.00. Ampuma-aikataulu ilmoitetaan kilpailijoille

 ilmoittautumisajan jälkeen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 26.7. mennessä: 

antti.rantanen(at)elisanet.fi 

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN MUUT 
AMPUMAKILPAILUT 2021

KEVÄTAMMUNNAT
LEMPÄÄLÄ, SATAKUNNAN LENNOSTON 25 M:N RATA, 

TORSTAINA 6.5.2021 klo 18.00
Pikaosa (30 ls) + 1/2 pikapistooli (3×10 ls), 

myös 9 mm:n aseet sallittu.
Ei osallistumismaksuja – eikä palkintoja.

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

Tiedätkö?
Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

KILPAILUKUTSU

PIRKANMAAN 
RESERVIPIIRIEN

SRA-MESTARUUSKILPAILU 
19.6.2021

Pirkanmaan Reservipiirien 
SRA-mestaruuskilpailu 

järjestetään Matinsuon ampumakeskuksessa 
Sastamalassa lauantaina 19.6.2021. 

Kilpailu on samalla 
Pirkanmaan Reservipiirien joukkueiden 

karsintakilpailu vuoden 2021 SRA SM-kilpailuun. 
Pääkilpailuun otetaan enintään 45 ampujaa. 

Ilmoittautuminen aukeaa 
lauantaina 15.5.2021 

https://shootnscoreit.com/
-sivun kautta ja sulkeutuu 30.5. klo 24.00, 

minkä jälkeen vapaaksi jääneet paikat 
vapautuvat Pirkanmaan Res piirien 

ulkopuolisille ampujille 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tapahtuman järjestämisessä 
koronaepidemiavaraus! 

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä

1. Kuka aloitti vuodenvaihteessa Naisten Valmiusliiton 
puheenjohtajana?

2. Mistä sanoista tulee nykyvarusmiehille tuttu lyhenne 
VKY?

3. Mistä maakunnista muodostuu Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen Hämeen piiri?

4. Mitkä kaksi Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 
osastoa toimivat Ylöjärven Lakialassa?

5. Kuinka monta viikkoa kestää varusmiesaliupseerien 
johtajakausi?

6. Mikä on 155 mm:n panssarihaupitsi K9 Moukarin 
miehistön vahvuus?

7. Milloin on Rajavartiolaitoksen vuosipäivä?

Vastaukset sivulla  12
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Messukylän Reserviupseerit järjestivät 
jouluaattona Messukylän sankarihaudal-
le vartion kello 17.00–23.00. Vartiovuo-
rot kestivät puoli tuntia. Varustuksena 
lumipuku ja miekat tai konepistooli.

Perinteinen jouluaaton kunniavar-
tio sankarihaudalla järjestettiin Co-
vid-19 epidemia huomioiden Ylöjärvellä 
24.12.2020 kello 11–21 välisenä aikana. 
Parivartiossa Ylöjärven Reservinaliupsee-
rit ja Reserviupseerit. Vartiovuoro kesti 
30 minuuttia ja vartioiden vaihto järjes-
tettiin siten, etteivät uusi ja vanha vartio 
kohdanneet. Satakunnan lennosto antoi 
40 uutta M05 lumipukua käyttöömme. 
Lämmin kiitos heille hyvästä yhteistyös-

Suomalaisen ratsuväen ja hevosvetoisen 
tykistön perinteitä vaaliva Hämeen Es-
kadroona ja Vapaussodan Tampereen 
Seudun Perinneyhdistys tekivät Tammi-
sunnuntain aattona lauantaina, 30 tam-
mikuuta kunniakäynnin Vapaudenpat-
saalle Hämeenpuistossa. Eskadroonasta 
oli paikalla neljä ratsukkoa reservin kap-
teeni Janne Kurkisen johdolla ja perin-
neyhdistyksestä puheenjohtajat. Kumpi-
kin yhteisö laski perinteiset havunoksat 
muistomerkille. Monet Hämeenpuiston 
lauantaikävelijät saivat ihastella komeita 
ratsuja ja perinneasuihin sonnustautu-
neita ratsumiehiä. 

Hämeen Eskadroona, viralliselta ni-

Messukylän perinneseura asetti pienen 
suomenlipun ja Kaukajärven Lions Club 
kynttilän jokaisen sankarivajan haudalle. 
Sankaripatsasta koristi vielä itsenäisyys-
päivänä laskettu havuseppele.    

tä. Noin yhden sentin lumikerros valai-
si hienosti hautausmaata. Tunnelmaa li-
säsivät sadat kynttilät. Vartiovuoromme 
lopussa kevyt lumisade kruunasi tunnel-
man. Vääpeli Petri Borg ohjeisti ja jär-
jesti vartiovuorot yli 20 järjestelyvuoron 
kokemuksella.

Ylöjärven Reserviupseerit ry:n puolesta
    Jari Vuolle

kapteeni

meltään Tampereen Seudun Ratsuvä-
en Kilta Ry on vuonna 1964 perustettu 
vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, 
jonka päätehtävänä on pitää yllä suo-
malaisen ratsuväen ja hevosvetoisen ty-
kistön perinteitä. Toiminnallinen keskus 
on Kangasalla ja puheenjohtajana toimii 
Timo Fager.

Koronapandemian vuoksi Vapausso-
dan Tampereen Seudun Perinneyhdis-
tyksen ja Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piirin perinteistä Tammi-
sunnuntain kirkkoiltaa ei tänä vuonna 
voitu järjestää.

   Markku Rauhalahti

Perinteiseen tapaan seppeleen Suinulan uhrien muistolle laskivat myös Tampereen ammat-
tikorkeakoulun opiskelijakunta, Tampereen insinööriopiskelijat ja Tampereen insinöörit ry. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Kunniakäynti Vapaudenpatsaalla 

 Jouluaaton kunniavartiot Ylöjärvellä

Kunniavartiossa 24.12. oikealla yliluutnantti Olli Aaltonen ja kapteeni Jari Vuolle. 
Kuva: Jarkko Vuolle.

Messukylän sankarihaudalla vartiossa kp-miehet vas. luutnantti Seppo Laalahti ja 
kapteeni Antti Laalahti. Kuva: Matti Kataja

Jouluaaton vartio Messukylässä

Tammisunnuntain kunniakäynti Suinulassa
Suinulan uhrien muistopäivänä 31. tam-
mikuuta muistettiin 103 vuotta sitten 
vapaussotamme alkutaipaleella Markku-
lan talon pihamaalla tapahtuneen veri-

löylyn uhreja. Koronapandemian takia 
tilaisuus oli edellisiin vuosiin verraten 
hyvin pienimuotoinen.    

Seppeleen uhrien muistolle laskivat Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys ja 
Kangasalan Reservijärjestöt. Kuvassa tilaisuuteen osallistuneet Vapaussodan Tampereen 
Seudun Perinneyhdistyksen hallituksen jäsenet vasemmalta Hannu Wirola, Matti l Salonen, 
Sirkka Ojala ja Riitta Sompa-Hokkanen. Kuvassa myös sisarukset Suvi ja Janne Markkula, 
joiden kotitalon pihassa verilöyly tapahtui. Kuva: Raimo Ojala.
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LEMPÄÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Lempäälässä, Veljespirtillä 
torstaina 22.4.2021 klo 18.00 alkaen. 

Kokouksen jälkeen Hannu Tapola pitää esitelmän 

aiheesta JR17 (talvisota) sotapolku

Kaikki kerhon jäsenet tervetuloa!

Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry:n

VUOSIKOKOUS
Keskiviikkona 

28.4.2021 klo 18.00 
Pirkanmaan Reservijärjestöjen toimistolla

Väinölänkatu 2, Tampere.
Kokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi määräämät asiat.

Huomioidaan COVID-19 -tilanne ja 
siitä johtuvat kokoontumisrajoitukset!

Tervetuloa!
Hallitus

Tutustu uudistettuun 

pirkanviesti.fi  
-verkkosivustoon  

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n,
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:lla

keskiviikkona 31.03.2021 klo 18.00

Kahvitarjoilu!

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitukset

PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:n

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Reserviupseeripiirin sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 24.3.2021 klo 18 alkaen 

Pirkanmaan Reservijärjestöjen toimistolla, 
Väinölänkatu 2, Tampere.

Kokous järjestetään hybridikokouksena. 
Toimistolla kokoukseen osallistuvien kokousedustajien 

määrä rajataan pandemiaohjeistuksen mukaan.
Kokouksessa ei ole palkitsemisia.

Tervetuloa
Hallitus

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS JA ESITELMÄ

Pidetään tiistaina 16.3.2021 KLO 18.00

Pirkanmaan Reservijärjestöjen toimistolla, 
Väinölänkatu 2, Tampere.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
kuten toimintakertomus ja tiliasiat.

Ennen kokousta klo 17.00 saamme kuulla 
Raimo Ojalan esityksen ”Vaara vaanii verkossa” 

Esitys on kaikille avoin Teams-sovelluksen kautta. 
Linkki esitykseen löytyy pirkanviesti.fi -tapahtuma-

kalenterista sekä Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n 
verkkosivustolta osoitteesta: 

tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.fi 

Kokoukseen voi osallistua myös Teams-sovelluksella. 
Mikäli haluat osallistua kokoukseen Reservijärjestöjen 

toimistolla ilmoita saapumisestasi etukäteen 
puheenjohtaja Minna Jokelalle joko sähköpostitse 

minna.jokela@kotikone.fi  tai puhelimitse 050 506 7749. 

Tervetuloa!
Hallitus

SOTIEMME 1939–45 PERINNEYHDISTYS RY:n

VUOSIKOKOUS 13.4.2021 klo 17.00

Reserviläistoimisto, Tampere 2. krs, etänä. 

Ilmoittautuminen 11.4. mennessä 040 721 7605.

TAMPEREEN  RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
29.4.2021 klo 18.00

Technopolis Asemakeskus, Peltokatu 26, 33100 Tampere

Palkitsemiset

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

TERVETULOA

Hallitus

Suomen demokratia globaaleissa pyörteissä

Suomen demokratiaa pidetään yhtenä 
maailman parhaista, ja sijoitummekin 
demokratian tilaa koskevissa tutkimuk-
sissa aivan kärkisijoille. Hyvinvointim-
me on kasvanut ja kansalaisten luottamus 
vallanpitäjiin on ollut keskimäärin hyvää, 
mikä kertoo, että demokratia on toimi-
nut maassamme hyvin. Menestyksestä 
huolimatta demokratian voittokulkuun 
ei kuitenkaan pidä tuudittautua, sillä 
maailmalla ja jopa muutamissa Euroopan 
maissa kehitys on ollut viime aikoina toi-
senlaista. 

Jotta demokratian nykytilaa voisi ym-
märtää paremmin, on tarkasteltava his-
toriaa. Nykymuotoisen demokratian 
edellytykset paranivat Suomessakin huo-
mattavasti 1900-luvun alussa, kun ääni-
oikeus laajeni. Demokraattinen yhteis-
kuntajärjestelmä ajautui kuitenkin pian 
Euroopassa kriisiin, josta Suomi lopulta 
selvisi verrattain vähällä välttäessään Neu-
vostoliiton miehityksen toisin kuin mo-
net Itä-Euroopan maat, joista tuli sodan 
jälkeen kommunistijohtoisia kansande-
mokratioita. Siitä lähtien Suomenkin piti 
tosin huomioida Neuvostoliiton mieli-
pide, mikä vei valtaa poliitikoiltamme ja 
heikensi demokratiaamme.

 Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys palkitsee vuosittain Kalevan lukion isänmaallisen kirjoituskilpailun voittajan. Valinnan 
tekevät koulun äidinkielenopettajat. Joulukuussa 2020 Maanpuolustusyhdistyksen palkinto luovutettiin Topias Favorinille 
kirjoituksesta ”Suomen demokratia globaaleissa pyörteissä”. Maanpuolustusyhdistys totesi voittokirjoituksesta seuraavaa: 
”Topias on tarkastellut demokratian tilaa niin maailmanlaajuisesti kuin EU:n ja Suomen näkökulmasta. Hän tuo hyvin esille, 
että demokratian toteutuminen ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys. Se vaatii varjelua. Se tarvitsee parikseen oikeusval-
tion ja turvakseen vapaan ja rehellisen tiedonvälityksen.” Ohessa lyhennelmä voittokirjoituksesta.

Kylmän sodan loppuminen 1990-lu-
vun alussa johti Neuvostoliiton alusmai-
den siirtymiseen kansanvaltaan. Lännen 
näkökulmasta tilanne oli selvä: Länsi 
voitti, ja siinä samassa läntisen demokra-
tian oli määrä levitä myös sinne, mihin 
se ei aiemmin ollut levinnyt. Osittain 
tämä on myös toteutunut, sillä prosen-
tuaalisesti demokratioiden määrä on kas-
vanut vuoden 1975 noin 25:sta noin 60 
prosenttiin. Määrällinen muutos ei kui-
tenkaan välttämättä kerro koko totuut-
ta siitä, mihin suuntaan demokratia on 
matkalla. Demokratiatukijärjestö Inter-
national IDEA:n raportista (2019) sel-
viää, että monissa maissa demokratia on 
laadullisesti heikkoa, eivätkä yhä useam-
mat demokratioiksi lukeutuvat valtiot ole 
enää sellaisia kuin nimellisesti.

Selvästi läheisemmäksi demokratian 
tilaa koskeva keskustelu muuttuu, kun 
tajuaa, että monet niistä maista, joissa 
demokratia on ollut vaikeuksissa, sijait-
sevat omassa läntisessä kulttuuripiiris-
sämme. Demokratian ongelmat lännes-
sä, perinteisessä demokratian kehdossa, 
ovat näkyneet myös selvästi esimerkiksi 
Yhdysvaltain nykyisessä tilanteessa, jossa 
kansalaisten poliittinen kahtiajako on sel-

västi näkyvillä. 
Myös demokratian varjelijaksi profi -

loituvalla Euroopan unionilla on omat 
ongelmansa demokratian kanssa. Muu-
tamissa Itä-Euroopan jäsenvaltioissa de-
mokratian tila on vallan keskittymisen ja 
oikeuslaitokseen puuttumisen myötä hei-
kentynyt viime aikoina. Puolan ja Unka-
rin kehitys voi olla mahdollista muualla-
kin Euroopassa etenkin silloin, jos jokin 
puolue saisi peräkkäisissä vaaleissa yksin 
enemmistön maan parlamenttiin ja sitten 
sementoisi lakimuutoksilla puolueen ase-
man valtion johdossa. Vaikka demokrati-
aan kuuluu kansalaisten oikeus valita ha-
luamansa johtajat, yhden puolueen vahva 
asema vaikeuttaa opposition toimintaa ja 
johtaa usein valtapuolueen vahvistumi-
seen entisestään, mikä on demokratialle 
huono asia.

Demokratiakaan ei ole hallintomal-
lina täydellinen: päätöksenteko voi olla 
paikoin hidasta ja julkinen keskuste-
lu täynnä toisen osapuolen syyttelyä. Se 
voi toisaalta helpottaa vahvojen johtajien 
nousua valtaistuimelle - monesti vieläpä 
demokraattisin keinoin eli vaalien avulla. 
Demokratian tilaa pohtiessa on myös tär-
keä muistaa, etteivät länsimaiset demo-

kratiat ole olleet hallitseva hallintojärjes-
telmä kuin hyvin vähän aikaa. Vaikka ei 
voida sanoa, että demokratia olisi lopul-
linen tai ainoa oikea hallintomuoto, kan-
salaisten hyvinvointia sen voi nähdä mm. 
perusoikeuksien ja hallinnon epäkohtiin 
puuttuvan median myötä lisäävän.

Siksi demokratiaa kannattaa edelleen 
suojella, mihin lääkkeitä voisivat olla esi-
merkiksi hallinnon avoimuuden lisää-
minen entisestään sekä laajempi vuoro-
puhelu myös eri mieltä olevien ihmisten 
kanssa. Hyvän elämän takaavaa järjestel-
mää pitää koettaa kaikin keinoin ylläpi-
tää ja kehittää. Siksi meilläkin demokra-
tiaa kannattaa sen globaaleista ongelmista 
huolimatta, tai ehkä juuri niiden takia, 
edelleen varjella.

  Topias Favorin
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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
Auto- ja konevuokraamo J. Lundán Ky, 
autohuolto ja -vuokraus

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 

Tiesitkö 
että?

Vastaukset
(Kysymykset 

sivulla 9)

1. Kansanedustaja 
Paula Risikko (kok.)

2. Virtuaalinen koulutus-
ympäristö

3. Kanta-Hämeen, 
Päijät-Hämeen, 
Pirkanmaan ja Keski-
Suomen maakunnista

4. Räjähde- ja suojelu-
tekniikkaosasto ja 
Asetekniikkaosasto 

5. 26 viikkoa 

6. 5 

7.  21. maaliskuuta

 KEVÄTYÖN KOUKKAUS 2021
Kevätyön Koukkaus 2021 (KYK2021) järjestetään 

7.-8.5.2021 Nokialla 
vallitsevan tilanteen mahdollistamissa rajoissa.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet päivitetään 
Nokian Reserviupseerien kotisivuille: https://www.rul.fi /nokia/kyk2021/

Tervetuloa!
Nokian Reserviupseerit ry ja Nokian Reserviläiset NRAu ry

TULE MUKAAN KERTAAMAAN VANHAA JA OPPIMAAN UUTTA. 

WEBINAARIT OVAT AVOIMIA KAIKILLE!

 • Pirkanmaan Reservipiirien Maastotoi-

mikunta järjestää yhdessä TaKoRU:n, 

Vapepan Tampereen paikallistoimikun-

nan ja Pirkanmaan Viestikillan kanssa 

webinaareja kevätkaudella 2021.

 • Linkki: Topic: Tensun teemaillat Join 

Zoom Meeting KOPIOI ALLA OLEVA 

LINKKI SELAIMEESI!

https://tuni.zoom.us/j/66536331510

 • Zoomissa on käytössä odotushuone 

(waiting room), tietoturvaohjeiden 

mukaisesti, erillistä salasanaa ei silloin 

tarvita.

 • Webinaarien materiaalipaketin löydät 

viimeistään webinaarin alkaessa mm. 

pirkanviesti.fi  verkkopalvelusta Maasto-

toimikunnan omalta sivulta.

 • Lisätietoja: Tero Ahtee, tensu(at)iki.fi 

WEBINAARI JOTOSVINKKEJÄ

Ajankohta: 15.4.2021 klo 17.00–19.00
Huhtikuussa annetaan vinkkejä jotoksille. 
Mikä tai mitä jotos oikein on? Eiköhän vuonna 
2021 jo joitakin jotoksia taas ole jossakin, jo-
ten webinaari-ilta kertoo ydinasiat jotostelusta. 
Varusteet, tehtävät, toiminta, valmistautumi-
nen. Kokemuksia ja vinkkejä. Huomaa, että 
YouTubesta löytyy joitakin jotosvideoita.

WEBINAARI MAASTOTAIDOT

Ajankohta: 5.5.2021 klo 17.00–19.00
Perusasioiden sulan maan maastotaitojen 
ja -toiminnan ilta. 
Pohjatietoa talvitaidoille 
ja henkiinjäämis-
kursseille.
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Huhtikuussa annetaan vinkkejä jotoksille. 
Mikä tai mitä jotos oikein on? Eiköhän vuonna 
2021 jo joitakin jotoksia taas ole jossakin, jo-
ten webinaari-ilta kertoo ydinasiat jotostelusta. 
Varusteet, tehtävät, toiminta, valmistautumi-
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YouTubesta löytyy joitakin jotosvideoita.
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Tutustu uudistettuun 

pirkanviesti.fi  
-verkkosivustoon  



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!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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ERIKOISINFRA OY



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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����

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

Kiitämme 
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Invea Oy

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Uusi vuosi ja siten myös uusi ampu-
maratakausi on alkanut lähihistoriaa 
tarkastellen jopa yllättävän kylmän ja 
lumisen sään vallitessa. Korona valitet-
tavasti edelleen heittää toiminnan ylle 
synkän varjonsa, mutta toivotaan, että 
keväällä tilanne on jo toinen. Tässä kui-
tenkin muutamia ajankohtaisia asioita 
kaikille SATLSTO:n ampumaratojen 
siviilivuorojen (ns. TASERA:n vuorot) 
käyttäjille.

Ampumaradan 
käyttäjäkortit

Kulkulupa
Ampumarata

Yhteisö
Nimi

Vuositarra
tähän Rooli

Kuten jo aiemminkin on kirjoitettu, 
täytyy SATLSTO:n ratojen käyttäjil-
lä olla radan käyttöön oikeuttava, voi-
massa oleva radankäyttäjäkortti. Il-
man voimassa olevaa korttia ei radalle 
pääse. Nykyiset kortit ovat sellaise-
naan voimassa 31.3.2021 saakka, mut-
ta 1.4.2021 alkaen täytyy kortissa olla 
kuluvan vuoden vuositarra. TASERA 

toimittaa tarrat jäsenyhteisöilleen ja jä-
senyhteisöt toimittavat tarrat parhaak-
si katsomallaan tavalla edelleen kortil-
lisille. Mikäli et ole vielä tarraa korttiisi 
saanut, tiedustele sitä oman jäsenyhtei-
sösi yhteyshenkilöltä.

Tarra liimataan nykyisen kortin va-
sempaan alakulmaan kuvan osoittamal-
la tavalla. Jatkossa tarra uusitaan vuosit-
tain ja tarran väri ja vuosiluku vaihtuvat 
joka vuosi. Vuositarra on voimassa aina 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
saakka, eli vuoden 2021 tarra kelpaa 
31.3.2022 saakka jne.

Koronavirus ja 
ampumaradat
Tätä kirjoittaessani (2.2.) Pirkanmaan 
pandemiaohjausryhmän mukaan ko-
ronavirusepidemian tilanne Pirkan-
maalla on sosiaali- ja terveysministeriön 
luokituksen mukaan ns. kiihtymisvai-
heessa. Tämän vuoksi Pirkanmaalla on 
aluehallintoviraston päätöksen nojal-
la (tällä hetkellä) kielletty mm. kaik-
ki yli kymmenen hengen yleisötilai-
suudet ja yleiset kokoukset sisä- ja 
ulkotiloissa. Enintään kymmenen hen-
gen kokoontumisia voidaan järjestää, 
mutta tällöinkin on noudatettava 
ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta 

koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 
Koska nyt sydäntalvella kävijämää-

rät SATLSTO:n ampumaradoilla ovat 
olleet melko vähäisiä (alle 10 henkilöä 
per rata), on TASERA:n hallitus kat-
sonut, ettei ratoja ainakaan toistaisek-
si jouduta asettamaan käyttökieltoon, 
kunhan radoilla noudatetaan Pirkan-
maan Sairaanhoitopiirin ja sosiaali- ja 
terveysministeriön ohjeistuksia. Mikäli 
tilanne kuitenkin nykyisestään pahenee 
tai rajoitukset tiukentuvat, voidaan ra-
toja joutua sulkemaan. 

Toistaiseksi radoilla voi siis käydä ra-
tavuorojen aikana omaehtoisesti har-
joittelemassa, mutta ohjattuja harjoi-
tuksia ei alueella tule järjestää. Millään 
radalla ei myöskään saa yhtäaikaises-
ti olla yli 10 henkilöä. Vielä vinkkinä, 
että aina ennen radalle menoa kannat-
taakin tarkistaa ratavuorojärjestelmästä 
(https://tss.tasera.fi ) ja TASERA:n ko-
tisivuilta (https://www.tasera.fi ) ovatko 
radat auki. Mikäli radat joudutaan aset-
tamaan käyttökieltoon tai määräämään 
muita nykyistä rankempia rajoitustoi-
mia, päivitetään tieto niistä ensimmäi-
senä juuri edellä mainittuihin kanaviin.

PSHP:n ajantasainen koronatilan-
netieto löytyy osoitteesta https://www.
tays.fi /fi -fi /sairaanhoitopiiri/Koronavirus_
COVID19/Pirkanmaan_
koronavirustilanne_ja_suositukset.

Valvojien koulutus

Olemme saaneet paljon kyselyjä siitä, 
että mitä päävalvojan ja ratavalvojan 
tehtäviin kuuluu ja voidaanko näistä 
järjestää joku koulutus. Nuo tehtävät ja 
roolit on kuvattu yhdistyksen kotisivuil-
ta löytyvässä ”Yleisohje SATLSTO:n 
ampumaradoilla toimimiseen” -asiakir-
jassa. Ko. dokumentti löytyy osoitteesta 
https://www.tasera.fi  kohdasta ohjeet -> 
radankäyttäjille. Ohjeen lukemalla saa 
kattavat tiedot päävalvojana- ja rataval-
vojana toimimiseen.

Tämän lisäksi olemme kuitenkin 
suunnitelleet myös verkkokoulutusillan/ 
ltojen järjestämistä esim. Google Meet 
-kokouksena. Nyt kaipaamme juuri si-
nun mielipidettäsi – olisiko tuollaisesta 
etäkoulutuksesta hyötyä ja olisitko itse 
halukas sellaiseen osallistumaan? Kotisi-
vujemme etusivulla on julkaistu kysely, 
jossa voi ilmaista mielipiteesi tähän liit-
tyen. Mikäli koulutuksia päädytään jär-
jestämään, tiedotamme niistä erikseen 
myöhemmin.

Suojaudu ja suojaa – pese käsiä, vältä 
lähikontakteja ja käytä maskia.

Tampereen Seudun Ampumarata-
yhdistyksen hallituksen puolesta,

    Pasi Autio
yhdistyksen sihteeri

TASERA - Ajankohtaista ampumarata-asiaa

Vuoden 2021 alusta lähtien Reservi-
läisliiton jäsenillä on mahdollisuus liit-
tyä uuteen ampumaharrastajien jäsen-
ryhmään. Taustalla on vanhanmallisen 
Reserviläisten ampumaturvan päät-
tyminen vakuutuskauden päättyessä 
31.1.2021. Muutos on seurausta Fi-
nanssivalvonnan uusista määräyksistä.

Uuteen jäsenryhmään voi liittyä niin, 
että jäsenmaksulaskun yhteydessä mak-
saa vapaaehtoisen toimintaturvamak-
sun, joka on tänä vuonna 35 €. Jäsen 
saa tällä muun muassa ampumaharras-
tuksen toimintaturvan sekä erikoisetu-
ja.

Jäsenmaksulaskut postitettiin jäsenil-
le tammikuun lopulla. Ne jäsenet, jot-
ka ovat tilanneet E-laskun, menee au-
tomaattisesti vain pelkkä jäsenmaksu. 
Mikäli nämä jäsenet haluavat myös toi-

Reserviläisliiton uusi 
jäsenryhmä ampumaharrastajille

mintaturvan, tulee se erikseen maksaa. 
Ohje maksamisesta löytyy osoitteesta 
www.reservilaisliitto.fi /toimintaturva.

Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä an-
taa osallistumisoikeuden Reserviläislii-
ton, Reserviläisurheiluliiton ja Suomen 
Reserviupseeriliiton liitto-, piiri- ja yh-
distystason kilpailu- ja muihin tapah-
tumiin, joissa ammunta on keskeises-
sä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai 
muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, 
joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Tähän jäsenryhmään kuuluvat saavat 
myös ampumaharrastukseen liittyviä 
merkittäviä erikoisjäsenetuja. Yksi jä-
senetuja tarjoava yritys on Brownells, 
jolla on erittäin laaja valikoima asealan 
eri tuoteryhmiä. Brownells toimii Suo-
messa verkkokaupan välityksellä ja sillä 
on isot varastot Yhdysvalloissa ja Sak-

sassa. Nettikauppa löytyy osoitteesta 
www.brownells.fi . 

Toinen uudelle jäsenryhmälle eri-
koisetuja tarjoava yritys on Oulun Ase. 
Yritys tarjoaa reserviläisille tarkoin vali-
koituja aseita, asetarvikkeita ja patruu-
noita. Oulun Ase toimii tällä hetkellä 
verkossa sekä Kempeleen kivijalkamyy-
mälässä osoitteessa Planeettatie 5. Net-
tikauppa löytyy osoitteesta www.oulu-
nase.fi . Reserviläisliitto julkistaa talven 
ja kevään aikana uusia, rahanarvoisia 
erikoisjäsenetuja uudelle jäsenryhmälle.

Uuteen jäsenryhmään liittyneet 
saavat maaliskuussa postitse uu-
den jäsenkortin, jolla jäsenet voivat 
todistaa ampumaharrastuksen toimin-
taturvan voimassaolon. Kortin muka-
na tulee jäsenetuihin liittyvä kirje sekä 
ensimmäinen etukoodi.    

ARJEN VIESTIVÄLINEIDEN 
KURSSEJA 2021

MPK:n järjestämänä on keväällä tulossa muuta-
ma Arjen viestivälineiden (AVV) koulutus.

Huhtikuussa on Lakialassa kurssi, 
samoin Santahaminassa.

Lokakuussa on AVV-kurssi Parolannummella.

Toisaalta, kyllähän jo vapaussodassa käytettiin 
paljon siviilipuhelimia ja rautateiden lennättimiä 

viestintään, eli ne siviilimaailman "arjen välineet" 
eivät loppujen lopuksi ole mitään 2000-luvun 

uusinta uutta sotilaskäytössä.

Lisäksi kaukomailla, jossa pienemmillä toimijoilla 
ei ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia "me-
tallikuorisia" kenttäradioita, hoitavat muovikuo-
riset siviiliradiot ("hyllytavara", COTS) viestintä-

tarpeet.

Entä jos hallitus taikka hallitseva diktaattori sul-
kee tietoverkkoyhteydet ja matkapuhelinverkot? 
Silloinkin on tilausta analogisille radiopuhelimille 
ja satelliittipuhelimille. Polttomoottorikäyttöisil-
lä voimakoneilla tai aurinkokennoilla ladataan 

akkuja.

Tero Ahtee
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Viime vuonna oli reserviläisten ampumaharrastus en-
tistä vilkkaampaa. 10.6.–12.12. järjestettiin omien 
käyntien lisäksi yhteisiä ampumaharjoituksia 27 kertaa. 
Mukana oli 19 aliupseeria ja 9 upseeria. Hannu ja Lau-
ri Wirola olivat mukana useasti ja Ari Woivalin opas-
ti SRA:ssa. Uusia jäseniä saatiin mukaan toimintaan ja 
monta aselupaakin hankittiin.

Joulukuusi torille pystytettiin. Itsenäisyyspäivänä ol-
tiin kunniavartiossa, mutta korona peruutti jo 25 ker-
taa järjestetyt, suositut joulutulet. Jouluaaton kunnia-
vartio on ollut koskettava kunniatehtävä, jossa haluaa 

kirjallisuutta

Jälleen on majuri Ville Kaarnakari kirjoittanut mie-
lenkiintoisen tapahtumien kulun liittyen kansain-
väliseen terrorismiin. Kirja sisältää 383 sivua, jotka 
pitävät otteessaan kunnes koko kirja on luettu. 

Tarinan kehykset ovat pitkälti faktaa, jolle on 
annettu tarkemmaksi sisällöksi todentuntuista 
fi ktiota. Tapahtumat sijoittuvat Eurooppaan ja 
Lähi-Itään. Nykypäivän vitsaus, radikaali islam ja 
sen fanaattiset militantit, ovat käsikassarana Eu-
rooppaa vastaan. Taustalla naruista nykii kuin sät-
kynukkea kolmas taho, joka pyrkii aiheuttamaan 
kauhua ja sekasotkua Euroopassa. Juonessa on ky-
seessä epäpyhä allianssi, jossa molempien tahojen 
intressit yhtyvät erilaisista syistä. 

Huonostihan siinä kävi näille pyrkimyksille, kun Varjo puuttui peliin.
Kirjasta käy hyvin ilmi se, että saadakseen aikaan tuloksia vastatoimet on pidettävä 

salassa poliitikoilta ja varsinkin medialta, kunnes tulokset on saavutettu ja uhka eli-
minoitu. Siksi kuvaan astui Varjo, noin 4-5 piinkovan ammattilaisen ryhmä, jota ei 
virallisesti ole olemassa. Kun tämä vielä täydentyy ulkomaisilla agenteilla, niin sekä 
tiedustelu että operaatiot ovat lujissa käsissä. 

Juonessa merkittävää on myös Suomen ja Ruotsin yhteistyö asiassa. Tämäkin tari-
na painottaa ja tuo esiin sen, että hyvä tiedustelu on avaintekijä onnistumiselle. Lo-
pulta sitten julkisemmat voimat astuvat esiin ja linkittyvät yhteen Saariston Helmen 
alueella tapahtuvassa loppuhuipennuksessa.

Kirja tuo myös hyvin esiin pienen ammattimaisen ryhmän tehokkuuden. Kun jä-
senet edustavat erilaisia toisiaan täydentäviä kyvykkyyksiä, niin tulosta syntyy. Pieni 
ryhmä pystyy myös salaamaan toimintansa paremmin. Kun on hyvä taustakoulutus, 
harjoitus, kokemus ja hyvät välineet, niin syntyy voimallinen yksikkö. Yleensäkin 
Suomessa pienenä maana täytyy toimia näin. Sanotaan, että viime sodissakin jopa 
pataljoonan hyökkäys oli usein sarja koordinoituja iskuosastohyökkäyksiä massa-
vyöryn sijasta.Saa nähdä, tuleeko Varjolle joskus tehtävää uusissa tilanteissa.

  Unto Pulkkinen

olla aina mukana. Iltapäivästä puoleen yöhön oli jou-
luaattona vartiossa tälläkin kertaa 30 reserviläistä, isiä 
poikansa kanssa, veljet keskenään tai tutun parin kans-
sa. Hienoa oli sekin, että moni kyläläinen tuli käymään 
kirkkopihassa ja katsomaan meitä.

Pälkäneen Reserviupseerikerho perustettiin 80 vuot-
ta sitten 9.2.1941. Koronan vuoksi helmikuun maa-
puolustusjuhla peruttiin, mutta se varmasti tullaan jär-
jestämään.

  Vesa Mellavuo

YHDISTYKSET TOIMIVAT

Vuosi 2020 Pälkäneellä 

Ampumaharrastus oli aktiivista koronasta huolimatta.

Vuorossa pistoolit.

Kunniavartiossa Mikko Niemi ja Saija Ahonen.

VARJO – 
tiedustelun salaisin yksikkö

VARJO, Ville Kaarnakari
Minerva Kustannus Oy, 2020
383 s.

Helmikuun webinaari käsitteli maasto-
ensiapua. Valveutunut kansalainen käy 
ensiapukursseja ihan vaan itsesuojelu-
vaiston sanelemana. Ensiapukoulutus 
on vapautunut ja nykyään moni toimija 
järjestää ensiavun kursseja.

Todennäköisesti et itse tarvitse tietoja 
ja taitoja, mutta ehkä joskus joku lähi-
piirissäsi, taikka osut paikalle, jossa tar-
vitaan ensiapua.

Työpaikan kautta voi saada hätäen-
siavun koulutuksen, mutta jos haluaa 
lisää valmiutta niin EA1 ja EA2 täytyy 
useimmiten itse kustantaa. Toisaalta tie-
tokoneverkossa on runsaasti hyvääkin 
materiaalia "itseopiskelijoille", pdf-oh-
jeita ja videoita.

Maastossakin kannattaa pitää mieles-
sä ABC; onnettomuuden potilaasta tar-
kistetaan hengitystiet auki (A), hengitys 
(B), ja sitten turvataan verenkierto (C) 
tarvittaessa elvytyksellä (se rytmi olisi 
30–2). Korona-aikana painelukin riit-
tää, ilman puhalluksia. Tässä vaiheessa 
onkin jo soitettu hätänumeroon 112.

Kaupungin tiheästi asutulla alueel-
la ambulanssi ehtii paikalle alle 10 mi-
nuutissa, mutta laita-alueilla paljon hi-
taammin, saatikka retkeilymaastoihin. 
Eikä pelastuslaitos lähde noutamaan ai-
van pieniä kolhuja, kuten nilkan nyr-
jähdyksiä, saaneita retkeilijöitä maas-
tosta.

Hätänumeron 112 lievempi versio: päi-
vystysapu Pirkanmaa 116117, joka aut-
taa äkillisissä terveysongelmissa silloin, 
kun oma terveysasemasi on kiinni. Soi-
ta päivystysavun numeroon 116117 aina 
kun mietit päivystykseen menoa.
https://www.tampere.fi /sosiaali-ja-
terveyspalvelut/hatatilanteet-ja-
paivystys/116117.html

Ajankohtaisia jäistä pelastautumisen 
videoita löytyy runsaasti YouTubesta.
https://www.punainenristi.fi /
ensiapu/ensiapuohjeet/
https://www.uskallaauttaa.fi /
ensiapuohjeet/
https://www.suh.fi /oppaat_ja_vinkit
https://www.kaypahoito.fi /
https://sairaanhoitajat.fi /
https://blog.paramedic.fi /

Jäykkäkouristus- eli tetanusrokotuksen 
täytyy olla voimassa jokaisella. Rokotus 
antaa hyvän suojan jäykkäkouristusta vas-
taan.  Rokote kuuluu Suomessa kansalli-
seen rokotusohjelmaan, ja sen saa terveys-
keskuksesta ilmaiseksi. Rokotteen tehoste 
annetaan työikäisille 20 vuoden välein.  
Yli 65-vuotiaiden rokotteen tehosteväli 
on 10 vuotta.
https://thl.fi /fi /ajankohtaista/
kampanjat/kesaterveys/
pida-jaykkakouristusrokote-voimassa

  Tero Ahtee

Huomioita maastoensiavusta


