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Kiitos – aivan mahtavaa!

Kiitos – marssi jatkuu!

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

Toinen koronavuosi on päättymässä ja 
loppuvuosi on tuonut runsaasti meitä 
maapuolustajia kiinnostavaa uutisointia; 
Valko-Venäjän ja Puolan rajalla jännit-
teet kasvoivat, ja heti perään Ukrainan 
ja Venäjän rajalla ilmeni huolestuttavaa 
liikehdintää, jonka tiimoilta Venäjä ja 
Nato ovat käyneet kiivasta mielipiteiden 
vaihtoa, johon myös presidentti Nii-
nistö otti kantaa mallikkaaseen tapaan. 
Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion eri 
etniset ryhmittymät ovat riitautuneet 
- jälleen. Suomessa uutisoitiin kotimai-
sesta terrorismiepäilystä ja Suomen HX 
-hävittäjähanke sai päätöksensä. 

Kun maailma makaa tällä tavalla, 
voitaneen jälleen todeta, että Suomen 
maanpuolustuksen perustana oleva ylei-
nen asevelvollisuus on vahva näyttö ulos-
päin siitä, että Suomella on tarvittaessa 
valmiudet hoitaa ”leiviskänsä”. Maan-
puolustustahto on edelleen Euroopan 
korkeimmalla tasolla. Suomalaiset reser-
viläiset ovat näyttäneet ammattitaiton-
sa muun muassa rauhaturvatehtävissä ja 
CISOR:in tapahtumissa. CISOR (Con-
fédération Interalliée des Sous-Officiers de 
Réserve) on reservin aliupseereja ja hei-
tä edustavia järjestöjä yhdistävä järjes-

tö, jonka puheenjohtajuus oli muutama 
vuosi sitten Suomella ja siten Reserviläis-
liitolla. Itse ainakin pidän vapaaehtoista 
reserviläistoimintaa ja sen tuomaa ”nä-
kemystä” ja kokemusta erittäin tärkeänä; 
luulen että myös työpaikkahakemuksen 
ansioluettelossa se nähdään pelkästään 
positiivisena seikkana hakijoita arvioita-
essa. Joten ei pidetä kynttilää vakan alla!

Itsenäisyyspäivänä jaettiin Pirkan-
maalla ylennyksiä sekä huomionosoi-
tuksia. Onnittelut kaikille ylennetyille 
ja mitalin saajille. Palkitsemisen arvoa ei 
voi koskaan kyseenalaistaa. Osa ylennys- 
ja mitaliesityksistä on jäsenyhdistysem-
me tekemiä. Kannustan yhdistyksiä te-
hostamaan palkitsemisen periaatteita; 
jäsenet ovat meidän suurin voimavaram-
me, pidetään heistä huolta eri tavoin.

Oma puheenjohtajakauteni on päät-
tymässä. Nelivuotiskausi on ollut kaksi-
jakoinen; kaksi vuotta ilman koronaa ja 
kaksi vuotta koronapandemian vaatimi-
en rajoitusten sallimissa rajoissa. 

Meillä on ollut hienoja piiritapahtu-
mia; Ideaparkin Koko kansan maanpuo-
lustusjuhla 2019 kokosi sankan joukon 
väkeä maapuolustushenkiseen tapah-
tumaan. Tapahtuma on kahden kerran 

jälkeen saanut hyvän muodon, josta 
on hyvä jatkaa. Vuoden 2021 tapahtu-
ma valitettavasti jouduttiin siirtämään, 
mutta 2022 tapahtuman suunnittelu 
on aloitettu. Paapan kapakassa pidetty 
vuoden 2019 eduskuntavaalien vaali-
paneeli oli mukava tapahtuma – taisipa 
olla ainoa piiritason vaalinpaneeli koko 
Suomessa ja Pirkanmaalta on lähtöisin 
myös liiton toimintaohje vastaisten ta-
pahtumien varalle. Koronavuosina on 
sopeuduttu ja uusia toimintamuotoja 
on ilmaantunut, muun muassa etämars-
sit ja etäkokoukset ovatkin jo melkeinpä 
arkipäivää. Hienoa näkyvyyttä toi myös 
Vammalan Reserviläiset ry:n valinta lii-
ton malliyhdistykseksi. 

Piirin talous on edelleen hyvällä mal-
lilla, piirihallitus on osallistunut aktiivi-
sesti päätöksentekoon. Kiitän piirihalli-
tuksen jäseniä tuesta; erityiskiitos piirin 
sihteerille Raimo Ojalalle, jonka sitou-
tuneisuus ja ammattitaito ovat käsittä-
mätöntä luokkaa. Kiitos myös varapu-
heenjohtajat Jarno Valkama ja Jarno 
Lahtinen, jotka ovat olleet käytettävissä, 
kun on pyydetty. Suurkiitos toiminnan-
johtaja Päivi Huotarille mukavasti su-
juneesta yhteistyöstä. Samoin kiitän en-

tisiä puheenjohtajia (Salonen, Raskila, 
Moijanen), jotka ovat olleet puhelimen 
päässä ”etäauttamassa”, kun on ollut tar-
vetta. Upseeripiirin Mikko Hörkön, 
joka myös jättää piirin puheenjohta-
jan tehtävät, kanssa yhteistyö on ollut 
luontevaa ja erittäin mukavaa, samoin 
PMT:n hallituksen jäsenten kanssa. 

Piirin uudelle puheenjohtajalle, Jarno 
Lahtiselle, lämpimät onnittelut ja onnea 
uuteen tehtävään!

Kaikille piirimme jäsenille toivon 
omasta puolestani Rauhallista Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 2022.

  Jussi Mäkitalo  
puheenjohtaja 

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

On se aika vuodesta, jolloin hiljennym-
me joulunviettoon ja odotamme vuo-
den vaihtumista. Sanotaan, että joulu on 
lasten juhla. Kuitenkin monelle meistä 
osana jouluperinnettä on edesmennei-
den sukulaisten ja perheenjäsenten sekä 
ystävien muistaminen hiljentymällä tai 
käymällä haudoilla. Jouluaattona voim-
me kirkkomailla nähdä sankarihautaus-
mailla kunniavartiot. On syytä muistaa 
ja kunnioittaa sotiemme sukupolven ja 
veteraanien uhrauksia, jotta tulevat su-
kupolvet voivat rakentaa tulevaisuutta 
avoimin mielin. Itsenäisyytemme ja su-
vereniteettimme ei ole itsestäänselvyys. 
Niiden eteen on myös tulevaisuudessa 
tehtävä työtä.

Kuluvan syksyn keskeisiä aiheita ovat 
olleet puolustusselonteko ja asevelvol-
lisuuden kehittämisraportti. Suomen 
puolustusratkaisu perustuu koko valta-
kunnan puolustamiseen laajaan reser-
viin perustuvalla armeijalla. Tulevaisuu-
dessa korostuu varautumisen tärkeys, 

sekä kyky vastata laaja-alaiseen vaikutta-
miseen. 

Tämän toteuttamiseksi sodan ajan 
joukot tulevat koostumaan operatiivisis-
ta ja paikallisista joukkoista. Demogra-
finen kehitys sekä tulevaisuuden vaati-
mukset puolustuskyvylle ja -valmiudelle 
edellyttävät myös asevelvollisuuden ke-
hittämistä.

 Tähän on otettu kantaa marraskuus-
sa julkaistussa parlamentaarisen komite-
an raportissa, jossa kutsuntojen esitetään 
kattavan aina koko ikäluokan suku-
puolesta riippumatta. Tavoitteena on, 
että asepalveluksen aloittavien määrä 
on myös tulevaisuudessa riittävä ja kes-
keyttäneiden määrää pyritään pienentä-
mään. Samalla on kuitenkin kiinnitet-
tävä huomioita palveluksen jälkeiseen 
reserviaikaan, joka on valtaosa asevel-
vollisuusajasta. Selonteon mukaan re-
serviläisten motivaation ylläpitämiseksi 
ja osaamisen kehittämiseksi lisätään ker-
tausharjoituksia sekä vapaaehtoisia har-

joituksia. Kouluttamisessa hyödynne-
tään vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
resursseja ja vapaaehtoisia reserviläisiä. 
Paikallisjoukkojen kehittäminen mah-
dollistaa reserviläisille mielekkään ura-
polun eri tasoisissa poikkeusolon tehtä-
vissä. Puolustuksemme perustana ovat 
asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko 
maan puolustaminen ja korkea maan-
puolustustahto.

Lempäälän Manttaalitalolla pidetys-
sä piirin syyskokouksessa tehtiin henki-
lövalintoja. Kokous valitsi piirille uuden 
puheenjohtajan, joten vetovastuu siir-
tyy tulevaksi toimintakaudeksi Mikko 
Ritakalliolle Kangasalan Reserviupsee-
rikerhosta. Ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin Jyrki Keto-Tokoi 
Tampereen Reserviupseereista ja toise-
na varapuheenjohtajana jatkaa Markku 
Kinnanen Sastamalan Reserviupseereis-
ta. Toivotan menestystä tehtävien hoitoon 
ja tulevan vuoden haasteisiin. Piirimme 

talous on vakaalla pohjalla ja toimintaa 
saataneen kehitettyä muutaman haasteel-
lisen vuoden jälkeen. Vuoden vaihteessa 
myös piiritoimistossa tapahtuu henkilö-
muutoksia pitkäaikaisen PMT ry:n ja pii-
rien toiminnanjohtajan Päivi Huotarin 
jäädessä eläkkeelle. Haluan omalta osal-
tani kiittää kaikkia yhteistyötahoja men-
neistä neljästä vuodesta. 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2022!

  Mikko Hörkkö 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
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TAMMISUNNUNTAIN KIRKKOILTA
Sunnuntaina 30.1.2022 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

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

urkuri Osmo Honkanen, 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

Sirkka Ojala
päätoimittaja 

Pirkan Viesti-lehti
sirkka.ojala@gmail.com

”Jokainen meistä  
on maanpuolustaja.” 
Tuo otsakkeessa oleva presidentti Nii-
nistön jo vuosia sitten lanseeraama 
tuttu slogan pitää edelleen paikkansa 
ja se lukee myös pirkanviesti.fi -sivus-
ton etusivulla. 

Vahva maanpuolustustahto on yksi 
puolustuksemme kulmakivistä. Suo-
malaisten maanpuolustustahto on 
noussut viime vuodesta ja varsinkin 
henkilökohtainen maanpuolustus-
tahto on noussut kaikissa ikäryhmis-
sä. Tämän kertoo joulukuun alussa 
Maanpuolustuksen suunnittelukun-
nan (MTS) julkistama vuosittainen 
tutkimus: Suomalaisten mielipiteitä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maan-
puolustuksesta ja turvallisuudesta. Tut-
kimusta silmäillessä tulee myös esiin, 
että nykyisen asevelvollisuusjärjestel-
män säilyttämistä tukee 73 prosenttia 
vastaajista. Sen sijaan yleisen kansa-
laispalveluksen kannatus on laskussa. 
Niin ikään kansalaisten tuki sotilaalli-

selle liittoutumiselle on kasvanut, mutta 
edelleen 53 prosenttia vastaajista on sitä 
mieltä, että Suomen tulisi pysyä liittou-
tumattomana. Suomen Nato-jäsenyyttä 
vastaajista tukee neljännes ja vastustaa 
noin puolet. Vastaajien mielestä neljä 
eniten huolta aiheuttavaa asiaa ovat: Tie-
toverkkoihin kohdistuvat uhat eli kybe-
ruhat (78 %), järjestäytynyt rikollisuus 
(76 %), kansainvälinen terrorismi (75 %) 
ja maailman pakolaistilanne (75 %).

Tätä vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä voi tehdä todella monella tapaa 
ja monella eri foorumilla. Reserviläis-
toiminnan lisäksi on mahdollisuus olla 
mukana esimerkiksi aselajikillassa tai 
lukuisissa maanpuolustuksen perin-
neyhdistyksissä – näitä löytyy todella 
runsaasti varsinkin Pirkanmaalta. Par-
haillaan Pirkanmaalla valmistaudu-
taan sotaveteraanityön perinneaikaan. 
Uusi maakunnallinen perinneyhdistys 
on tarkoitus perustaa jo huhtikuussa ja 

toimijoita tarvitaan. Kuten valmistele-
van toimikunnan puheenjohtaja Jouni 
Koskela asian kiteyttää: ”On tärkeää 
saada toimintaan mukaan lisää uutta, 
asiasta kiinnostunutta nuorempaa vä-
keä, niin miehiä kuin naisia.” Voit lu-
kea tästä lisää sivulta 8.

Koronapandemian vuoksi viimei-
sen kahden vuoden aikana piirien ja 
yhdistysten toiminta on ollut tavallis-
ta hiljaisempaa, silti lehden sivut ovat 
aina täyttyneet ja tarinoita on riittänyt 
– lämmin kiitos niistä kirjoittajille. Pii-
rien tiedotus kaipaa kuitenkin lisää te-
keviä käsipareja, joten jos olet kiinnos-
tunut viestinnästä, ota yhteyttä ja kerro 
millainen vapaaehtoinen viestintätyö 
sinua kiinnostaisi. Viestinnän ammatti-
lainen sinun ei tarvitse olla, koska ”Työ 
tekijäänsä opettaa”. 

Ensi vuoden alussa tulee kuluneeksi 
yksitoista vuotta siitä, kun aloitin tämän 
lehden päätoimittajana. Aika monta pu-

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

VAPAUSSODAN PERINNELIITTO RY

Palvelukseen halutaan 
TOIMINNANJOHTAJA

Nykyisen toiminnanjohtajan jäädessä eläkkeelle 1.7.2022  
etsimme Perinneliiton toimistoon 

Tampereelle vakituiseen työsuhteeseen toiminnanjohtajaa 
maaliskuun alusta 2022. Työ on kokopäiväinen ja sisältää 
epäsäännöllisesti ilta- ja viikonlopputöitä.

Toiminnanjohtajan tehtävä on näköalapaikka vapaussotiemme 
perinnetyössä liiton strategisten linjausten toteuttajana.

Tehtävään hakevalta edellytetään vapaussotiemme perinne-
työn ymmärryksen lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää 
suomen kielen viestinnällistä taitoa. Soveltuva korkeakoulututkinto, 
työkokemus järjestötoiminnasta ja taloushallinnon tehtävistä sekä 
erilaisten organisaatioiden johtamisesta katsotaan eduksi, samoin 
monipuoliset IT-taidot ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu Vapaussodan Perinne-
liiton monipuolisten tehtävien lisäksi toimiminen kahden säätiön 
asiamiehenä sekä Vapaussoturi-lehden ei toimitukselliset tehtä-
vät, kuten ilmoitus- ja tilaushankinta sekä laskutus ja osoiterekis-
teristä huolehtiminen.
Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Arja Alkman,  
puh. 045 634 5025 (vape@perinneliitto.fi)

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee olla mieluiten  
sähköpostilla (vape@perinneliitto.fi) liiton toimistossa 
(Koulukatu 16 A, 33200 Tampere) 5.1.2022 klo 12 mennessä. 
Hakemukseen merkintä ”TOIMINNANJOHTAJA”.

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN 
AMPUMATOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Pirkanmaan reservipiirien 9-millisvuoro Osmonmäen ampumaradalla 
(osoite: Ainonkatu 2 ja maksullisia parkkipaikkoja löytyy mm. PMK:n 
talon sisäpihalta) talvikaudella lauantaisin klo 14–17. 
Hinta 10 €/käynti ja maksu käteisellä, mieluiten tasaraha. 
Tauluja ja tarroja on. Myös kausikortti kevääksi 2022 on harkinnassa.

Lisätetoa: tres.ampumaosasto@gmail.com

heenjohtajaa ja toimijaa on päätoimit-
tajavuosiini jo mahtunut ja jälleen ensi 
vuoden alussa piirejä ovat johtamassa 
uudet miehet. Kiitos Mikolle ja Jus-
sille kuluneista vuosista ja saamastani 
tuesta sekä piirien toiminnanjohtaja 
Päiville, jolle toivottelen onnellisia ja 
aktiivisia eläkepäiviä!

Hyvää joulua ja valoisampaa vuotta 
2022 kaikille lehden lukijoille!
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KILPAILUKUTSU 
Pirkanmaan reservipiirien  

ilma-aseiden
mestaruuskilpailut 2022

Loppiaisena 6.1.2022

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 30.12.2021 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 
www.pirkanviesti.fi -sivustolla.

Otsikko on yksi Reserviläisliiton jae-
tuimpia sloganeita ja muistuttaa muun 
muassa siitä, että jokaisella Suomen 
kansalaisella on perustuslaissa määritet-
ty velvollisuus osallistua isänmaan puo-
lustukseen tai avustaa sitä lain tarkem-
min määräämällä tavalla. Sain kunnian 
toimia kahdeksan vuotta Suomen suu-
rimman maanpuolustusjärjestön, Reser-
viläisliiton varapuheenjohtajana edusta-
en liittoa ja sen jäsenistön etuja. Nyt on 
aika antaa Reserviläisliitossa tilaa uusille 
ajatuksille.  Reserviläisliiton hallitukseen 
minut valittiin jo muutamaa vuotta ai-
kaisemmin, joten näin peräti kolme eri 
puheenjohtajaakin liiton hallituksessa. 
Tutuksi tuli vuosien varrella myös paljon 

Maata voi puolustaa mies tai nainen,  
mutta ei sivustakatsoja

Puolustusvoimien edustajia, poliitikkoja 
ja muiden järjestöjen yhteistyökumppa-
neita. 

Olen aina ajatellut yhdeksi päätehtä-
väkseni myös maanpuolustustahdon yl-
läpitämisen ja kasvattamisen. Vuosien 
varrella olen saanut vastailla paljon eri-
tyisesti naisilta tulleisiin kysymyksiin 
maanpuolustuksesta, ammuntaharras-
tuksesta ja Reserviläisliiton toiminnas-
ta. Naisten asenteilla maanpuolustusta 
kohtaan ja kotoa saaduilla arvoilla, on 
valtava merkitys kokonaisturvallisuu-
dessa. Tätä kautta asenteet vaikuttavat 
myös suoraan asepalvelukseen hakeutu-
vien määriin ja puolustusjärjestelmäm-
me ylläpitämiseen. Asenteiden merkitys 
on siis iso ja vaikuttaa moneen. Toivot-
tavasti pystyin omalta osaltani vaikutta-

maan Reserviläisliiton varapuheenjoh-
tajana myös tähän asiaan positiivisesti 
maapuolustuksen ylläpitoa ajatellen. 

Nyt on tullut aika kiittää Pirkanmaan 
Reserviläispiiriä vuosien varrella saamas-
tani kannustuksesta tehtäviini. Meillä on 
ollut aina hyvin keskusteleva, aktiivinen 
ja rakentava piirihallitus, josta on saanut 
eväitä reppuun mukaan monenlaisiin 
liitossa ajettaviinkin asioihin. Haluan 
myös kiittää Tampereen Seudun Reser-
viläisnaiset ry:tä, josta aikanaan ponnis-
tin liiton tehtäviin. Ilman Hannele Hei-
non ja Tiina Kokkolan vahvaa tukea 
tuskin olisin lähtenyt hakeutumaan ai-
kanaan liiton tehtäviin. Kiitos myös Sa-
losen Matille, Mäkitalon Jussille, Oja-
lan Sirkalle ja Raimolle sekä Moijasen 
Juhalle ja kaikille muille mukana tukea 

antaneille! Paljon on yhdessä muiden 
kanssa tehty asioita maanpuolustuksen 
ja Pirkanmaan Reserviläispiirin hyväk-
si. Jo vakiotapahtumaksikin kutsuttava 
Ideaparkin maanpuolustustapahtuma 
jäi legendaarisena elämään, ja sitä taas 
toivottavasti pääsemme viettämään ensi 
vuoden huhtikuussa. Haluan vielä lo-
puksi onnitella Tampereen Seudun Re-
serviläisnaisten Lotta Nissiä, joka valit-
tiin liittokokouksessa Reserviläisliiton 
hallituspaikalle. Vaikka itse jättäydyn 
nyt luottamustehtävistä sivuun, niin en 
silti katoa mihinkään. Nähdään liiton ja 
piirin tapahtumissa jatkossakin! 

  Terhi Hakola
Reserviläisliitto ry:n  

varapuheenjohtaja

Maanpuolustusnaisten Liiton syysko-
kous järjestettiin 30. lokakuuta Tampe-
reen Suomalaisen Klubin isänmaallista 
henkeä huokuvissa tiloissa ja etänä ver-
kossa. Ennen kokousta oli juhlaosuus, 
jossa piirin tervehdyksen esitti Maan-
puolustusnaisten Liiton Pirkanmaan 
Piirin puheenjohtaja Elina Paukku-
nen. Hän otti puheessaan esiin mie-
lenkiintoisen aiheen – eri ikäryhmi-
en osallisuuden. Paukkunen toi esiin, 
että kokemus osallisuudesta lisää hy-
vinvointia, turvallisuutta, uskoa tule-
vaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. 
Hän käsitteli puheessaan muun mu-
assa osallisuutta elämässä, osallisuutta 
yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseis-
sa sekä osallisuutta yhteisestä hyvästä.  
Tampereen kaupungin tervehdyksen 

juhlaan toi apulaispormestari Alek-
si Jäntti ja liiton tervehdyksen esit-
ti puheenjohtaja Mervi Liimatainen. 
Suomalaista Klubia ja sen toimintaa 
kokousedustajille esitteli Tampereen 
Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja 
Piritta Laurila. Juhlan musiikista vas-
tasi Pirkanmaan musiikkiopiston jou-
sitrio. Juhlassa Maanpuolustusnaisten 
Liiton kultaisella ansiomitalilla juhlassa 
palkittiin Elina Paukkunen ja hopeinen 
ansiomitali luovutettiin Keski-Suomen 
piirin puheenjohtaja Leena Hietalalle. 

Kokousedustajat pääsivät tutustu-
maan myös Suomalaisen Klubin tilois-
sa esillä olevaan Lotta Svärd 100 -näyt-
telyyn. Kokoustapahtumassa oli iloinen 
ja tarttuva positiivisen tunnelma. Ko-
tiin viemisinä käsilaukkuun sujahtivat 

myös liiton kaunis käsidesipullo, pella-
vankukkaheijastin pimeän vuodenajan 
varalle sekä monenlaisia liiton myynti-
tuotteita.

Kokouksessa päätettiin ensi vuoden 
toimintasuunnitelma, budjetti, liitto-
hallituksen jäsenet ja uudet säännöt, 
joiden mukaan liitolla on jatkossa vain 
yksi vuosikokous ja kevätkokouksen si-
jaan vuosittain järjestettävät liittopäivät. 
Historiassaan ensimmäiset liittopäivät 
ovatkin ensi vuoden huhtikuussa Tam-
pereella. Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piirin jäsenet olivat ahke-
roineet pitkään kokousjärjestelyjen pa-
rissa ja he saivatkin olla syystä tyytyväisiä 
hyvin läpivietyyn tapahtumaan.

  Sirkka Ojala

Kokouksen jälkeen kokoonnuttiin Marskin silmien alle ryhmäkuvaan.  

Maanpuolustusnaisten Liiton  
kokoustapahtuma Tampereella 
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Hengellinen palsta

Maanpuolustusjärjestöt ja itse Puolus-
tusvoimat ovat aina olleet uudistusky-
kyisiä. Pysyvästä ja harkitsevasta perus-
luonteestaan huolimatta ne ovat aina 
muokkautuneet kunkin ajan tarpeiden 
mukaan. Uuden ajan hybridiuhat ovat 
vaatineet uuden ajan ratkaisuja.

Maanpuolustuspiireissä papistoa on 
kutsuttu vanhastaan piruntorjuntaosas-
toksi. Tässä kirjoituksessa ei tarkoitukse-
ni ole olla tekohauska vaan puhua siitä 
itse asiasta: Pirusta, pahasta, paholaises-
ta, perkeleestä – mitä nimiä ihmiset ovat 
vihtahousulle antaneetkaan.

Paholainen tulee alun perin kreikan 
kielen sanasta diabolos (διαβολος). Jos 
se käännetään aivan suoraan suomeksi, 
on käännös erilleen heittäjä. Paholainen 
on jotakin, joka saattaa erilleen, kylvää 
eripuraa ja saa ihmisen erilleen toisesta 
ihmisestä ja Jumalasta.

Yksi tämän päivän vitsaus on nimel-
tään polarisaatio. Se tarkoittaa sitä, että 
keskustelut kärjistyvät, ihmiset ajautu-
vat jopa ääripäihin ja varsinkin hankalis-
ta asioista keskustelusta tulee vaikeaa ja 
paikoin mahdotonta. Aina ihmiset ovat 

Piruntorjuntaosaston  
uudet asehankinnat

eri mieltä olleet, mutta nykyään kyky 
vastavuoroiseen toinen toisensa kuun-
teluun on vähentynyt. Tiedonkulku on 
nopeutunut ja keskustelusta on tullut 
enemmän ja enemmän toinen toisensa 
nujertamista.

Tätä kirjoittaessani on talvisodan syt-
tymispäivä. Talvisodan ihmeenä on pi-
detty, että katkerasti erimielinen kan-
sakunta yhdistyi yhteisen asian taakse. 
Tiedämme, että yhtenäisyyden eteen 
kannattaa ja pitää tehdä työtä.

Erätauko on nimitys keskusteluta-
valle, jossa eripuran sijaan pyritään toi-
nen toisensa ymmärtämiseen. Kyseessä 
on ohjattu keskustelemisen tapa, jossa 
väittelyn sijaan haetaan ymmärtämistä 
ja varsinkin erilaisuuden ymmärtämis-
tä. Keskustelussa ei ole tarkoitus voittaa 
toista väittelyssä tai kääntää hänen ajat-
teluaan vaan oppia. Kun ihmiset, sen si-
jaan että inttävät, yrittävätkin ymmärtää 
toisiaan, muuttuu puhumisen tapa. Vas-
takkainasettelun sijaan asetumme rin-
nalle. Sinä näet tämän asian näin ja minä 
näin. Mitä voisimme oppia toisiltamme?

Kirkon työntekijät ovat osallistuneet 

ja ohjanneet lukuisia Erätauko-menetel-
mällä käytäviä keskusteluja. Tätä työtä 
voi hyvällä syyllä sanoa kansallisen yhte-
näisyyden eteen tehtäväksi maanpuolus-
tustyöksi – suorastaan uudeksi asehan-
kinnaksi. 

Eri tavoin ajattelu ei ole ongelma. Jos 
ajattelisimme kaikki samoin, emme voi-
si oppia ja kehittyä. Siksi erilaisuutta ei 
pidä nähdä uhkana ja vaarana vaan mah-
dollisuutena. Torjumme paholaista hy-
väksymällä toinen toisemme erilaisuu-
den ja vastustamalla toinen toisestamme 
erilleen joutumista. Viime kädessä se 

työ tehdään itsessä. Olenko minä valmis 
kuuntelemaan ja ymmärtämään? On lo-
pulta helppoa lukkiutua omiin käsityk-
siin. Kristillistä rakkautta taas on asettua 
rinnalle.

Haluan toivottaa sinulle siunattua 
joulunaikaa. Toivon, että joulun odo-
tus ja joulunaika soisi Sinulle juuri 
sitä, mitä siltä eniten kaipaat.

  Mikko Sulander
vs. kirkkoherra

Tampereen Eteläinen seurakunta

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry lah-
joitti Ylöjärven diakoniatyölle 150 kap-
paletta joulukalentereita. Diakonia-
työntekijä Minna-Liisa Koskimaata 
hämmästytti laatikoiden suuri määrä. 
Laatikot pinottiin nättiin pinoon 
seurakuntakeskuksen toimistoon, jossa 
ne odottavat jatkokäsittelyä. 

Koskimaa totesi, että kaikilla perheillä 
ei ole varaa hankkia lapselle joulukalen-
teria, joten lahjoitus tuli todella tarpee-
seen. Lahjoituksen luovutti 23. syys-
kuuta Ylöjärven Reservinaliupseerit ry:n 

Taas on vuosi lopuillaan ja erikoinen 
vuosi on ollutkin. Tapahtumia on taas 
peruttu oikein olan takaa, mutta toi-
votaan, että valoa alkaisi jo häämöttä-
mään.

PMT ry:llä puheenjohtaja vaihtui ke-
väällä, kun Raskilan Esko vetäytyi si-
vuun ja tilalle valittiin Sami Tyven 1. 
varapuheenjohtajan tehtävästä. Samas-
sa kokouksessa myös Moijasen Juha jäi 
pois hallituksesta ja tilalle tuli Keskisen 
Juha. Molemmille hallituksen jättäneil-
le suurkiitos pitkään jatkuneesta Pirkan-
maalaisen Maanpuolustuskentän eteen 
tehdystä työstä. Muuten hallituksen ko-
koonpano säilyi ennallaan.  Sami ja Juha 
ovat molemmat olleet pitkään reservi-
läistoiminnassa ja liike-elämässä muka-
na. He ovatkin tuttuja pirkanmaalaisia 
kasvoja.       

Vielä tänäkin vuonna jouduttiin rajoi-
tusten takia perumaan PMT:n neuvot-
telukunnan jäsenille tarkoitettu yritys-

vierailu samoin kuin varuskuntavierailu. 
Ensi vuoden tavoite on saada taas mo-
lemmat vierailut kalenteriin ja tehtyä. 
Tukirenkaan rk-ammunta onneksi saa-
tiin järjestettyä Satakunnan lennoston 
ampumaradalla Pirkanmaan aluetoimis-
ton tukemana aurinkoisena kesäkuun 
päivänä turvavälejä noudattaen.

Lokakuussa jäsenten oli mahdollisuus 
kuunnella Afganistan - NYT! -webinaa-
ri. Siinä pureuduttiin tarkemmin Afga-
nistanin nykytilanteeseen ja haasteisiin.

Tukirenkaan neuvottelukunnassa jä-
senyrityksiä oli marraskuun lopussa 95 
ja henkilöjäseniä reilu 100.

Kiitos kaikille tärkeän työn tukemi-
sesta. 

  Sami Tyven
puheenjohtaja

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

puheenjohtaja Sami Rantanen. 
Aliupseerit halusivat lahjoituksellaan 

huomioida vähävaraisia perheitä ja tuot-
taa hyvää mieltä korona-ajan keskellä. 
Reserviläistoiminta on paljon muuta-
kin kuin vain ihmisten yleisesti oletta-
maa makkaran grillausta tai ammuntoja. 
Erilaiset talkoot, perhetapahtumat sekä 
hyväntekeväisyys kuuluvat olennaisena 
osana reserviläistoimintaan sekä reser-
viläistoiminnan arvomaailmaan kertoo 
Sami.    

Tervehdys Pirkanmaan 
Maanpuolustuksen Tuki ry:stä

MITEN PIRKANMAAN  
MAANPUOLUSTUKSEN  
TUKI PMT RY TOIMII?

• PMT ylläpitää ja edistää yleistä maanpuolustushenkeä Pirkanmaan alueella
• PMT tukee taloudellisesti Pirkanmaan Reserviupseeripiiri Ry:n ja Pirkan-

maan Reserviläiset Ry:n toimintaa 
• PMT ylläpitää ja edistää yleiseen maanpuolustukseen liittyviä sidosryhmä-

suhteita mm. Puolustusvoimien kanssa Pirkanmaan alueella
• PMT julkaisee Pirkanmaan Reservipiirien yhteistä Pirkan Viesti -lehteä

Diakoniatyöntekijä Minna-Liisa Koskimaa otti lahjoituksen vastaan Sami Rantaselta.

Reserviläiset lahjoittivat joulukalentereita  
tuomaan jouluiloa lapsille

Vs. kirkkoherra Mikko Sulander. Kuva: Jukka Salminen.
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Itsenäisyyspäivä Pirkanmaalla

MÄNTÄN hautausmaalla laskettiin seppeleet Karjalaan jääneiden vainajien muisto-
merkille ja sankarivainajien muistomerkille.

VILPPULAN sankarivainajien juhlallisuudet vietettiin aamupäivällä Vilppulan kir-
kossa ja sankarivainajien muistomerkin läheisyydessä.

  Juha Happonen

Suomen 104. itsenäisyyspäivä alkoi Tampereella kahden vuoden tauon jälkeen perin-
teiseen tapaan Väinö Aaltosen puistosta. Graniittiselle Talvisodan henki -muistomer-
kille laskettiin havuseppele maanpuolustusjärjestöjen lippujen tervehtiessä. Kipakasta 
pakkasaamusta huolimatta paikalle saatiin myös MPK Hämeen soittokunta Sillanpään 
marssilaulua säestämään.

Seppeleenlaskun jälkeen marssiosaston johtaja Jyrki Keto-Tokoi otti kansalaisjärjes-
töjen lippuosaston ja marssiosastot komentoonsa ja antoi ohjeet kohti Kalevankangasta 
suuntautunutta marssia varten.  Sää suosi ja tuulikin oli myötäinen, joten marssiosas-
to eteni rivakasti MPK Hämeen soittokunnan rumpuosaston tahtiin poliisisaattueen 
huolehtiessa turvallisesta etenemisestä vilkkaan kaupunkiliikenteen keskellä. 

Puheen isänmaalle sankariristin juhlatilaisuudessa piti Tampereen kaupungin por-
mestari Anna-Kaisa Ikonen. Seppeleen laskivat Satakunnan lennoston komentaja, 
eversti Aki Heikkinen, sotaveteraani Aimo Reinikainen ja Tampereen kaupungin 
apulaispormestari Matti Helimo. Tilaisuuden musiikista vastasi Mieskuoro Laulajat 
johtajanaan Paavo Hyökki. 

Kalevankankaan sankariristillä järjestetyn juhlatilaisuuden jälkeen joukot järjestäy-
tyivät ohimarssiin, joka päättyi Kalevan kirkkoon, jossa järjestettiin itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus. Juhlajumalanpalveluksessa koskettavan saarnan piti tuomioro-
vasti Olli Hallikainen ja päivän epistolatekstit luki Riitta Sompa-Hokkanen. Suo-
men lipun vartion kirkkoon asetti Satakunnan lennosto. Tapahtumien järjestelyistä 
vastasivat Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta, Tampereen varuskunta sekä Tampe-
reen Reserviupseerit.

  Sirkka Ojala

Itsenäisyyspäivä Tampereella

Seppelepartio lähdössä muistomerkeille. Mäntän Seudun Reserviläisistä Jussi Kataja-
mäki, Mäntän Seudun Reserviupseerikerhosta Mika Tahkio ja Ville Tahkio sekä Mäntän 
Seudun Reserviläisistä Jani Ninni Julku

Vilppulan Mieslaulajat ja kunniavartiossa Toni Tähtinen ja Juha Happonen Mäntän Seu-
dun Reserviläiset ry. Kuva: Mirva Happonen.

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä kunniavartiossa Mäntän Seudun Reservi-
läisistä Lauri Heinonen ja Mäntän Seudun Reserviupseerikerhosta Toivo Vehmaanperä. 
Kuva: Juha Happonen.

Mäntän Seudun Reserviläiset 
ry:n jäseniä huomioitiin itsenäi-
syyspäivänä. Yhdistyksen sihtee-
ri Toni Tähtinen palkittiin Vapaa-
ehtoisen Maanpuolustustyön 
pronssisella ansiomitalilla. 
Kuva: Juha Happonen.

Yhdistyksen Pitkäaikainen toimija Juhani Soimasuo 
huomioitiin Reserviläisliiton hopeisella ansiomitalilla. 
Mitalin luovutti Juha Happonen. Kuva: Toni Tähtinen.
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Itsenäisyyspäivä Pirkanmaalla

Hämeenkyrössä reserviläiset alkoivat järjestää Koskilinnassa itsenäisyysjuhlia jo 
1960-luvulla. Myöhemmin juhlat saivat nimekseen ”Linnan juhlat”. Koskilin-
nan myynnin myötä maanpuolustusnaiset päättivät luoda uuden juhlan, itsenäi-
syyspäivän juhlalounaan. Ensimmäinen juhlalounas nautittiin Kyröskoski-talossa 
6.12. koronarajoitukset huomioiden. Juhlalounaan lomassa koskettavan juhlapu-
heen piti kansanedustaja, Pirkanmaan Lottaperinne ry:n puheenjohtaja Sofia Vik-
man. Musiikillisesta osuudesta vastasi trubaduuri, bassolaulaja Juha Ritalahti.

Juhlassa palkittiin hämeenkyröläisiä maanpuolustusjärjestöjen toimijoita. Ari 
Paukkusen muistorahaston ”Majurin malja” -huomionosoitus jaettiin kolmannen 
kerran ja tänä vuonna sen sai Vapaussodan ja Itsenäisyyden Kyrösjärven seudun 
perinneyhdistys ry. 

Maanpuolustusnaiset palkitsivat kolme toimijaansa Maanpuolustusnaisten Lii-
ton pronssisella ansiomitalilla. Mitalit saivat Tiina Lindi-Mokkila, Anne Nässi 
ja Päivi Vilppola. Yhdistyksen pitkäaikaista toiminnantarkastaja Leena Kynnöstä 
muistettiin liiton standaarilla.

Reserviupseerikerho palkitsi Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hopeisella an-
siomitalilla Elina Paukkusen sekä pronssisella ansiomitalilla vänrikki Kristian 
Osaran ja aliluutnantti Natasha Hjelmin. Timo Ala-Laurila sai vuoden 2021 
merkinnän Pentti Mattilan Hämeenkyrön Reserviupseerikerholle lahjoittamaan 
vuoden ampuja -kiertopalkintoon.

Aliupseerit palkitsivat yhdistyksensä standaarilla Tiina Lindi-Mokkilan. Yhdis-
tyksen kunniapuheenjohtaja Juhani Aholalle ojennettiin Hämeenkyrön vuoden 
reserviläisen kiertopalkintohylsy.

  Elina Paukkunen

YLÖJÄRVELLÄ perinteistä itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta juhlistivat kirkossa ja 
sankarihaudalla Suomen lippu, Veteraanien, Partiolaisten, Reserviupseerien, Reservin 
Aliupseerien ja Maanpuolustusnaisten liput. Palveluksen jälkeen sakastissa huomioitiin 
kuvassa vas. YRAUn vääp. Pasi Koivunen/ Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hopeinen 
ansiomitali ja Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitali, YRUn maj. Matti Hemmilä Pirkan-
maan Reserviupseeripiirin hopeinen ansiomitali ja YRUn ltn. Johanna Närä Pirkanmaan 
Reserviupseeripiirin pronssinen ansiomitali. Mitalit luovutti kuvassa oik. YRUn kapt. Petri 
Kivinen, kapt. Jari Vuolle ja (Puolustusvoimien edustaja) ev. Nano-Mikael Nokelainen. 
Veteraanien edustaja Petri Hautakangas ei ole kuvassa. Kuva: Johanna Peltomäki.

Hämeenkyrössä juhlittiin itsenäisyyttä 
juhlalounaalla

Hämeenkyrön Reserviupseerikerho pal-
kitsi muun muassa Kristian Osaran ja Na-
tasha Hjelmin. Huomioimisia jakamassa 
olivat puheenjohtaja Jukka Osara ja Pentti 
Mattila.

Juhani Ahola on Hämeenkyrön vuoden re-
serviläinen. Palkinnon luovutti Hämeenky-
rön Reservinaliupseerit ry:n puheenjohtaja 
Jarno Valkama.

Aamulla kello kymmenen alkoi Messukylän kirkossa sanajumalanpal-
velus, joka aloitettiin tuomalla Suomen lippu tilaisuuteen ja tilaisuus 
jatkui sujuvasti itsenäisyysjuhlalla. Juhlassa esiintyi muun muassa 
Lauluryhmä Lossi, tenori Pekka Arola sekä Takahuhdin koulun 6A:n 
runotytöt, jotka osallistuivat myös Suomen lipun vartioon airuina. 
Tietenkin juhlaan kuuluu puhallinmusiikki, josta vastasi Tampereen 
Kotkien Weteraanisoittajat.

Juhlapuheen piti Takahuhdin koulun opettaja Juha Javanainen. 
Kun juhla oli päättynyt kirkossa, siirryttiin pirteässä pakkassäässä 
sankarihaudoille seppeleenlaskutilaisuuteen. Sankaripatsaan vartion 
oli järjestänyt Messukylän Reserviupseerit. Sankarihautoja reunusti 
Suomen lippu ja messukyläläisten yhdistysten liput. Seppeleenlaskun 
sankaripatsaalle suoritti juhlapuhuja, minkä jälkeen laulettiin virsi ja 
laskettiin seppeleet 1918 kaatuneitten muistomerkeille. Jokaisen kaa-
tuneen haudalle oli suunniteltu laitettavan pienoislippu ja kynttilä, 
mutta lippujen laitto ei onnistunut maan jäätymisen ja hangettomuu-
den vuoksi. Juhlien järjestelyistä vastasi Messukylän kansalaisjuhlatoi-
mikunta.

  Seppo Laalahti
Seppeleen lasku Messukylän sankarihautausmaan sankaripatsaalle. Seppelepartiossa laskijana juh-
lapuhuja Juha Javanainen ja seppeleen kantajina kirkkoherra Juha Itkonen ja Aki Ojakangas. 
Kuva: Matti Kataja.

YLÖJÄRVEN Reservinaliupseerit sekä Ylöjärven kaupunki toimittivat yhteistyössä Ylö-
järvellä sijaitseviin hoiva- ja palvelukoteihin itsenäisyyspäivän 2021 kukkakimput. Kukat 
toimitettiin itsenäisyyspäivän aattona, jotta ne olivat heti itsenäisyyspäivänä aamupa-
lapöydässä tuomassa tunnelmaa. Lähetyksiä olivat jakamassa Pasi Koivunen ja Sami 
Rantanen. Kuva: Nina Rantanen.

Itsenäisyyspäivä Messukylässä
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Tammenlehvän Perinneliitto (TaPe) 
on perustettu vaalimaan Suomen so-
tien 1939–1945 sekä sotasukupolven 
perinteitä ja arvoja. Se on tähän saak-
ka toteuttanut tehtäväänsä lähinnä val-
takunnan tasolla, ja veteraaniliitot ovat 
hoitaneet perinnetyötä alueellisesti ja 
paikallisesti. Nyt TaPelle ollaan raken-
tamassa valmiudet ottaa vastuu myös 
kentän osalta. 

Miten perinnetyö toteutetaan TaPen 
alaisuudessa, Pirkanmaan Sotavete-
raanipiirin perinnehenkilö Pasi Alho?

Sotaveteraaniliiton kenttäorgani-
saation pohjalle ollaan koko Suomes-
sa muodostamassa kattavaa alueellisten 
perinneyhdistysten verkkoa. TaPen val-
miuksien varmistuttua, mahdollisesti 
vuonna 2023, siirtyvät nuo perinneyh-
distykset sen jäsenyhdistyksiksi. Näin 
TaPe:n tehtävänä on jatkossa hoitaa 
myös perinneyhdistysverkon toiminnan 
ohjaus ja koordinointi. TaPe:n noin 20 
jäsenjärjestöä ovat luvanneet oman teh-
tävänsä ohessa tukea alueellisten yhdis-
tysten toteuttamaa perinnetyötä. 

Perinnetyössä kaiken A ja O on paikal-
lisen ja alueellisen perinteen vaaliminen. 
Se työ tapahtuu pääosin paikallisten te-
kijöiden toimesta. Siihen noita kumppa-
neita juuri tarvitaan.

Kuinka Pirkanmaalla on varauduttu 
perinneaikaan, Pasi Alho?
Pirkanmaalla on perinnetoimintaa ke-
hitetty seitsemän alueellisen perinnetoi-
mikunnan toimesta keskittyen lähinnä 
paikallisen perinnetoiminnan kehittä-
miseen. Pirkanmaan Sotaveteraanipii-
ri järjesti viime elokuussa keskustelu-
tilaisuuden veteraanien perinnetyön 
toteutusmallista jatkossa. Tilaisuuteen 
osallistui 11 veteraani- ja yhteistyö-
kumppanijärjestön edustajaa. 

Käydyn keskustelun tuloksena päätet-
tiin perustaa Pirkanmaalle maakunnal-
linen perinneyhdistys vaalimaan sotien 
1939–1945 sekä sotasukupolven perin-
teitä ja arvoja. Yhdistyksen perustamista 
valmistelemaan nimettiin 1 + 7 -jäseni-
nen toimikunta. 

Pirkanmaan toimikunnan puheen-
johtaja, Pirkanmaan liiton edunval-
vontapäällikkö Jouni Koskela, miten 
valmistelutyö Pirkanmaalla etenee?
Toimikunta on kartoittanut koko Pir-
kanmaan tilannetta siitä, onko meillä 
mahdollista perustaa yksi koko maakun-
nan kattava perinneyhdistys. Tiedossa 
on, että Sastamalan ja Kyrösjärven seu-
dun alueilla perinnetyötehtävien vas-
taanottamiseen ovat valmistautuneet 
vapaussodan ja itsenäisyyden perinneyh-

distykset. Toki päävastuu paikallisen 
perinnetoiminnan jatkumisesta siirtyy 
aikanaan joka tapauksessa veteraaniyh-
distyksiltä joillekin toisille yhteisöille. 
Olemme pohjustaneet järjestömuutok-
seen liittyviä käytännön asioita ja myös 
tiedottamista. Tavoitteena on saada Pir-
kanmaan perinneyhdistys perustetuksi 
ensi kesään mennessä. 

Mitkä ovat tulevan perinnetyön tär-
keät näkökulmat, Jouni Koskela?
On tärkeää saada toimintaan mukaan 
lisää uutta, asiasta kiinnostunutta nuo-
rempaa väkeä, niin miehiä kuin naisia-
kin. Tärkeää on myös, että purkautuvien 
sotaveteraaniyhdistysten jäsenillä on val-
miina ”kotipesä”, johon jäsenet voivat 
suoraan siirtyä säilyttäen samalla myös 
Sotaveteraaniliiton etuudet. Paikallises-
sa perinnetyössä tarvitaan, kuten tähän-
kin asti, edelleen aktiivinen paikallinen 
toimikunta, ”toimintanyrkki”, missä re-
servijärjestöt ja muut maanpuolustus- ja 
perinneyhdistykset sekä kunnat ja seura-
kunnat yhdessä toimivat.

Viime sodat olivat koko kansan pon-
nistus, siksi myös sotasukupolven pe-
rinteen vaaliminen kuuluu meille kai-
kille.

  Raimo Ojala

Pirkanmaalla valmistaudutaan  
sotaveteraanityön perinneaikaan

Perinnehdistyksen perustamista valmistelevan toimikunnan kokous: Raimo Ojala, Elina Paukkunen, Pasi Alho, Mikko Hörkkö, Johanna 
Vuori, Jouko Sipilä, Kirsi Tulkki ja Jouni Koskela. 
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2022 kursseja  2022 kursseja  
PirkanmaallaPirkanmaalla

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 mukana  
paikallisjoukkojen kehittämisessä

Puolustusselonteko antoi selkeät pe-
rusteet tulevien vuosien vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittämi-
selle ja kurssitoiminnan painopisteille. 
MPK toimii jatkossa Puolustusvoimi-
en operatiivisena kumppanina tavoit-
teenaan paikallisjoukkojen osaamisen ja 
suorituskyvyn kehittäminen. Paikallis-
joukkojen rekrytointi ja koulutus käyn-
nistetään MPK:n antamilla sotilaallisia 
valmiuksia palvelevilla kursseilla (SOT-
VA-koulutus), joista suunnitelmallisesti 
edetään Puolustusvoimien johtamiin va-
paaehtoisiin harjoituksiin ja kertaushar-
joituksiin. Tampereen koulutuspaikan 
koulutusta ohjaa ja valvoo Pirkanmaan 
aluetoimisto.

MPK:n tärkein voimavara ovat sitou-
tuneet kurssinjohtajat, kouluttajat ja toi-
mijat. Tampereen koulutuspaikalla heitä 
on nyt yhteensä 230. Panostamme en-
tistä enemmän tämän tärkeän joukon 
osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen. MPK on päivittänyt Puolustus-
voimien ohjauksessa nelisenkymmentä 
eri aselajien ja toimialojen koulutusoh-
jelmaa, jotka antavat tukevan selkänojan 
antamallemme koulutukselle. Vuosittain 
järjestetään toistakymmentä keskitettyä 
kouluttajakoulutuksen kertausharjoi-
tusta, joissa MPK:n kouluttajien tietoja 
ja taitoja päivitetään Puolustusvoimien 
johdolla. 

SOTVA koulutuksen selkeä painopiste 
on paikallisjoukkojen osaamisen kehit-
tämisessä sekä kyseisiin yksiköihin rek-
rytoinnissa. Paikallisjoukkojen tarpeet 

huomioidaan monipuolisesti: Perusta-
miskeskusten osaamista lisätään kou-
luttamalla liikekannallepanoupseerei-
ta, varastojoukkueita, tilannekeskusten 
henkilöstöä sekä henkilöstönottoelimiä. 
Tämä koulutus kytketään Parolannum-
mella syyskuussa toteutettavaan piirin 
pääharjoitukseen, Hämeen Ilvekseen. 
Maakuntajoukkojen rekrytointia jatke-
taan peruskursseilla. Kohteensuojauksen 
yksiköille annetaan täydennyskoulutusta 
ja ampumakoulutusta lisätään niin lähi-
taistelukursseilla kuin MPK:n kivääri- ja 
pistooliammunnoilla. 

Myös uusia avauksia tehdään. Taktii-
kan peruskurssilla annetaan perusteita 
paikallisjoukkojen tehtävien ja toimin-
tatapojen analysointiin sekä suoritusky-
vyn arviointiin. Simulaattorikoulutusta 
lisätään. Kyberkoulutuksesta on laadittu 
uusi koulutusohjelma, jonka mukaiset 
peruskurssit käynnistyvät myös Pirkan-
maalla.

Liikuntakoulutuksen osuus säilyy 
edelleen vahvana. Tampereen Kesäyön 
marssi järjestetään 16.7.2022 toistami-
seen Pyynikki – Pispala – Tahmela kä-
velyreiteillä. Marssikoulutukseen sisältyy 
lisäksi hiihtomarssi ja paikallisjoukoille 
suunnattu Pajarin marssi. Reserviläis-
ten kestävyys- ja lihaskuntotestejä järjes-
tetään säännöllisesti. Myöskään nuoria 
ei ole unohdettu, sillä heille on tarjolla 
monipuolinen ja mielenkiintoinen Kun-
nossa inttiin -kurssi.

Tampereen koulutuspaikka järjestää 
ensi vuonna noin 70 kurssia. Pääset tu-

29.–30.1. TAISTELUPELASTAJA  
TALVI JATKOKURSSI
• kurssilla opetellaan taistelupelasta-

jatoimintaa haastavissa talviolosuh-
teissa

5.–4.2. MPK:N JOHTAJA- JA  
KOULUTTAJAKURSSIT
• Kurssinjohtajakurssi: antaa valmiu-

det toimia MPK:n kursseilla kurssin-
johtajana

• Kouluttajakurssi: antaa oikeuden toi-
mia MPK:n kursseilla kouluttajana

• Kurssivääpelikurssi: antaa valmiudet 
toimia kurssien vääpeli 

11.3. PUOLUSTUSVOIMIEN  
B-AJOLUPAKURSSI
• illan aikana kurssilaiset saavat perus-

tietoa puolustusvoimien ajoluvasta. 
He saavat  
B-ajolupakirjan, jonka jälkeen voivat 
ajaa puolustusvoimien henkilö- ja 
pakettiautoja 

11.–13.3. LÄHITAISTELUN  
PERUSKURSSI 
• kurssilla opetetaan lähitaistelun,  

asekäsittelyn ja ammunnan perus-
teet  

12.3 JA 21.5. MPK KIVÄÄRI- 
AMMUNNAT
• kursseilla ammutaan MPK:n ampu-

maohjelmiston mukaisia kivääriam-
muntoja  

12.–13.3. RESERVILÄISJOHTAJA 1 
OSA 1 
• kurssin tavoitteena on kehittää osal-

listujien valmiuksia toimia esimiehi-
nä ja ihmisten johtajina 

9.–10.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1  
OSA 2 
• Kurssi on jatkoa Reserviläisjohtaja 1 

kurssille. Kurssi on avoin kaikille omi-
en esimies- ja johtamistaitojen kehit-
tämisestä kiinnostuneille.

20.–22.5. ERITYISRYHMIEN  
TURVAKURSSI 
• kurssin kohderyhmänä ovat kehi-

tysvammaiset. Kurssilla opetellaan 
arjen turvallisuutta ja tutustutaan 
puolustusvoimien toimintaan.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
MPK:n sivuilta 
www.mpk.fi/koulutuskalenteri 

TERVETULOA MUKAAN!

tustumaan kattavaan kurssitarjontaam-
me mpk.fi/koulutuskalenteri -sivuilta. 
Kevään kursseista löydät otannan myös 
tältä Pirkan Viesti -lehden sivulta. 

Kiitän kaikkia kuluneesta vuodesta 
ja toivotan rauhallista joulun aikaa ja 
vuodenvaihdetta! Nähdään ensi vuon-
na MPK:n kursseilla ja tapahtumissa!

  Matti Eskola
piiripäällikkö
MPK Häme

TULENTEKOPÄIVÄ 
8.1.2022

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää  
loppiaisviikonloppuna Tulenteko-teemapäivän.

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.

Ei osallistumismaksua, eli ilmainen.

ILMOITTAUTUMINEN:  
viimeistään 4.1.2022,  

ilmoittaudu ja kysy tarkempi  
kokoontumispaikka:  

Tero Ahtee, tensu@iki.fi

Tiedätkö?
Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä

1. Kuka aloittaa ensi vuoden alussa puolustusministeriön 
kansliapäällikkönä?

2. Mihin kahteen käyttöperiaatteen mukaiseen joukkoon 
Puolustusvoimien sodan ajan joukot jatkossa jaetaan?

3. Minkä värinen on erikoisrajajääkärin baretti?

4. Mikä maavoimiemme sotavaruste on tyyppinimeltään 
NLAW?

5. Mikä maanpuolustusorganisaatio järjestää vuosittain 
Kesäyön marssi -tapahtumia useilla paikkakunnilla?

6. Mitkä ovat Maanpuolustuskorkeakoulun kolme  
ainelaitosta?

7. Kuinka monta harjoitustapahtumaa sisältää puolustus-
ministerin lokakuussa hyväksymä Puolustusvoimien 
ensi vuoden kansainvälisen toiminnan suunnitelma? 
 
Vastaukset sivulla  19
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Lotta Svärd -järjestön 100-vuotisjuh-
lavuosi huipentui Pirkanmaalla loka-
kuussa, kun vallitsevan koronatilanteen 
vuoksi juhlallisuudet oli siirrettävä syys-
kaudelle.

Samana päivänä valtakunnallisen juh-
lamessun kanssa Tampereen Tuomio-
kirkko kokosi pirkanmaalaisia lottia ja 
lottaperinteen vaalijoita messuun. Tuo-
miorovasti Olli Hallikaisen puhuttele-
va saarna nosti keskiöön lottien ja pikku-
lottien uurastukset vaikeissa olosuhteissa 
sotien aikana. Hän korosti myös perin-
netiedon ja kokemusten välittämisen 
tärkeyttä tuleville sukupolville. Tekstin-
lukijoina toimivat Pirkanmaan Lottape-
rinne ry:n puheenjohtaja Sofia Vikman 
ja varapuheenjohtaja Inkeri Haarla-
Kettunen. Messussa soivat upeasti myös 
poikakuoro Pirkanpoikien heleät äänet.

Tampereen kaupunki järjesti Raati-

huoneella juhlavastaanoton Lotta Svärd 
100-juhlavuoden kunniaksi. Isäntä-
nä vastaanotolla oli apulaispormesta-
ri Aleksi Jäntti, jonka koskettava puhe 
liikutti yleisöä. Jäntti kuvasi mielen-
kiintoisella tavalla myös Raatihuoneen 
historiaa sekä rakennuksen, etenkin ki-
maltelevien kristallikruunujen huolto-
operaatioita. Musiikkiesityksestä vastasi 
Joonas Petäjäniemi omalla huilusovi-
tuksellaan kesäpäivä Kangasalla-laulusta. 

Juhlaviikko huipentui Tampereen 
Suomalaisella klubilla järjestettyyn lotta-
perinnejuhlaan. Juhlapuheen piti Nais-
ten Valmiusliiton puheenjohtajana tänä 
vuonna aloittanut kansanedustaja Pau-
la Risikko. Suvanto-kuoro johtajanaan 
Jenni Jäske, esitti kolme kaunista lau-
lua. Suvanto-kuoron juuret ulottuvat 
Tampereen Naislaulajien kautta lotta-
kuoroon.

Pirkanmaalla juhlittiin Lotta Svärd -järjestön  
perustamisen 100-vuotisjuhlavuotta

Lotta Svärd 100 -juhlajumalanpalvelusta vietettiin Tampereen Tuomiokirkossa. Jumalanpalveluksen päätteeksi tuomiorovasti Hallikainen lähetti matkaan seppelepartion, jossa olivat 
pikkulotat Inga Saraste ja Anneli Vetola. Kuva: Sirkka Ojala.

Juhlassa palkittiin ja huomioitiin ansi-
oituneita Pirkanmaan Lottaperinne ry:n 
jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana viime vuoteen 
saakka toiminut Inkeri Haarla-Kettunen 
halusi näin kiittää henkilöitä, jotka hä-
nen toimivuosiensa aikana olivat olleet 
merkittävällä tavalla viemässä lottape-
rinnettä eteenpäin. Yhdistyksen ensim-
mäiset Suomen Lottaperinneliiton an-
siomerkit luovutettiin pitkäaikaiselle 
toiminnantarkastajalle Aino Kantojär-
velle sekä hallituksessa pitkään toimi-
neelle Eila Häihälälle. Suomen Lottape-
rinneliiton ansiomerkin on suunnitellut 
kuvanveistäjä Aila Salo vuonna 2005. 
Ansiomerkki voidaan myöntää henki-
lölle, joka on ollut vähintään 10 vuotta 
järjestön jäsen ja joka on toiminut an-
siokkaasti liiton ja jäsenyhdistyksen pää-
määrien hyväksi vastuullisissa tehtävissä. 

Sekä Kantojärven että Häihälän panos 
yhdistyksen toiminnan hyväksi on ollut 
erittäin merkittävä.

Rahastonhoitajan tehtäviä ansiok-
kaasti vuosia hoitaneelle Erja Järviölle 
myönnettiin Sininen Risti havunoksa-
tunnuksin. Järviö toimi pitkään myös 
kuntoutusvastaavana.

Kirjalahjan saivat pikkulotat Inga Sa-
raste, Anneli Vetola sekä hallituksessa 
toimineet Kisse Alho ja Anna Palko-
la. Yhteistyökumppaneista huomioitiin 
tuomiorovasti Olli Hallikainen, Varalan 
urheiluopiston e.o. rehtori Aila Tammi-
nen ja Suojeluskunta- ja lottamuseon 
museomestari ja museoyhdistyksen pu-
heenjohtaja Kari Nykänen.

  Inkeri Haarla-Kettunen
varapuheenjohtaja

Pirkanmaan Lottaperinne ry

Kuvassa Pirkanmaan Lottaperinne ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman sekä Lottape-
rinnejuhlassa juhlapuheen pitänyt Naisten valmiusliitto ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Paula 
Risikko ja yhdistyksen varapuheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Lotta Svärd 100 -juhlassa huomioitiin omia ansioituneita jäseniä sekä merkit-
täviä yhteistyökumppaneita, jotka ovat vuosien ajan eri tavoin olleet viemässä 
Lottaperinnettä eteenpäin. Suomen Lottaperinneliiton ansiomerkki luovutettiin 
Aino Kantojärvelle ja Eila Häihälälle. Huomioimisia luovuttamassa Pirkanmaan 
Lottaperinteen puheenjohtaja Sofia Vikman. Kuva: Sirkka Ojala.
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Juhlaviikko huipentui Pirkanmaan Lottaperinteen järjestämään Lottaperinteiden päivään 
ja Lotta Svärd 100 -juhlaan. Tapahtuma järjestettiin Tampereen Suomalaisella Klubilla, 
jossa nautittiin myös maittava juhlalounas. Kuva: Sirkka Ojala.

Messu päättyi juhlavasti ristikulkueeseen. Kuva: Lauri Tiitola. 

Pälkäneellä lotat järjestäytyivät jo pari vuotta ennen Lotta Svärd -jär-
jestön perustamista. Lottayhdistyksen perustava kokous pidettiin Päl-
käneen Nuijalla 16. marraskuuta 1919.

Lotta Svärd 100 -vuoden kunniaksi Pälkäneen kirkossa järjestettiin 
14. marraskuuta 2021 juhlamessu.

Messussa saarnasi kenttärovasti (evp) Jukka Lehto, liturgina toimi 
kirkkoherra Jari Kemppainen. Musiikista vastasivat kanttori Ritva 
Huomo sekä nuoret viulistit Annukka ja Katja Linnainmaa. Lottien 
ja pikkulottien työtä kunnioittaen messukumppaneina toimivat Päl-
käneen maanpuolustusnaiset.

Messun jälkeen lottapukuiset maanpuolustusnaiset tarjosivat kirk-
kokahvit seurakuntataloon järjestetyssä, sinivalkoisesti katetussa lot-
takanttiinissa. 

  Merja Vaittinen

Lotta Svärd 100 -messu  
Pälkäneen kirkossa 

Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtäviä ansiokkaasti hoitaneelle Erja Järviölle myönnet-
tiin Sininen Risti havunoksatunnuksin. Huomioimisen luovutti Vapaussodan Perinneliiton 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi. Kuva kertoo, että huomioiminen oli saajalleen 
suuri ja mieleinen yllätys. Kuva: Sirkka Ojala.

14. lokakuuta Tampereella kunnioi-
tettiin Suomen ensimmäisten ylimää-
räisten harjoitusten alkamispäivää, 
YH-päivää. Sotiemme 1939–45 Pe-
rinneyhdistys järjesti kunniakäynnin 
Emil Aaltosen puistossa, jossa Talviso-
dan henki -patsaalle suoritettiin kun-
niakäynti. Tilaisuudessa esiintyivät Il-
mavoimien soittokunta musiikkimajuri 
Jaakko Nurilan johdolla sekä Mieskuo-
ro Kelot Jussi Tammisen johtamana. 
Tilaisuudessa puhuivat yhdistyksen pu-
heenjohtaja eversti evp. Pentti Väänä-
nen ja Satakunnan lennoston sotilaspas-
tori Juhana Saari. Kuva: Sirkka Ojala.

Lue juttu ja katso kuvat:  
pirkanviesti.fi -verkkosivustolta.

YH-päivän 
tilaisuus 
Tampereella

www.pirkanviesti.fi 
aineisto: pirkanviesti@gmail.com
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Auton ikkunoista vilahteli sokerihuur-
rutettu marraskuun maisema, kun mat-
kasimme Maanpuolustusnaisten Pir-
kanmaan Piriin puheenjohtaja Elina 
Paukkusen kanssa Tampereelta kohti 
Vammaskosken sillan pielessä sijaitse-
vaa, vuonna 1855 valmistunutta Tyr-
vään kaksitornista kirkkoa. Matkalla 
maisema oli lumonnut kauneudellaan, 
mutta niin teki myös kirkon alttari, 
jossa paikallisten veteraaniyhdistys-
ten ja maanpuolustusjärjestöjen liput 
tervehtivät kirkkoon tulijaa. Oli vete-
raanien ja maanpuolustusjärjestöjen, 
erityisesti Sastamalan Maanpuolustus-
naisten kirkkopyhä ja Suomen liput 
hulmusivat isänpäivä kunniaksi ympä-
ri Suomen. Kirkon eturivin penkeis-
sä istuivat jo lipun naulausseremonian 
kutsuvieraat: miehet ja naiset tummissa 
puvuissaan. Rintapielissä välkähtelevät 
kunniamerkit kertoivat tarinaa muun 
muassa aktiivisuudesta vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä.

Sastamalan Maanpuolustusnaisten jä-
senet olivat jo pitkään haaveilleet omasta 
kauniista pellavakukkalogolla varuste-
tusta kantolipusta, jonka yhdistyksen jä-
senet voisivat tuoda juhlapäivinä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen lippujen rin-
nalle. Kuluneiden vuosien aikana muun 
muassa itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin 
on toisinaan lainattu Maanpuolustus-
naisten Pirkanmaan Piirin lippua, mutta 
se ei ole ollut sama asia. Nyt harras toive 
lipusta viimein toteutui. 

Jumalanpalveluksen päätyttyä järjes-
tettiin juhlallinen lipun naulaus- ja siu-
naustilaisuus kirkon alttarin tuntumas-
sa. Lippuun napautettiin kaikkiaan 19 
naulaa. Naulaajiksi oli kutsuttu paikal-

Sastamalan Maanpuolustusnaisten 
toive toteutui

listen maanpuolustusjärjestöjen lisäksi 
Sastamalan kaupunki, Sastamalan seu-
rakunta, Suomen Maanpuolustusnais-
ten Liitto ry ja Maanpuolustusnaisten 
Pirkanmaan piiri sekä sastamalalainen 
Jonsan säätiö. Lipunnaulauksen joh-
ti yhdistyksen puheenjohtaja Johanna 
Pitkäkoski. Naulauksessa avusti yhdis-
tyksen jäsen Marjatta Pakula ja nau-
lauskirjaa piti yhdistyksen hallituksen 
jäsen sihteeri ja taloudenhoitaja Kirsi 
Kulju. Naulauksen jälkeen lipun siunasi 
kirkkoherra Vesa Aurèn.  

Maanpuolustusnaisten lipun on suun-
nitellut heraldikko Harri Rantanen. 
Lipun keskiössä oleva järjestön logo 
on edesmenneen reservin majuri Matti 
Ponsin käsialaa. Sastamalan Maanpuo-
lustusnaisten lipun valmisti Printscorpio 
Aitoosta. Yhdistyksen edellinen puheen-
johtaja Marja Koukku toi esiin, että li-
pun hankkimisen teki mahdolliseksi tai 
ainakin sitä joudutti lippua varten yh-
distyksen saama lahjoitus Jonsan Sääti-
öltä. Kiikkalaisen Teodor ja Eufrosyyne 
Jonsan testamentin mukaisesti 40-lu-
vulla perustetun säätiön varoista lahjoi-
tetaan varoja Kiikan seurakunnan lisäksi 
erilaisille maanpuolustusjärjestöille.

Tilaisuus päätettiin Maanpuolustus-
naisten Liiton nimikkovirteen ja lopuk-
si kaikki liput poistuivat kirkosta juhlal-
lisena lippukulkueena. Tämän jälkeen 
kirkkoväki ja kutsuvieraat siirtyivät juh-
lakahville Vammalan seurakuntatalol-
le, jossa tarjolla oli suolaista ja makeaa. 
Aika kuluikin aivan siivillä musiikin, 
tervehdysten sekä yhteisen mukavan ju-
tustelun parissa. 

  Sirkka Ojala

Lipunnaulaus voi alkaa kirkon kauniilla alttarilla. Marja Koukku toimi tilaisuuden seremoniamestarina ja naulauksessa avusti yhdistyksen jäsen Marjatta Pakula ja naulauskirjaa piti 
yhdistyksen hallituksen jäsen, sihteeri ja taloudenhoitaja Kirsi Kulju.

Naulaus on suoritettu ja meillä on oma lippu huokaavat ihastuneina Marjatta Pakula ja 
puheenjohtaja Johanna Pitkäkoski.

Lipun siunasi kirkkoherra Vesa Aurèn.  
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Tampereen Reserviupseerit ry:n syys-
kokous järjestettiin 26. lokakuuta 
Technopoliksen hulppeissa tiloissa ai-
van Reservijärjestöjen toimitilojen lähi-
tuntumassa.  Kokoustapahtuman aluk-
si kuultiin Pirkanmaan aluetoimistosta 
majuri Henrik Ahvenaisen kokousesi-
telmä puolustusvoimien ajankohtaisis-
ta asioista. Paikalla oli esittäytymässä 
myös uusi aluetoimiston yhteysupsee-
ri yliluutantti Simo Seppälä. Yhdistys 
kutsui kunniapuheenjohtajakseen yli-
luutnantti Timo Mitrusen, yhdistyk-
sen 32. kunniajäseneksi majuri Mika 
Hannulan ja 33. kunniajäseneksi luut-
nantti Antti Vehkalahden. Lisäksi pal-
kittiin toiminnassa ansioituneita: Riku 
Heikkilä, Brita Lauren, Pekka Terän-
tö, Pauli Määttänen, Kari Kulju ja 
Harri Tilvis.

Yhdistyksen syyskokous valitsi yksi-
mielisesti yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi luutnantti Anu Heikkilän. 
Nykyinen puheenjohtaja yliluutnant-
ti Jyrki Keto-Tokoi jatkaa edelleen 
vuoden yhdistyksen hallituksessa va-
rapuheenjohtajan roolissa sekä reser-
viupseeripiirin 1. varapuheenjohtajana. 
Tavoitteena on monivuotisen koke-
muksen ja hiljaisen tiedon siirtäminen 

uudelle puheenjohtajalle.
Puheenjohtajan tehtävässä aloittava 

Anu kertoo, että kipinä maanpuolus-
tukseen syttyi jo nuorella iällä. Yläastei-
käisenä hän päätti, että haluaa suorittaa 
myös naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen. Palveluksensa Anu suoritti So-
dankylässä Jääkäriprikaatissa sekä Re-
serviupseerikoulussa, aselajina jalkaväki 
ja koulutushaarana tulenjohto. Palve-
luksen jälkeen maanpuolustusura jatkui 
ensin pääosin Oulun ja muun Pohjois-
Suomen alueella, osallistuen paikallisen 
reserviupseeriyhdistyksen toimintaan 
sekä kouluttajana ja kurssinjohtaja-
na MPK:n puolella. Pirkanmaalle Anu 
siirtyi reilu kolme vuotta sitten ja Tam-
pereen reserviupseerien hallituksen toi-
minnassa hän on ehtinyt olla mukana 
kaksi vuotta. Tämän lisäksi Anu käy 
edelleen MPK:n puolella aktiivisesti 
kursseilla kouluttamassa ja johtamas-
sa harjoituksia MPK Hämeen lisäksi 
myöskin pohjoisemmassa Suomessa.

Puheenjohtajan vaihdoksen myötä 
toteutuu nykyisen puheenjohtajan ta-
voite nuorten upseerien saamisesta vas-
tuutehtäviin. Merkittävä osa muistakin 
hallituksen jäsenistä on nyt nuoria up-
seereita.     

Tampereen Reserviupseereiden 
puheenjohtaja vaihtuu

Anu Heikkilä ottaa TamRU:n puheenjohtajuuden vastaan ensi vuoden alussa ja yhdis-
tyksen nykyinen puheenjohtaja Jyrki Keto-Tokoi jatkaa yhdistyksen varapuheenjohtajan 
roolissa. Kuva: Sirkka Ojala.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin (kuvassa oikealla) yliluutnantti Timo Mitru-
nen ja kunniajäseneksi Antti Vehkalahti. Toinen kunniajäseneksi kutsuttu Mika Hannula ei 
päässyt paikalle kokoukseen. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan aluetoimiston esitystä kuunneltiin tarkoin. Kuva: Sirkka Ojala.

Naulan numero 6 lippuun löi Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piirin puheenjoh-
taja Elina Paukkunen.

Vammalan seurakuntatalolla uutta lippua ihailemassa yhdistyksen hallituksen jäsenet Tii-
na Nurmi, varapuheenjohtaja Marja Rauhala, puheenjohtaja Johanna Pitkäkoski, sihteeri 
ja taloudenhoitaja Kirsi Kulju ja Sirpa Lampimäki.

https://www.facebook.com/groups/848382445267903/user/624489303/?__cft__%5b0%5d=AZWOUJ1Ti28d95gVfavjn55a-3O6RPWwVpqgDxRm8Cm87eoKLi3XFww7kiwij938oGS45M64SxG9Fn2laByhUXAw1GNZN5lUpsBW7zjrAje-M3NQuuLi9QE6guZ49uogKU1GmKM4gmAmA-3sI4InlmB8o4jVvY-iqQSjVespbXsEaEb4UO2Mnu1MkeM9RhYPv6M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/848382445267903/user/624489303/?__cft__%5b0%5d=AZWOUJ1Ti28d95gVfavjn55a-3O6RPWwVpqgDxRm8Cm87eoKLi3XFww7kiwij938oGS45M64SxG9Fn2laByhUXAw1GNZN5lUpsBW7zjrAje-M3NQuuLi9QE6guZ49uogKU1GmKM4gmAmA-3sI4InlmB8o4jVvY-iqQSjVespbXsEaEb4UO2Mnu1MkeM9RhYPv6M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/848382445267903/user/100001016722866/?__cft__%5b0%5d=AZWJh4fIann_bc35gpOIBBKCZHaSNjy9AoZyU0T-utX9RssddW4sVpWlzVSOsxHu-UFCRSudzfClmaTrjVUkosJxu8dHw-VGAdBvHs5DdRQpn4DQ_fGRBJg-rlQ-783dHFABunTO_xdOD98zbpYWIzt7AsCsqrVEbrbEainrMnkc0XQZQEo1V2EVvIUEjHfQB0M&__tn__=-%5dK-R
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Miten kaupunki varautuu pandemiaan, 
mitä on paikallispuolustus ja miten Suo-
mi torjuu trolleja kyberhyökkäyksistä 
puhumattakaan? Entä mitä saimme jal-
kaväkimiinojen tilalle ja jääkö Eurooppa 
suurvaltojen pelinappulaksi? Sastamalan 
Reserviupseerit ry:n 80-vuotisjuhlasemi-
naari Sylvään koululla lokakuun alus-
sa antoi vastauksia kysymyksiin kahden 
kenraalin, aluetoimiston päällikön ja 
kaupunginjohtajan alustuksissa.

Sote-alueen kriisijohtamisen arkipäi-
västä kertoi Sastamalan kaupunginjohta-
ja Jarkko Malmberg. Kiinan Wuhanissa 
todettu covid-19-epidemia ja sen kehit-
tyminen pandemiaksi suhteellisen nope-
asti avasi kriisijohtamisen kansiot myös 
täällä paikallisesti. Varautuminen tau-
din vastaanottamiseen tehtiin pieteetil-
lä valtakunnallista ohjeistusta noudatta-
en yhdessä terveydenhuoltohenkilöstön 
kanssa. Kahden koronavuoden jälkeen 
johtoryhmä joutuu tarkistamaan toi-
mintaohjeita viikoittain edelleen.

Aluetoimiston päällikkö evl Matti 

Juhlaseminaari vei Sastamalasta Wuhaniin  
ja suurvaltapolitiikan kyberytimeen

Heininen raotti alustuksessaan Pirkan-
maan alueen paikallispuolustusta. Hä-
nen mukaansa vapaaehtoisuudella on 
tulevaisuudessa entistä suurempi mer-
kitys, kun paikallisia joukkoja kootaan. 
Siksi alueellinen reservitoiminta, oma 
aktiivisuus esimerkiksi maanpuolus-
tuskoulutuksen kautta ja sitoutuminen 
maakuntakomppaniaan ovat niitä aske-
lia, joita puolustusvoimat arvostavat ja 
jotka jatkossa mahdollistavat reservin 
upseereille muun muassa säännöllisten 
kertausharjoituspäivien kertymisen.

Puolustusvoimien entinen tiedustelu-
päällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka 
Toveri kertoi seikkaperäisesti Suomen 
uhkaympäristöstä ja puolustuksen uhka-
tekijöistä. 

- Venäjä, Venäjä, Venäjä – ei uhka-
asetelma tästä ole paljon muuttunut – ja 
nyt on tullut lisäksi myös Kiina, Pekka 
Toveri laukoi. 

Molemmilla suurmailla on intresse-
jä ja kykyä testata ja horjuttaa valtioita. 
Suomi sai osansa eduskuntaan tehdyssä 

kyberiskussa, jonka taustalta paljastui 
Kiina. Venäjä taas panostaa enemmän 
trollitehtailuun, joskin kyberhyökkäyk-
set hallitaan myös siellä. Venäjä käy jat-
kuvaa informaatiosodankäyntiä länttä 
vastaan ja painopiste on verkko-operaa-
tioissa. Kyberturvallisuus on Suomessa 
vielä valitettavan heikko.  

- Naton laajeneminen Euroopassa on 
taas Venäjälle poliittinen ongelma, ei so-
tilaallinen uhka. Niinpä Kremlistä tie-
dotetaan kansalaisille narratiivia, että 
Nato jäsenmaineen uhkaa suoraan Ve-
näjää. Tämä taas antaa Venäjälle välit-
tömän doktriinin mukaisen oikeuden 
puolustaa omia lähialueita ja kansaa niin 
poliittisesti kuin sotilaallisestikin, Pekka 
Toveri pohti.

Useita puolustuspoliittisia selonteko-
ja sotilasurallaan valmistellut kenraali-
luutnantti Sakari Honkamaa oli ennen 
eläkkeelle siirtymistään Pääesikunnan 
päällikkö. Honkamaa antoi presidentti 
Tarja Haloselle ´synninpäästön´ paljon 
parjatusta jalkaväkimiina-casesta.

- Kyllä presidentti Halonen ylipääl-
likkönä tasan tarkkaan tiesi missä mil-
loinkin mentiin. Hän edellytti ja valvoi 
myös sen, että tilalle varmasti tuli kor-
vaavaa, nykyaikaista materiaalia – ja riit-
tävästi, kenraali Honkamaa alleviivasi.

Puolustuspoliittiset selonteot lähtevät 
Suomessa uhka-arvioista ja uhkien tun-
nistamisesta. Poliittisesti rahoitus hoi-
detaan BKT:sta uhkakuvien mukaan. 
Esimerkiksi HX-hävittäjähankkeessa 
ja Laivue 2020 -hankkeessa poliittinen 
tahtotila löytyi nopeasti.

- Suurin uhka Suomelle voisi tänä päi-
vänä olla ympäristöuhka, mutta se ei ole 
sotilaallinen uhka. Sotilaallisesti pahin 
uhka olisi se, että vieras valtio kiistää it-
senäisyytemme. Kyberkiusat ovat ikäviä, 
mutta niillä meitä ei nujerreta: jos säh-
köt katkaistaan joksikin ajaksi tai What-
sApp pätkii pitkään, emme me näistä 
antaudu, Sakari Honkamaa valoi uskoa 
puolustuskykyyn.

Sastamalan Reserviupseerien 80-vuo-
tisjuhlaseminaari viivästyi pandemian 
takia vuodella. Tauti ei tyrmännyt työ-
ryhmän ponnisteluja ja illan antia saat-
toi luonnehtia laadukkaimmaksi pai-
kalliseksi seminaaritapahtumaksi kautta 
aikain! Illan juontajana toiminut reh-
tori, ylil Jari Andersson epäili ääneen jo 
hetken korviaankin, kun kenraali Pekka 
Toveri argumentoi esityksessään nopeas-
ti uhkista toisiin kuitenkin tiukasti asi-
assa pysyen. Loppusanat lausui seminaa-
ritoimikunnan puheenjohtaja ylil Juha 
Talvio ja antoi esitelmöitsijöille tilaisuu-
desta muistoksi sastamalalaislähtöisen 
kirjailijan Mauri Kunnaksen Kuningas 
Artturin ritarit -teokset. Illan musiikis-
ta vastasivat Kiikan torvisoittokunta ja 
nuori kanteleensoittajalahjakkuus Sanni 
Rusama.

  Jaakko Lampimäki

Konevitsan kirkonkellot -kappale soi herkästi Sanni Rusaman kanteleesta Sastamalan 
Reserviupseerien 80-vuotisjuhlaseminaarissa.
 

  Kyllä presidentti Halonen tiesi tarkkaan mitä päätöksiä hän ylipäällikkönä teki! Puolus-
tuspoliittisen selonteon valmistelijana silloin toiminut Sakari Honkamaa ei jättänyt sijaa 
jossitteluille.

Juhlaseminaarin pääesiintyjät vasemmalta: 
Aluetoimiston päällikkö, evl Matti Heini-
nen, tiedustelupäällikkö (evp), knrm Pekka 
Toveri, Pääesikunnan päällikkö (evp), knrl 
Sakari Honkamaa, kaupunginjohtaja Jark-
ko Malmberg, seminaaritoimikunnan pj, ylil 
Juha Talvio, Sastamalan Reserviupseerit 
ry:n pj, ylil Lari-Pekka Erkkilä ja Sylvään 
koulun rehtori, ylil Jari Andersson.



Pirkan Viesti 4  2021

15

Suomen suurin maanpuolustusjärjes-
tö, Reserviläisliitto ry, piti vuosikoko-
uksensa Lappeenrannassa 20.11.2021.  
Kokouksessa hyväksyttiin toimintaker-
tomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi 
vuodelle ja valittiin myös uusia henkilöi-
tä liiton hallitukseen. Oli myös kiitosten 
aika, kun palkittiin vuoden reserviläinen 
ja vuoden malliyhdistys. 

Liiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola 
kiitti toimiston henkilökuntaa kuluneen 
vuoden uskomattomasta venymisestä, 
kun palvelu on voitu hoitaa vajaalla hen-
kilökunnalla todella hyvin. Korona on 
tuonut ongelmansa niin järjestötyöhön 
kuin toimintaankin. Yhteisöllisyys on 
harmillisesti kärsinyt monin tavoin, kun 
kokoontumiset on jouduttu pitämään 
etänä ja tapahtumia on jouduttu peru-
maan pandemian vuoksi. Ampumatoi-
minta on kuitenkin ollut vilkasta koko 
korona-ajan, vaikka laukausten määrät 
ovat vähentyneet, niin silti harjoituksis-
sa on voitu ampua yli kaksi miljoonaa 
laukausta. Liiton talous on tällä hetkel-
lä hyvällä tolalla. Se johtuu pienemmis-
tä palkkakuluista ja kokouskuluista, kun 
digiloikan ansiosta kokouksia on voitu 
pitää etänä. Liiton kunniapuheenjoh-

taja Mikko Pesälä innosti liittokoko-
usväkeä panostamaan siihen, että liiton 
jäsenmäärä saavuttaisi 40 000 jäsenen 
määrän. Tavoitteeseen ei ole enää pitkä 
matka. Tarvitaan vain 1 100 uutta jäsen-
tä hyvän asian äärelle.

Mitalisadetta ja 
huomionosoituksia
Kokouksessa luovutettiin Maanpuolus-
tusmitali miekoilla liiton ansioituneille 
toimijoille; Pirkan Viestin päätoimit-
taja Sirkka Ojalalle, Hannu P. Mar-
tikaiselle Juuan Reserviläisistä ja Pasi 
Parkkilalle Vihannin Reserviläisistä. 
Vuoden reserviläiseksi nimettiin vääpeli 
Arto Nousiainen Mikkelistä ja vuoden 
malliyhdistykseksi Korpilahden Reser-
viläiset Keski-Suomesta. Kunniamai-
ninnat saivat Vantaan reserviläiset ry 
ja Louhisaaren reserviläiset ry. Liiton 
kunniajäsenelle ja entiselle varapuheen-
johtajalle Osmo Suomiselle luovutet-
tiin CISORin Belgian puheenjohta-
jakauden kunniakilpi. Confédération 
Interalliée des Sous-Officiers de Ré-
serve on kansainvälinen reservin aliup-
seerien kattojärjestö, jonka pääsihteeri-
nä Osmo Suominen on toiminut neljä 
vuotta.

Toiminnan katsaus
Sotilasmestari Minna Nenonen aloitti 
elokuussa Reserviläisliiton uutena toi-
minnanjohtajana. Minna on tunnettu 
liitossa aktiivisena reserviläisenä Varsi-
nais-Suomen piirissä ja naisten toimin-
nan kehittäjänä monien vuosien ajan. 
Hän kävi kertomassa ennen varsinais-
ta kokousta RES-klubille (liiton entiset 
hallituksen jäsenet) liiton ajankohtai-
sista asioista. RES-klubin jäsenet toi-
vottivat Minnan lämpimästi tervetul-
leeksi liiton tärkeään tehtävään. 

Iso asia vuonna 2020 oli piirien ja 
yhdistysten kotisivujen uudistaminen. 
Niitä yhdistyksiä, jotka eivät vielä ole 
perustaneet kotisivuja uudelle alustal-
le, kannustetaan tekemään se, sillä sii-
hen liittyy rahallista piiritukea piireille 
sekä tietenkin parantaa merkittävästi 
yhdistyksen tunnettavuutta. Liitossa on 
otettu käyttöön uusi tiketti-pohjainen 
asiointi- ja puhelinjärjestelmä. Digi-
loikkaa on tehty myös liiton kokouksis-
sa, kun uusi kokousalusta liittohallituk-
sen ja valiokunnan kokouksia varten 
otettiin käyttöön. Ensimmäiseen val-
takunnalliseen Turpotietäjä-tietokilpai-
luun osallistui 45 lukiota ja noin 350 
lukiolaista ympäri Suomea. 

Reserviläisliiton vuosikokous Lappeenrannassa

Liiton 2. vpj. Terhi Hakola, liiton naisman-
daattipaikalla liittohallituksessa vuoden 
2022 alusta työnsä aloittava Lotta Nissi, 
Maanpuolustusmitalilla miekoilla nro: 716 
palkittu pt. Sirkka Ojala ja Tiina Kokkola, 
joka kutsuttiin vuonna 2020 liiton kunniajä-
seneksi. Lappeenrannassa Tiinalle luovu-
tettiin juhlallisesti kunniajäsenen kunniakil-
pi. kuva: Raimo Ojala.

Ampumatoiminta, kuntoliikunta  sekä 
aatteellinen ja hengellinen toiminta oli-
vat vuonna 2020 edelleen suosituimmat 
toimintamuodot, vaikka koronapan-
demian vuoksi osallistujien määrä laski 
huomattavasti.

Suunnitelmia tulevaan
Toimintasuunnitelman teemana on: 
Tehokasta, vaikuttavaa ja monikana-
vaista viestintää, jossa painopisteinä 
ovat ase- ja ampumakoulutus, koko-
naisturvallisuuden merkitys ja sen eri 
toimintamuodot sekä maanpuolustus-
tietoisuuden vahvistaminen nuorten 
keskuudessa. Naisjäsenille suunnatun 
koulutusohjelman toimeenpanon jal-
kauttamista jatketaan. Kaiken toimin-
nan raportointi toteutetaan jatkossa 
liiton internetsivuston kautta, minkä 
vuoksi on tärkeää, että yhdistykset kir-
jaavat tapahtumansa liiton sivuille ja 
raportoivat niiden toteuttamiset saman 
järjestelmän kautta. 

Henkilövalintoja
Pirkanmaan piiristä liittohallitukseen 
valittiin uudeksi jäseneksi Jarno Lah-
tinen Tampereen Reserviläisistä. Hal-
lituksessa jatkaa Jussi Mäkitalo Vir-
roilta. Liiton hallituksessa on kolme 
naismandaattipaikkaa armeijan käy-
mättömien naisjäsenten toiminnan ke-
hittämistä varten. Kaikki paikat olivat 
Lappeenrannan kokouksessa valinnas-
sa. Ehdolla oli kuusi erinomaista eh-
dokasta eri puolilta Suomea. Valituiksi 
tulivat Lotta Nissi Tampereen Seudun 
Reserviläisnaiset ry:stä (97 ääntä), Ka-
tariina Tuominen Pohjois-Karjalasta 
(77 ääntä) ja Virpi Rantala Etelä-Hä-
meen piiristä (55 ääntä). Liiton käytän-
tönä on ollut, että piirit esittävät nais-
mandaateille ehdokkaita ja liittokokous 
tekee valinnan. Kahdeksan vuotta lii-
ton varapuheenjohtajana ansiokkaas-
ti toiminut Terhi Hakola Tampereen 
Seudun Reserviläisnaisista halusi jäädä 
nyt pois näistä tehtävistä.

Ensi vuonna Jyväskylään
Liiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola il-
moitti kokouksessa, että hän ei ole enää 
käytettävissä seuraavassa liiton puheen-
johtajavaalissa. Siispä vuoden 2022 
Reserviläisliiton vuosikokouksessa va-
litaan muun muassa uusi puheenjoh-
taja Reserviläisliittoon. Ensi vuonna 
pidetään maanpuolustusjärjestöjen yh-
teinen kokoustapahtuma Jyväskylässä, 
jolloin vapaaehtoinen maanpuolustus-
työ saanee hyvää näkyvyyttä.

  Tiina Kokkola

www.pirkanviesti.fi 
aineisto: pirkanviesti@gmail.com
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Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja 
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n syysko-
koustapahtuma järjestettiin Lempäälän 
Manttaalitalon historiallisessa miljöössä 
4. marraskuuta. Tapahtuma alkoi kai-
kille yhteisellä Maanpuolustusjuhlalla, 
jossa saatiin nauttia pitkästä aikaa myös 
ilmavoimien Big Bandin upeista esityk-
sistä. Mantun juhlasalin seinällä oleva 
Mannerheim saikin tyytyväisenä my-
häillen katsella runsasta ja maanpuolus-
tushenkistä juhlavieraiden joukkoa.

Juhla- ja kokousväen toivotti terve-
tulleeksi Lempäälän Reserviupseerike-
ron puheenjohtaja Juuso Naskali. Hän 
kertoi tervetulosanoissaan nykyisin ko-
kous- ja juhlatilana toimivan Manttaa-
litalon värikkäästä historiasta. 

Tilaisuuden juhlapuhujaksi saatiin 
paikkakunnan kansanedustaja Veijo 

Niemi. Hänen mukaansa puolustus-
tahto nousee tukemalla oikeudenmu-
kaisuutta, kansallista identiteettiämme 
ja sitoutumistamme kotiseutuumme. 
Niemi toi esiin tosiasian, että kukaan 
ei halua puolustaa maata, jota ei tun-
ne omakseen. Hänen mukaansa ulkoi-
nen kaukainen ammattiarmeija ei pysty 
maatamme puolustamaan niin aidosti 
ja välittävästi kuten oman kansan ar-
meija. Niemen mukaan asevelvollisuus 
on tärkeä asia Suomelle. Niemi kertoi 
puheessaan myös maavoimien, meri-
voimien ja ilmavoimien toteutuneista ja 
toteutumassa olevista kehityshankkeis-
ta. Niemi sanoi olevansa myös tyyty-
väinen juuri julkistettuun puolustusse-
lontekoon koska siinä nousevat aiempia 
selontekoja paremmin esiin asevelvolli-
suus, vapaaehtoinen maanpuolustus, 

”Suomi on hyvä maa – pidetään se sellaisena”

  Pirkanmaan Reserviläispii-
rin uusi puheenjohtaja Jarno 
Lahtinen vierellään Reservi-
läisliiton 2. varapuheenjohtaja 
Terhi Hakola ja nykyinen piirin 
puheenjohtaja Jussi Mäkitalo.

paikallispuolustus, maanpuolustustah-
to ja varsinkin reservi.

Niemen mukaan Suomen reserviläi-
set tukevat rauhaa ylläpitävää maan-
puolustustahtoa, joka ei maksa yhteis-
kunnalle mitään. Hän totesikin, että 
ilman oman armeijan hävittäjiä ja sota-
aluksia maamme uskottava puolustus 
ei ole realistista, vaikka niiden hankin-
ta ja ylläpito maksaakin paljon. Niemi 
muistuttikin, että hankinnat eivät ole 
kilpavarustelua vaan rakkautta omaa 
kotimaata kohtaan, ja siksi niitä tarvi-
taan. 

Niemen mukaan puolustusvoimien 
pysyminen kiinteänä osana yhteiskun-
taa, kansalaisten luottamuksen ja tuen 
säilyttämien asevelvollisuuteen, reser-
viläisten osallistaminen, paikallispuo-
lustuskonseptin kehittäminen ja yhdes-

sä tekeminen ovat asioita, joilla reservi 
säilyy kansaa yhdistävänä aktiivisena 
toimijana jatkossakin. Niemi painotti-
kin, että reserviläiset ovat tärkeä osa tä-
män tasavertaisen maan turvaa ja tule-
vaisuutta.

Juhlapuheen jälkeen piirit palkitsi-
vat monin tavoin aktiivisesti toimi-
neita jäseniään ja pitkäaikaisia yh-
teistyökumppaneitaan.  Lempäälän 
Reserviläisten jäsenen Jouko Huur-
neen päätössanojen jälkeen juhla 
päätettiin soittokunnan säestä-
mään yhteiseen Maamme-lauluun.  
Piirien syyskokouksissa nuijittiin tär-
keitä päätöksiä tulevalle vuodelle ja 
kumpikin piiri sai myös uuden puheen-
johtajan.

  Sirkka Ojala

Ilmavoimien Big Bandia johti yliluutantti Mikko Tourunen. Kansanedustaja Veijo Niemi nosti puheessaan esiin myös edesmenneen presidenttimme 
Urho Kaleva Kekkosen viisaita ajatuksia rauhasta.
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Tampereen Maanpuolustusnaiset ry kutsui Tampereen Suojeluskunta- ja Lotta-
museossa pidetyssä vuosikokouksessa Maija Ojastin yhdistyksen kunniajäseneksi. 
Maija on ollut toiminnassa mukana 80-luvun alkupuolelta asti ja on edelleen aktii-
vinen jäsen. Maijalle on kertynyt runsaasti kokemusta yhdistyksen luottamusteh-
tävissä, kuten rahastonhoitajana. Maija on myös osallistunut naisten jotoksille ja 
Nasta-harjoituksiin. On ilo tehdä vapaaehtoista maanpuolustustyötä yhdessä Mai-
jan kanssa.

  Niina Laakso

Juhlassa Reserviläisliiton ansioristi numero 820 luovutettiin Reserviläispiirin varapu-
heenjohtaja Jarno Valkamalle ja Reserviläispiirin vuoden reserviläisenä palkittiin Matti 
Heikkilä. 

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin nykyisen puheenjohtajan Mikko Hörkön seuraajaksi 
syyskokouksessa valittiin yksimielisesti piirin nykyinen varapuheenjohtajan Mikko Rita-
kallio. Taustalla Lempäälän lottaryijy.

Pirkanmaan Reserviläispiiri palkitsi kokouksessaan vuoden 2020 toimijoita. Vuoden 
ampuja Ollipekka Seppälä, vuoden aktiivinen toimija Lotta Nissi, vuoden tiedottaja Juha 
Happonen ja vuoden talkoolainen Hannu Hauki.

Sastamalan Reserviupseerien 80-vuotisjuhlan kynnyksellä pidetty vuosikokous ko-
kosi Kauppalantalolle parikymmentä aktiivijäsentä perjantai-iltaa istumaan. Ko-
kous sujui yksimielisten päätösten äärellä. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin nuijankopautuksella luutnantti Ville Inna. Hallitukseen valittiin myös 
ylil Lari-Pekka Erkkilä, vänr Lauri Haapamäki, ylil Markku Kinnanen, maj 
Aapo Nurmi, vänr Valtteri Oinonen, vänr Katri Suikki ja viime vuodet yhdis-
tyksen varapuheenjohtajana toiminut ylil Juha Talvio. Harrastajan malja -kierto-
palkinnon kaappinsa päälle vuodeksi pokkasi ylil Esko Liutu ja parhaan ampujan 
kiertopalkinnon eli puualustalle kiinnitetyn RUL:n kunniakilven sai seinälleen 
kapt Jaakko Erjo.

Kokousesitelmän piti yhdistyksen jäsen, komentaja Sakari Kinnarinen Jumindan 
verisestä meritaistelusta Suomenlahdella elokuussa 1941.

  Jaakko Lampimäki

Ville Inna johtaa  
Sastamalan Reserviupseereita

Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Piritta Laurila, kunniajäseneksi kutsuttu Maija Ojasti 
ja Taina Heimonen. Kuvassa nuken päällä yhdistyksen edesmenneen kunniajäsenen 
Vappu Eskolan lottapuku.

Ylil Lari-Pekka Erkkilä (vas.) luovutti Marskin patsaan seuraajalleen ltn Ville Innalle SRU-
yhdistyksen puheenjohtajuuden merkiksi.

Tampereen  
Maanpuolustusnaiset ry:lle kunniajäsen 
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Jouluaattoilta. Seison vartiossa Kalevan-
kankaan Sankariristillä yhdessä kolmen 
muun kanssa. Pikkupakkanen ja heik-
koa tuulta. Ainahan tänne harjun laelle 
tuuli löytää, mutta tarkeneminen onkin 
pukeutumiskysymys. Sankariristin edes-
sä oleva kynttiläpaljous lämmittää kas-
voja metrien päästäkin. 

Tunnelma on harras, kuten aina joulu-
aaton kunniavartiossa. Koko laaja hauta-
usmaa on yhtenä kynttilämerenä, pienet 
tuikkivat valopisteet täplittävät talvi-il-
lan pimeyttä niin pitkälle kuin pystyy 
erottamaan. Ihan kuin tähtitaivas heijas-
tuisi maasta. Joulutunnelma on vahva il-
man mitään hilpeää musiikkia, kulkusia 
ja ledivalonauhoja; kynttilämeri riittää. 

Ihmisiä on paljon liikkeellä, tuhansia 
illan mittaan. Joku käy omaisensa hau-
dalla tai muistelupaikalla, joku ehkä 
vain joulukävelyllä tunnelmallisella hau-
tausmaalla. Monen jouluperinteisiin nä-
kyy kuuluvan myös vierailu sankarihau-
doilla. Käytävällä kunnioittavan matkan 
päässä Sankarirististä onkin jatkuva vä-
kijoukko. Toiset jäävät vain hetkeksi hil-
jentymään ja katsomaan Sankariristin 
kynttiläpaljoutta, moni tuo myös oman 
kynttilän. Joku vierailee sukulaisen-
sa sankarihaudan pienen laatan luona, 
mutta useimmat tuovat kynttilänsä San-
kariristin juurelle yhteiseen kynttiläme-
reen. Kynttilänsä sytytettyään muisteli-
jat hiljentyvät hetkeksi, ja siirtyvät sitten 
väkijoukkoon. Jokunen kynttilän tuoja 
toivottaa poistuessaan hillitysti hyvää 
joulua vartiomiehille. Yleisössä keskus-
tellaan arvokkaasti ja hiljaa, vartiomies-
ten korviin asti eivät yksittäiset sanat 
kanna. Kuviakin otetaan Sankarirististä 
kynttilöineen ja kunniavartioineen. Pal-
jon kuvia. 

Mieli herkistyy pohtiessa sitä, miten 
etuoikeutettu olen näiden ympärilläni 
nurmen alla nukkuvien uhrauksen ansi-
osta. Siihen aikaan, kun heidän elämän-
sä katkesi aivan liian nuorena ja heiltä jäi 
monta joulua näkemättä, oli alle viiden-
kymmenen metrin päässä vartiopaikas-
tamme ilmatorjuntapatteri, ja valonheit-
täjät pyyhkivät Tampereenkin taivasta, 
josta vihollisen pommikoneet kylvivät 
kuolemaa. Nyt me saamme viettää jou-
lumme rauhassa, ja valonheittäjät valai-
sevat vain julkisia rakennuksia ja San-
kariristiä, ja minä saan maksaa pientä 
murusta kunniavelastani tarvitsemat-
ta pelätä kuolemaa vartiossa seistessäni. 

Minun Tampereellani pahin uhka tai-
vaalta on räntä.  

Kaunis kansallinen perinne
Jouluaattoisin kunnioittaa jokaisessa 
Suomen pitäjässä ja lähes kaikilla san-
karihautausmailla kunniavartio etenkin 
sankarivainajien, mutta myös sotain-
validien ja muiden veteraanien, Lottia 
unohtamatta, uhrauksia meidän vapau-
temme ja joulurauhamme eteen. Kun-
niavartioihin osallistuu maanpuolustus-
järjestöjen vapaaehtoisia reserviläisistä 
sotilaskotisisariin ja YK-veteraaneista va-
kinaisesta palveluksesta reserviin siirty-
neisiin, mutta myös kantahenkilökuntaa 
– ja jopa itse sotaveteraaneja. 

Tampereen viidestä sankarihautaus-
maasta on jouluaattoisin kunniavar-
tio Kalevankankaalla, Lamminpäässä ja 
Messukylässä, kun taas Aitolahden ja 
Teiskon sankarihautoja vartioivat kynt-
tilät ja itsenäisyyspäivän seppeleet. Mes-
sukylässä kunniavartion järjestää Mes-
sukylän Reserviupseerit; Lamminpäässä 
vartioivat Tampereen Reserviupseerit 
(TamRU) ja Tampereen Reserviläiset 
(TRES). Kalevankankaalla iltapäivästä 
keskiyöhön kestävät näyttävät nelivarti-
ot toteutetaan usean tahon yhteistyönä. 
Iltapäivällä neljältä aloittaa Tampereen 
varuskunta, ja Puolustusvoimien jälkeen 
jatkaa YK-veteraanien Pirkanmaan Rau-
hanturvaajat. Illansuusta keskiyöhön 
vartioivat Tampereen Reserviupseerit ja 
Tampereen Reserviläiset vuorotunnein; 
TamRUn ensimmäisen vuoron jakavat 
perinteisesti Pirkanmaan Kadettipiirin 
evp-upseerit omana vartionaan. Kaikki-
aan Kalevankankaalla vartioi joka jou-
luaatto sankarivainajien rauhaa 10 ne-
limiehistä vartiota eli 40 vapaaehtoista. 
Järjestelyistä vastaa TamRU.  

Valmistelujen vuosikello
Kalevankankaan jouluaaton kunniavarti-
oiden valmistelut alkavat TamRU:ssa oi-
keastaan jo vuotta aiemmin, jouluaaton 
vartioiden varustamisten ja vartionvaihto-
jen tiimellyksessä, kun ”vartiopäällikkö” 
kirjaa ylös halukkaiden ennakkoilmoit-
tautumiset seuraavankin joulun vartio-
stoon. Viimeisenkin vartijan lähdettyä 
kiitoksin kotiin vartiotonttu vielä puu-
hastelee jouluyön hämärissä kuivaten, 
inventoiden ja pakaten varusteet seuraa-
vaa vuotta varten, ja toimittaa varusteet 
takaisin reserviläisjärjestöjen toimistolle. 

Tammikuun ja arjen tullen pitää vielä pa-
lauttaa ”vartiotuvan” eli seurakunnan so-
siaalitilojen avain. 

Sitten seuraakin useimpina vuosina 
noin 10 kuukauden hengähdystauko. 
Sen keskeyttävät joskus vuoden aikana 
tehtävät varustehankinnat. 

Vaan syyspimeiden tullen pitää taas 
kääriä hihat. Puoltatoista kuukautta en-
nen joulua on aika tarkistaa jo edellisenä 
jouluna ennakkoilmoittautuneilta, onko 
mieli tai elämäntilanne muuttunut vuo-
den mittaan. Vastauksia odotellessa ehtii 
ottaa yhteyskokeilut ja sopia vartiovuorot 
Tampereen varuskunnan komendantin, 
Kadettipiirin puheenjohtajan sekä sini-
barettien ja TRES:n kanssa. Luonnolli-
sesti yhteyttä pidetään myös TamRUn 
puheenjohtajan Jyrkin, joka vastaa Lam-
minpäästä, kanssa.  

Kun jo edellisjouluna etukäteen ilmoit-
tautuneet ovat vahvistaneet tulonsa, ele-
tään marraskuun loppua. Nyt julkaistaan 
tiedote TamRUn Facebook-ryhmässä ja 
viikkoa-paria myöhemmin yhdistyksen 
julkisilla internet-sivuilla. Yleensä Tam-
RUn Kalevankankaan vuorot täyttyvät-
kin viimeistään tässä vaiheessa. Joinain 
vuosina on kuitenkin jouduttu turvau-
tumaan myös massasähköpostiin koko 
jäsenkunnalle. Kun vuorolistat on lyöty 
lukkoon, ollaan jo joulukuun puolella, ja 
on aika tarkistaa ja päivittää vartionvaih-
to- ja miekkaote-ohjeet sekä lähettää var-
tioon tuleville ohjepaketti aikatauluineen 
ja karttoineen. Myös seurakuntapuu-
tarhuri Juha Katajamäelle pitää muis-
taa soittaa tässä vaiheessa, ja sopia ”var-
tiotuvan” eli seurakunnan sosiaalitilojen 
avaimen noudosta, vartiotuvan lämpöjen 
laittamisesta päälle sekä vartijoiden jalat 
routaisesta maasta eristävien aluslevyjen 
asentamisesta Sankariristille. 

Joulunalusviikolla on hankintojen vuo-
ro: piparkakkuja, mehua, kahvia, teetä, 
sokeria, kermaa; mukeja, lautasia ja lusi-
koita; lautasliinoja, suodatinpusseja, tuik-
kukynttilöitä, tulitikkuja jne. jne. – ja 
vartiotuvan pihalle ulkotulia. Kotoa pitää 
muistaa ottaa aattona mukaan kahvin- ja 
vedenkeitin ja sulakkeita, ehdottomasti 
sulakkeita. Jos joku kytkee kahvinkeitti-
met päälle samaan aikaan kun kuivaus-
kaappi käy, palaa keittiön sulake. Ja sitten 
juodaan kylmää mehua pimeässä ja palel-
laan vartiossa märissä vaatteissa. Varus-
telaatikoiden nimilappuja pitää tulostaa 
varoiksi lisää. Ja teippiä mukaan, paljon 

teippiä. Ja nitoja ja narua. Ja paperia ja 
tusseja, sillä aina unohtuu joku lappu tai 
kyltti tulostamatta. Ja sadetakkeja maas-
to- ja lumipukujen alle, jos sattuu mär-
kä keli. Ja arvomerkkejä. Uutena asiana 
tietysti myös käsidesipulloja ja kasvomas-
keja. Ai niin, muista hakea vartiotuvan 
avain!

Jouluaattona vartiotonttu onkin sitten 
koko päivän lennossa: varusteet pitää ha-
kea reservijärjestöjen toimistolta, lasta-
ta autoon, kuljettaa Kalevankankaalle, 
purkaa autosta, järjestää jakolinjaksi ja 
laatikot merkitä vartijoiden varustamista 
varten. LKP-upseerin sielua hiertää, kun 
vartiotuvan ”perustamiskeskuksessa” on 
kulku pakko järjestää edestakaiseksi yh-
den ainoan ulko-oven varassa. En kui-
tenkaan usko seurakunnan suhtautuvan 
tulevina vuosina yhtä suopeasti toivee-
seemme saada käyttää heidän tilojaan, jos 
nyt teen seiniin ylimääräisiä kulkuauk-
koja optimoidakseni kulkureitit, joten 
olkoon varustaminen semmoista edesta-
kaista törmäilyä kuin on. 

Kun on viimein se hetki, että varusteet 
on järjestetty jakoa varten, kahvinkeit-
timeen on ensimmäinen satsi ladattu ja 
saan sytytettyä ulkotulet porraspäähän, 
alkaa stressi väistyä ja mieli seestyä juh-
lavaksi. 

Takaisin Sankariristille 
Lähes tunti on seisty paikallamme, ja hie-
man jo paleltaa, vaikka kuinka olisi läm-
mintä päällä. Ja alla ja välissäkin. Oikean 
polven alkava nivelrikkokin alkaa muis-
tutella itsestään. Nenäkin vuotaa, mutta 
näin korona-jouluna se ei haittaa. Eihän 
sitä kukaan maskin läpi näe. Vaan kyllä 
vaihto saisi jo tulla. Mitäköhän se kello 
lienee?

Vihdoin alkaa käytävien risteyksessä 
odottava katsojajoukko selvästi kasvaa. Se 
on pettämätön merkki siitä, että vaihdon 
hetki lähestyy. Kalevankankaalla jouluna 
ennenkin vierailleet tietävät jo, että varti-
ot vaihdetaan tasatunnein, ja kerääntyvät 
odottamaan kellon lähestyessä tasaa. 

Nyt ei ole enää monta minuuttia jäljel-
lä, sillä yleisö alkaa kaivaa kännyköitä tas-
kuista kuvausvalmiiksi. Vaihto tulee pian. 

No nyt! Tampereen Reserviläisten var-
tio lumipuvuissaan lähestyy sivukäytävää 
pitkin tahdikkaasti parijonossa. TRES:n 
reserviläisveljet ja -sisaret asettuvat riviin 
eteemme, ja tervehtivät kunnioittaen San-
kariristiä ja sitä ympäröiviä sankarihauto-
ja. Salamavalot välkkyvät yleisön joukos-
sa. Vartio jatkaa johtajansa komennosta 
Sankariristin taitse meidän viereemme. 
Vaivihkaa suupielestä hiljainen mutta sy-
dämellinen hyvän joulun toivotus oman 
paikan viereen asettuneelle TRES:n varti-
jalle, ja sitten on meidän vuoromme astel-
la Sankariristin eteen riviin – samalla kun 
uusi vartio ottaa paikkamme. Vartion-
johtajamme komennosta tervehdimme 
Sankariristiä ja sankarivainajia lähtiäisik-
si. Kiitos uhristanne, kiitos joulurauhas-
ta, kiitos vapaasta maasta! Me uhrasim-
me tunnin yhdestä joulusta, te henkenne. 
Meiltä meni tunti aattoillasta, teiltä jäi-
vät koko loppuiän joulut näkemättä. Me 
saimme valita. Te ette. 

Vartionjohtaja komentaa meidät liik-
keelle, ja lähdemme tahtimarssia kohti 
vartiotupaa. Siirtyessämme jonosta pari-
jonoon alkaa salamavalojen välke viimein 
laantua. 

Marssimme kohti, kahvia, kuumaa me-
hua ja piparkakkuja. Ja lämmintä juttu-
tuokiota kahvipöydässä ennen oman po-
rukan lähtöä kotiin. 

Ja ensi jouluna uudestaan!

  Tapio Kotipelto

Jouluaatto Kalevankankaalla
Tampereen Reserviupseerit ry:n kunniavartio-osasto Kalevankankaalla vuonna 2018. Kuva: Sirkka Ojala.
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Vastaukset  
sivun 9 kysymyksiin

Tiesitkö että?

1. Kenraaliluutnantti evp Esa 
Pulkkinen

2. Operatiiviset joukot ja pai-
kallisjoukot  

3. Ruskea
4. Raskas lähipanssarin-

torjuntaohjus
5. Maanpuolustuskoulutus- 

yhdistys (MPK)
6. Sotataidon laitos,  

sotatekniikan laitos sekä 
johtamisen ja sotilas-
pedagogiikan laitos

7. 62

Kangasalan Reserviupseerikerholla oli 
järjestelyvastuu tämän vuoden Vänrikki-
päivästä Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
alueella. Tapahtuma piti toteuttaa Kanga-
salla jo vuonna 2020, mutta koronarajoi-
tusten johdosta se jouduttiin perumaan. 
Tuolloin aloitettujen valmistelujen poh-
jalta oli sujuvaa jatkaa tänä vuonna uu-

della yrityksellä. Tapahtuman järjestämi-
selle saatiin MPK:n tuki, piiripäällikkö 
Matti Eskolan ja valmiuspäällikkö Sami 
Tyvenin johdolla. Lisäksi tukea rastien ja 
tapahtuman toteuttamiselle saatiin myös 
Kangasalan Seurakunnalta, Pälkäneen 
Reserviupseerikerholta, paikallisilta reser-
viläisiltä sekä SPR:ltä. 

Vänrikkipäivä järjestettiin 4.9.2021 
Kangasalan Lihasulassa, jossa harjoitus-
keskuksena päästiin käyttämään seu-
rakunnan Pyysalo-toimintakeskusta. 
Päivämäärä oli sinänsä haastava pirkan-
maalaisen sotilasharjoituksen järjestämi-
selle, sillä samalle päivälle sattui osumaan 
useita muitakin paikallisia maanpuolus-
tustapahtumia, kuten Reserviläispäivä, 
Hämeen Hölkkä ja Pajarin Marssi. Li-
säksi koronatilanne vaikuttanee edelleen 
tapahtumien järjestämismahdollisuuk-
siin. Nämä haasteet saatiin kuitenkin lo-
pulta voitettua, ja yhteensä 19 kilpailevaa 
nuorta upseeria sekä noin toinen moko-
ma hieman varttuneempia rastireservi-
läisiä pääsi nauttimaan toiminnallisesta 
jotospäivästä, josta myös kertausharjoi-
tusvuorokausi kaikille myönnettiin. Har-
joitus itsessään sisälsi noin 10 kilomet-
rin pituisen jotoksen, joka reittinä kiersi 
luonnonkauniin Heramaajärven ympäri. 
3–4 hengen partiot ottivat toisistaan mit-
taa reitin varrella yhteensä kymmenellä 
eri sotilastaitoja pisteyttävällä rastilla. Kil-
pailullisesta pohjavireestään huolimatta 
jotos oli ennen kaikkea koulutuksellinen 
tapahtuma, jonka perimmäinen tarkoitus 
oli palautella nuorten upseerien mieliin 
sotilaan perustaitoja, jotta he olisivat en-
tistä kyvykkäämpiä kouluttamaan tarvit-

Vänrikkipäivä Kangasalla 

taessa näitä taitoja johtamilleen joukoille. 
Vänrikkipäivä alkoi Pyysalossa osal-

listujien vastaanottamisella, aamupalal-
la ja varustamisella, jonka jälkeen pidet-
tiin harjoitusjoukolle alkupuhuttelut. 
Puolustusvoimien tervehdyksen tapah-
tumaan toi Pirkanmaan aluetoimistosta 
majuri Henrik Ahvenainen. Komentaja 
Matti Eskola kertoi sitten harjoitusjou-
kolle MPK:sta ja kapteeni Panu Maija-
la tervehti joukkoja Kangasalan Reser-
viupseerikerhon puolesta. Tämän jälkeen 
harjoituksen johtaja, yliluutnantti Jussi 
Muranen orientoi harjoitusjoukon tilan-
teenmukaiseen toimintamoodiin, jonka 
jälkeen oli hyvä käynnistää varsinainen 
jotos. Jotos kesti noin kuusi tuntia, jon-
ka aikana joukot pääsivät harjoittelemaan 
muun muassa viesti- ja sinkokaluston 
käyttöä, miinoituksen ja naamioinnin 
tekoa, sekä ensiaputaitojen ja sotilastie-
tämyksen terävöittämistä. Eräs mielen-
kiintoisimmaksi koettu rasti oli kapteeni 
Hannu Wirolan johtama ase- ja ammun-
tarasti, jossa osallistujat pääsivät käsittele-
mään useita eksoottisia aseita, ja ammun-
taakin päästiin toteuttamaan ilma-aseilla. 
Jokaisen rastisuorituksen jälkeen kukin 
partio sai välittömän palautteen, jolla py-
rittiin vielä varmistamaan harjoituksen 
koulutukselliset tavoitteet. 

Päivän päätteeksi osallistujat saapui-
vat Pyysalon toimintakeskukseen, jossa 
heitä odotti varusteiden palauttaminen, 
palautekysely sekä maittava päivällinen. 
Lopuksi vielä palkittiin pisteiltään paras 
partio. Kisa oli erittäin tiukka parhaiden 
partioiden välillä. Vänrikkipäivä sujui 
monista harjoituksen yllä ennalta vallin-
neista haasteista huolimatta erittäin on-
nistuneesti. Jotospäivä oli sisällöltään an-
toisa sekä kilpailijoille että järjestävälle 
osastolle, ja sääkin suosi harjoitusta koh-
talaisen hyvin. Pyysalon toimintakeskuk-
sen puitteet ja keittiöemäntien panostus 
muonitushuollolle olivat erittäin tärkeä 
osa harjoituksen onnistumisen kannal-
ta. Palautekyselyn perusteella harjoitus 
sai MPK:n asteikolla harvinaisen kova-
tasoisen arvosanan 4,86/5. Harjoituksen 
johtaja Jussi Muranen oli niin harjoitus-
päivästä kuin myös palautetuloksesta 
erittäin mielissään, ja pitää hyvää tulos-
ta monen tekijän summana; tärkeimpinä 
elementteinä oli hyvä suunnittelu, syvä-
johtamisen kulmakivien päälle rakennet-
tu rastihenkilöstön koulutusasenne sekä 
seurakunnan tarjoamat ensiluokkaiset 
harjoituspuitteet.

  Jussi Muranen

Harjoituksen johtaja ylil Jussi Muranen ilmoittaa harjoitusjoukon majuri Henrik Ahvenaiselle. Kuva: Panu Maijala.

Henrik Kalima valvoo ase- ja patruunatunnistustehtävää.

Kapteeni Juha-Matti Ritakallio valvoo telamiinoitteen valmistumista. Kuva: Mikko Ritakallio.
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Sotapolku.fi on maailman ensimmäi-
nen karttapohjainen veteraanimatrik-
keli, minne voi tallentaa ja etsiä sodissa 
olleiden tietoja. Palvelu lanseerattiin it-
senäisyyspäivänä 2016. Palvelun pohja-
na on arkistolaitoksen julkaisema ”Suo-
men sodissa 1939–1945 menehtyneet” 

Sotapolku.fi – täynnä veteraaniperinnettä

Maailman ensimmäinen karttapohjainen veteraanimatrikkeli
tietokanta. Siinä on siis kaikki sankari-
vainajat tallennettuna. Sinne voi ja kan-
nattaa lisätä omia sodassa olleita sukulai-
siaan kuvan kera. Palvelussa on mukana 
n. 25000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja se 
kasvaa koko ajan. Palvelulla on myös n. 
20000 ihmisen Facebook-ryhmä, mikä 

toimii keskustelualustana sekä neuvon-
tapalveluna. Palvelua tuottaa 80 hen-
gen sotahistorian harrastajista koostuva 
karttaryhmä, joka rakentaa joukko-osas-
tojen sotapolkuja. Tätä vapaaehtoisten 
merkittävää palvelua tukevat muun 
muassa kaikki veteraani- ja lottajärjestöt, 
reser   vi järjestöt, Puolustusvoimat, MPK 
ja YLE. Sotapolku.fi:llä on myös kasva-
va noin 600 hengen kannattajaryhmä, 
joka tukee hanketta taloudellisesti.

Itse olen ollut hankkeessa ja kartta-
ryhmässä mukana ensimmäisestä koko-
uksesta Ylen tiloissa 6.12.2016 alkaen. 
Taisin olla silloin ainoa paikalla ollut 
pirkanmaalainen. Olen rakentanut tal-
visodan JR 17 ja 2. Prikaatin sekä jat-
kosodan JR 23 sotapolut. Lisäksi olen 
lisännyt Lempäälän sankarivainajien ku-
vat ja toimittanut lukuisien tuttujen ve-
teraanien tiedot sivustolle. Työ jatkuu.

Mitä hyötyä on  
Sotapolku.fi palvelusta?
Palvelu auttaa selvittämään niitä paik-
koja, tapahtumia ja polkuja, joita van-
hempamme ja isovanhempamme kul-
kivat sodan vuosina. Jos veteraanin 
tiedot ovat tallennettuna palveluun ja 

hänen joukko-osastojensa polut on ra-
kennettu sivustolle, henkilöhaussa löy-
tää hänen tietonsa ja sotapolkukartan, 
josta klikkaamalla selviää, mitä missä-
kin tehtiin ja tapahtui. Kaikista jouk-
ko-osastoista ei ole vielä sotapolkuja ra-
kennettu. Alussa tarkoituksena oli tehdä 
polkuja lähinnä rykmenttitasolla, mutta 
pataljoonittainkin on polkuja tehty. 
Koulutuskeskuksistakin ja sotasairaa-
loista on tiedot viety. Yksittäisen sotilaan 
osalta polku saattaa katketa tai loppua 
haavoittumiseen tai kaatumiseen. 

Henkilöitä voi hakea nimellä tai eri 
taustatiedoilla. Esimerkiksi kotikunta, 
talvisota, joukko-osasto. Linkkejä klik-
kaamalla saattaa päästä lukemaan siihen 
hetkeen kuuluvaa sotapäiväkirjaa. Ar-
kistolaitos on tehnyt valtavan työn digi-
toidessaan kaikki saatavilla olevat sota-
päiväkirjat kansallisarkiston sivuille. Osa 
sotapäiväkirjoista on tuhoutunut sodan 
melskeessä. Polun sivuilla on myös valo-
kuvia kohteista. Ne voivat olla SA-kuvia, 
joita on digitoitu 160000 kpl tai kansa-
laisten omia kotiarkistokuvia.

Palvelu nostaa keskiöön yksittäisen so-
tilaan, sen avulla voi myös tarkastella eri 
joukko-osastojen sodan kulkua.

Mitä palvelusta voi löytää?
Esimerkkinä lempääläisen Vilho Matti-
as (Matti) Järvensivun sotapolku, jon-
ka profiiliin on lisätty valokuva ja hänen 
perustietonsa.  Matin sotapolku käsit-
tää molempien sotien vaiheet ja siinä on 
kaikkien hänen joukko-osastojensa polut 
sekä sotasairaala- ja koulutuskeskustiedot.

Matti Järvensivun sotapolku 
Tampereella v. 1916 syntynyt Matti Jär-
vensivu oli aloittanut metsänhoitajan 
opinnot Helsingin yliopistossa syksyl-
lä 1938. Kesällä 1938 hän oli monen 
muun suomalaisen tavoin osallistunut 
linnoitustöihin Karjalan kannaksella.

Matti palveli talvisodassa JR 17 (JR 7) 
4. komppanian eli lempääläiskomppani-
an joukkueenjohtajana. JR 17 oli poh-
joishämäläinen joukko-osasto. Matin 
talvisodan sotapolku näkyy kokonaisuu-
dessaan. JR 17 perustettiin Tampereel-
la (sotapolussa piste 1). JR 7 kävi ras-
kaat puolustustaistelut Summassa (piste 

SA-kuvien ohella on myös sotapäiväkirjoja komppaniatasoa myöten 
tallessa ja digitoituna. Tässä pieni osa 4. komppanian sotapäiväkirjaa 
11.2.1940 Summasta.

  Klikkaamalla löytää muun muassa näitä kuvia.

Nietjärven taistelun muistomerkki paljastettiin 11.6.2008

Panssarihautaa Nietjärvellä.
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www.pirkanviesti.fi 
aineistoposti:  

pirkanviesti@gmail.com

Pirkan Viesti myös Facebookissa ja  
Instagramissa!

Kiitämme 
tuestanne!

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

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Laurilan Lomamökit,
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puh. 03 375 0147
Lempäälän Vesilahden Sanomat
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Ky, autohuolto ja -vuokraus

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY 
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Orivesi
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
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Pälkäne
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Ruoveden Apteekki
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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

Talvisodan jälkiä Summassa. Kuvattuna 24.8.1941.

12) ja Viipurissa (piste 14), joissa mo-
lemmissa asemat pidettiin. Viipuria ei 
vallattu. Molemmista paikoista löytyi 
SA-kuvia kertomaan sodan karua todel-
lisuutta. 

Jatkosotaan Matti Järvensivu lähti 
Lempäälästä (sotapolussa piste 24) JR 
23 I pataljoonan 1.komppanian jouk-
kueenjohtajana. JR 23 oli hämäläinen 
joukko-osasto. Juna vei Pohjois-Karja-
laan Hammaslahteen (piste 24), josta 
marssittiin kohti ensimmäistä taistelua 
Korpiselkään (piste 27)) ja sieltä 300 km 
matka Syvärille. Matti haavoittui käteen 
ennen Syväriä Tuuloksen valtauksessa 
4.9.1941 (piste 37). Sen jälkeen seura-
si jakso 10. Sotasairaalassa Tampereella 
(piste 38) ja jakso 1. Koulutuskeskukses-
sa Hyrylässä (piste 39). Matti lähetettiin 
jatkosodan ratkaisutaisteluihin Nietjär-
velle (piste 40), jossa hän kaatui Katitsa-
lammella 13.7. 1944. 

Klikkaamalla ja hakemalla sotapäi-
väkirjasta voi löytää Matin kuolettavan 
haavoittumisen.

Matin kaatumispaikaksi oli merkitty 
Katitsalampi, mikä näkyy tässä kartassa.

Miten viedä sodassa 
olleiden sukulaisten tietoja 
sotapolkuun?

1. Tiedot löytyvät sotilaspassista tai 
kantakortista. Kantakortin voi tilata 
Kansallisarkistosta. Joukko-osastot 
palvelusaikoineen, sotasairaalat, kou-
lutuskeskukset, HTK:t (henkilötäy-
dennyskeskukset) jne. Sankarivaina-
jienkin tietoja voi täydentää.

2. Valokuva, armeija- tai sota-aikainen 
skannattuna

Toivottavaa on, että Sotapolku.fi – pal-
velu saa mukaansa lisää toimijoita ja tätä 
kautta saadaan lisättyä henkilöitä sekä 
joukko-osastoja, jolloin palvelun katta-
vuus ja käytettävyys paranee entisestään.

  Hannu Tapola
sotahistorian harrastaja, Lempäälä

Jutun teksti perustuu osin Mika Wistin teks-
tiin ” Maailman ensimmäinen karttapohjai-
nen veteraanimatrikkeli”. Mika Wist on yksi 
Sotapolku. fi-palvelun perustajista. 
https://sotapolku.fi/ 

Matin kaatumispaikaksi oli merkitty Katitsalampi, mikä näkyy tässä kartassa.
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Nuoria lukiolaisia kokoontui turvallisuuspoliittiseen 
Turpo-tietokilpailuun Tampereen teknilliselle lukiolle 
16. marraskuuta. Aiempien vuosien tapaan kilpailun 
järjesti jo 15. kertaa Pirkanmaan Reservipiirien Henki-
sen maanpuolustuksen toimikunta. 

Kilpailu järjestettiin MPK:n kurssina ja sen suojeli-
jana toimi Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, evers-
tiluutnantti Matti Heininen. Kilpailun kokeneena ja 
ansioituneena ylituomarina toimi Jorma Suonio. Pis-
telaskusta vastasi jälleen MPK Hämeen piiripäällikkö 
Matti Eskola.

Tällä kertaa toimikunnan valitsemia aiheita olivat: II 
maailmansodan ja jatkosodan merkittävät tapahtumat 
vuonna 1941, Lotta Svärd 100 vuotta, Neuvostoliiton 
hajoaminen vuonna 1991, Suomen nykyinen turvalli-
suuspolitiikka ja ajankohtaiset maailman turvallisuu-
teen vaikuttavat tapahtumat. 

Tietämystään tulivat osoittamaan 13 lukiota Pirkan-
maalta ja Elisenvaaran lukio Pöytyältä. Kunkin lukion 
joukkueessa oli kolme edustajaa. Päivän aikana testat-
tiin nuorten perehtymistä heille aikaisemmin ilmoitet-
tuun aineistoon, mutta tämän lisäksi koeteltiin myös 
eri lukiokurssien sisältöjen osaamista sekä harrastunei-
suutta käsitellyissä aiheissa.

Tietokilpailuun lisättiin toimikunnan puheenjoh-
taja eversti Leo Ukkosen mukaan saadun palautteen 
perusteella aiempaa enemmän esseekysymyksiä. Toimi-
kuntalaisten tekemä vastausten tarkastaminen oli tästä 
huolimatta vähintään yhtä nopeaa ja laadukasta kuin 
aikaisemminkin. 

Ukkonen totesi, että tietokilpailu lisää lukiolaisten 
maanpuolustustietoisuutta. Ukkonen kertoikin, että 
lukiolaisille esitellään vastaukset kuhunkin kysymyk-
seen ja niiden taustoja avataan laajemminkin. Kun esi-
merkiksi oli kysytty AUKUS-sopimuksen jäsenmaita, 
niin vastausten esittelyn yhteydessä sopimuksesta ker-
rottiin laajemminkin.

Ukkonen mainitsi, että Pirkanmaan Turpo-tietokil-
pailu on myös toiminut innoittajana valtakunnallisel-
le Turpotietäjä-kilpailulle. Nuorten tavoittamisessa on 
Ukkosen mukaan keskeistä, että he itse pääsevät teke-
mään ja innostumaan.

- Nuoret ovat ottaneet tilaisuuden hyvin vastaan, Uk-
konen iloitsi.

Kolmen eniten pisteitä saaneen joukkueen jäsenet 
saisivat kultaiset, hopeiset tai pronssiset Puolustusvoi-
mien plakaatit. Tämän lisäksi voittajajoukkueen jäse-
nille jaettiin kullekin sadan euron stipendi ja heidän 
lukiolleen kiertävä Risto Ryti -mitali. Kaikki muutkin 
kilpailuun osallistujat saivat esinepalkinnon.

Koulut ja opettajat avainasemassa
Tilaisuuden kutsuvieras, kansanedustaja ja Pirkanmaan 
Lottaperinne ry:n puheenjohtaja Sofia Vikman totesi 

Lukiolaiset mittelivät tiedollaan Turpo-tietokilpailussa
tietokilpailun olevan hyvä esimerkki siitä, miten järjes-
töt ja koulut voivat tehdä yhteistyötä. Hän totesi opet-
tajien olevan avainasemassa tiedon levittämisessä. 

- Toivon, että tämänkaltaisia tapoja innostaa ja kan-
nustaa koululaisia ja opiskelijoita aiheen pariin hyö-
dynnetään yhä laajemmin, Vikman toivoi.

Tietokilpailua olikin mukana mahdollistamassa 
Tampereen teknillinen lukio, joka oli muun muassa 
järjestänyt tarvittavat tilat sekä tarjoilut päivän ajalle. 
Lukiolaisten palautteessa kiitosta saivatkin lukion jär-
jestämä auditorio kilpailupaikkana sekä lounas- ja kah-
vitarjoilu. 

Voitto kolmannen kerran
Innostavan päivän päätteeksi lukiolaiset katsoivat pis-
tetaulukkoa auditorion seinustalla. Voittajaksi selvisi 
24,5 pisteellä jo kolmatta kertaa peräkkäin Tampereen 
klassillinen lukio. Toiseksi sijoittui 22 pisteellä Vam-
malan lukio. Kolmas paikka ratkaistiin 20 pistettä saa-
neiden Tampereen lyseon lukion ja Kangasalan lukion 
välillä. Lisäkysymyksen jälkeen kolmannen paikan sai 
Tampereen lyseon lukio.

Voittajajoukkueessa olivat Niko Palttala, Roope 
Saikanmäki ja Mikko Haapaniemi. Saikanmäen mu-
kaan joukkue oli valmistautunut jakamalla aihealueita 
keskenään.

- Mielestäni tämänkaltaiset tilaisuudet ovat oikea 
tapa lähestyä ja tehdä aiheesta mielenkiintoinen. Tässä 
oli hyvä balanssi ajankohtaisuuden ja historian välillä, 
voittajajoukkueen Mikko Haapaniemi kiitteli.

Joukkueessa mukana ollut Niko Palttala totesi, että 
vielä on hankala ajatella, miten maanpuolustus on mu-
kana tulevaisuudessa. 

- Vielä on varusmiespalvelus edessä. Katsotaan sen 
jälkeen, mikä on tilanne, Palttala tuumasi.

Kilpailussa neljänneksi sijoittuneen Kangasalan jouk-
kueen Elina Lahdenniemi totesi, että ajankohtaiset ai-
heet olivat tuttuja, mutta esimerkiksi Lotta Svärd -aihe 
ei ollut entuudestaan niin tuttu. 

- Lukioissa puhutaan yllättävän vähän maanpuolus-
tuksesta, ehkä tätä voisi jotenkin laajentaa lukioillekin 
esimerkiksi esitelmien muodossa, Tiia Leppänen Kan-
gasalan lukiosta esitti.

  Jere Tuononen

Eversti evp. Leo Ukkonen luovutti Tampereen teknil-
lisen lukion rehtori Petri Murtovaaralle Pirkka-mitalin. 
Tietokilpailu pidetään joka vuosi ja sitä isännöivä lukio 
vaihtuu joka kerta. Kuva: Jere Tuononen.

Kilpailijat ja toimitsijat perinteisessä ryhmäkuvassa kilpailun päätteeksi. Kuva: Jere Tuononen.

Tampereen klassillisen lukion joukkue voitti Turpo-tietokilpailun jo kolmannen kerran peräkkäin. Palkintonsa ottivat vas-
taan Roope Saikanmäki, Mikko Haapaniemi ja Niko Palttala. Kuva: Jere Tuononen.

Kilpailun kutsuvieras, kansanedustaja ja Pirkanmaan Lotta-
perinne ry:n puheenjohtaja Sofia Vikman Ruotuväen toimitta-
ja, kaartinjääkäri Jere Tuonosen haastateltavana.  
Kuva: Sirkka Ojala


