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Turvallisuusympäristömme muuttui yhdessä yössä 
Venäjän häikäilemätön ja tuomittava 
hyökkäys 24.2.2022 Ukrainaan muut-
ti Suomen ja Euroopan turvallisuusym-
päristön perusteellisesti. Sopimuksiin, 
diplomatiaan ja keskinäiseen luotta-
mukseen perustuvalta eurooppalaiselta 
turvallisuusjärjestelmältä katosi hetkessä 
pohja. Viimeistään nyt maskit on riisut-
tu ja Venäjä on menettänyt kansainvä-
lisen luottamuksen hyökkäämällä Uk-
rainaan. Järkyttyneinä olemme saaneet 
seurata Venäjän silmitöntä, siviileihin 
kohdistuvaa sodankäyntiä. 

Suomi on reagoinut muuttuneeseen 
turvallisuustilanteeseen jämäkästi ja joh-
donmukaisesti. Puolustusvoimien mää-
rärahoja lisätään vuodesta 2023 alkaen. 
Määrärahat kohdennetaan muun muas-
sa henkilöstöön, kertausharjoituksiin ja 
puolustusmateriaalihankintoihin sekä 
Puolustusvoimien toimintaan ja valmiu-
teen. Määrärahoja lisätään vuonna 2023 
noin 788 miljoonalla eurolla ja vuosina 
2024–2026 noin 408–536 miljoonal-
la eurolla vuodessa. Lisäksi hallitus on 
päättänyt, että kevään toisessa lisätalo-
usarviossa vuodelle 2022 puolustuksen 
määrärahoja kasvatetaan noin 700 mil-
joonalla eurolla. Samalla hallitus perui 
viime vuoden kehysriihessä päätetyt 35 
miljoonan euron leikkaukset puolustus-
menoihin. Reserviläisille näkyvä muu-
tos on kertausharjoitusvuorokausissa 
tapahtuva suuri korotus. Kertausharjoi-

tuksia lisätään vuosittain noin 10 000 
reserviläisellä nykyisestä 19 300 reser-
viläisen tasosta. Puolustusmäärärahojen 
nosto on viisasta. Meidän on itse varau-
duttava turvallisuusympäristön haas-
teisiin uskottavilla ja suorituskykyisillä 
puolustusvoimilla. Tätä tarvetta eivät 
poista kansainvälinen puolustusyhteisö, 
sen syventäminen tai Nato-jäsenyyden 
mahdollinen hakeminen. Hallitus päät-
ti myös maanpuolustusjärjestöjen toi-
minnan tukemiseen tarkoitettujen val-
tionavustusten lisäämisestä vajaalla 3,2 
miljoonalla eurolla yhteensä kahdek-
saan miljoonaan euroon. Lisäyksellä on 
puolustusministeriön mukaan tarkoitus 
vastata kansalaisten tarpeeseen osallistua 
aikaisempaa enemmän vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön ja koulutukseen. 
Tämän olemme nähneet voimakkaasti 
lisääntyneinä jäsenhakemuksina piirim-
me eri yhdistyksiin. On tärkeää, että vas-
tamme tähän tarpeeseen ottamalla uudet 
jäsenet nopeasti mukaan yhdistystemme 
toimintaan ja tarjoamalla heille mahdol-
lisuuden mielekkäällä tavalla osallistua 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. 

Ukrainan tapahtumat ovat kiihdyt-
täneet Nato-keskustelua Suomessa. 
Suomen Reserviupseeriliiton maalis-
kuussa tehdyn jäsenkyselyn mukaan Na-
to-jäsenyyttä kannattaa nyt peräti 83,1 
% vastanneista, sitä vastustaa 7,8 % ja 
kannastaan epävarmoja on 9,0 %. Re-

serviupseeriliiton jäsenten parissa Nato-
jäsenyydellä on vankka kannatus. Tätä 
kirjoitettaessa Suomen hallitus on juuri 
julkaissut ajankohtaisselonteon turval-
lisuusympäristön muutoksesta. Selon-
teossa arvioidaan Venäjän hyökkäyksen 
aiheuttaman ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen toimintaympäristön muutosta ja 
sen vaikutuksia Suomelle. Tärkeä vaihe 
selonteon käsittelyssä on, kun eduskun-
nan valiokunnat kuulevat asiantuntijoita 
muun muassa Nato-jäsenyyden hyödyis-
tä ja haitoista. Eri vaihtoehtojen haitat ja 
hyödyt on tärkeää punnita huolella. On 
myös hyvä huomata, että vaikka Uk-
raina on saanut sympatiaa ja merkittä-
vää tiedustelutukea myös Natolta, sota-
joukkoja ei ole Ukrainan avuksi tulossa. 
Naton perussopimuksen hyvin tunnettu 
5. artikla määrittää jäsenvaltioiden vel-
voitteen puolustaa muita jäsenvaltioita.
Turvatakuu koskee vain ja ainoastaan jä-
senmaita. Kumppanuusmaita 5. artikla
ei suojaa.

Suomalaisten ja muidenkin länsimai-
den ihmisten ajatukset ovat nyt Ukrai-
nassa. Ukraina on saanut myötätunnon 
lisäksi paljon apua niin muilta mailta 
kuin yksittäisiltä kansalaisiltakin, mut-
ta apua tarvitaan jatkuvasti lisää. Myös 
Pirkanmaan reserviupseeripiiri päätti 
tukea Ukrainaa SPR:n katastrofi rahas-
ton kautta. Ukrainalaisten pelkäämä-
tön, yhtenäinen vastarinta ja vankkuma-

ton maanpuolustustahto on aiheuttanut 
hyökkääjälle ennakoitua suurempia tap-
piota ja näyttää yllättäneen Venäjän joh-
don. Ukraina taistelee yhtenäisesti so-
tilaallisilta resursseiltaan ylivoimaista 
hyökkääjää vastaan. Tämä on osoitus 
vahvan maanpuolustustahdon merki-
tyksestä oman maan puolustamisessa. 
Maanpuolustustahdon ylläpitämisessä 
ja kehittämisessä reserviläisjärjestöillä on 
merkittävä rooli. Tämän työn merkitys 
vain korostuu näinä epävakaina aikoina. 

Hyvää ja toiminnallista kesää.

  Mikko Ritakallio 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Jäsenvyöry ilmentää maanpuolustustahtoamme
Viime aikojen erittäin ikävät sotaisat 
uutiset maailmalta ovat näyttäneet, että 
viime vuosina monien vanhanaikaisena 
ja kankeana pitämä suuri reserviläisar-
meija on jälleen suuressa arvossa. Pari-
sen vuotta sitten oltiin myös huolissaan 
siitä, että maanpuolustustahto on laske-
nut Suomessa jo liiankin alhaiseksi. Itse 
totesin tuolloin, että kyse lienee pikem-
minkin kyselyn tilastopoikkeamasta tai 
vastaavasta vaihtelusta. Venäjän raaka-
laismaiset sotatoimet Ukrainassa ja uhit-
telu meidän suuntaamme ovat nostaneet 
maanpuolustustahtomme jälleen hyvin 
korkealle tasolle, mikä varmasti notee-
rataan rajan tuollakin puolen. Korkea 
maanpuolustustahto ja vahva reservi-
läisarmeija ovat mitä parhaimpia rauhan 
takeita jatkossakin. 

Tällä hetkellä näyttää todennäköisel-
tä, että Suomi jättää Naton jäsenhake-
muksen jo lähitulevaisuudessa. Mikäli 
meidät hyväksytään puolustusliiton jä-
seneksi, on ehdottoman tärkeää, että jat-
kossakin suorituskykyisestä reserviläisar-
meijasta ja yleisestä asevelvollisuudesta 
pidetään vankasti kiinni, kuten laajasta 
reserviläistoiminnastakin. Ne ovat tule-
vaisuudessakin edellytys lujalle maan-

puolustustahdolle, jota tarvitsemme Na-
ton antamien turvatakuiden lisäksi. 

Korkean maanpuolustustahdon ja -in-
nostuksen ilmentymänä Pirkanmaan 
Reserviläispiirin jäsenyhdistykset ovat 
saaneet huhtikuun puoliväliin mennessä 
ennätykselliset liki 650 jäsenhakemusta. 
Vastaavaan aikaan viime vuonna hake-
muksia tuli ”vain” alle sadalta hengeltä, 
joten voidaan puhua suorastaan jäsen-
vyörystä. Reserviläisliittoon on alkuvuo-
desta liittynyt yhteensä yli 7 000 hen-
keä. Nyt meillä on näytön paikka, jotta 
saamme tarjottua uusille ja innokkaille 
jäsenille heidän kaipaamaansa toimin-
taa. Ilokseni olenkin huomannut, että 
useassa piirimme yhdistyksessä on ko-
hotettu valmiutta tarjoamalla aiempaa 
aktiivisemmin erilaista toimintaa jäse-
nistölle. 

Reserviläisliiton hallitus päätti huh-
tikuun kokouksessaan huomioida hur-
jaa jäsenkasvua korottamalla projekti-
tukea yhdistysten aseiden hankintaan. 
Käytännössä 10.4.-31.12.2022 välise-
nä aikana hankittaviin kahteen ensim-
mäiseen yhdistyksen aseeseen saadaan 
projektitukea 500 €/ase ja kolmanteen 
ja sitä seuraaviin 250 €/ase.. Ammunta 

tuntuu olevan monen yhdistyksen pää-
toimintamuoto, ja suuri osa liittyneistä 
uusista jäsenistä haluaa päästä harjoitta-
maan taitojaan siinä. Nyt jos koska on 
hyvä päivittää yhdistyksen laina-aseka-
lusto ajanmukaiseen kuntoon ja aktivoi-
da ampumatoiminta uudelle tasolle, jos 
ne eivät sillä vielä ole.  

Pirkanmaan Reserviläispiirin toimin-
ta koskettaa perheiden ja läheisten kaut-
ta varovaisestikin arvioiden vähintään 
15 000 ihmisen elämää. Perheen jäsenet 
ja läheiset useasti joustavat, kun joku 
perheestä osallistuu reserviläisyhdistyk-
sen toimintaan. Välillä olisi kuitenkin 
mukava tehdä koko porukalla yhdessä 
kivaa, joten reserviläispiiri pitää lauan-
taina 20.8.2022 Särkänniemessä perhe-
päivän, johon tarjoamme kaiken katta-
via Särkänniemi-rannekkeita edulliseen 
25 euron hintaan. Päivä kannattaa lait-
taa jo nyt heti koko perheen kalenteriin 
ja hankkia huvirannekkeet maksamalla 
niiden yhteishinta reserviläispiirin tilille 
Nordea FI65 2046 1800 1369 13 ja kir-
joittamalla viestikenttään ostajan nimi 
ja rannekkeiden lukumäärä. Olen jaka-
massa rannekkeita ennen tilaisuuden al-
kua Särkänniemen pääportin edessä.  

Pirkanmaan Reserviläispiirin vuoden 
päätilaisuutta, Koko kansan maanpuo-
lustustapahtumaa, vietettiin ihmisiä vi-
lisevässä Ideaparkissa 23.-24.4.2022. Ta-
pahtumalla oli selkeästi tilausta, minkä 
johdosta se tultaneen järjestämään jo 
ensi vuonna uudestaan 22.4.2023 yksi-
päiväisenä tiiviimpänä kokonaisuutena. 
Toivonkin, että lähdemme järjestämään 
sitä yhdessä nykyistä laajemmin joukoin 
maanpuolustustahto rinnassamme.

Aurinkoista ja toimeliasta kevättä ja 
kesää kaikille!

  Jarno Lahtinen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry
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KIITOKSET
ystävällisistä 60-vuotismuistamisista kuin myös tuesta veltoille viestimiehille!

Tensu

Sirkka Ojala
päätoimittaja

sirkka.ojala@gmail.com
järjestösihteeri

pir.reservi@kolumbus.fi 

Otetaan koppi uusista jäsenistä 
Tätä kirjoittaessani takana on jo mon-
ta Pirkanmaalla alkukeväästä järjestet-
tyä mukavaa maanpuolustustapahtu-
maa.  Maaliskuun lopulla Pirkanmaan 
Reservipiirien jäsenet kokoontuivat 
Kangasalla yhteisen kevätkokous-
tapahtuman merkeissä. Huhtikuun 
loppupuolella Pirkanmaan Reservi-
läispiirin kaksipäiväinen Koko kan-
san maanpuolustustapahtuma keräsi 
tuhansia kävijöitä Ideaparkin kaup-
pakeskukseen. Samana viikonloppu-
na myös Maanpuolustusnaisten Liit-
to järjesti Tampereella Museokeskus 
Vapriikissa historiansa ensimmäiset 
Liittopäivät. Päivien järjestelyvas-
tuussa ollut MNL Pirkanmaan Piiri 
juhlisti liittopäivien yhteydessä pii-
rin 60-vuotista taivalta muun muassa 
upean juhlakonsertin merkeissä. 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. 
helmikuuta koko Euroopan turvalli-
suustilanne muuttui. Nyt Ukrainan 
sota on kestänyt jo kolmatta kuu-
kautta, mutta rauhanneuvottelut eivät 
etene. Sota on ollut erittäin julma si-

viiliväestölle ja pakolaistulva on ollut en-
nennäkemätön. Tämä onkin herättänyt 
myös suomalaisten auttamishalun. 

Sota on avannut myös useimpien kiih-
keästi Nato-jäsenyyttä vastustaneiden 
silmät. Nyt Suomen liittymisellä puolus-
tusliitto Natoon onkin kansan vankka 
kannatus. Eduskunta käsittelee parhail-
laan hallituksen tekemää turvallisuusse-
lontekoa ja saa kantansa siihen valmiiksi 
toukokuun puoliväliin mennessä. Näin 
Suomi voisi jättää Nato-hakemuksen ke-
sän kynnyksellä ja mielellään yhtä mat-
kaa naapurimaamme Ruotsin kanssa. 
Tulossa voi kuitenkin olla vaikeita ai-
koja, emmehän vielä tiedä miten Venä-
jä reagoi Nato-hakemukseen ja millaisia 
turvatakuita saamme hakemuksen käsit-
telyn ajaksi. Maanpuolustustahtomme 
on korkealla ja kuten olemme Ukrainan 
sodasta konkreettisesti havainneet, jo se 
on erittäin vahva keino maan puolusta-
misessa.

Muuttunut turvallisuustilanne käyn-
nisti myös ennennäkemättömän jäsen-
tulvan vapaaehtoisen maanpuolustuk-

sen pariin. Tämä on teettänyt töitä niin 
liittotasolla kuin myös jäsenyhdistyk-
sissä. Uudet jäsenet haluavat nopeasti 
mukaan toimintaan, ja usein ykköspri-
oriteetti on ammunnan harjoittaminen. 
Uusien jäsenten yhteydenottoja on tul-
lut myös piiritoimistoon. Moni soitta-
jista on muun muassa aprikoinut mi-
hin alueemme yhdistykseen kannattaisi 
liittyä. Kehotankin yhdistyksiä päivit-
tämään viimeistään nyt verkkosivus-
tonsa kuntoon, sillä palautetta on tul-
lut muun muassa verkkosivuista, joilta 
ei ole löytynyt riittävästi tietoa yhdis-
tyksen toiminnasta. Verkkosivusto on-
kin nykyään yksi toimivan yhdistyksen 
käyntikorteista. 

Koronan siirtyessä hiljalleen taka-
alalle toimintakin palaa vanhoihin tut-
tuihin uomiin. Tästä yhtenä merkkinä 
on Puolustusvoimien kesäkiertue, joka 
käynnistyy Tampereelta 1. kesäkuuta. 
Hämeenpuistossa pääset tutustumaan 
Puolustusvoimien nykykalustoon ja illal-
la Laikun lavalla esiintyvät Ilmavoimien 
Big Band, Kaartin Combo ja Varusmies-

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 
järjestösihteeri Sirkka Ojala 
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

soittokunnan Show Band. Kannattaa-
kin mennä mukaan kesäkiertueen tun-
nelmiin!

Mukavaa ja turvallista kesää kaikille!

Pirkanmaan Reserviläispiiri järjestää kaikille piirin jäsenyhdistysten 
jäsenille ja heidän perheilleen suunnatun perhepäivän 

Tampereen Särkänniemessä lauantaina 20.8.2022 klo 12 alkaen. 
Särkänniemi-rannekkeet vain 25 €/henkilö

(norm. 49 €/henkilö)

Ranneke sisältää huvipuiston sisäänpääsyn, huvilaitteet, 
Koiramäen eläinpuiston, Akvaarion ja Näsinneulan näkötornin. 

Alle kolmevuotiaat huvittelevat veloituksetta.

Hanki itsellesi ja läheisellesi rannekkeet maksamalla rannekkeiden hinta 
Pirkanmaan Reserviläispiirin tilille Nordea FI65 2046 1800 1369 13. 

Kirjoita viestikenttään rannekkeiden ostajan nimi sekä rannekkeiden lukumäärä. 
Suorita maksu 12.8.2022 mennessä. Maksetut rannekkeet jaetaan 

tapahtumapäivänä klo 11.45–12.15 Särkänniemen pääportin edessä. 
Puisto sulkeutuu kello 21.

Tervetuloa huvittelemaan koko perheen voimin!

Reserviläispiirin 
perhepäivä Särkänniemessä 

Reserviläispiirin 
perhepäivä Särkänniemessä 

TAMRUn seniorien

SAUNAPÄIVÄ ja 
VUOSIKOKOUS (avec)

Siivikkalan majalla keskiviikkona 7.9.2022 klo 12.00 alkaen. 
Tarjolla on saunan lisäksi keittolounas ja kahvi sekä yhteislaulua.

Kokouksessa keskustellaan tulevasta toiminnasta. 

Ilmoittautumiset 1.9. mennessä 
pauli.maattanen@hotmail.com tai 0400 499 156

Tampereen Reserviläiset ja 
Tampereen Reserviupseerit järjestävät 

torstaina 25.8.2022 klo 18 Tampereen Suomalaisella Klubilla 
esitelmä  laisuuden jäsenilleen ja heidän seuralaisilleen teemalla 

”Mannerheim – naistenmies, 
hevosmies ja vakooja”. 

Esitelmän pitää kenraalimajuri evp Kalervo Sipi. 
Illan pää  eeksi nau  mme kolmen ruokalajin illallisen ja 
ennen esitelmän alkua baarista saa oste  ua virvokkeita.

Tarkemmat  edot ja ilmoi  autumisohjeet tulevat lähempänä 
ajankohtaa järjestäjien ne   sivuille ja  edo  eisiin. 

Laita jo nyt ajankohta kalenteriisi!

SA-kuva.
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Hengellinen palsta

Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon
Vaikeat ajat tuntuvat tällä hetkellä seu-
raavan toisiaan. Yli kaksi vuotta kestänyt 
koronapandemia on haastanut ja väsyt-
tänyt turhautumiseen asti. Kevään kyn-
nyksellä, kun koronan suhteen näytti jo 
siltä, että vaikeimmat ajat ovat ohi syttyi 
Euroopassa sota Venäjän hyökättyä Uk-
rainaan. Korona sai väistyä medianäyt-
tämöltä ja tilan täytti ymmärrettävästi-
kin sotauutisointi. Tätä kirjoittaessani 
on sotaa käyty yli kuukausi, ja miljoonat 
ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään 
kotinsa. 

Sotarintama on kaukana, mutta medi-
assa esillä olevat Venäjän valtionjohdon 
ulostulot ja sodan häikäilemättömyys 
muistuttavat suomalaisia huolestutta-
van paljon Talvisodan historiasta. Pelko 
ja epävarmuus, jota Ukrainassa käytävä 
sota suomalaisissa herättää, on jotenkin 
hyvin ymmärrettävää, vaikka suoranais-
ta uhkaa ei Suomeen kohdistu. 

Huomaan aika ajoin kantavani huol-
ta siitä, miten nuoret ja nuoret aikuiset 
näkevät tulevaisuuden. Osa huolesta on 
luonnollisesti sitä mikä nousee itsestäni, 
mutta tämän ajan nuorelle sukupolvelle 
maailma on näyttänyt viimeiset vuodet 
hieman liian synkkiä kasvoja. Asiaa ei 

helpota, että koronan sekä Ukrainan so-
dan vaikutukset tulevat joka tapauksessa 
näkymään Euroopassa ja meillä Suomes-
sa vielä vuosia. Tämän keskellä pysähtyy 
miettimään, mistä löytyvät ne oikeat sa-
nat ja teot, jotka kannattelevat ja kan-
nustavat katsomaan tulevaisuuteen toi-
veikkain silmin.

Onneksi kuitenkin on niin, etteivät 
synkiltä tuntuvat näkymät ole kaikki 
kaikessa. Kaikesta huolesta huolimatta 
on itsellekin toivoa herättävää huomata 
kuinka lapset ja nuoret tuntuvat jaksa-
van nähdä toivoa tulevaisuudessa myös 
hankalilta tuntuvien aikojen keskellä. Ja 
silloin, jos epätoivo näyttää saavan si-
jaa, on hyvä muistuttaa pitämään kiin-
ni unelmistaan ja kannustaa niitä koh-
ti. Sillä taitaa olla niin, että jos nuoret 
menettävät toivonsa tulevaisuuteen ja 
unohtavat unelmansa, on meidän mui-
denkin osalta peli pelattu.

Otsikossa on katkelma profeetta Jere-
mian kirjasta, jota on useasti luettu krii-
sien ja vaikeiden aikojen keskellä (Jer. 
29:11). ”Minulla on omat suunnitelma-
ni teitä varten, sanoo Herra. Minun aja-
tukseni ovat rauhan eivätkä tuhon aja-
tuksia: minä annan teille tulevaisuuden 

ja toivon.” Tulevaisuutta pohtiessa tun-
tuu turvalliselta se, ettei ihan kaikki ole 
vain meidän ihmisten käsissä. Jumalalla 
on sanansa sanottavana ja hänen elämää 
kannattelevissa käsissään on meille tule-
vaisuus ja toivo. Samaa toivoa huokuu 
eräs toinen viime aikoina paljon sitee-
rattu säe virrestä 600: ”Kun pahan val-
ta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen 
maailman.” Nämä sanat ovat alun perin 
saksalaisen papin Dietrich Bonhoefferin 
kynästä hänen ollessaan natsien vankina 
odottamassa tuomiota toisen maailman-
sodan viimeisinä viikkoina. Bonhoeffe-
rin virren ja sen todellisuuden, jossa se 
kirjoitettiin, välillä on valtava kontrasti. 
Ehkä juuri se tekee virrestä niin vaikutta-
van. Sen säkeet muistuttavat meitä siitä, 
ettei ole niin synkkää pimeyttä, minne 
Jumalan rakkauden valo ei voisi loistaa. 
Ja niin kauan, kun meissä elää rahtunen-
kin toivoa, olemme niskan päällä elämää 
tuhoavista voimista.

Toivorikasta kevättä ja kesää 
Pirkan viestin lukijoille.

   Pasi Hakkarainen
Panssariprikaatin sotilaspastori

Sotaveteraanit ovat kunniakansalaisiam-
me, mutta laulun sanoin viimeinen ilta-
huuto lähestyy. Sotaveteraanityön siirty-
minen perinneaikaan on meneillään eri 
puolilla Suomea. Pirkanmaalla siirryttiin 
esivalmistelusta käytännön valmisteluun 
viime elokuussa. Perinnetyö tulee lähi-
vuosina siirtymään Tammenlehvän Pe-
rinneliiton alaisuuteen.

Järjestöllinen muutos ei muuta käy-
tännön tärkeintä toimintaa, joka tulee 
jatkossakin tapahtumaan paikallisesti. 
Sotien 1939–1945 muiston vaaliminen 
on paikallisten toimijoiden vastuulla. 
Edelleen reserviläisjärjestöt, muut maan-
puolustus- ja perinnejärjestöt, kunnat ja 
seurakunnat muodostavat toiminnan 
ytimen. Alueellinen uusi yhdistys, jol-
lainen on muodostumassa Sotien 1939–
1945 Pirkanmaan perinneyhdistyksestä, 
vastaa alueellisesta koordinoinnista sekä 
paikallisen toiminnan että valtakunnalli-
sen toiminnan suuntaan.

Siirtymistyötä on valmistellut Pirkan-
maan perinnetoimikunta, jonka ko-
koonpano on seuraava: puheenjohtaja-
na Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta, 
sotainvalideista Raimo Toivo ja Jouko 
Sipilä, sotaveteraaneista Johanna Vuori
(sihteeri) ja Pasi Alho (perinnehenkilö), 
maanpuolustusnaisista Elina Paukku-
nen, reserviupseereista Mikko Hörkkö, 
reserviläisistä Raimo Ojala ja sotilasko-
tisisarista Kirsi Tulkki.

Toimikunta on tehnyt valmisteluja 
yhdistyksen perustamiseen tarvittavista 
toimista ja järjestelyistä sekä on tiedot-
tanut välivaiheista. Uuden yhdistyksen 
perustamiskokouksen ajankohdaksi on 
sovittu 23.5.2022. Perinneyhdistykseen 

tulee sekä henkilö-, yhteisö- että kunnia-
jäseniä. Sotien 1939–1945 Pirkanmaan 
perinneyhdistyksen perustajajäseniksi 
on lupautunut tämän jutun kirjoitusvai-
heessa 16 yhteisöjäsentä.

Viime sodat olivat koko kansan pon-
nistus niin sota- kuin kotirintamalla, 
siksi myös sotasukupolven perinteen 
vaaliminen kuuluu meille kaikille.

   Jouni Koskela

Vuoden 1917 elokuussa Ikaalisiin pe-
rustettiin suojeluskunta. Ikaalisten suo-
jeluskunnan Naisyhdistys ompeli suo-
jeluskunnalle suunnittelemansa lipun, 
joka luovutettiin suojeluskunnan syys-
juhlan ja paraatin yhteydessä 14.9.1918. 

”Naisyhdistyksen edustajat neidit M. 
Sparfén, Ida Eränen ja yhteiskoulun 
opettaja H. Ronimus astuivat lavalle 
mukanaan yhdistyksen jäsenten suoje-
luskunnalle ompelema kaunis valkoi-
nen silkkilippu, johon kauppalan vaa-
kuna karhupäineen oli keskelle sirosti 
ommeltu.  Valkean tyylikkään lippu-
tangon oli piirtänyt arkkitehti Bertel 
Strömmer ja valmistanut puuseppä K. 
Walli”. Näin kuvaili Ikaalinen-lehti 
kauppalan torilla pidettyä arvokasta ti-
laisuutta, johon 318 suojeluskuntasoti-
laan paraatijoukko oli saapunut Kyrös-
kosken torvisoittokunnan ja Porilaisten 
marssin tahdittamina. Lipun otti vas-

taan suojeluskunnan esikunnan puo-
lesta paikallispäällikkö, opettaja Juuse 
Tamminen. Mainittakoon vielä, että 
lipun keskellä olevan kauppalan vaa-
kunan on suunnitellut taidemaalari 
Felix Frang. Lipun vihkiminen suori-
tettiin vasta 18.5.1930 Ikaalisten kir-
kossa Ikaalisten Lotta Svärd -yhdistyk-
sen 10-vuotisjuhlan yhteydessä, jolloin 
kirkkoherra Hugo Kalaja vihki lipun 
käyttöön.  Vihkimisen jälkeen Pohjois-
Hämeen suojeluskuntapiirin päällikön 
sijainen, sotilasohjaaja Jussi Leimu, 
luovutti lipun Ikaalisten suojeluskun-
nan paikallispäällikön sijaiselle Aar-
ne Kauppilalle. Lippu on ollut vuo-
sikymmeniä kadoksissa, kunnes löytyi 
Ikaalisten kirkon sakastin vintiltä. Nyt 
lippu saa arvoisensa paikan Tampereen 
Suojeluskunta- ja Lottamuseossa.

   Arto Ojakoski
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Sotien 1939–1945 Pirkanmaan 
perinneyhdistyksen perustaminen – 
himmetä ei muistot koskaan saa

Kuvassa on perinnetoimikunnan puheen-
johtajan Jouni Koskelan sotaveteraani-
isän jäämistöstä Summan risti ja Tammen-
lehvätunnus.

Ikaalisten suojeluskunnan lippu 
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoon

Lippu luovutettiin Ikaalisten seurakuntakeskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa li-
pun museon puolesta vastaanotti museomestari Kari Nykänen. Kuva: Raimo Ojala.



5Pirkan Viesti 2  2022

Selkeitä vinkkejä varautumiseen 
ja selviytymistaitoihin arjen 
kriiseissä
Talvinen kevätaamu valkeni aurinkoise-
na, kun maanpuolustusnaiset saapuivat 
Arjen turvallisuuskurssille Puolustus-
voimien tutkimuslaitokselle Ylöjärven 
Lakialaan. Kurssilaisia vastaanottamassa 
olivat kurssin johtaja, Maanpuolustus-
naisten Liiton Pirkanmaan piirin pu-
heenjohtaja Elina Paukkunen ja kurs-
sivääpeli Jani Tekokoski.

Maanpuolustusnaisten ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen yhteisesti or-
ganisoima varautumiskurssi 9.–10.4. 
täyttyi hetkessä. Kouluttamisesta vasta-
sivat Ylöjärven VPK:n Marita Salminen 
sekä Tuomas Salminen (alkusammu-
tus), Raimo Ojala (kyberkoulutus) sekä 
Oulusta saapunut kurssin pääkouluttaja 
Anu Keränen. Hän on Maanpuolustus-
naisten liiton edustajana laatinut Arjen 
turvallisuus -kurssin koulutusmateriaa-
lin.

Maanpuolustusnaisten jäsenmäärä on 
Pirkanmaalla kasvanut alkuvuoden ai-

kana noin sadalla henkilöllä. Paikallis-
yhdistykset ovat saaneet uusia ja innok-
kaita jäseniä, jotka ovat tulleet mukaan 
tositarkoituksella. Naisten varautumis-
koulutukselle onkin tästä syystä suu-
ri tarve. Lakialassa järjestetty kurssi oli 
historiallinen, sillä ensimmäistä kertaa 
kurssin johdossa olivat maanpuolustus-
naiset.

Yhteistyö Maanpuolustuskoulutuk-
sen Hämeen maanpuolustuspiirin Tam-
pereen koulutuspaikan henkilökunnan 
kanssa sujui erinomaisesti. Piiripäällikkö 
Matti Eskola, valmiuspäällikkö Sami 
Tyven sekä koulutuspäällikkö Harri 
Nummela antoivat varauksettoman tu-
kensa ja mahdollistivat kurssin järjes-
tämisen puolustusvoimien välineillä ja 
tutkimuslaitoksen tiloissa.

Katja on Ylöjärven uusi 
maanpuolustusnainen
Hiljattain kotipaikkansa maanpuolus-
tusnaisiin liittynyt Ylöjärven kaupun-
ginhallituksen varapuheenjohtaja ja kau-
punginvaltuutettu Katja Luojus oli yksi 
Arjen turvallisuuden kurssilaisista. Kah-

den kurssipäivän jälkeen hän pohdiskeli 
syitä osallistumiseensa sekä kurssin antia 
ja merkitystä itselleen.

- Halusin osallistua koulutukseen, sil-
lä pidän tiedollista ja taidollista varau-
tumista tärkeänä osana muuttunutta 
turvallisuustilannetta. Tietojen päivittä-
minen koulutuksen avulla lisää hallin-
nan tunnettani ja tukee ajatusta, että on 
tehnyt jotakin konkreettista, Katja Luo-
jus luonnehtii.

- Mielenkiinnolleni maanpuolustus-
asioihin on nyt henkilökohtaisessa elä-
mässäni tilaa ja vapautuneen ajan haluan 
käyttää yhteiskuntaa hyödyttävällä taval-
la - omia valmiuksia lisäämällä ja verkos-
toitumalla samanhenkisten henkilöiden 
kanssa.

Kurssin antia Katja Luojus kiittelee 
monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Osa 
asioista oli tuttua, sillä hän työskentelee 
terveydenhuollon palveluorganisaatios-
sa, ja siellä edellytetään riskienhallinnan 
näkökulmasta tiettyjen taitojen ylläpi-
toa, kuten alkusammutus- ja elvytystai-
toja.

- Toki kertaaminen näiden yllättävien

Arjen turvallisuuskurssin antia kiiteltiin

tilanteiden hallinnaksi ei ole koskaan lii-
kaa, vaan nöyränä suhtaudun aina vaa-
tivien taitojen harjoitteluun ja kertaa-
miseen. Kurssilla sain selkeitä vinkkejä 
varautumiseen ja selviytymistaitoihin ar-
jen kriiseissä, Luojus sanoo.

Hän toteaa koulutusryhmän olleen 
aktiivinen ja keskusteleva, joten ajatus-
ten ja vinkkien jakaminen yhdessä oli 
tärkeää.

- Ryhmäytyminen eteni jopa siten,
että ryhmässä oli innokkuutta kokoon-
tua uudelleen seuraaviin koulutusker-
toihin. Kouluttajat olivat asiantuntevia 
ja kokeneita. Meistä pidettiin oikeasti 
huolta ohjaamalla selkeillä ohjeilla! Kyl-
lä kannatti osallistua, Katja Luojus heh-
kuttaa.

Erityisesti Katjalle jäi mieleen ur-
baanissa ympäristössä selviytymiseen 
vaikuttavat tekijät, joista hän laati jo 
itselleen to do -listaa hankintojen toteut-
tamiseksi ja tiettyjen asioiden varmista-
miseksi. Mielessä kehittyi jo lista kaapin 
oveen, josta voi tarkistaa esimerkiksi tar-
vikkeiden sijoittelua kotona, jos kriisiti-
lanteessa ei niitä löydä tai itse ei kykene 
perheenjäsenille toimittamaan paikkoja 
tiedoksi.

Rohkeutta, asennetta ja 
uskallusta yrittää
Uutena Ylöjärven Maanpuolustusnais-
ten jäsenenä Katja Luojus kertoo odotta-
vansa yhdistykseltä aktiivista, isänmaal-
lista ja turvallisuutta tukevaa toimintaa.

- En halua käyttää aikaani vain kahvin
keittelyyn ja sääntömääräisiin kokouk-
siin, vaan toimintaan, jolla arvostetaan 
maamme historiaa ja rakennetaan tule-
vaa. Arvostan ja kunnioitan sotiemme 
veteraanien ja lottien uhrauksia yli kai-
ken, joten haluan myös toiminnallani 
tuoda esille arvostukseni. 

Luojus myöntää, että hänellä on ole-
massa myös jatkosuunnitelmia vapaa-
ehtoiseen maanpuolustukseen liittyvien 
koulutusten suhteen sekä seuraavan-
sa aktiivisesti maanpuolustusnaisten ja 
MPK:n koulutustarjontaa.

- Ukrainan tilanne on selkeästi synnyt-
tänyt minussa tiedollisen ja taidollisen 
tarpeen, jota nälkää nyt yritän täyttää. 
Kriisitilanteessa toivon olevani hyödyksi 
kansallemme ja isänmaalle. Reserviläisil-
le suunnattu johtajakoulutus kiinnostaa, 
sillä olen toiminut useamman vuoden 
johtamistehtävissä sekä työelämässä, että 
luottamustoimissa. Koronakriisissä päi-
vitin sairaanhoitajataitoni 20 vuoden 
takaa suorittamalla rokottajapätevyy-
den, ja ilmoittaudun vapaaehtoisesti ko-
ronarokottajaksi walk-in-tapahtumiin, 
Katja Luojus selvittää.

- Se kertonee valmiudestani toimia yh-
den kriisin keskellä, mutta nyt näkökul-
ma on toinen. Toivon, että yhä useam-
malla olisi rohkeutta päivittää taitojaan 
ja kasvattaa sisäistä maanpuolustustah-
toaan. Monessa asiassa rohkeus ja asenne 
ratkaisevat sekä uskallus yrittää, vaikka 
ei kaikkea osaisikaan. Aina voi oppia uu-
sia asioita - niin tapahtuu koulutuksissa! 

   Saara Koivunen
Maanpuolustusnaisten Liiton 

Pirkanmaan Piirin koulutusvastaava, 
Arjen turvallisuuskurssin varajohtaja

  Ylöjärven Maanpuolustusnaisten jäsen 
Katja Luojus pääsi harjoittelemaan kurs-
silla alkusammutusta sammutuspeitteel-
lä. Kouluttaja Marita Salminen Ylöjärven 
VPK:sta neuvoo vieressä. Kuvat: Raimo 
Ojala
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Maaliskuun 30. päivä Pirkanmaan Re-
servipiirien ja MNL Pirkanmaan Piirin 
jäsenet kokoontuivat yhteisen maanpuo-
lustusjuhlan ja kevätkokousten merkeis-
sä Kangasalla. Pitkäjärven koulun suuri 
auditorio täyttyikin aktiivitoimijoista, 
olihan maanpuolustusjuhlan puhujak-
si saatu maaliskuun alussa Pirkanmaan 
aluetoimistossa työnsä aloittanut alue-
toimiston päällikkö, everstiluutnantti 
Tommi Marttinen. Ennen juhlan al-
kamista nautittiin Tampereen Sotilas-
kotiyhdistyksen tarjoamat hyvät kahvit 
munkkien ja riisipiirakoiden kera. MPK 
Hämeen soittokunta kajautteli komeita 
marsseja kapellimestarinsa Pekka Aho-
sen johtamana. Kangasalan Reserviup-
seerikerhon jäsenten tuotua lippufanfaa-
rin saattelemana Suomen lipun juhlaan 
toivotti avaussanoillaan juhlaväen terve-
tulleeksi Kangasalan Reserviupseeriker-
hon puheenjohtaja Panu Maijala. 

Maanpuolustusjuhlan juhlapuhees-
sa everstiluutnantti Tommi Marttinen 
toi esiin, että Ukrainan sota on muis-
tutus siitä, että sotilaallinen potentiaali 
voi muuttua nopeasti uhaksi. Venäjä on 
osoittanut kykynsä nopeisiin strategisiin 
päätöksiin sekä valmiutensa käyttää so-
tilaallista voimaa ja laaja-alaisia keinoja 
tavoitteidensa saavuttamiseksi.

- Samalla kun seuraamme sodan kulkua
lähes reaaliaikaisesti, olemme todistaneet 
massiivisia muutoksia. Lännen nopeat ja 
kovat pakotepäätökset, päätös Ukrainan 
aseellisesta tukemisesta, Euroopan yhte-
näisyyden tiivistyminen, Saksan turval-
lisuuspolitiikan käännös ja laaja-alainen 
keskustelu Suomen NATO -jäsenyydestä.

- On selvää, että sodaksi kääntynyt
kriisi muuttaa strategista asetelmaa. Täl-
lä tulee olemaan laajoja ja pitkävaikut-
teisia seurauksia.

- Kaikki varmasti tiedostavat, että täl-

laiseen murrosvaiheeseen liittyy myös 
riskejä. Kokonaisvaltaisen tilanneym-
märryksen muodostuminen on nyt ko-
rostetun tärkeää. Tässä vaiheessa on tär-
keää tunnistaa ne toimenpiteet, jotka 
kannattaa joka tapauksessa käynnistää 
Suomen turvallisuuden edistämiseksi 
riippumatta siitä mihin Suomi NATO 
pohdinnoissaan päätyy.

- Puolustusvoimat tukee valtiojohtoa
sotilaallisella asiantuntemuksellaan hei-
dän arvioinneissaan jo tapahtuneiden 
ja mahdollisten tulevien muutosten vai-
kutuksista Suomen turvallisuustilantee-
seen. Puolustusvoimien suorituskyvyn 
kehittämiseen liittyen puolustusvoimi-
en komentaja on nostanut esille kolme 
keskeistä teemaa. Ensiksi kansallisen 
puolustuskyvyn vahvistamisen. Puolus-
tusvoimat ryhtyi jo sotatoimien alettua 
arvioimaan muuttuneen asetelman vai-
kutuksia sotilaalliseen maanpuolustuk-

Piirien kevätkokoustapahtumassa 
oli läsnä vahva maanpuolustushenki

  Suomen lippu saapui lippufanfaarin 
saattelemana. Lipun juhlaan toivat Kanga-
salan Reserviupseerikerhon jäsenet Han-
nu Wirola, Urmas Tiits ja Jussi Muranen. 
Kuva: Raimo Ojala.

seen. Suomen turvallisuudessa korostuu 
kyky ennalta ehkäistä ja torjua sotilaal-
lista painostusta ja voimankäyttöä. Puo-
lustusvoimat on laatinut perustoimin-
ta-ajatuksen Suomen puolustuskyvyn 
parantamiseksi niin lyhyellä kuin keski-
pitkällä aikavälillä. Toiseksi meidän on 
edelleen vahvistettava eri hallinnonalo-
jen yhteistyötä.  Kolmanneksi muuttu-
vassa tilanteessa on järkevää tiivistää en-
tisestään puolustusyhteistyötä.

Puheensa lopussa everstiluutnantti 
Marttinen totesi, että ”On aina muistet-
tava, että kaikista tärkein maanpuolus-
tuksen voimavara on korkea maanpuo-
lustustahto. Jos se puuttuu, kaikki muut 
puolustukselliset elementit ovat turhia”.  

Juhlassa huomioitiin myös monia piiri-
en aktiivitoimijoita sekä puheenjohtajan 
tehtävänsä päättäneet piirien puheenjoh-
tajat Mikko Hörkkö ja Jussi Mäkitalo. 
Reserviupseeripiirin vuoden reserviupsee-
rina palkittiin Sastamalan Reserviupsee-
rit ry:n jäsen, yliluutnantti Juha Talvio. 
Vuoden yhdistyksenä Reserviupseeripiiri 
huomioi Vesilahden Reserviupseerikerho 
ry:n. Reserviläispiirin vuoden reserviläi-
senä palkittiin Tampereen Reserviläisten 
jäsen, sotilasmestari Tero Ahtee. Vuoden 
2021 lopulla eläköitynyttä piirien pitkäai-
kaista toiminnanjohtajaa Päivi Huotaria 
kiitettiin kukilla ja lahjakortilla. Juhlan 
päätössanoissaan Kangasalan Reservinali-
upseerit – Reserviläiset ry:n puheenjohta-
ja Tuomo Antila antoi kiitokset kaikille 
tapahtuman järjestelyihin osallistuneille. 
Juhla päätettiin yhdessä laulettuun Pir-
kanmaan maakuntalauluun Kesäpäivä 
Kangasalla. 

Piirien kevätkokoukset sujuivat no-
pealla tempolla ja hyvässä hengessä. 
Myös kokouksissa palkittiin piirien vuo-
den toimijoita Pirkka-mitalein, keskus-
teltiin menneestä ja suunnattiin katseet 
jo tulevaan toimintaan.

   Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

MPK Hämeen soittokunta johtajanaan kapellimestari Pekka Ahonen esitti juhlassa muun muassa Jääkärimarssin, Sinitakkien marssin ja Armas Maasalon säveltämän Juhlamarssin. 
Juhla päätettiin yhteisesti laulettuun maakuntalauluun Kesäpäivä Kangasalla. Kuva: Sirkka Ojala.
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Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri palkitsi juhlassa Maanpuolustusnaisten liiton pronssisella an-
siomitalilla Johanna Ahlgren-Holapan. Mitalin luovutti piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Reserviläispiiri luovutti Terhi Hakolalle kiitoksena Marskin pienoispat-
saan. Piirin entiselle puheenjohtajalle Jussi Mäkitalolle luovutettiin 
Emma-pikakiväärin lippaasta tehty kello. Kuva: Sirkka Ojala.

Reserviupseeripiiri palkitsi entisen puheenjohtajansa Mikko Hörkön piirin kul-
taisella mitalilla nro 41 soljen kera. Huomioimista olivat luovuttamassa piirin 
puheenjohtaja Mikko Ritakallio ja piirin sihteeri Hannu Ylistalo. Kuva: Sirkka 
Ojala.

Juhlapuheen piti Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Tommi Marttinen. Kuva: Raimo 
Ojala.

Reserviläispiiri muisti komealla kunniamiekalla (aliupseeri-
miekka M/22) Raimo Ojalaa, joka on toiminut piirin sihteeri-
nä jo yli 20 vuotta. Miekan luovutti piirin puheenjohtaja Jarno 
Lahtinen. Kuva: Sirkka Ojala.

Reservipiirien ja PMT ry:n eläkkeelle siirtynyttä toiminnanjohtaja Päivi Huotaria kiitettiin kukilla ja lahjakortilla. Huomi-
oimisen luovuttivat Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mikko Ritakallio, Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry:n puheenjohtaja Sami Tyven ja Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtinen. Kuva: Raimo 
Ojala.
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Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2022:

Nokian Reserviupseerit piti kokonais-
turvallisuusseminaarin yhdessä Nokian 
kaupungin kanssa Nokialla Kirjasto- ja 
kulttuuritalo Virran avarissa seminaariti-
loissa 11. huhtikuuta. Kaikille avoimeen 
tilaisuuteen saapui runsaasti yleisöä.

Tilaisuuden avaussanat lausui Nokian 
Reserviupseerien puheenjohtaja, majuri 
(res.) Jussi Järvinen. Hän piti myös joh-
dannon aiheeseen kokonaisturvallisuus. 

Ensimmäisenä yleisön eteen astui kap-
teeni (res.) Antti Häikiö pitämään joh-
datuksensa aiheeseen kansainvälisestä 
näkökulmasta. Hän toimii European 
Centre of Excellence for Civilian Crisis 
Management -organisaatiossa vanhem-
pana strategisena neuvonantajana. 

Hän muistutti, että Euroopan ulko-
puolinen turvallisuustilanne voi vaikut-
taa myös sen sisäiseen turvallisuuteen; 
ulkopuolella muodostunut terroristiryh-
mä voikin alkaa vaikuttaa Euroopan si-
sällä, kuten kävi vuonna 2015. 

Hän havainnollisti myös, että yhteis-
kunnat ovat kuin tynnyreitä, joita kier-
tää monta lautaa, jotka kuvaavat yhteis-
kunnan eri osia. Ne tukevat toisiaan ja 
ovat välttämättömiä. 

Kansallisesta näkökulmasta 
alus-ti kansanedustaja, kapteeni (res.) 
Jari Kinnunen. Hän on toiminut 
myös rikosylikomisariona Sisä-
Suomen po-liisilaitoksessa. Hänen 
mukaansa on tärkeää, että kriiseillä 
olisi yhdistävä vaikutus. 

Suomen linja on ollut vuosien varrella 
yhtenäinen ja yhteistyötä on syvennet-
ty puolustusliitto Naton ja eri maiden 
kanssa kautta vuosien. Nato-jäsenyys ei 
olisikaan hänen mielestään askel tunte-

mattomaan. Isoimpana haasteena hän 
pitää jäsenyyden ratifi oimista Naton jä-
senmaissa. Osassa maista sen tekee halli-
tus ja osassa parlamentti. Myös ajat voi-
vat vaihdella.

Sisäistä turvallisuutta Pirkanmaan nä-
kökulmasta avasi rikoskomisario, majuri 
(res.) Joni Länsipuro Sisä-Suomen 
poliisilaitokselta. Hän totesi, että 
poliisien määrän maltillinen lisääminen 
ja heille resurssien takaaminen olisi 
kannatta-vaa. Hänen toimialueellaan 
poliiseja on kahdeksansataa. 

Ruotsissa määrä olisi kaksinkertainen. 
Tätä lukemaa ei kuitenkaan tarvitse ta-
voitella Suomessa, jossa järjestelmä on 
hänen mielestään tehokkaampi. Häiri-
ötilanteessa tarvitaan kuitenkin viran-
omaistukea muun muassa Puolustusvoi-
milta.

Kunnan varautumista avasi Nokian 
kaupungin paikkatietoasiantuntija, va-
rautumisen yhteyshenkilö Lauri Vähä-
talo. Taustalla on valmiuslain velvoite 
kuntien varautumiseen. Kaupungissa on 
vuosittain valmiusharjoituksia. 

Hän totesi, että kunta voi olla evaku-
oinnissa vastaanottava tai lähettävä osa-
puoli. Kunnan evakuointikeskuksesta 
voi mennä omalla tai ELY-keskuksen 
kyydillä sukulaisille taikka maakunnan 
evakuointikeskukseen.

Informaatiovaikuttamisesta piti sil-
miä avaavan johdannon viestintäyrittä-
jä, ylil (res.) Marko Honkaniemi 
Sanafarmilta. Informaatiovaikuttamises-sa 
on hänen mukaansa tavoitteena eri-
puran kylväminen ja hämmentäminen. 

Keinovalikoimaan kuuluvat esimer-
kiksi kuplien muodostaminen ja ma-

Tilaisuudessa puhuneet asiantuntijat Antti Häikiö, Joni Länsipuro, Lauri Vähätalo, Jari Kinnunen, Marko Honkaniemi ja Sami Tyven 
saivat muistoksi kenttäpostipaketit. Paketteja jakamassa puheenjohtaja Jussi Järvinen. Kuvasta puuttuu Lauri Salminen.

Kokonaisturvallisuusseminaari 
kokosi näkemyksiä varautumisesta

nipuloidut videot, jotka saattavat li-
sääntyä myös Suomessa. Paras keino 
suojautua on tarkastaa asia useasta eri 
lähteestä. 

Innostavan alustuksen henkisestä krii-
sinkestävyydestä piti kappalainen, ma-
juri (res.) Lauri Salminen Nokian seu-
rakunnasta. Hän on toiminut aiemmin 
muun muassa sotilaspastorina Tykistö-
prikaatissa ja Merivoimissa. Hänen mu-
kaansa kriisissä perustarpeet ovat uhattu-
na. Keskeistä on luotettavan, rehellisen 
ja reaaliaikaisen tiedon välittäminen.

Hän jatkoi, että luottamus viranomai-
sia ja lähimmäistä kohtaan on kriisin ai-
kana tärkeää. Oikeudenmukaisuuden 
kokeminen vahvistaa resilienssiä; myös 
johtamisen on oltava siis oikeudenmu-
kaista. Arvopohja ja merkityksen koke-
minen on keskeistä, sillä ilman merki-
tystä on altis ulkopuolisille vaikutteille. 
Tällainen perusta on kristillisissä arvois-
sa, jotka ohjaavat myös moraalista toi-
mintaa.

Viimeisimpänä puheenvuoroon tart-
tui MPK Hämeen valmiuspäällikkö, 
majuri (res.) Sami Tyven. Hän alus-
ti edustamansa järjestön toiminnasta ja 
totesi muun muassa kurssien osallistu-
jamäärien seitsenkertaistuneen muuta-
massa viikossa. Tavoitteena on kurssien 
kaksinkertaistaminen.

Tilaisuutta seurannut Nokian kau-
punginjohtaja Eero Väätäinen esitti 
kiitoksensa Nokian Reserviupseerireille 
tilaisuuden järjestämisestä. Hänen mie-
lestään on hyvä, että kolmas sektori on 
mukana luomassa turvallisuutta. 

   Jere Tuononen

Pirkan Viesti 
myös Facebookissa
ja Instagramissa!
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Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ja 
Tampereen varuskunta järjestivät kosket-
tavan tilaisuuden Tampereen Kalevan-
kankaalla 13. maaliskuuta. Tilaisuudella 
kunnioitettiin sankarivainajia ja sotiem-
me veteraaneja sekä osoitettiin myötä-
tuntoa Ukrainan kansalle, joka käy edel-
leen omaa taisteluaan samaa vihollista 
vastaan, kun suomen kansa 82 vuotta 
sitten. Tilaisuus keräsi runsaan yleisön 
aurinkoisena kevättalven päivänä.

13.3.1940 Väinö Tannerin puhe radiossa ”TULI SEIS” 
klo 11.00. Suomi on niukasti pelastunut Neuvostolii-
ton ikeestä. Länsimaiset asetoimitukset olivat myöhäs-
sä, sotilaat lopen uupuneita, rauha koitti viime hetkellä, 
mutta kallis Suomen kansalle. Tämän me muistamme 
ja tulemme sukupolvissa muistamaan.

Perinteisesti Messukylän kirkon sankarivainajien 
haudalla järjestetään vuosittain kyseisenä päivänä Tal-
visodan päättymisen muistotilaisuus, jossa Suomen so-

dissa kaatuneitten muistomerkille lasketaan juhlallisesti 
seppele.

Suomen lipun saavuttua haudalle piti juhlapuheen 
ltn Seppo Laalahti, liittyen osittain vallitsevaan Venä-
jän ja Ukrainan sotatilaan. Seuraavaksi rukous, jonka 
jälkeen TM Pia Lehtinen laski seppeleen sankarivaina-
jien muistomerkille Seppo Laalahden toimiessa seppe-
leen kantajana. Tilaisuus loppui virteen ja Suomen li-
pun poistumiseen.

Tilaisuudessa oli erittäin paljon yleisöä ja juhlan jäl-
keen ihmiset ottivat paljon kantaa tämänhetkiseen 
maailman tilanteeseen. Tilaisuuden jälkeen Messuky-
län entinen kirkkoherra piti vielä jäljellä olevalle ylei-
sölle melko pitkän muistelopuheen, joka tuntui kovasti 
kiinnostavan vielä paikalla olleita.

   Matti Kataja 

”Talvisodan henki loistaa edelleen kirkkaasti, 
mikäli tarpeen on”

Talvisodan päättymisen muistotilaisuus Messukylässä

  Sankariristille laskivat havuseppe-
leen insinöörieverstiluutnantti Harri 
Saarinen Satakunnan lennostosta ja 
Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistyk-
sen edustajina Riitta Sompa-Hokkanen 
ja Marja Salovaara. 

Patsaan vartio vasemmalta vänr Tuukka Lahtinen ja ltn 
Jaakko Kaura, Suomenlipun vartio vasemmalta ltn Ka-
lervo Karimo, lipunkantaja kapt Markku Holappa ja kapt 
Risto Kujala.

Suomen lippu saapuu.

82 vuotta talvisodan päättymisestä

Sotiemme 1939–45 Perinneyhdis-
tyksen puheenjohtaja eversti evp Pent-
ti Väänänen toi puheessaan esiin, että 
marraskuun viimeisenä päivänä 1939 
alkaneessa talvisodassa kaatui lähes 
27.000 ja haavoittui 44.000 suomalais-
ta, mutta koko maailman yllätykseksi 
Suomi säilytti itsenäisyytensä. Väänä-
sen mukaan puhutaankin oikeutetus-
ti talvisodan hengestä ja 105 kunnian 
päivästä.

Väänänen kertoi puheessaan, että 
Tampereen Sotaveteraanien Huolto-
yhdistys aloitti vuonna 1961 kunnia-
käynnit Kalevankankaan sankariristillä 
ja kirkkoillat Tuomiokirkossa. Vuo-
desta 2001 Sotiemme 1939–45 Perin-
neyhdistys on jatkanut tätä perinnettä 
kunniatehtävänään. Koronapandemi-
an takia yhdistys päätti yhdistää nämä 
kaksi tilaisuutta kokoontua Tampereen 
kallisarvoisimmalle paikalle Kalevan-

kankaalle sankarivainajia muistaen.
Tampereen varuskunnan ja Satakun-

nan lennoston terveiset toi tilaisuuteen 
lennoston esikuntapäällikkö, insinööri-
everstiluutnantti Harri Saarinen. Hän 
totesi puheessaan, että Suomen puolus-
tusratkaisu perustuu asevelvollisuusjär-
jestelmän kautta rakennettavaan korke-
aan valmiuteen ja laajaan koulutettuun 
reserviin, jolla mahdollistetaan koko 
maan puolustaminen. Reserviläiset ovat 
valmiuden säätelyssä tärkeitä toimijoi-
ta.

Hän myös vakuutti, että Meri- ja Il-
mavoimat ovat jatkuvassa valmiudessa ja 
kykenee valvomaan ja tarvittaessa torju-
maan mahdolliset aluerikkomukset.

Puheensa lopuksi Saarinen painot-
ti, että ”Puolustusvoimilla on kyky ja 
valmius vastata Suomeen kohdistuviin 
sotilaallisiin uhkiin. On tärkeää ottaa 
opiksi historiasta, ja uskon että talviso-
dan henki loistaa kirkkaasti, mikäli tar-
peen on.”

Tilaisuuden musiikista vastasi Mies-
kuoro Kelot ja Kamarikuoro Eternitas. 
Puheen seurakunnan edustajana piti 
tuomiorovasti Olli Hallikainen. Kun-
niavartiossa Sankariristillä olivat perin-
teiseen tapaan Satakunnan lennoston 
varusmiehet.

Lue lisää ja katso kuvat pirkanviesti.fi  
-sivustolta.

   Sirkka Ojala
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Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Mikä oli maaliskuussa pidetyn valtakunnallisen maan-
puolustuskurssin järjestysnumero?

2. Kuinka monta vuotta täyttää tänä vuonna kadetin juhla-
puku?

3. Missä maassa Suomella on tällä hetkellä eniten kriisin-
hallintahenkilöstöä?

4. Kuinka suuri on arvoltaan Puolustusvoimien äskettäin
käynnistämä 1000 - 2000 lennokin hankinta?

5. Kuka on Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja?

6. Mikä on nykyisten varusmiesten käyttämä slangisana
tuvan lattialla olevalle villakoiralle?

7. Missä kahdessa Rajavartiolaitoksen hallintoyksikössä
toimivat Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet?

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

Tampereen Reserviupseerit ry

TOIMINTASUUNNITELMA 
TOUKOKUU-ELOKUU 2022

TOUKOKUU

21.5.2022 Piirin nuoristoimikunnan järjestämä sarjatuliammunta perinneaseil-
la Iittalassa. Lisätietoja Antti Laalahti, nuorisotoimikunta.pirkanmaa (at) gmail.com

24.5.2022 Kivääriammunta Satakunnan lennoston radoilla. Kaikille TamRun 
jäsenille avoin tapahtuma, tervetuloa! Tapahtumaan tulee ennakkoilmoittautumi-
nen ja hyväksyntä osanottajille, tästä tiedotetaan sähköpostitse. Huomioitathan 
että jäsenmaksu tulee olla maksettuna vuodelle 2022.

Lisätietoa piirien ampumavuoroista: 
https://pirkanviesti.fi /toiminta/ammunta/ampumaratavuorot/

 KESÄKUU 

4.6.2022 Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuhlan päi-
vän kunniakäynti ja seppeleen lasku Kalevankankaan sankariristillä ja Kansa-
laisjuhlatoimikunnan järjestämä muistotilaisuus Mannerheimin patsaalla Leino-
lassa.

 ELOKUU 

20.8.2022 Vänrikkipäivä
25.8.2022 Esitelmä- ja illallistilaisuus Tampereen Suomalaisella Klubilla tee-
malla ”Mannerheim – naistenmies, hevosmies ja vakooja”. Lisätietoa ja ilmoittau-
tumisohjeet myöhemmin TamRU:n verkkosivustolla.

27.8.2022 Nuorten upseerien paintball-ottelu sekä illanvietto – lisätietoja 
myöhemmin TamRU:n verkkosivuilla sekä sähköpostitse! 
Lisätietoja nuorisotoimikunta.pirkanmaa@gmail.com

Pandemiatilanne voi vaikuttaa tapahtumien järjestelyihin. Mahdollisista muutoksis-
ta sekä lisätiedoista ilmoitetaan TamRU:n verkkosivuilla, sekä tiedotetaan jäsenis-
tölle sähköpostitse. Jos et saa sähköposteja, ole meihin yhteydessä!

PERINTEIKÄS KESÄYÖN MARSSI TAMPEREELLA 16.7.2022

Vuonna 2021 tämä hyvän mielen kävelytapahtuma keräsi mukaansa n. 300 innokas-
ta marssijaa ympäri Pirkanmaata. Uskallatko haastaa itsesi ja kaverisi mukaan pati-
koimaan?

Vuonna 2022 on jälleen marssikansalla useita vaihtoehtoja, joista valita itselleen 
sopivin. Marssitapahtumaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Yksin, kaksin, koko per-
heen voimin tai voit kasata, vaikka harrasteporukasta tai työkavereista kokonaisen 
joukkueen (alle 16-vuotiaat voivat marssia ilmaiseksi huoltajiensa seurassa).

Opastettuja marssireittejä, huoltopisteineen on kolme: 
• 12 km, joka sopii hyvin nuorille marssijoille sekä perheille.
• 25 km, joka on mahdollista suorittaa, joko vapaammin siviilivarustuksessa tai hyö-

dyntää tilaisuus ja suorittaa reitti reserviläisen kestävyystestinä, jolloin varustevaa-
timuksena ovat maastopuku sekä koko matkan mukana kulkeva n. 10 kg painoinen 
oma reppu.

• Lisäksi on tarjolla haastavampi 38 km marssireitti, heille, jotka harrastavat säännöl-
lisesti liikuntaa ja haluavat haastaa itsensä vaativalla marssilla.

Suorittaessasi vuoden aikana kaksi (2) kestävyystestiä (marssi, ammunta, suunnis-
tus) sinun on mahdollista saada niistä yksi (1) rinnasteinen kertausharjoitusvuorokau-
si.

Tampereen Kesäyön marssi järjestetään lauantaina 16.7.2022 Pyynikki – Pispala 
– Hyhky alueen hyväkulkuisilla kävelyteillä. Reittiin sisältyvät muun muassa legen-
daariset Pispalan portaat. Marssireitit on merkitty maastoon opasviitoin, joissa on 
Kesäyön marssin logo sekä suuntanuoli. Reitillä on myös opashenkilöstöä. Marssi-
keskuksena toimii Pyynikin palloiluhalli, joka toimii sekä marssin lähtö- että maalipaik-
kana. 38 km:n lähtö tapahtuu klo 15, muiden sarjojen lähtö klo 17.

Osallistumismaksuun (15 €) sisältyy vakuutus, huolto reitin varrella, maalissa keit-
toateria, kunniakirja ja kangasmerkki sekä mahdollisuus käyttää Pyynikin palloilu-
hallin peseytymistiloja. Nuorille 16–18-vuotiaille marssi on ilmainen, alle 16-vuotiaat 
voivat marssia ilmaiseksi huoltajiensa seurassa.

Marssin ilmoittautumisaika päättyy 10.7.2022, mutta jälki-ilmoittautuminen on 
mahdollista paikan päällä 10 € lisämaksulla.

Marssin suojelijana toimii Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Ennen marssille osallistumista voit kerryttää kilometrejä muissa marssitapahtumissa 
tai koettaa kuntoasi erilaisissa kuntotesteissä. Ilmoittaudu mukaan liikkumaan MPK:n 
koulutuskalenterin kautta osoitteessa: https://koulutuskalenteri.mpk.fi /Koulutus-
kalenteri

Tervetuloa mukaan! Pyynikillä nähdään!

   Leena Palovainio

Pirkanmaan Reservipiirien 
toimisto palvelee

osoitteessa Väinölänkatu 2, Tampere
ti-ke klo 11–16 ja to klo 12–18 

Mikäli tulet pidemmästä matkasta toimistolla käynnin vuoksi Tampereelle, 
soita ensin puh. 050 5550 728 tai lähetä s-postia pir.reservi (at) kolumbus.fi . 

Muuttuneista toimiston aukioloajoista ilmoitellaan pirkanviesti.fi -verkkosivustolla. 

Tullessasi toimistolle nouse portaat ylös ja paina oven vieressä olevaa summeria. 

Toimisto on suljettu arkipyhinä sekä heinäkuussa.

www.pirkanviesti.fi 
aineistoposti: 

pirkanviesti@gmail.com

Pirkan Viesti myös Facebookissa ja 
Instagramissa!
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MPK:n syksyn MPK:n syksyn 
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 Hämeen soittokunnan 
keikkakalenteri täyttyy jälleen

16.7. KESÄYÖN MARSSI
• Kävelytapahtuma kaiken ikäisille 

Pyynikki – Pispala - Hyhky alueen 
hyväkulkuisilla kävelyteillä

• Vaihtoehtoina 12 km, 25 km sekä 
38 km merkityt rei  t

4.8. MPK SUUNNISTUS
• Kaikille reserviläisille ja suunnistuk-

sesta kiinnostuneille sopiva 7 km:n 
helpohko suunnistusrata

19. 21.8. TAISTELUPELASTAJAN
PERUSKURSSI
• Kurssilla opetellaan perusteet toimia 

taistelupelastajan tehtävässä

3.9. RESERVILÄISPÄIVÄ
• Päivän aikana tutustutaan mm. jalka-

väen käytössä oleviin materiaaleihin 
sekä niiden oikeaan käy  öön

30.9. PUOLUSTUSVOIMIEN 
B AJOLUPAKURSSI
• Kurssin hyväksytys   suori  aneet

osallistujat saavat itselleen Puolus-
tusvoimien B-ajoluvan

• Kurssi jakaantuu etäopetuksena suo-
rite  avaan ten   in sekä lähijaksoon

1. 2.10. PIONEERIKURSSI, 
LIIKKEEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
• Tavoi  eena on, e  ä koulutuksen

jälkeen reserviläiset osaavat liik-
keenedistämisen ja raivaamisen pe-
rusteet

29. 30.10. TRAUMATISOIVAT KRIISIT
WEBINAARI 4.10.

• Kurssilla käydään läpi keskeisiä trau-
maan ja kriisiin lii  yviä käsi  eitä ja
ilmiöitä niin yksilön kuin yhteisönkin 
näkökulmasta

Lisä  etoa ja ilmoi  autumiset 
MPK:n sivuilta 
www.mpk.fi /koulutuskalenteri 

TERVETULOA MUKAAN!

Viime vuosia varjostanut pandemia 
osui MPK Hämeen soittokunnan 
(MPKHSK) osalta haastavaan paik-
kaan. Vaikka orkesterin perusta yltää 
aina vuoteen 1927, Tampereen Kotki-
en puhallinorkesteriin, aloitti MPK Hä-
meen soittokunta toimintansa kesällä 
2019. Syksy kului yhdessä harjoitellen 
ja esiintyen, mutta sitten rajoitukset is-
kivät myös soittotoimintaan. Soittajat 
valmistautuivat useille keikoille, jotka 
kuitenkin jouduttiin perumaan vallin-
neen tilanteen vuoksi. Onneksi kesäai-
kaan harjoittelua pystyttiin jatkamaan 
ulkotiloissa sekä syksyllä sisällä rajoitus-
ten hellittäessä.

Nyt soittotoiminta on jälleen lähtenyt 
käyntiin kiihtyvällä tahdilla ja vuoden 
2022 keikkakalenteri on alkanut täyttyä. 
Listalta löytyy keikkamerkintöjä jo pari-
sen kymmentä. Aina kirkkokonserteista 
Kesäyön marssi -tapahtumiin sekä Ha-
mina Tattoon Linnoituksen Wanhat Pi-
hat -pihakonsertteihin.

- Musiikkisisältö esiintymisissä määräy-
tyy aina kohderyhmän mukaan. Kattaus 
on laaja, marssimusiikista kevyempään 
musiikkiin. Sopivassa suhteessa, jotta saa-
daan ihmiset viihtymään, kertoo soitto-
kunnan kapellimestari Pekka Ahonen.

MPK Hämeen soittokuntaan kuuluu 
yli 40 sitoutunutta soittajaa. Esiintymis-

paikasta ja -ajasta riippuen soittajia osal-
listuu keikoille kahdeksasta noin neljään-
kymmeneen. Soittajien ikähaarukka on 
n.20–80 vuotta. Yhteinen toive on, että
myös Varusmiessoittokunnissa palvelleet
tuoreet reserviläiset löytäisivät tiensä soit-
tokuntiin. Tämä mahdollistaisi sekä hei-
dän oman soittotaitonsa ylläpitämisen
että koko soittokunnan entistä laajem-
man musiikkikattauksen ja esiintymis-
mahdollisuudet. Esityksiin osallistumalla
soittajat voivat kerryttää myös kertaus-
harjoitusvuorokausien määrää.

Heinäkuussa MPK soittokunnan on 
suunnitelmissa suunnata Hämeestä 
kohti Hamina Tattoo -tapahtumaa n. 25 
soittajan voimin.

- Koko viikon kestävässä tapahtumas-
sa olemme mukana maanantaista keski-
viikkoon. Meillä on siellä oma konsertti 
Vahtivuoren kallioseinämälavalla, tiistai-
iltana. Tarkoituksena on esiintyä myös 
Simeon Salin -pihalla sekä yhteiskonser-
tissa toisen MPK soittokunnan kanssa, 
sanoo soittokunnan puheenjohtaja Ta-
pani Virkki.

Vaikka osalle Haminaan lähtijöistä itse 
Tattoo on kokemuksena ennestään tut-
tu yleisön puolelta, ovat kaikki soittajat 
nyt ensimmäistä kertaa mukana tapah-
tumassa MPK Hämeen soittokuntana ja 
osana oheistapahtumien esiintyjäkaartia. 
Matkaa kuitenkin on vielä:

- Harjoittelua, käytännön järjestelyitä
kyydityksiin liittyen, ja yhteisesiintymi-
siä varten on vielä tulossa myös yhteis-
harjoituksia MPK Pohjanmaan soitto-
kunnan kanssa tässä kevään aikana. Kun 
kurssit on avattu MPK:n koulutuskalen-
teriin, selviää myös osallistujien tarkka 

MPK Hämeen soittokunta esiintyi Kangasalla Reservipiirien maanpuolustusjuhlassa. Kuvat: Sirkka Ojala.

lukumäärä, listaa soittokunnan kurssien 
perustamisesta ja käytännönjärjestelyistä 
vastaava Kimmo Kuusi.

- Haminassa, kun ei itse olla soittamas-
sa, meillä on mahdollisuus päästä katso-
maan esityksiä myös päämaneesille. Li-
säksi pääsemme vieraaksi maanantain 
avajaiskonserttiin. Kaiken kaikkiaan on 
hienoa, että MPK:n soittokuntana pääs-
tään mukaan. Se on hieno tilaisuus ja 
mahdollisuus, Ahonen summaa.

- Ja kyllähän musiikilla on oma tehtä-
vänsä maanpuolustustahdon vakauttami-
sessa ja vahvistamisessa, jatkaa Kuusi.

   Leena Palovainio

Kevään myötä MPK Hämeen maanpuolustuspiirin soittokunta on jälleen 
päässyt käynnistämään soittotoimintaansa ja kalenteri täyttyy erilaisista tapahtumista.

Kimmo Kuusella, Tapani Virkillä ja Pekka Ahosella on hymy herkässä, kun pitkän korona-
tauon jälkeen soittokunta pääsee taas esiintymään liveyleisölle. Kuva: Sirkka Ojala.
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Pirkan hiihto toteutettiin 6. maaliskuuta 
kahden välivuoden jälkeen 90 km ja 45 
km matkoina Niinisalo- Hämeenkyrö-
Ylöjärven Teivo.

Ylöjärven Reserviupseerit järjestivät 
talkoilla Pirkan Hiihdon huoltopisteen 
Topintuvalle. Toiminnasta vastasi YRUn 
pj. Petri Kivinen. Noin 1700 hiihtäjää 
sai välipalaksi muun muassa leipäpalo-
ja, suolakurkkua, rusinoita, suolakiteitä, 
vettä, mehua, urheilujuomaa, mustikka-
keittoa ja kahvia. Varauduimme myös 

suksivoitein ja varasauvoin.
Parikymmentä talkoolaista ahkeroi kel-

lo 9.00–20.00 välisenä aikana. Monet 
heistä koko hiihdon ajan. Hiihtäjät an-
toivat kiitettävää palautetta järjestelyistä. 
Aurinkoinen sää, loistava hiihtokeli ja vä-
lipalat pitivät mielen korkealla. Topintu-
valta on vielä 9 kilometriä maaliin, mutta 
toki välissä oli vielä mehupiste.

    Jari Vuolle
Ylöjärven Reserviupseerit ry

76. Oltermannin viesti toteutettiin kol-
men kunnan alueella läntisessä Keski-
Suomessa. Kilpailun johtajana toimi
everstiluutnantti Yrjö Lehtonen.

Kilpailujoukkueita oli yhteensä yhdes-
tätoista reserviläispiiristä ja mukana myös 
MPKK:n joukkue.

Reitin suorituspituus oli noin 80 ki-

Pirkan Hiihto 66. kerran

Pirkanmaan joukkue sijoittui toiseksi Oltermannin viestissä

Joukkueenjohtaja Jarkko Liuhu esittelee hopea-
mitalia ja kunniakirjaa.

Topintuvalla talkoissa oik. Tarja, Anne, Anne, Petri, Soile, Satu.

YRUn Emil Laitinen hiihti 90 km. Hyvävoimai-
sena Topintuvalla. Jäljellä 9 km Teivoon.

Jo monena vuonna ovat talkoissa olleet vas. Palsinajärven Anna, Jarmo ja Hanna.

lometriä ja lähtö tapahtui Keuruun 
urheilukentältä. Oltermannina toimi 
Kenraalimajuri Kim Matson. Lähtö-
laukauksen kilpailuun ampui vakioki-
väärin maailmaanmestari Jukka Salo-
nen.

Kilpailu oli reserviläisille samalla ker-
tausharjoitus. Maaliin selvisivät kaikki 

ja Oltermannin viestihiihdon voittajaksi 
tuli Suur-Savon joukkue, toiseksi sijoittui 
Pirkanmaan reservipiirien joukkue ja kol-
manneksi kiri Pohjois-Karjalan joukkue. 

Pirkanmaan joukkueen kokonaisvah-
vuus huoltajineen oli 14 miestä ja jouk-
kueenjohtajana toimi luutnantti Jarkko 
Liuhu. 

Kaikki Joukkueiden ankkurit ilmoit-
tautuivat Oltermannille ja antoivat alu-
eensa viestin hänelle. Paikalla oli myös 
Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Matti Heininen seuraa-
massa kilpailua.

   Juha Happonen

PIIRIEN SRA-TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Pirkanmaan piirin SRA mestaruuskilpailut ja samalla SM-kisojen piirikarsinnat pidetään Ikaalisissa Vatulan 
ampumaurheilukeskuksessa helatorstaina 26.5.2022. Ilmoittautuminen on avautunut SSI:n kautta 2.5.2022. 

Pirkanmaan hopeajoukkue.
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Tampereelta 1.6. käynnistyvä Puolustusvoimien kesäkiertue tuo Hämeenpuistoon 
monipuolisen katsauksen Puolustusvoimien toimintaan ja kalustoon. Laikunlavan 
illassa soivat sotilasorkestereiden rytmit soulista päivän hitteihin.

Kalustoesittely Hämeenpuistossa klo 14.00–18.00
• Hämeenpuistossa on tilaisuus tutustua Puolustusvoimien nykykalustoon, esillä 

ovat muun muassa taistelupanssarivaunu Leopard 2A6, panssarihaupitsi K9, 
kranaatinheitinjärjestelmä Patria Nemo ja lähivalvontatutka. Mukana on myös 
ilmatorjuntapanssarivaunu Landsverk Anti II vuodelta 1942. 

• Tapahtumassa on tarjolla tietoa Puolustusvoimien toiminnasta, asevelvollisille 
suunnatuista palveluista, Puolustusvoimien rekrytoinnista sekä vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön mahdollisuuksista.

• Sotilaskodin kenttäleipomo paistaa paikalla kuuluisia munkkejaan. Puolustus-
voimien kumppaneista ovat mukana myös Leijona Catering Oy, Patria Oyj ja 
Millog Oy. Kalustoesittely sijoittuu Hämeenkadun ja Puutarhakadun väliselle 
osuudelle. 

• Leijona-rumpuryhmä esiintyy tapahtuma-aukiolla klo 14.30 ja 16.30.
• Hornet-monitoimihävittäjän ylilennon myötä klo 18.00 tapahtuma jatkuu konser-

tilla Laikunlavalla. 

Konsertissa esiintyvät
• klo 18.00 Ilmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen 
• klo 19.00 Kaartin Combo ja Souls of Women -trio (Iina Mutikainen, Klaara Koi-

vunen, Emilia Vihanto) 
• klo 20.00 Varusmiessoittokunnan Show Band

Tapahtumaan on vapaa pääsy – lämpimästi tervetuloa!

Puolustusvoimien kesäkiertue, 
Tampereella 1.6.2022

Kiitämme tuestanne!

Ikaalinen
Ikaalisten-Parkanon Puhelin 
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Lempäälä

Laurilan Lomamökit, 
puh. 03 375 0147 ja 0400 834 047
hein@sci.fi 
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Auto- ja konevuokraamo J. Lundán Ky, 
autohuolto ja -vuokraus

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki

Pälkäne
Niitty-Seppälän tila, 
puh. 03-534 3381

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

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

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 



ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

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

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

www.lielahdenautokeskus.fi

Tampere

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

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Invea Oy

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010

www.tuulilasimyyn  .fi 

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!



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

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja.

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Suunnittelu 
Teräsmaa Oy

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

OP Tampere

Kiitämme 
tukijoitamme!

ERIKOISINFRA OY
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Kiitämme tuestanne!
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Uusia jäseniä 
ennätysmäärä

Kuten Reserviläisliiton muissakin pii-
reissä, niin myös Pirkanmaan reserviläis-
piirin huhtikuun lopun jäsentilasto on 
aivan mahtavaa luettavaa! Jo nyt ollaan 
maksaneiden määrässä ylitetty 4000 jä-
senen raja. Kun huomioidaan laskutuk-
sessa olevat jäsenmaksut, ylitti piirin jä-
senmäärä maagisen 5000 jäsenen rajan! 
Mikä parasta, jokaiseen yhdistykseen on 
liittynyt uusia jäseniä. Liittyneitä ja vie-
lä hyväksymistä odottavia jäseniä on tätä 
kirjoittaessa noin 700 – tästä määrästä 
Tampereen Reserviläisten jäseneksi liit-
tyneitä on noin puolet. 

Lempäälä ja Viiala ovat jo nyt ylittä-
neet viime vuoden maksaneiden rajan. 
Luvassa on tosi mielenkiintoinen jäsen-
hankintakilpailu. Näiden numeroiden 
valossa on hyvä jatkaa aktiivista toimin-
taa alkavana kesäkautena; uusille jäse-
nille on mukava saada myös mielekäs-
tä toimintaa. Toiminnantäyteistä kesää 
kaikille!

   Jussi Mäkitalo 

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 26.4.2022 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 2022 Uusia
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 302 335 313 286 283 257 234 224 197 13
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 173 177 163 150 148 152 157 168 148 10
JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 82 86 84 79 76 74 69 69 63 5
KANGASALAN RESERVILÄISET RY 212 220 216 210 207 219 210 213 196 21
KURUN RESERVILÄISET RY 11 9 9 8 7 8 8 8 6 2
LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 342 344 352 359 350 358 335 322 270 1
LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 151 142 143 137 138 148 141 148 150 34
LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 63 63 61 57 51 52 49 51 43 1
MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 119 128 127 131 128 123 123 119 115 10
MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 105 98 98 88 83 76 74 72 63 13
NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 180 167 167 150 163 167 163 155 135 15
ORIVEDEN RESERVILÄISET RY 127 115 113 117 113 120 116 116 107 14
PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 87 163 190 216 191 164 149 155 118 6
PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 109 123 119 107 131 174 151 149 136 24
POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 52 52 61 73 64 66 67 63 48 4
PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 61 65 62 62 53 53 62 64 60 4
RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 110 109 128 122 116 106 101 95 88 7
TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1210 1231 1243 1203 1228 1250 1268 1312 1255 325
TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 110 97 98 92 96 103 95 93 86 22
VAMMALAN RESERVILÄISET RY 145 155 166 167 183 210 273 273 256 27
VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 69 70 70 71 72 67 61 60 58 5
VIIALAN RESERVILÄISET RY 56 50 43 38 29 30 27 25 26 3
VIRTAIN RESERVILÄISET RY 75 75 76 81 89 112 125 134 123 8
YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 152 172 189 201 203 193 189 181 179 38
ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 102 122 124 115 111 106 98 95 89 5

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHT. 4205 4368 4415 4320 4313 4388 4345 4364 4015 617

Veteraanikeräyksen ja grillaus-
talkoiden 19. maaliskuuta ajan 
kevät helli aktiivisia talkoolai-
sia. Välillä kojulla oli ostajia jo-
noksi asti, mutta kaikille riitti 
makkaraa sekä hernesoppaa

Veteraanikeräykseen osallis-
tui jälleen kiitettävästi ihmisiä, 
josta suuri kiitos heille kaikille. 
Kaikki tuloutettiin paikallisten 
veteraanien sekä heidän puoli-
soidensa hyväksi.

Kiitos myös järjestäjille: Ylö-
järven Maanpuolustusnaiset, 
Ylöjärven Reservinaliupsee-
rit, Vapaussodan Perinneliitto 
ja Villen Kauppa. Taas nähtiin 
paikallista yhteisöllisyyttä sekä 
isänmaallisuutta parhaimmil-
laan.

   Sami Rantanen

21.–22.5.  MNL:n Metso-jotos, Saarijärvi.
9.–12.6. Erämessut, Riihimäki.
16.7.  Kesäyön marssi, Tampere Pyynikki (MPK).
29.–31.7.  HAKKU 2022 pioneeriharjoitus (MPK).
17.–18.9.  RESUL:n syysjotos, Haapajärvi.  
24.–25.9.  Maastopyöräjotos (MTB), Pieksamäki (MPK).
1.10.  TaKoRu:n ("korkeakouluopiskelijoiden") partiotaitokilpailu, 
 (viestirasti?)
7.–8.10.  Kokonaisturvallisuus-messut, Pirkkahalli.  
7.–9.10.  PAHKIS tiedusteluharjoitus (sissijotos), Mikkeli (MPK).
28.–30.10.  Selviytymiskurssi - Eloonjäämisen perusteet, Utti (MPK).

Tiesitkö että? Vastaukset sivun 10 kysymyksiin

1. 239.
2. 100 vuotta     
3. Libanonissa
4. 14 miljoonaa euroa

5. Kenraalimajuri evp Jorma Ala-Sankila 
6. Fifi 
7. Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja 

Suomenlahden merivartiostossa

Kuvat: Rantanen ja Landgren-Mäkkylä

Veteraanikeräys ja grillaustalkoot Ylöjärvellä

20.–22.5.  Viestivälinekoulutus (MATI 2), peruskurssi 1, Tuusula (MPK).
21.–22.5.  PAIKP johtamisjärjestelmäkurssi (TIKE), Tampere (MPK).
30.5.  Viestimies-kilpailu, järjestelyvuorossa TRES.
3.–5.6.  Arjen viestivälineet (arjen viestivälineet komppaniassa), 
 soveltava jatkokurssi, Tuusula (MPK).
4.–5.6.  Perinneradiotapahtuma PRT 34.
17.–19.6.  Sissiradistin peruskurssi, Tikkakoski (MPK).
17.–19.6.  Sissiradistin perusteet (SR1) -kurssi, Niinisalo (MPK).
16.7.  Kesäyön marssi, Tampere Pyynikki (MPK).  
20.–21.8.  Viestimies-päivät, Turun suunnalla.
23.9.  Saarmaa-seminaari (viesti ja johtamisjärjestelmät).
1.10.  TaKoRu:n ("korkeakouluopiskelijoiden") partiotaitokilpailu, 
 (viestirasti?)
7.–8.10.  Kokonaisturvallisuus-messut, Pirkkahalli.  
7.–9.10.  JOHLA/MATI viestikurssi, Parolannummi (MPK).
7.–9.10.  Johtamisjärjestelmäkoulutus maakuntajoukoille, Helsinki (MPK).
8.–9.10.  Arjen viestivälineet, Parolannummi (MPK).
14.–16.10. JOJÄ Taistelijan perusviestitiedot ja -taidot, Santahamina (MPK).
6.12.  perinneradiotapahtuma PRT 35.

TULEVIA MAASTOTAPAHTUMIA 2022

TULEVIA VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2022




