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Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti

Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Kevätyön koukkaus
Hämeenkyrössä, s. 12

Ideaparkin maanpuolustustapahtuma keräsi runsaan
yleisön, s. 4–5
70-vuotta aktiivista
reserviläistoimintaa
Mänttä-Vilppulassa, s. 6–7

s. 4–5

s. 6–7

MNL ensimmäiset liittopäivät
Tampereella, s. 14

Pääkirjoitukset

Vauhdikas
toimintasyksy

Syksy on tuonut tullessaan paljon toimintaa. Hämeen Hölkkä, Reserviläispäivä, erilaiset ampumatapahtumat,
MPK:n kurssit ja merkittävästi lisääntyneet kertausharjoitukset ovat täyttäneet aktiivisten reserviläisten kalentereita. Tätä kirjoittaessa rinkka on taas
pakattuna viikonloppuna alkavaa Reserviläisurheiluliiton
valtakunnallista syysjotosta varten. On hienoa, että
voimme jälleen järjestää tapahtumia ja
tavata toisiamme kasvotusten pitkän
pandemia-ajan jälkeen. Alla muutama
nosto tulevista syksyn tapahtumista.
7–8.10 järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Kokonaisturvallisuus 2022-messut. Piirimme aktiivit
ovat Reserviupseeriliiton messuosastolla
molempina päivinä esittelemässä reserviupseeritoimintaa. 8.10 järjestämme
messujen yhteydessä kaikille piirin jäsenille suunnatun Reserviupseeripäivän.
Päivässä kuulemme Aalto-yliopiston
kyberturvallisuuden
työelämäprofessori Jarno Limnéllin esityksen liittyen
kyberturvallisuuteen. Lisäksi paikalla
on liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä,
jonka kanssa voimme keskustella ajankohtaisista asioista. Kaikki reserviupseeripäivään osallistuvat saavat ilmaisen sisäänpääsyn messuille.
Piirien syyskokoukset järjestetään
3.11. Messukylässä. Juhlapuheen pitää vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi.
Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunta järjestää 8.11. turvallisuuspoliittiseen TURPO 2022 -tietokilpailun Pirkanmaan
lukioille. Kilpailun suojelijana toimii
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Tommi Marttinen.
Reserviupseeriliiton korkein päättävä elin on joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous. Seuraava liittokokous järjestetään Jyväskylässä 19.11.2022.
Kokouksessa vahvistetaan liitolle kolmivuotissuunnitelma vuosille 2023–
2025 sekä valitaan uusi liittovaltuusto

Pidetään maanpuolustustahto
ja kotirintama
kunnossa

ja liiton puheenjohtaja vuosiksi 2023–
2025. Äänivaltaa liittokokouksessa käyttävät reserviupseeriyhdistykset,
mutta myös reserviupseeripiireillä on
oikeus lähettää liittokokoukseen edustajansa. Samoin liiton neuvottelukunnan, liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenillä on kokouksessa puhevalta.
Toivottavasti mahdollisimman moni
pääsee osallistumaan liitokokoukseen
ja sen yhteydessä järjestettävään maanpuolustusjuhlaan.
RUL tukee
ampumatoimintaa
Ammunta on piirimme paikallisyhdistysten yksi päätoimintamuoto, mikä
tukee tärkeällä tavalla myös Puolustusvoimien suorituskykyä. Liittohallitus on vuoden aikana päättänyt merkittävästi kasvattaa yhdistyksille ja
piireille suunnattavaa ampumatoiminnan tukea. Yhdistyksillä ja piireillä on
nyt mahdollisuus saada kahdelle ensimmäiselle asehankinnalla tukea 500 € /
ase. Seuraaville aseille tukea myönnetään 250 € / ase. Hankittavien aseiden
määrää ei ole rajoitettu. Tuki voi kuitenkin olla korkeintaan hankittavan
aseen hinnan suuruinen. Tuen piirissä ovat 1.5.2022 – 31.12.2022 toteutettavat asehankinnat. Mikäli piirin tai
yhdistyksen asehankinta on niin suuri,
että hakija saisi suuremman tuen projektituen perussäännöksillä (max 25
% hankkeesta, max 2500 € / hanke),
niin tuki myönnetään tällä perusteella.
Ampumatoiminnan lisätukea voidaan
myöntää yhdistykselle, vaikka sille olisi jo myönnetty projektitukea vuonna
2022. Projektituen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistys on palauttanut toimintalomakkeen vuodelta 2021.
Aktiivista syksyn jatkoa!
Mikko Ritakallio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Elämme mielenkiintoisia ja ehkä pelottaviakin aikoja parhaillaan. Kun juuri
koronan aiheuttamista poikkeusoloista vähitellen päästiin eroon, tilalle on
tullut Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja
siitä aiheutunut poikkeuksellinen shokki talouteemme. Ei sitä varmasti vuosi
sitten olisi monikaan uskonut, että nyt
esimeriksi monen hyödykkeen hinta
on moninkertaistunut johtuen Venäjän epäinhimillisistä sotatoimista noin
puolentoistatuhannen kilometrin päässä meistä. Tämä taas vaikuttaa meidän jokaisen päivittäisen elämään, kun
olemme tottuneet vakaisiin hintoihin
ja maltilliseen inflaatioon vuosikymmenten saatossa. Olemmeko osanneet
tällaiseen varautua tai näin nopeisiin
muutoksiin?
Emme tienneet myöskään vuosi sitten,
että olemme käytännössä kohta Naton
jäseniä, vaikka Nato-yhteensopivuutta
onkin meillä jo hiottu vuosikymmenten ajan. Kun tilanne on tiukka, niin
vaikeatkin päätökset voidaan tehdä ripeästi ja turhaa viivyttelemättä. Tämä
on yhteiskuntamme vahvuus. Moni on
pelännyt, että Nato-jäsenyyden myötä vapaaehtoinen maanpuolustus hiipuu ja reserviläisarmeija menettää merkityksensä. Näin ei näytä käyvän, kun
Suomen puolustukseen satsataan varoja
enemmän kuin koskaan rauhan aikana
ja reserviläisyhdistysten jäsenmäärät
rikkovat ennätyksiä. Pirkanmaan Reserviläispiirissä on nykyään jo yli 5000 jäsentä, ja kuluvana vuonna uusia jäsenhakemuksia on tullut yli 900 kappaletta.
Maanpuolustustahto on meillä erittäin
korkealla, ja tämä vahva viesti varmasti
nähdään myös rajan tuolla puolen, mikä
on pelkästään hyvä asia.
Maanpuolustustahto on jopa tärkeämpi asia kuin modernit aseet tai niiden lukumäärä. Tämä on nähty talvisodassa ja tämä nähdään nyt Ukrainassa,
kun Venäjä painaa päälle moninkertaisin sotilaallisin resurssein. Linja pitää

huomattavasti paremmin, kun sille on
kotirintaman vankkumaton tuki. Vaikka
me onneksi elämme historiallisen pitkää
rauhan aikaa, joka toivottavasti kestää
hamaan tulevaisuuteen asti, on meidän
hyvä huomioida myös reserviläistoiminnassa läheisiämme. Parasta olisi, jos löytäisimme nykyisten lisäksi enemmän
sellaisia toimintamuotoja, joihin voisi
tarvittaessa ottaa myös puolison tai lapsia mukaan. Tällä tavoin reserviläisharrastukseen liittyvät menot sekä poissaolot ovat varmasti hyväksyttävämpiä
perhepiirissä ja maanpuolustustahto sitäkin kautta vankempi.
Edellä mainittua ajatusmaailmaa
edusti menestyksekkäästi Pirkanmaan
Reserviläispiirin organisoima elokuinen perhepäivä Särkänniemessä, sillä se
keräsi lähes 450 reserviläistä läheisineen
pitämään yhdessä hauskaa. Lisäksi sää
suosi huvittelijoita. Monet paikalla olijoista antoivat palautetta, että on mukavaa, kun välillä järjestetään myös sellaista toimintaa, johon voi ottaa koko
perheen mukaan. Itsekin olin kolmen
lapseni ja vaimon kanssa huvittelemassa koko päivän. Jatkossa varmasti täytyy miettiä myös muita koko perheen
tapahtumia, kuten tämä ja keväinen
Koko kansan maanpuolustustapahtuma Ideaparkissa. Ensi vuonna se pidetään 22.4.2023 yksipäiväisenä tapahtumana, johon kaikki ovat jälleen
tervetulleita kohottamaan maanpuolustushenkeä. Millaista toimintaa sinä haluaisit järjestettävän tai haluaisitko sitä
itse järjestää?
Koronan sävyttämien liki kolmen
vuoden jälkeen tämä loppuvuosi näyttää
pitkästä aikaa jälleen sopivan kiireiseltä. Toivotan teille iloa ja intoa osallistua
syyskauden rientoihin ja tarmoa niiden
toteutuksiin!
Jarno Lahtinen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

www.pirkanviesti.fi
aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
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Kutsu
Itsenäisyyspäivän juhlalounas ja
Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n
60-vuotisjuhla
6.12.2022 klo 14.00
Kyröskartano, Ravintola Bruka, Kyröspohjantie 359, Hämeenkyrö

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n,
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n ja
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaa Piiri ry:n

Maanpuolustusjuhla ja syyskokoukset
torstaina 3.11.2022 klo 18.30

Messukylän koululla, Kyläojankatu 6, Tampere

Ohjelmassa
musiikkia
juhlapuhe; Jouni Koskela
juhlivan yhdistyksen onnittelut
maanpuolustusjärjestöjen huomioimiset
juhlalounas
Juhlalipun hinta 49 euroa
Pöytävaraukset ja ilmoittautumiset 21.11. mennessä
sähköpostitse hameenkyronmaanpuolustusnaiset@gmail.com

kahvitarjoilu klo 17.30–18.30,
Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry
Piirien syyskokoukset alkavat välittömästi
maanpuolustusjuhlan jälkeen. Kokouksissa
käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat.

Maanpuolustusjuhlan ohjelma klo 18.30
Suomen lippu saapuu, Lippufanfaari
Lippulaulu, puhallinorkesteri
Tervehdyssanat,
Messukylän Reserviupseerit ry, puheenjohtaja
majuri Kari-Pekka Niemelä
(varalla Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen
maanpuolustuksen toimikunnan puheenjohtaja,
eversti (evp.) Leo Ukkonen)
Sininen ja valkoinen, puhallinorkesteri
Juhlaesitelmä,
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja,
eversti Jukka Nurmi
Palkitsemiset
Jääkärinmarssi, puhallinorkesteri
Päätössanat,
Messukylän Reserviupseerit ry, varapuheenjohtaja,
kapteeni (res) Antti Laalahti
Maamme, puhallinorkesteri ja yleisö

Juhlivan yhdistyksen muistamiset yhdistyksen tilille
FI57 4503 0010 6617 38/Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry.
Tiedustelut Tiina Lindi-Mokkila, puh. 041 582 1320
Tumma puku/sotilaspuku ja kunniamerkit

Sydämellisesti tervetuloa!
Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset ry

Maanpuolustusjuhla
Tampereella

Lämpimästi Tervetuloa!

Torstaina 13.10.2022 klo 18.00
YH:sta 83 vuotta
Kalevan lukion juhlasali, Salhojankatu 33
****
Tervetulotoivotus, eversti evp. Pentti Väänänen
Juhlapuhe, kenraaliluutnantti evp. Sakari Honkamaa
Seppelepartion lähettäminen, tuomiorovasti Olli Hallikainen
Ilmavoimien soittokunta
Mieskuoro Kelot

Hallitukset
Järjestäjinä:
Messukylän Reserviupseerit ry
Paraatipuku tai tumma puku, kunniamerkit.

Munkkikahvit klo 17.30
(Vapaaehtoinen kahvimaksu)

Tervetuloa
Järjestäjä:
Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry

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
järjestösihteeri Sirkka Ojala
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI
Pirkan Viesti 3 2022

Esitelmä

MANNERHEIMIN
AATEHISTORIALLISET TAUSTAT
Tampereen Reserviläisten syyskokoustapahtumaan
liittyy palkitun tietokirjailijan ja teatterimiehen Seppo
Heinolan esitelmä. Aiheena esitelmässä on suurimmaksi suomalaiseksi valittu Carl Gustaf Emil Mannerheim.
Heinola johdattaa kuulijansa kiehtovien arvoitusten äärelle: mitkä olivatkaan Mannerheimin aatehistorialliset taustat, mikä teki hänestä haavoittumattoman ja oliko
Mannerheim mystikko vai liittyikö hänen elämäänsä muuten vain mystiikkaa?
Kirjoitettuaan Mannerheimista näytelmän, näyteltyään itse Gustafia sekä hämmästeltyään hänen elämänsä outoja sattumuksia ja tutustuttuaan hänen läheisten
ystäviensä taustoihin, Heinola uskaltautuu pitämään Gustaf Mannerheimia salaperäisenä ja mystisenäkin yksityishenkilönä.
Kirjassaan ”Mannerheimin salattu maailma” Heinola kysyy, oliko Mannerheim vapaamuurari tai ruusuritari, antoroposofi vai oliko hän kenties muuten vain perehtynyt esoteeristen veljeskuntien periaatteisiin ja pyrkinyt toteuttamaan elämässään: ”eräänlaista lupauksetonta vapaamuurariutta” kuten hän muistelmissaan
toteaa puolalaisten ystäviensä tekevän. Kirja omistaakin mm. vapaamuurariudelle
erityisen luvun niitä lukijoita varten, joille tämä salaperäinen järjestö historioineen
ja rituaaleineen ei ole tuttu tai jotka ovat saaneet mahdolliset virheelliset käsityksensä veljeskunnasta antimuurarillisista ’vaihtoehtoisista faktoista’.

Tervetuloa kuulemaan mielenkiintoista esitelmää Ravintola Vaskitähteen
19.10.2022 klo 18. Tilaisuus on avoin kaikille piirien jäsenille.
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Puolustusvoimien kalustoesittely.

Maanpuolustustapahtuma
keräsi runsaasti yleisöä
Pirkanmaan Reserviläispiiri järjesti kolmannen kerran Koko kansan maanpuolustustapahtuman Lempäälän Ideaparkissa 23 – 24.4.2022. Tärkeimpinä
yhteistyökumppaneina olivat Ideapark
ja Puolustusvoimat. Yhteistyökumppaneita oli kaikkiaan kymmenkunta omilla osastoillaan.
Maanpuolustustapahtuman kohokohtana oli lauantaina järjestetty Maanpuolustusjuhla.
Lauantain tapahtumat aloitti Kankaanpään Seudun Tykistökillan Perinnetykkivaljakon ja Niinisalon Ratsastajien
76 K 02 kanuunan asemaanajo ja tulenavausnäytös. Näytöksen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus tutustua hevosiin ja
miehistöön tarkemmin.
Maanpuolustusjuhlan
avaussanat
lausui Pirkanmaan Reserviläispiirin
puheenjohtaja Jarno Lahtinen. Puheessaan hän toi esiin tapahtumaviikonlopun monipuolisuuden ja esitteli
keskeisen ohjelmasisällön. Yhteistyötahot ovat järjestäneet osastoillensa erilaisia esittelyjä ja aktiviteetteja. Osallistujat
voivat tutustua esimerkiksi Puolustusvoimien kalustoon tai ampua ekoaseilla
Reserviläispiirin osastolla.
Juhlapuheen piti Puolustusvoimain
komentaja, kenraali Timo Kivinen. Vallitsevien olosuhteitten takia puhe esitettiin videomuodossa.
Puheessaan kenraali Kivinen toi esiin
ajankohtaisen aiheen:
- Vallitsevassa maailmantilanteessa
turvallisuuden merkitys nousee varmasti meidän itse kunkin mieleen seuratessamme tapahtumien kulkua Ukrainassa.
Maanpuolustus ja ennen kaikkea tahto
puolustaa omaamme, läheisiämme, kotiamme ja elämäntapaamme on tärkeä
osa yhteistä turvallisuuttamme.
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- Nyt järjestyksessään kolmas maanpuolustustapahtuma täällä Lempäälän Ideaparkissa tuo maanpuolustuksen
kirjaimellisesti kansalaisten pariin. Tapahtuma ja tämä juhla on myös osoitus
meidän suomalaisten halusta elää turvallisessa yhteiskunnassa.
- Muuttuneessa turvallisuusympäristössä vahva kansallinen puolustuskyky
on entistäkin tärkeämpi. Ennaltaehkäisykyky muodostetaan riittävällä sotilaallisella suorituskyvyllä, maanpuolustustahdolla ja yhteiskunnan kyvystä kaikin
voimavaroin tukea puolustuksen toteutusta. Yhteiskunnan kriisinsietokyky

on olennainen osa ennaltaehkäisykykyä. Toimiva asevelvollisuusjärjestelmä
on Suomen maanpuolustuksen perusta.
Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys
ei muuta tätä fundamenttia. Maanpuolustus ei ole pelkästään Puolustusvoimien asia. Meidän kaikkien panosta tarvitaan turvallisen Suomen ylläpitämiseksi.
Vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä ja
reserviläisjärjestöillä on merkittävä rooli
maanpuolustuskyvyn ja tahdon ylläpitämisessä. Pirkanmaan Reserviläispiiri tekeekin merkittävää työtä vapaaehtoisen
maanpuolustuksen hyväksi.
- Puolustuskyky perustuu reserviläis-

Pikkulotta Sisko Mäenpäätä haastatteli Tiina Hakio.

ten osaamiseen. Tästä syystä Puolustusvoimat kehittää sekä reserviläisten
koulutusta että paikallispuolustusta. Paikallisjoukkojen merkitys kasvaa myös
valmiuden näkökulmasta. Reserviläisille tulee uusia osaamis- ja valmiusvaatimuksia. Kehittyvä paikallispuolustus
laajentaa myös reserviläisten mahdollisuuksia osallistua sotilaallisen maanpuolustuksen eri tehtäviin.
Juhlan ohjelmassa oli myös Pikkulotta
Sisko Mäenpään haastattelu, jossa hän
elävästi muisteli sota-aikaisista tapahtumia.
Eduskunnan terveiset toi ja samalla
myös Lempäälän kunnan edustajana tervehdyspuheen piti kansanedustaja Veijo
Niemi. Puolustusvaliokunnan jäsenenä
hän toi esiin tyytyväisyytensä Puolustusvoimien uusien kalustohankintojen etenemiseen ja kannatti Suomen liittymistä
NATO:n jäseneksi nopeutetulla aikataululla.
Juhlan päätössanat lausui tapahtuman
järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja
Terhi Hakola.
Puheessaan hän toi esiin, että tapahtuman päätarkoitus on ollut alusta lähtien
kohottaa maanpuolustustahtoa ja tuoda
tutuksi niin Puolustusvoimien kuin Reserviläisliitonkin toimintaa. Tapahtuma
on vuosien varrella kasvanut ja ohjelma
vaihdellut monipuolisesti.
- Maanpuolustusvelvollisuus koskee
perustuslain mukaisesti kaikkia Suomen
kansalaisia. Tämä velvollisuus yhdessä
korkean maanpuolustustahdon kanssa
on meidän tärkein yhdistelmä puhuttaessa isänmaamme puolustamisesta.
Musiikista
maanpuolustusjuhlassa
vastasi Ilmavoimien Big Band johtajanaan musiikkimajuri Jaakko Nurila.
Ideaparkin Keskusaukiolla sekä ulkoalueella esiteltiin tapahtuman teemaan
liittyvää toimintaa. Paikalla oli muun
muassa Etulinja-myymälä, Hornet-simulaattori, Eko-asepiste ja haulikkosimulaattori.
Sunnuntain ohjelmassa oli muun muassa Korsu-orkesterin konsertti sekä
Combat Hapkidon itsepuolustusnäytös.
Tapahtuman juontajana toimi Tiina
Hakio.
Tavoitteena on järjestää seuraava Koko
kansan maanpuolustustapahtuma huhtikuun lopulla 2023.
Raimo Ojala

Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno
Lahtinen Tiina Hakion haastateltavana.

Perinnejaoksen näytösten jälkeen yleisö pääsi lähemmin tutustumaan tykkiin ja miehistöön sekä rapsuttelemaan kauniita hevosia. Kuva: Sirkka Ojala.

Viestintää radiolla sotilasradioamatöörien esittelyteltasta.

SRA-toiminnan esittelyä ja eko-ase ammuntaa.

Eko-ase ammuntaa MPK toimintarastilla.

Pirkan Viesti 3 2022

Satakunnan lennoston hävittäjäsimulaattori.

Munkkikahveja jonotettiin sotilaskotiautosta.

Sunnuntaina esiintyi Korsuorkesteri.
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Juhlaan osallistui noin 40 henkeä
joukossa yhdistyksen pitkäaikaisia
jäseniä sekä yhteistyökumppaneita.
Kuva: Raimo Ojala.

Mäntän Klubilla juhlittiin
Mäntän Seudun Reserviläisten seitsemänkymppisiä
Mäntän Seudun Reserviläiset ry vietti
70-vuotisjuhlaansa aurinkoisena kevätpäivänä 21. toukokuuta. Juhlapaikkana
toimi Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan
merkkihenkilöiden kohtauspaikka Mäntän Klubi, joka on vihitty käyttöön uljaana, klassistisena rakennuksena juhannuksena 1920.
Yhdistyksen Puheenjohtaja Juha
Happonen kertoi juhlan tervetulosanoissaan lyhyesti yhdistyksen historiasta ja nykypäivän toiminnasta. Yhdistys
on perustettu vuonna 1952. Happosen
mukaan yhdistyksen toiminta on ollut
runsasta ja monipuolista alusta alkaen.
On ollut jotoksia, retkiä, kilpailuja, ammuntaa ja ennen kaikkea yhdessäoloa
ja toimintaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Happonen toi myös
esiin, että 1990-luvun lopulla perustet-

tiin Mäntän-Vilppulan paikallisosasto ja siihen sotilaskoulutustyöryhmä.
Yhdistys toimi Mäntän Seudun Reservinaliupseerit ry -nimellä ja säännöillä vuoteen 2001, jolloin tehtiin sääntömuutos ja sen myötä myös yhdistyksen
nimi muuttui. Samassa yhteydessä lakkautettiin yhdistyksen naisosasto. Yhdistyksellä on avoimet säännöt ja siihen
voivat liittyä kaikki 18-vuotta täyttäneet
Suomen kansalaiset. Happosen mukaan
muun muassa ammunnassa jäsenistö on
edustanut maan huipputasoa ja edustaa
sitä edelleenkin. Happonen totesi, että
on luontevaa, kun koko perhe voi harrastaa yhdessä, joten puolisot ja lapset
ovat mukana retkillä ja kilpailuissa sekä
muissakin aktiviteeteissä.
Happonen korosti puheessaan, että
yhdistyksen yhtenä tärkeänä tehtävänä

on muun muassa kunniavartion järjestäminen Mäntän ja Vilppulan sankarihaudoille kaatuneitten muistopäivänä,
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
sekä jouluaattona ja joulupäivänä yhdessä Mäntän Seudun Reserviupseerikerhon kanssa.
Maittavan Klubin juhlalounaan jälkeen kuultiin eversti Juha Helteen juhlapuhe. Pääesikunnassa palveleva eversti
Helle käsitteli puheessaan sotaa ja siinä
olevia ilmiöitä. Puheensa lopuksi hän
kuitenkin palasi Keurusselän rantaan.
Helle peilasi sodankäynnin yleisiä taktisia periaatteita siihen, mitä olemme
joutuneet näkemään Venäjän toimissa Ukrainaa vastaan. Hänen mukaansa
keskeistä on tunnistaa mahdolliset sodankäynnin muutokset tai käänteisesti
muuttumattomuus. Hän aloitti histori-

asta ja toi esiin, että Venäjän hyökkäys
Ukrainaan ja siellä nyt käytävä sota on
monessa mielessä poikkeuksellinen sillä
Euroopassa ei ole ollut Helteen mukaan
asevoimat vastaan asevoimat sotaa sitten vuoden 1945 jälkeen. Helle kuitenkin muistutti, että taisteluja on käyty
vuoden 1945 jälkeenkin muun muassa Prahassa, Budapestissa ja Balkanilla,
mutta niissä asetelma on ollut lähinnä
kansanjoukot tai sissiarmeija vastaan
armeijan joukot.
Helle totesi, että mitä ilmeisemmin
Venäjän strategisen tason tiedustelu
epäonnistui ainakin kahdessa asiassa.
Se tulkitsi Ukrainan ja sen asevoimien
taistelutahdon ja taistelukyvyn täysin
väärin. Lisäksi se arvioi myös Lännen
yhtenäisyyden täysin väärin. Helteen
mukaan Venäjä onkin kohdannut mel-

TILAISUUDESSA PALKITTIIN
SEURAAVAT HENKILÖT
Reserviläisliiton PAM
Jussi Katajamäki
Marko Satokangas
Toni Tähtinen

Maanpuolustusmitali kultaisella soljella
Jani Ninni Julku

Pirkanmaan Reserviläispiirin HAM
Toivo Vehmaanperä
Mika Tahkio

Pirkanmaan Reserviläispiirin PAM
Timo Dahl
Pete Suvensalo
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Juhlassa kuultiin myös Jukka Liinamaan esitelmä Hallin varuskunnan historiasta. Kuva: Raimo Ojala.

Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Markku Alkula
muisteli mennyttä toimintaa. Kuva: Raimo Ojala.

lakoivien siviilien sijaan taistelevan Ukrainan kansan.
Helle toi esiin, että voitot sisältävät
yleensä jonkin tasoisen yllätyksen. Nyt
Venäjä ei ole kyennyt juuri minkäänlaiseen yllätykseen eikä näin ole menestynyt sodassa. Ukraina sen sijaan on yllättänyt puolustuskyvyllään ja Helteen
mukaan sen toiminta onkin osoitus
erittäin onnistuneesta operaatioturvallisuudesta eli salaamisesta.
Eversti Helle totesi, että sotajoukon
johtosuhteiden pitäisi olla yksiselitteiset. Jos näin ei ole niin ei myöskään
voimaa kyetä keskittämään. Helle mainitsi, että Venäjän asevoimilla on ollut
operaatiossa mukana joukkoja neljästä
sotilaspiiristä eivätkä johtosuhteet näytä olevan vieläkään selvät.
Pitkät huoltoyhteydet ovat muodostuneet monen armeijan kompastuskiveksi, eikä mekanisoitu maakomponentti Helteen mukaan ainakaan
vähennä huollon tarvetta. Venäjän joukoilla on siis ollut varmuudella haasteita polttoaineen ja varaosien osalta ja
ruoka on saatu varastamalla, totesi Helle.
Helle myös pohdiskeli, että vaikuttaisi siltä, ettei Venäjällä ole ollut juurikaan reservejä käytössä, ainakaan sodan alkuvaiheessa. Joukkoja oli hänen
mukaansa irti taistelusta, mutta niitä ei
ollut suunniteltu käytettäväksi hyökkäyksen menestyksen saavuttamiseksi.
Ukrainalaiset taas ovat kyenneet lyömään syntyneitä murtoja, ja se ei onnistu ilman reservien käyttöä totesi Helle.

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Happonen ja varapuheenjohtaja Jussi Katajamäki Mäntän Klubin juhlasalissa valmiina ottamaan kutsuvieraat vastaan.
Kuva: Sirkka Ojala.

Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Eduskunnan tervehdyksen
juhlaan toi kansanedustaja Arto Pirttilahti. Kuva: Raimo Ojala.

”Tiedustelun merkitys ja arvo
korostuu sodan kaikilla tasoilla”
Eversti Helle kertoi olevansa taustaltaan
pioneeri, ja siten luonnollisesti hän on
seurannut pioneeritoimintaa Ukrainan
sodassa. Hän kertoi palvelleensa Keuruulla useampaan otteeseen ja toi esiin,
että joukko ja hyvä henki säilyivät,
vaikka nimi muuttui useampaan otteeseen. Helle mainitsi ensin palvelleensa
Keski-Suomen Pioneeripataljoonassa,
sitten Keski-Suomen Rykmentissä ja
viimeksi vuosina 2013–2014 Pioneerirykmentissä. ”Valot sammutimme vuoden 2014 viimeisenä päivänä, jolloin
päättyi joukko-osaston kunniakas taival itsenäisen Suomen puolustuskyvyn
rakentajana!”
Puheensa lopuksi eversti toi esiin, että
koskaan ei voi tietää milloin sotavoimaa
tarvitaan, mutta jo pelkkä sen olemassaolo on turvannut Suomen itsenäisyyden
ja kehityksen menneinä vuosikymmeninä. ”Historia on osoittanut, että meidän
on joka hetki syytä pitää omasta puolustuksesta huolta, yksin tai osana suurempaa liittoa. Te täällä Mäntässä olette
osaltanne näin tehneet.” Lopuksi Helle
toivotti sitkeyttä ja menestystä tulevaan,
ja muistutti, että Suomen puolustus on
jatkossakin reservin asia.
Juhlassa kuultiin myös eversti Jukka
Liinamaan esitelmä Hallin varuskunnan historiasta. Yhdistyksen mennyttä
toimintaa muisteli yhdistyksen puheenjohtajana 90-luvulla toiminut Markku Alkula. Juhlaan toivat tervehdyksen
Panssariprikaati ja Pirkanmaan aluetoimisto edustajanaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Tommi Marttinen. Mänttä-Vilppulan kaupungin ja
Eduskunnan tervehdyksen kävi tuomassa Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti. Juhlan musiikista vastasi Ilmavoimien Big Band.

Pirkanmaan Reserviläispiiriä juhlassa
edusti piirin varapuheenjohtaja Jussi Viljanen Orivedeltä. Kuva: Sirkka Ojala.
Juhlassa palkittiin yhdistyksen ahkeria puurtajia. Huomioimisia olivat jakamassa eversti Juha Helle ja yhdistyksen
puheenjohtaja Juha Happonen.
Kuva: Sirkka Ojala.
Mars marssimaan. MSRES 70-vuotismarssin kangasmerkit jaettiin kaikille juhlaan osallistuneille puheenjohtajan
kehotuksella: ”marssikaa edes vähän”.
Vasemmalta eversti Juha Helle, puheenjohtaja Juha Happonen ja everstiluutnantti
Tommi Marttinen. Kuva: Sirkka Ojala.
Juhlassa esiintyi Ilmavoimien Big Band
esittäen muun muassa kappaleet Oi kallis Suomenmaa, Vilppulan urhojen laulun
sekä juhlan päätteeksi Jääkärimarssin.
Kuva:Sirkka Ojala.

Sirkka Ojala
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Lottalaulajaisissa pääsee laulamaan tuttuja yhteislauluja
Pälkäneellä järjestettiin Lottalaulajaiset
26. heinäkuuta osana kunnan kotiseutuviikon tapahtumia. Pälkäneen Maanpuolustusnaiset Ry:n organisoima yhteislaulutilaisuus on muodostunut jo
paikalliseksi perinteeksi. Yhdistyksen
puheenjohtaja Virva Läärä kertoo, että
ensimmäisen kerran Lottalaulajaiset kajahtivat ilmoille vuonna 2004.

Kannen valokuva:
Panssarintorjuntaa siellä jossain Kevätyön Koukkauksella. Kuvassa toiseksi sijoittunut partio Se oli vaikee (Jarna Kortemaa, Nikolas Jokisalo).
Kuva: Sirkka Ojala
Painos 7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry

Ensimmäiset Lottalaulajaiset
luonnossa, Lottakiven vierellä
Puheenjohtaja Virva Läärä kuvailee Lottalaulajaisten alkutaivalta näin:
- Onkkaalan Syrjänharjulla paljastettiin Lottakivi kesällä 2003. Kivi on sillä paikalla, jossa sijaitsi kaunis, puinen
näkötorni. Ilmavalvontalotat työskentelivät tornissa sotien aikana. Alakerrassa
oli lottakanttiini. Kun kivi paljastettiin,
niin virisi ajatus siitä, että kiven luona
voisi pitää esim. yhteislaulutilaisuuden.
Siitä se lähti, ja kiven ympäristössä pidettiinkin muutamat laulajaiset.

Yhteislaulutilaisuuden käytännön järjestelyt maastossa osoittautuivat kuitenkin haastaviksi. – Tästä syystä laulajaiset
siirrettiin Nuijalle, entiseen suojeluskuntataloon, Virva Läärä selventää.
Yhteislaulua
Korsuköörin johdolla
Tapahtumassa mukana on Reserviläisten Korsukööri. Heitä säestää haitarilla
Matti Huomo. Virva Läärä kertookin,
että Kööri yleensä aloittaa tilaisuuden
valitsemallaan laululla, ja sama toistuu
tauon jälkeen – nämä ovatkin ainoat
laulut, jotka yleisö vain kuuntelee.
- Yhteislaulut suunnittelee Kirsti Uotila, ja suunnittelu alkaa jo huhtikuussa. Kirsti miettii teeman ja teemaan
sopivat laulut. Kirsti myös johdattelee
laulajat laulusta toiseen mukavilla, pienillä kertomuksilla, Läärä kuvailee tilaisuuden valmistelua. Hän kertoo myös,
että useimmilla järjestäjistä on yllään
lottapuku. Kahvitaukokin kuuluu asi-

aan: -Laulajaisten puolivälissä juomme
kahvit, vieraat voivat antaa vapaaehtoisen kahvirahan.
Suosittu tilaisuus
kokoaa yhteen
Virva Läärän mukaan tänä vuonna oli
mukana hieman yli 100 henkeä, parhaimmillaan ennen koronaa mukana oli
lähemmäs 200 laulajaa.
- Tilaisuuden tarkoitus on koota yhteen
ihmisiä, jotka haluavat laulaa yhdessä
tuttuja lauluja ja tavata toisiaan, Läärä
kertoo.
Tunnelma on Virva Läärän mukaan
aina lämminhenkinen.
- Tilaisuudesta onkin tullut erittäin
suosittu, sana on kaiketi kiirinyt. Hän
muistuttaa vielä ensi kesän tapahtumasta: -Ensi kesänä laulamme jälleen Pälkäne-viikon tiistaina heinäkuun lopussa. Tervetuloa mukaan!
Saara Koivunen

Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Tapio Kotipelto, pj
Juha Happonen
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari
Jyrki Keto-Tokoi
Tiina Kokkola, varapj
Jarno Lahtinen
Jussi Mäkitalo
Sirkka Ojala, pt
Elina Paukkunen
Jari Puustinen, sihteeri
Mikko Ritakallio
Matti Salonen
Jere Tuononen
Sami Tyven
Ulkoasu Maisan paja
Paino Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
pirkanviesti@gmail.com
Verkkosivustolle tuleva aineisto
sirkka.ojala@gmail.com

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset järjesti jäsenilleen syysretken 11. syyskuuta Hämeenkyrössä sijaitsevaan Frantsilan Kehäkukkaan ja Korsukylään Jämijärvelle. Ryhmäkuva retkeläisistä otettiin Kamala luonto - polun alussa. Luonnossa samoilun jälkeen päästiin
saunottelemaan ja paljuun virkistäytymään. Retken päätti maukas soppalounas. Kuva: Marika Päällysaho.

Osoitteenmuutokset ja ilmoitusasiat
Järjestösihteeri Sirkka Ojala
050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
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7.2.2022
12.4.2022
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26.11.2022

Ilmestyy
7.3.2022 (viikko 10)
16.5.2022 (viikko 20)
7.10.2022 (viikko 40)
19.12.2022 (viikko 51)

Syksyn kutsuntatilaisuudet alkoivat
Pirkanmaan aluetoimisto järjestää kutsuntoja syksyn 2022 aikana 23 paikkakunnalla. Mänttä-Vilppulassa Mäntän klubille kokoontui
23. elokuuta noin 50 nuorta. Heidät määrättiin aloittamaan varusmiespalvelus kolmen tulevan vuoden 2023–2025 aikana. Suurin osa
paikkakunnan kutsunnanalaisista nuorista tulee aloittamaan palveluksensa Porin Prikaatissa, Panssariprikaatissa tai Satakunnan lennostossa. Lue lisää Mänttä-Vilppulan kutsuntapäivästä pirkanviesti.fi-sivustolta. Kuva: Juha Happonen.

Ryhmäkuvassa Heramalla ansiomitalilla palkitut ja palkitsemisten luovuttajat. Eturivissä vasemmalta piirin pj. kapteeni Mikko Ritakallio, Jussi Muranen, kapteeni Väinö Huttunen, luutnantti Rami Kuhanen, everstiluutnantti Teppo Bergius, luutnantti Erkki Asmala, luutnantti Sami Sandelin, piirin sihteeri, yliluutnantti Hannu Ylistalo, kapteeni Vesa Valkama, sotilasmestari Jussi Mäkitalo, majuri Mikko Hörkkö, kapteeni Panu Maijala, everstiluutnantti Panu Bergius ja palkitsemisvaliokunnan pj. majuri Jari Lindell. Takarivissä vasemmalta yliluutnantti Jari Andersson, kapteeni Tami Koivuniemi ja luutnantti Pelle Veijola.

Kuikan huudellessa Heramaanjärvellä ja Siniristilipun liehuessa –
Reserviupseeripiiri palkitsi jäseniään
Sade pysytteli poissa ja aurinkokin kurkisteli pilvien lomasta, kun Pirkanmaan
Reserviupseeripiiri järjesti perinteisen
”4.6. päivän” palkitsemistilaisuuden ja
veljesillan Heraman -asevelimajalla kauniina kevätsunnuntaina 29. toukokuuta.
Tilaisuutta isännöi vieraanvarainen Kangasalan Reserviupseerikerho jäsenineen.
Siniristilipun hulmutessa majan lippusalossa ja lintujen kevätkonserttia kuunnellen kutsuvieraat kokoontuivat tuttuun
tapaan majan pihamaalle, ja piirin puheenjohtaja, kapteeni Mikko Ritakallio
ja piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, majuri Jari Lindell luovuttivat
Suomen Reserviupseeriliiton ja Pirkanmaan Reserviupseeripiirin huomioimiset
aktiivisille piirin ja yhdistysten toimijoille
sekä hyville yhteistyökumppaneille.
Reserviupseeriliiton korkein huomioiminen, kultainen ansiomitali soljen kera
voitiin tällä kertaa kiinnittää kahden piirin aktiivitoimijan rintapieleen. Mitalin
saivat everstiluutnantti Panu Bergius ja
kapteeni Panu Maijala. Liiton kultainen
ansiomitali luovutettiin luutnantti Erkki
Asmalalle, piirin edelliselle puheenjohtaja, majuri Mikko Hörkölle, yliluut-

nantti Jussi Muraselle, piirien ampumavastaavalle, kapteeni Vesa Valkamalle ja
ahkeralle piirin sihteerille, yliluutnantti
Hannu Ylistalolle. Reserviupseeriliiton
hopeinen ansiomitali luovutettiin everstiluutnantti Teppo Bergiukselle. Liiton
pronssisen ansiomitalin sai luutnantti
Rami Kuhanen. Mitali on myönnetty
myös luutnantti Antti Sillmanille.
Reserviupseeripiirin kultaisen ansiomitalin saivat yliluutnantti Jari Andersson, kapteeni Seppo Jarva, sotilasmestari
Jussi Mäkitalo ja kapteeni Tami Koivuniemi. Piirin pronssinen ansiomitali
luovutettiin luutnantti Pelle Veijolalle.
Tilaisuudessa luovutettiin myös Jalkaväen tarkastajan myöntämä Jalkaväen ansioristi kapteeni Väinö Huttuselle.
Piirin hopeinen ansiomitali on myönnetty 4.6. päivänmäärällä kapteeni Jarmo
Leppäselle, luutnantti Sami Sandelinille, luutnantti Lauri Saariselle ja alikersantti Mika Salovaaralle. Piirin pronssinen ansiomitali on myönnetty myös
vänrikki Aleksi Vuorenmaalle, korpraali
Jari Haapaniemelle ja korpraali Heikki
Lahtiselle. (Eivät olleet Heraman tilaisuudessa paikalla).

Reserviupseeripiirin puheenjohtaja kapteeni Mikko Ritakallio toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi Heraman-asevelimajalle. Tilaisuutta isännöi tuttuun tapaan Kangasalan Reserviupseerikerho. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä.
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Yhteisen Marskin maljan jälkeen ilta
jatkui ”upseerin iltapalalla”, kipakoilla
löylyillä majan saunassa ja maanpuolustushenkisten ystävien kanssa keskustellen. Hetkeksi saattoi myös istahtaa ma-

jan laiturille ja ihailla Heramaanjärven
alkukesän kauneutta ja järvellä pesävahtina päivystävää kuikkaa.
Sirkka Ojala

Piirin edellistä puheenjohtajaa, majuri Mikko Hörkköä muistettiin myös Reserviupseeripiirin kauniilla ja arvokkaalla lipulla. Vesilahden Reserviupseerikerhon puheenjohtaja,
everstiluutnantti Panu Bergiukselle luovutettiin Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali
soljen kera.

Majuri Jari Lindell ja kapteeni Mikko Ritakallio luovuttivat Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjohtajalle, kapteeni Panu Maijalalle Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin soljen kera.
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Kesäyön marssilla oli hyvä tunnelma
Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala.
Kesäyön marssi järjestettiin Tampereella
16. heinäkuuta jo viime vuonna tutuksi tulleilla kävelyteillä Pyynikki – Pispala – Hyhky alueella. Sää marssipäivänä
oli mitä parhain ja MPK Hämeen soittokunta tahditti marssiaskelia maalissa
ja taukopaikalla. Ennen marssimatkaa
nautittiin Sotilaskotiauto Onnin makeista tarjoomuksista. Matkan huoltopisteillä askel aina vertyi ja maastokengän aiheuttamiin hiertymiinkin sai
nopeaa ensiapua. Maalissa marssijoita
odotti lämmin soppalounas ja komea
kankainen marssimerkki diplomeineen.
Marssin suojelijana toimi Tampereen
kaupungin apulaispormestari Aleksi
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Jäntti, joka itsekin suoritti vetrein askelin 12 kilometrin marssimatkan. Marssin johtajana oli Heikki Koivikko.
Huoltojoukoissa ahkeroivat MPK:n piiripäällikkö Matti Eskolan ohjeita noudattaen kymmenet MPK:n Tampereen
koulutuspaikan aktiivitoimijat. Tapahtuma oli hyvin onnistunut ja saa toivottavasti jatkoa jälleen vuonna 2023.
Sirkka Ojala

kokouskutsut
Kokouskutsu

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 16.10.2022
klo 17.00 alkaen.
Kokouspaikkana Vapaa-aikatalo
(kirjaston naapurissa), osoite:
Kirkkotie 1, Korkeakoski
Kokouksen alussa uusille jäsenille
tietoisku yhdistyksen toiminnasta!
Kakkukahvit
Tervetuloa!

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY
SYYSKOKOUS
25.10.2022 klo 18.00
Technopolis Asemakeskus
Peltokatu 26, 33100 Tampere
Lisäksi TEAMS-yhteys
Esitelmä
Palkitsemiset

YLÖJÄRVEN
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET SYYSKOKOUKSET
24.10.2022 klo 18
Ylöjärven seurakuntakeskuksessa, Kirkkotanhua 1
Kahvitus 17.30 alkaen

Käsitellään sääntöjen 11 §:n
mukaiset syyskokousasiat

Kokousesitelmä Jarkko Väänänen
“Yhteistyö Karjalan Vallin kanssa jatkuu – terveiset
lokakuiselta sotavainajien noutomatkalta Viipurista”

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Lämpimästi tervetuloa!

TERVETULOA
Hallitus

Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry
Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä,
TEAMS-linkki toimitetaan sähköpostitse kaikille jäsenillee.

TAMPEREEN SEUDUN
RESERVILÄISNAISET RY:n

Kokouskutsu

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 11.10.2022 klo 18.00
Reservijärjestöjen toimiston kokoushuoneessa,
Väinölänkatu 2, Tampere.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Lisäksi päätetään yhdistyksen
sääntömuutoksesta.
Tervetuloa!
Hallitus

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n
ja IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:n
Kokouskutsu

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään maanantaina 24.10.2022 klo 19.00
Hatanpään koulu – Koivistontien koulutalolla,
osoitteessa Koivistontie 31, Tampere.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
SYYSVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:lla
torstaina 27.10.2022 klo 18.00
Kahvitarjoilu!

HUOM! Esitelmä alkaa klo 18.30

Kokouksissa käsitellään sääntöjen
syysvuosikokouksille määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Tervetuloa!
Hallitukset

Mukaansatempaava Mannerheimesitelmä Suomalaisella Klubilla
Kymmenet kuulijat olivat saapuneet 25. elokuuta Tampereen Suomalaiselle klubille Tampereen reserviupseerien ja Tampereen reserviläisten järjestämään tilaisuuteen kuulemaan kenraalimajuri (evp.) Kalervo Sipin asiantuntevaa esitelmää
Mannerheimista. Jo lähes puhki kaluttujen sotavuosien ja Päämajan tapahtumien
sijasta kenraali Sipi valotti Mannerheimin yksityiselämää, hevosenkäsittelytaitoja
ratsuväen upseerina ja tutkimus-/tiedustelumatkaa Kaukoitään otsikolla ”Mannerheim – naistenmies, hevosmies ja vakooja”.
Sipin esitelmää leimasivat niin syvä perehtyneisyys aiheeseen kuin toisaalta esityksen kokonaisuuden hallintakin ja tarina juoheva kulku, joka suorastaan ilmaisi
kuulijat mukaansa. Runsaat yksityiskohdat – joista monet olivat uusia ja yllättäviä ainakin itselleni – ja hienostunut huumori elävöittivät kertomusta, mutteivat
rikkoneet esityksen rytmiä. Kaiken kaikkiaan asiantunteva ja taidokkaasti koossa
pidetty, mukaansa tempaava esitelmä, joka herätti halun syventyä aiheeseen itsekin
– jälleen kerran. Illan kruunasi Suomalaisen Klubin ravintolan valmistama maukas
illallinen.
Tapio Kotipelto

Vasemmalta: Jyrki Keto-Tokoi ja Anu Heikkilä Tampereen reserviupseereista, kenraalimajuri Sipi, Kari Ylinen Tampereen reserviläisistä. Taustalla Marski näyttää tyytyväiseltä,
jopa ylpeältä kerrotusta. Kuva: Rimma Ahonen.

Pirkan Viesti 3 2022

11

Mukava oli koukkaajan taivaltaa keväisillä metsäpoluilla. Kuva: Raimo Ojala.

Panssarintorjuntarastilla piti osua tarkasti. Kuva: Sirkka Ojala.

Kevätyön koukkaus
Hämeenkyrön keväisissä maisemissa
Pidemmän tauon jälkeen perinteinen Kevätyön koukkaus saatiin jälleen järjestettyä, kun Hämeenkyrön
maanpuolustusväki päätti ryhtyä toimeen. Korpelan
Metsästysmajalle saapuikin iloinen osallistujajoukko perjantaina illansuussa 6. toukokuuta. Tällä kertaa
osallistujina oli enemmän naisia, kun miehiä sillä myös
paikalliset Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaisten jäsenet olivat innokkaasti lähteneet mukaan tapahtumaan.
Jotoksen johtajana toimi Hämeenkyrön Seudun Reserviupseerien puheenjohtaja Jukka Osara, joka lähetti
kaikkiaan seitsemän partiota metsäpoluille rasteja ratkomaan. Tuloksia kirjasi ylös jotoksen sihteeri Kristian Osara. Molempina päivinä suoritettiin kuusi rastia.
Marssireitin pituus oli perjantaina nelisen kilometriä ja
lauantaiksi jäi matkaa vielä kolme kilometriä. Keväisessä metsämaastossa, olikin mukava tarpoa, kun samalla
sai nauttia lintujen konsertista ja haistella metsän tuoksuja. Sääkin suosi koukkaajia sillä se muuttui sateiseksi
vasta lauantaina palkintojen jaon jälkeen.
perjantaina illan ja alkuyön tunteina suoritettiin
seuraavat rastit: ammunta, panssarintorjunta, kartat
ja koordinaatit, palokunta, patruunan tunnistus, tila-

vuuksien ja painojen tunnistus. Tämän jälkeen laitettiin yöpymispaikat kuntoon ja rauhoituttiin kirkkoherra evp. Sakari Virtasen pitämän iltahartauden ajaksi.
Kevätyön koukkauksen perinteen mukaan illan myöhempinä tunteina ensikertalainen sai etsiä jotoslaisille
metsästä piilopullon.
Lauantaina lähdettiin matkaan ani varhain, kun leiri
oli saatu purettua ja vatsan vaativa murina taltutettua.
Lauantaina oli vielä ratkottava rastit: liikunta, ”yllätys”,
tunnistus ja suuntima sekä etäisyys, nestemäisten aineiden tunnistus, räjähdetunnistus sekä ekoase.
Jotoksen voittajapartio 007 (Harri Järvinen, Anssi
Honkalahti) keräsi 92 pistettä tehden peräti kymmenpisteen kaulan toiseksi tulleeseen partioon Se oli vaikee
(Jarna Kortemaa, Nikolas Jokisalo), joka sai kokoon 82
pistettä. Kolmanneksi kiri partio Nimetön (Petri Borg,
Pasi Koivunen, Petri Hautakangas) saaden kokoon 80
pistettä. Palkintoina oli Hämeenkyrön yrittäjien lahjoittamia paikallisia tuotteita sekä hyvää mieltä onnistuneista suorituksista ja mukavasta kokemuksesta. Ensi
keväänä tavataan taas koukkauksen merkeissä.

Jukka Osara lähetti partiot matkaan. Taustalla koukkauksen sihteeri Kristian Osara.
Kuva: Raimo Ojala.
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Sirkka Ojala

Reitti tutkittiin tarkoin ennen Jukka Osaran lähtökäskyä.
Kuva: Raimo Ojala.

Partiot kuuntelivat jotoksen johtajan ohjeet tarkoin. Kuva: Raimo Ojala.

Miesten kilpasarjan voittaja Janne Niemi.
Loppusuora aukeaa.

Kimmoisan kankaan syksyinen irrottelu
XLVIII Hämeen Hölkkä järjestettiin
Lamminpään ulkoilumajan maastossa
3.syyskuuta. Reitti kulki Teivaalanharjun kuntopoluilla metsäisissä maisemissa,
kuten aiempinakin vuosina. Pirkanmaan
Reservipiirien järjestämässä liikuntatapahtumassa oli sarjoja kaiken kuntoisille.
Naisten ja miesten kilpasarjojen matkana oli 18 km, kuntosarjat ja kävelysarjat

olivat 9 km. Suosituin sarja oli miesten
9 km kuntosarja. Kaikkiaan osallistujia
matkaan lähti 73. Kilpasarjojen lasiset
palkintomaljat oli koristeltu sini/keltaisin
värein. Maalissa kaikki osallistujat saivat
Hämeen Hölkkä erikoismitalin.
Kilpailun johtaja Sami Rantanen Ylöjärven Reservinaliupseereista oli kilpailun
yleisjärjestelyihin sekä rataan erittäin tyy-

Kilpailun johtaja Sami Rantanen piti aloituspuhuttelun.

tyväinen. Palaute oli Hölkkään osallistujilta sekä talkoolaisilta pelkästään positiivisia ja kyselyitä myös ensi vuoden kisasta
on jo tullut. Osallistujia olisi kyllä saanut
olla enemmän, sillä Rantanen itse odotti
lähtöviivalle koronavuosien jälkeen noin
100 kuntoilijaa. Toivottavasti ensi vuonna päästäisiin tähän lukuun, Rantanen
toteaa. Vuonna 2024 juhlitaan Hämeen

Hölkän pyöreitä vuosia, sillä silloin tapahtuma täyttää 50 vuotta. Olemme
jo hiukan suunnitelleet erityisiä juttuja
juhlavuoden tapahtumaan, kertoo Rantanen. ”Koitamme koko ajan kehittää
Hölkkätapahtumaa ja antaa osallistujille
hyvän liikuntakokemuksen, sillä liikunnan tärkeyttä ei voida koskaan korostaa
liikaa. Lopuksi vielä haluan sanoa kiitokset kaikille talkoolaisille sekä hölkkään
osallistuneille. Nähdään näissä merkeissä
taas 2.9.2023.”
Raimo Ojala

Maanpuolustusnaisten järjestämä huoltopiste maalialueella.

MPK:n
HF-projekti
Kevään ja kesän aikana MPK:n
HF-projekti on edennyt siihen
pisteeseen, että syyskuun alussa
saatiin Pirkanmaalle muutama
yksikkö kouluttajien kokeilukäyttöön. Kyllähän niillä kusoja
saatiin jo ensimmäisenä iltana.
MPK:n www-sivuja kannattaa seurata, eiköhän ensi vuonna 2023 jo ole HF-kursseja.
Ensimmäiset Pirkanmaalaiset kusoilut kevyellä MPK-HF-asemalla.

Pirkan Viesti 3 2022
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Tero Ahtee
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Liittopäivien osallistujat Vapriikin auditoriossa.

MNL ensimmäiset liittopäivät pidettiin Tampereella
Pirkanmaan piiri vastasi liittomme ensimmäisistä liittopäivistä Tampereella Vapriikissa 23.–24.4. Maanpuolustusnaisten Liiton liittopäivien kutsun
oli ottanut vastaan liki 90 naista ympäri
Suomea. Pirkanmaan piirin järjestelytoimikunta koosti yhdessä liiton puheenjohtajiston kanssa päivien ohjelmaa pyrkien nostamaan esiin seuraavia teemoja:
liittomme tämänhetkinen tilanne sekä
miten voimme itse varautua muuttuvaan
tilanteeseen? – Miksi olemme maanpuolustusnaisia? – Mikä erottaa meidät
muista naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevistä järjestöistä? - Miten
tsemppaamme itseämme ja muita jaksa-

maan tekemään tätä työtä? - Miten käsittelemme ulkopuolelta tulevaa painetta? Miten erotamme faktan ja fiction, liiton
ja jäsentasolla? - Resilienssi informaatiotulvassa.
Lauantaiaamupäivästä tenttasimme
puheenjohtajistoa paneelissa, iltapäivästä saimme kuulla Pekingin olympialaisten 2022 naisten jääkiekkomaajoukkueen maalivahdin Anni Keisalan
kertomana miten hän käsittelee omaa
jaksamistaan ääritilanteissa. Tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo käsitteli mielenkiintoisesti teemaa
”Ahdistutko uutisista”. Luutnantti Vilma Simola Nauvon meriasemalta kertoi

osallistujille omasta matkastaan puolustusvoimissa. Iltapäivän päätteeksi meille kertoi ilmavoimien varautumisesta
esikuntapäällikkö, insinöörieverstiluutnantti Harri Saarinen Satakunnan Lennostosta komentaja, eversti Kulkaksen
ollessa estyneenä.
Pirkanmaa piiri vietti samaisena viikonloppuna myös 60-vuotisjuhlaansa. Piirimme ja liittopäivien kunniaksi Tampereen kaupunki järjesti vastaanoton, jonne
oli kutsuttu liittopäiville osallistujat sekä
piirimme yhteistyökumppaneita. Sunnuntaina oli vuorossa juhlamessu Tampereen Tuomiokirkossa sekä kirkkokahvit
ja kirkon esittely. Liittopäivät päättyivät

MPK:n Hämeen soittokunnan isänmaalliseen juhlakonserttiin.
Tämän vuoden liittopäivät järjestettiin
ilman aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta tapahtumasta. Näiden päivien
palautteilla on tärkeä asema lähdettäessä
suunnittelemaan ensi vuoden liittopäiviä.
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri kiittää sydämellisesti kaikkia
liittopäiville osallistuneita ja toivomme
tuleville liittopäivillle runsasta osanottoa.
Elina Paukkunen
puheenjohtaja,
Maanpuolustusnaisten Liiton
Pirkanmaan Piirin ry

Viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo.

Liiton puheenjohtaja Mervi Liimatainen avaa liittopäivät.
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Luutnantti Vilma Simola kertomassa omasta
tiestään.

Pirkanmaan piirin puolesta puheenjohtaja Elina Paukkunen ja varapuheenjohtaja Piritta
Laurila vastaanottivat Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen kunniakilven. Huomioimisen luovuttivat MNL Pirkanmaan Piiriä 60-vuotisesta taipaleesta onnitellen MPY:n
puheenjohtaja Jouni Koskela ja varapuheenjohtaja Matti Eskola. Taustalla Tampereen
kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti. Kuva: Sirkka Ojala.

Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoi iltavastaanoton kutsuvieraille Tampereesta ja sen historiasta. Kuva: Sirkka Ojala.

Vänrikkipäivän johtaja Mikko Hörkkö pitää alkupuhuttelua nuorten reservivänrikkien ryhdikkäälle joukolle. Taustalla samaan aikaan järjestetyn Pajarin marssin osallistujat käskynjaolla
m05-kuosissaan. Kuva: Tapio Kotipelto.

Uudistunut vänrikkipäivä 2022
onnistui täpärästi Lempäälässä
Kuin varsat kevätlaitumelle laukkasivat
korona-aikojen raskaan pakkoretriitin
jälkeen kesäiselle Satakunnan Lennoston ampumaradalle Pirkanmaan vuoden
2022 vänrikkipäivän kouluttajat Tampereen Reserviupseereista. Ja toki koulutettavatkin, nuoret reservin vänrikit.
No ei nyt aivan, ja toki jo 2021 päästiin vänrikkipäivä järjestämään Suinulassa Kangasalan Reserviupseerikerhon
vetovastuulla. Mutta tiettyä normaaliin
päiväjärjestykseen, ellei peräti wanhoihin hyviin aikoihin, palaamisen tunnelmaa oli aistittavissa tämänkertaisen
järjestävän seuran, TamRUn, kouluttajissa, kun uusille nuorille reserviupseereille päästiin vihdoin taas järjestämään
toimintaa. Päivä järjestettiin 20.8.2022,
jälleen MPK:n kurssina.
Ilmoittautuneita oli täydet 40 – kivääriradan ampumapaikkojen rajoittama enimmäismäärä – ja vain yksi joutui
perumaan. Paikalle saapui siis 39 nuorta rouva ja herra vänrikkiä, ja TamRUn
puolesta henkilöstöä oli kurssin johtaja Mikko Hörkkö + seitsemän rastikouluttajaa. Ammunnan järjestelyistä ja valvonnasta vastasi reservipiirien
ampumatoimikunta, ammunnan johtajana toimi TamRUn Vesa Valkama.

Poiketen aiempien vuosien vänrikkipäivän konseptista, jossa vänrikkipäivä
järjestettiin pienimuotoisena päiväjotoksena eli partiotaitokilpailuna, sovellettiin nyt reserviläispäivissä hyväksi
havaittua formaattia, jossa päivä sisälsi
kilpailun sijaan rastikoulutusta. Sekä,
totta kai, rynnäkkökivääriammunnan!
Rastien aiheina olivat maalinpaikannuslaite, sotilasradiot, tähyspanokset
(kylki- ja viuhka-), ilmatorjuntakonekivääri, raskas kertasinko sekä reserviläistoiminta ja osallistumismahdollisuudet Pirkanmaalla. Lähes jokaiselle
vänrikille ainakin jotkin opetetuista
välineistä olivat entuudestaan tuttuja,
mutta jokaiselle löytyi kalustosta myös
ihka uusia tuttavuuksia.
Vänrikit olivat arvolleen sopivasti nohevia ja hanakoita oppimaan uutta maanpuolustuksesta, kouluttajilla
oli henki päällä päästäessä taas töihin
koronan jälkeen, ammuttajat hoitivat
tehtävänsä vankalla taidolla, ja sääkin
suosi. Kaiken kaikkiaan päivä onnistui
loistavasti tutussa ympäristössä – täpärästi Lempäälän puolella Pirkkalan ja
Lempäälän kuntarajaa.
Tapio Kotipelto

Anni Keisala Piritta Laurilan haastateltavana.

Pirkanmaan piirin juhlakonsertissa Tampereen Tuomiokirkossa esiintyi MPK Hämeen
soittokunta. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkan Viesti 3 2022
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AMPUMA- JA TUTUSTUMIS
KALUSTONA KÄYTETTIIN
S EURAAVIA ASEITA:
• Lahti L-35 pistooli
• Colt .45 pistooli
• Suomi KP/-31 konepistooli
• Suomi KP/-31 ”Korsu” kone
pistooli
• Tikkakoski M/44 ”Peltiheikki”
konepistooli
• Sten Mk III konepistooli
• Lahti-Saloranta M/26 pikakivääri
• DP-27 ”Emma” pikakivääri
• Maxim konekivääri

Antti Laalahti pyörittämässä Emman kiekkoa.

Asekonstruktööri Aimo Lahden aseiden
esittely- ja myyntitilaisuus Seppälän ampumaradalla Iittalassa
Reserviupseeripiirin nuorisotoimikunta
järjesti yhdessä Matrad Oy Lahti Aseet
kanssa Aimo Lahden aseiden esittelyja myyntitilaisuuden 21. toukokuuta
Iittalassa. Matrad Oy:n puolesta tapahtuman vetäjänä toimi Esko K. Lahti,
Aimo Lahden veljenpoika.
Aamulla Iittalassa kokoontui 14 Reserviupseeripiirin innokasta nuorta upseeria ja 12 kokeneempaa reserviläistä RU
ja RES piireistä. Päivän tarkoituksena
oli tutustua sota-aikaisiin pistooleihin ja
sarjatuliaseisiin, erityisesti Aimo Lahden
suunnittelemiin aseisiin. Sarjatuliaseita
on vaikea päästä nykyään kokeilemaan
ilman puolustusvoimien mukana oloa,
joten tämä tapahtuma oli hyvin mielenkiintoinen osallistujille. Jokainen pääsi
ampumaan röyhkeän määrän laukauksia

erilaisilla aseilla niin, että ammunta tuskin oli mielessä ihan hetkeen uudestaan.
Tapahtumassa historian havinat olivat vahvasti läsnä ja lisäksi Esko kertoi
mielenkiintoisia nippelitietoja testattavien aseiden historiasta. Ammuntojen jälkeen jokainen ruudilla kyllästetty osallistuja varmasti pääsi askeleen lähemmäksi
sitä, miltä on tuntunut olla suomalaisena konepistoolimiehenä toisen maailmansodan taisteluissa.
Mikäli nuorten upseerien tapahtuvat
kiinnostavat enemmän, niin käy tutustumassa niihin piirien nettisivujen kautta osoitteessa: www.pirkanviesti.fi ->
Piirit -> Reserviupseeripiiri -> RUP nuorisotoimikunta. Tervetuloa mukaan!man
kiekkoa.
Antti Laalahti

Taistelija on tutustumassa Maxim konekivääriin ennen kovaa vaihetta.
Kuva: Antti Laalahti.

Osallistujat nauttivat ruudinkatkuista lounasta. Kuva: Antti Laalahti.
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Emil Laitisen taidonnäyte. Vieressä tilanteen kehittymistä seuraa Jonathan Prokki.
Kuva: Antti Laalahti.

Tarkka taistelija ampumassa Emma pikakiväärillä, taustalla kököttää Lahti-Saloranta.
Kuva: Antti Laalahti.

Maxim konekiväärin läpi on jo syötetty ensimmäiset vyöt. Kuva: Antti Laalahti.

PMT:n
Neuvottelukunnan
kovatasoinen
ampumakilpailu
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry:n Neuvottelukunnan jäsenten ampumakilpailu järjestettiin Satakunnan lennoston
radalla 24. toukokuuta. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 23 ampujaa. Kilpailu suoritettiin makuuasennosta, RK 2-ammuntana,
10 laukauksen kilpasarjana.
Ennen kilpailua nautittiin aluetoimiston
tarjoamat Sotilaskodin makoisat munkkikahvit ja kuultiin Pirkanmaan aluetoimiston
päällikön, everstiluutnantti Tommi Marttisen Puolustusvoimien ajankohtaiskatsaus.
Ammunnan johtajana toimi MPK:n valmiuspäällikkö ja PMT ry:n puheenjohtaja
Sami Tyven. Aluetoimistosta vastuuhenkilönä oli yliluutnantti Simo Seppälä. Ennen
varsinaista 10 laukauksen kilpasarjaa säädettiin tähtäimet kodilleen Seppälän ja Tyvenin antaessa hyviä neuvoja.
Kilpailun taso oli korkea siitä kertovat
myös tauluihin ammutut runsaat napakympit.
Antti Mäntylä ampui kilpailun voittoon
neljällä napakympillä ja tasaisella 93 pisteen
sarjallaan. Toiseksi sijoittui Teppo Syrjä 3
napakympillä ja 92 pisteellä. Tiukassa kisassa kolmanneksi tuli Arto Teittinen kolmella napakympillä ja 89 pisteellä.

Kilpailun voittajakolmikko Teppo Syrjä, Antti Mäntylä ja Arto Teittinen.

Sirkka Ojala
Ampujat tauluilla ja yliluutnantti Simo Seppälä laskee tuloksia.

Piirihallitusten
jäsenet ottivat
mittaa toisistaan
Perinteinen Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin piirihallitusten välinen ampumakilpailu järjestettiin Satakunnan lennoston
radalla aurinkoisena kevätpäivänä 23. toukokuuta. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 24
ampujaa. Kilpailu toteutettiin RK 2-ammuntana 10 laukauksen kilpasarjana makuuasennosta.
Aluetoimiston puolesta vastuuhenkilönä
kilpailussa oli yliluutnantti Simo Seppälä ja ammunnan johtajana toimi MPK:n
Tampereen koulutuspaikan valmiuspäällikkö Sami Tyven.

Kilpailun jälkeen voittajakolmikolla oli
hymy herkässä. (Oikealta) Kilpailun ykkössijan vei Reserviläispiiristä Janne Reinola
hienolla 90 pisteen tuloksellaan. Antti Laalahti
Reserviupseeripiiristä jäi vain pienellä erolla
kakkoseksi saaden myös kokoon 90 pistettä. Kolmanneksi laukoi 89 pisteellä Reserviupseeripiiristä Vesa Valkama. Kuva: Sirkka
Ojala.
Ammunnan johtajana toiminut Sami Tyven
ohjeistaa ampujia ennen kilpailua. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkan Viesti 3 2022
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Uutisia Pälkäneeltä

Tampereen Reserviupseerit ry

Vesa Mellavuo

T O I M I N TA S U U N N I T E L M A
LOKAKUU–JOULUKUU 2022
LOKAKUU
Ajantasaiset tiedot ampumavuoroista löytyvät yhdistyksen sivuilta
www.rul.fi/tampere/ammunta
Lokakuun alussa pidettiin ammunnasta kiinnostuneiden kokoontuminen. Jos et
päässyt osallistumaan, mutta haluaisit olla mukana toiminnassa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse!
7.–8.10.2022 Kokonaisturvallisuusmessut, Tampereen messu- ja urheilukeskus.
8.10.2022 Pirkanmaan reserviupseeripäivä, Tampereen messu- ja urheilukeskus. Lisätietoja www.pirkanviesti.fi/tapahtumat
13.10.2022 MAANPUOLUSTUSJUHLA YH:STA 83 VUOTTA, klo 18.00
Kalevan lukion juhlasali, Salhojankatu 33, Tampere.
Lisätietoja www.pirkanviesti.fi/tapahtumat
25.10.2022 TamRU:n Syyskokous, tiistaina 25.10. klo 18.00 Technopolis
Asemakeskuksessa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki TamRUn jäsenet tervetuloa!
MARRASKUU
3.11.2022 Pirkanmaan reservipiirien syyskokoukset ja Maanpuolustusjuhla, klo 18.30 Messukylän koululla, Kyläojankatu 6, Tampere.
Kahvitus klo 17.30 alkaen.
19.11.2022 RUL Liittokokous

Veteraanipäivänä 27.4. järjestettiin yhteistyössä (srk, kunta, järjestöt) kanssa kirkkoilta
”Jäljet lumessa” kuvaten tuntoja ja kokemuksia Talvisodasta. Muodostimme seppelpartion ja kunniavartiot. Maanpuolustusnaiset järjestivät seurakuntatalossa juhlavan tarjoilun.
Oli hienoa kun ”koronapaussin” jälkeen
19.5. pidimme 19.5. yläasteen 9. luokille 75 minuutin oppitunnit, joiden
aiheita olivat hyvä elämä,
maanpuolustus, varuspalveluksen suorittaminen, naiset intissä, Suomi
rauhanturvaajana sekä
veteraanien ja lottien perintö. Kuvassa: Rainer
Zeitlin, Mikko T Niemi,
Karl Tanila, Henrik Kalima, mukana myös Vesa
Mellavuo.

JOULUKUU
6.12.2022 Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet
24.12.2022 Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään sankarihaudoilla.

Yhdessä Luopioisten reserviläisten kanssa olimme
mukana yhteisellä
osastolla ”Ihana
Pälkäne”-näyttelyssä Aitoon Honkalassa 28.5. Ekoaseitakin kokeili noin 200
kävijää.

Ajantasaisen tiedon tapahtumista löydät aina verkkosivuiltamme,
www.rul.fi/tampere/ajankohtaista. Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse,
olethan meihin yhteydessä, jos viestit eivät tule perille!

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

Vastaukset sivulla 24

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan
1. Suomi ja Ruotsi otettiin kesällä Naton tarkkailijajäseniksi. Mikä oli tämän merkittävän tapahtuman päivämäärä?
2. Mikä on elokuussa merivoimiemme rannikkosodankäynnin harjoitukseen osallistuneen USS Kearsargen käyttötarkoitus?
3. Mikä on Haminassa elokuussa päättyneen reserviupseerikurssin järjestysnumero?
4. Kuka toimi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton syyskuisen maaottelumarssin suojelijana?
5. Kuinka kauan kestää rajavartijan peruskurssi?
6. Mitä on kirjakielinen vastine varusmiesten käyttämälle
slangisanalle lämäri?
7. Kuinka suuri on vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille päivärahan lisäksi maksettava varusraha?
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Ampumaharjoituksia pistooleilla ja kivääreillä on pidetty syyskuun loppuun mennessä jo
34 kertaa. Pälkäneen aliupseeriyhdistyksestä ampujia on ollut 22 ja upseereista 12. Heidän lisäkseen on käynyt ampujia muun muassa Kangasalta. Upseeripiirin nuorisotoimikunnan upseereita oli mukana kivääripäivässä 8.6. (kuva) ja pistoolipäivässä 14.9. Omia
ammuntoja pidetään vielä joulukuussakin.
Reserviläisten Korsukööri
lauloi ja ”tahditti” 26.7. hienosti
onnistuneessa, Pälkäneen
Maanpuolustusnaisten
järjestämässä
yhteislauluillassa ”Lottalaulajaiset”.

Kotivara-näyttely pystytettiin Nokian
kirjaston tiloihin 1.syyskuuta. Kuvassa
Kirjastonhoitaja-kuljettaja Emma Karimaa
(vas.), Johanna Pitkäkoski ja Airi Virtanen
(Tyrvää-Vammalan Maatalousnaiset).
Näyttelyssä on paljon tarvikkeita eikä ole
tarkoituskaan, että niitä kaikkia löytyisi
kaikkien kotien varastosta. Esille haluttiin
kuitenkin laittaa erilaisia vaihtoehtoja. Vaikea oli jättää mitään pois, koska aina löytyi
hyvä selitys miksi jokin tavara pitää olla
näyttelyssä. Määrät eivät siis ole tietyn kokoisille perheille eikä tietylle ajanjaksolle,
vaan ne ovat herättämässä ihmisiä miettimään omaa kotivaraansa.
Näyttelyn koonneet muistuttavat, ettei kotivara ole aarrekätkö vaan sitä tulee käyttää
ja täydentää tarvittaessa.

Kotivaran tulisi riittää ainakin 72 tuntia
Sastamalan Maanpuolustusnaiset ja
Tyrvää-Vammalan Maatalousnaiset kokosivat kesällä yhteisvoimin Kotivara
-näyttelyn Sastamalan kirjastoon. Maatalousnaisissa oli keskusteltu kotivarasta jo pidempään ja mietitty miten asiaa
tuotaisiin esiin. Vaihtoehdoiksi nousivat
esitelmän tai näyttely. Maanpuolustusnaisia innosti aiheeseen muun muassa
Arjen turvallisuuskursseilla saadut opit
kodin varautumisesta. Muutamat Sastamalan Maanpuolustusnaisten jäsenet
ovat myös suorittaneet MPK:n Kotivarakouluttaja koulutuksen.
Huhtikuun maatalousnaisten kokouksessa joku ehdotti näyttelyn järjestämistä Sastamalan kirjastoon. Tuumasta
ryhdyttiin toimeen. Kirjasto antoi nope-

asti vihreää valoa näyttelylle koska aihe
oli kirjastohenkilökunnankin mielestä ajankohtainen ja kiinnostava, Näyttelytila kirjastoon järjestyi kesä-heinäkuuksi. Molemmista yhdistyksistä löytyi
heti 5–6 jäsentä aktiivisiksi tarvikkeiden
kerääjiksi. Se olikin tarpeen, sillä tarvikkeiden hankkiminen suuremmalla joukolla edesauttoi näyttelyn pystyttämisen
lyhyellä aikataululla.
Kotivara -tarvikkeet ryhmittelimme
seuraavasti: vesi, ruoka, kylmäsäilytys
sähkökatkon aikana, ruoanvalmistus ilman sähköä, lapset, erityisruokavaliot ja
kodin tarvikkeet. Pareittain valittiin ryhmä ja hankimme tarvikkeet pääosin kodeista.
Pidimme muutamia palavereja, tie-

dotimme näyttelystä ja kirjasto tiedotti
omilla kanavillaan aktiivisesti. Paikallislehti teki jutun ja se julkaistiin myös
Aamulehdessä. Näyttely kiinnosti yleisöä Sastamalassa kiitettävästi ja kun joku
meistä yhdistysten jäsenistä oli paikalla
esittelemässä aihetta, avautui se vielä paremmin tutustujille.
Ilahduimme kovasti, kun Nokian kirjaston kirjastonhoitaja-kuljettaja
Emma Karimaa kävi näyttelyssämme
Sastamalassa ja pyysi sitä myös
Nokian kirjastoon syyskuun ajaksi.
Minne siirrämme paljon mielenkiintoa
saaneen näyttelymme seuraavaksi? Sitä
odotellaan ja toivotaan.
Johanna Pitkäkoski
Kuvassa Sastamalan kirjastossa Sirpa Lampimäki (Sastamalan Maanpuolustusnaiset).
Taustalla Airi Virtanen (Tyrvää-Vammalan
Maatalousnaiset).

TULEVIA VIESTILISIÄ TAPAHTUMIA

TULEVIA VIESTILISIÄ TAPAHTUMIA

14.–16.10. JOJÄ Taistelijan perusviestitiedot ja -taidot, Santahamina (MPK)

14.10.

Vapepan peruskurssi, Tampere

19.10.

klo 18.00 ELSO-killan webinaari

15.10.

Vapepan etsintäkurssi, Tampere

www.pirkanviesti.fi

4.–6.11

Viestivälinekoulutus (MATI 2), peruskurssi 2, Tuusula (MPK)

22.10.

Vapepan viestikurssi, Tampere

6.12.

Perinneradiotapahtuma PRT 35

27.10.

Pimeäetsintäharjoitus, Akaa

aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com

12.11.

Etsintäharjoitus, Parkano

Viestiaselajin syntyvaiheiden webinaarin (03.03.2021) materiaali:
https://www.pviestikilta.fi/wp-content/uploads/viesti-alku-v8c-lyh.pdf
Arjen viestivälineiden webinaarin (20.02.2021) materiaali:
https://www.pviestikilta.fi/wp-content/uploads/arjenvval-v21b-lyh.pd

Pirkan Viesti 3 2022

Kannattaa katsella muitakin Vapepan
kursseja ja koulutuksia:
https://vapepa.fi/tapahtumakalenteri/

Pirkan Viesti myös
Facebookissa ja
Instagramissa!
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Eversti Mika Kulkas, alokas Kukka-Maaria Lindqvist ja kaupunginjohtaja Henna Viitanen laskivat seppeleen sankariristille. Kunniavartiossa alikersantit Juho Kahelin ja Samuli Tallreen. Kuva: Jarkko Ruohola.

Valan Virroilla vannoi myös hämeenkyröläinen Joonas Valtonen. Lentosotamies Valtonen kertoo lähteneensä suorittamaan asepalvelustaan
hyvin ja avoimin mielin, ja Satakunnan Lennosto on ollut mieleinen
paikka. Aika on kulunut nopeasti ja yhtenä parhaista asioista on ollut
ampumisen oppiminen. Velipoika Jesse (vas.) suoritti oman asepalveluksensa Niinisalossa saapumiserässä 1/19. Oikealla ylpeä isä, Hämeenkyrön Reservinaliupseerit -yhdistyksen jäsen, alikersantti Jarno
Valtonen, joka palveli aikanaan Säkylässä ja vannoi oman sotilasvalansa vuonna 1993 Lappi TL:ssä. Kuva: Katja Valtonen.

Satakunnan lennoston alokkaat
vannoivat valansa Virroilla
Satakunnan lennoston Suojauskomppanian saapumiserän 2/2022 alokkaiden valatilaisuus järjestettiin
Virroilla 12. elokuuta. Sotilasvalan vannoi ja uskonnonvapauslakiin perustuvan sotilasvakuutuksen antoi
yhteensä 164 alokasta, jotka ylennettiin lentosotamiehiksi. Valakaavan esilukijana toimi Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen.
Keskusurheilukentällä olleen valatilaisuuden jälkeen
Rantatiellä suoritettiin näyttävä ohimarssi, jota täydensi komea F-18 Hornet ja Hawk -hävittäjien ylilento.
Lennoston komentaja, eversti Mika Kulkas korosti puheessaan, että sotilasvalaa ei vannota puolustusvoimille eikä joukko-osastolle, vaan Suomelle ja suomalaisille. Viime kädessä se on lupaus itselle, Kulkas
täsmensi. Koronan jälkeen valatilaisuus oli ensimmäinen ”maakunnassa” järjestetty ja eversti Kulkas
kiitti Virtain kaupunkia hyvästä yhteistyöstä tapah-

tuman järjestämiseksi ja totesi puitteiden olevan
erinomaiset.
Tapahtumaa oli omaisten lisäksi seuraamassa runsaslukuinen joukko virtolaisia ja Virtain kesäasukkaita;
arvioiden mukaan jopa lähes 2000 silmäparia. Pitkälle
iltapäivään urheilukentällä ollut kalustonäyttely kiinnosti yleisöä, kuten myös ”sotkuautot” munkkikahveineen.
Jussi Mäkitalo

Kutsuvieraana valatilaisuudessa mukana oli myös virtolainen sotaveteraani Kalervo Kangasaho (ikä 98 ja risat,
kuten hän itse ilmoitti). Sotaveteraani Kangasaho ja Satakunnan Lennoston komentaja, eversti Mika Kulkas kävivät
syvällisen keskustelun valalounaan jälkeen.
Kuva: Jussi Mäkitalo

Kotiutuvia palkittiin Satakunnan lennostossa
Kesäkuussa Satakunnan lennostossa päättivät palveluksensa 165vrk ja
347vrk palvelleet varusmiehet. 180
varusmiehen kotiutusjuhlaa vietettiin
Leijona Catering Sääksessä 16. kesäkuuta. Tilaisuudessa Maanpuolustus-

naisten Liiton Pirkanmaan Piiri palkitsi Naisten vapaaehtoisen palveluksen
suorittaneen kersantti Eveliina Pluumanin. MNL kunniakirjan ja kuplikan
luovutti Eveliinalle palveluksen tunnusteena piirin puheenjohtaja Elina

Kersantti Eveliina Pluuman sai MNL kunniakirjan ja kupilkan.
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Paukkunen.
Tampereen Reserviupseerit palkitsi
plaketillaan vänrikki Akseli Järvisen.
TamRU:n palkintoa olivat luovuttamassa yhdistyksen puheenjohtaja Anu
Heikkilä ja hallituksen jäsen Pekka Te-

Vänrikki Akseli Järvinen sai TamRU:n plaketin.

räntö.
Kotiutusjuhlan tunnelma oli lennoston tapaan lämminhenkinen ja iloinen.
Sirkka Ojala

Reserviläispiirin
jäsenmäärä
uuteen
ennätykseen –
tervetuloa
uudet jäsenet!
Ohessa syyskuun alussa kirjattu
tilasto; Pirkanmaan reserviläispiirin jäseneksi on liittynyt tänä
vuona jo yli 860 jäsentä! Jäsenyytensä jäsenmaksun maksamalla
on vahvistanut jo lähes 4700 jäsentä ja näyttääkin siltä, että ylitämme 5000 jäsenen rajapyykin
tänä vuonna. Ilahduttavaa on se,
että jokainen yhdistys on saanut
uusia jäseniä. Tampereen reserviläiset on jäsenhankintakilpailussa, jossa huomioidaan jäsenmäärän kasvuprosentti, toisena ja
kärkipaikkaa pitää Lempäälä.
Toiminnallista syksyä kaikille uusille ja vanhoille jäsenille!
Jussi Mäkitalo

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 5.9.2022

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2021

2022

Uusia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

302

335

313

286

283

257

234

224

218

16

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY

173

177

163

150

148

152

157

168

165

13

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

82

86

84

79

76

74

69

69

73

7

KANGASALAN RESERVILÄISET RY

212

220

216

210

207

219

210

213

216

28

KURUN RESERVILÄISET RY

11

9

9

8

7

8

8

8

8

2

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

342

344

352

359

350

358

335

322

294

4

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY

151

142

143

137

138

148

141

148

178

47

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY

63

63

61

57

51

52

49

51

47

1

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY

119

128

127

131

128

123

123

119

125

12

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY

105

98

98

88

83

76

74

72

78

16

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY

180

167

167

150

163

167

163

155

158

17

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY

127

115

113

117

113

120

116

116

127

22

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY

87

163

190

216

191

164

149

155

149

11

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY

109

123

119

107

131

174

151

149

159

30

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

52

52

61

73

64

66

67

63

55

5

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY

61

65

62

62

53

53

62

64

69

6

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY

110

109

128

122

116

106

101

95

98

8

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY.

1210

1231

1243

1203

1228

1250

1268

1312

1544

461

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET

110

97

98

92

96

103

95

93

105

32

VAMMALAN RESERVILÄISET RY

145

155

166

167

183

210

273

273

290

48

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY

69

70

70

71

72

67

61

60

63

6

VIIALAN RESERVILÄISET RY

56

50

43

38

29

30

27

25

29

6

VIRTAIN RESERVILÄISET RY

75

75

76

81

89

112

125

134

136

13

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY

152

172

189

201

203

193

189

181

204

44

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY

102

122

124

115

111

106

98

95

94

8

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHT.

4205

4368

4415

4320

4313

4388

4345

4364

4682

863

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

Myynnissä Ukko-Pekka-sotilaskivääri
Myydään uutta vastaava sotilaskivääri m/39 (lempinimeltään Ukko-Pekka)
Hinta: 700 euroa, sisältää kotelon.

Pirkan Viesti myös Facebookissa ja
Instagramissa!

Tiedustelut:
Ylikersantti Kyösti Lampinen, puh. 045 1409 216

Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen
Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Lempäälä

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY

Mäntän seutu

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia
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

Orivesi

Tampere

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

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

Virrat
Jita Oy

Ylöjärvi

Suomen Kukkatarvike Oy
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi
Pirkan Viesti 3 2022
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Kiitämme tuestanne!

Invea Oy

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY

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

Tampere
Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
puh. 040 564 0010

(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi

www.tuulilasimyynti.fi

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme
tukijoitamme!

50
Turvesuonkatu 16, 33400 Tampere
Puh. +358 3 346 5566, fax +358 3 346 5245
www.lielahdenautokeskus.fi

www.hervannankaivin.fi

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

OP Tampere
Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.
www.imagewear.eu

Tenhunen

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

vuodesta 1915

w w w . j a - t e n h u n e n . f i

www.jita.fi

KMVTurvapalvelut Oy
LÄNSIPORTTI

-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

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

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Suunnittelu
Teräsmaa Oy
Pirkan Viesti 3 2022

www.are.fi
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Kivointa perhejotoksella oli Eko-ase ammunta ja makkaranpaisto
Perinteeksi muodostunut Pikku-Ahveniston perhetapahtuma (jotos) pidettiin
jälleen 11.9.2022 kauniissa syksyisessä
säässä.
Tapahtuman toteuttavat ylöjärveläiset maanpuolustusjärjestöt yhteistyössä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumassa korostui yhteisöllisyys
sekä perheiden osallisuus.
Talkoisiin osallistuivat MP- järjestöjen
lisäksi paikalliset: VPK, SPR, srk, MLL
sekä partio. Kun talkoolaisia haastatteli,
oli kaikkien ensimmäinen lausahdus ”
todella hieno tapahtuma ja olemme ehdottomasti mukana myös tulevina vuosina”. Kaikista huokui iloinen mieli sekä
yhteenkuuluvuuden tunne. Oli todella
hienoa itse saada olla osa näin positiivista sekä yhteen hiileen puhaltavaa joukkoa.
Pikku-Ahveniston alue koettiin hyväksi paikaksi pitää kyseinen tapahtuma,
koska siinä perheet pääsevät lähelle luontoa sekä reitti on pääsääntöisesti helppo
kulkea. Nyt tapahtumaa oli mainostettu sosiaalisessa mediassa sekä kaupungin
sähköisessä tapahtumakalenterissa.
Tapahtumassa jokaisella toimijalla oli
niin sanottu oma rasti, jossa perheet
pääsivät yhdessä kokeilemaan erilaista
tietouttaan, havaintokykyä sekä kädentaitoja. Löysin pari rastit läpikäynyttä
hymyilevää henkilöä, joten kyselin heidät kokemuksiaan.
Elli, 8 vuotta, sekä Martta, 11 vuotta,
totesivat rastiradan kivoimmaksi yhteen
ääneen makkaranpaiston sekä eko- pistoolilla ”ampumisen” sähköiseen maalitauluun. Tytöt muistelivat tuloksen olleen noin 43/ 50 pistettä. Puisen nopan
tekemisen he muistivat myös hyvin, sahaaminen oli sujunut hyvin ja nopat tulevat kotona ahkeraan käyttöön. Mitään
huonoa tai parannettavaa seikkaa tapahtumaan ei kumpikaan tytöistä osannut
sanoa. ”Reittikin oli järven ympärillä hyvin merkitty, joten emme eksyneet”, tytöt nauroivat. Kysyttäessä tulevatko tytöt myös ensi vuonna oli vastaus yhteen
ääneen huudettu ”joo”.
Tapahtuman johtajan näkökulmasta
kiitän jokaista toimijaa sekä organisaatiota, joka antoi oman arvokkaan panoksensa tapahtuman toteutukseen sekä tietysti kaikille Perhetapahtumaan (jotos)
osallistuneille perheille sekä henkilöille.
Radan kiersi myös aikuisia, joilla ei ollut
lasta mukana ja tämähän on vain tapahtuman rikkaus.

Iloiset tapahtumakävijät.
Maanpuolustusnaisten rasti.

Sotilaskotiauto Onnista sai ostaa välipalaa.

Partion rasti.

Kiitos ja ensi vuonna taas näemme samoissa iloisissa merkeissä.
Sami Rantanen
puheenjohtaja
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Lähtö ja maali.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta
järjestää loppiaisviikonloppuna

TULENTEKOPÄIVÄN 7.1.2023
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 nuotiopaikalla kuumaa vettä.
Paikalla voi myös maastoyöpyä pe-la tai la-su, mikäli haluaa testailla
omia varusteitaan ja/tai majoitteitaan. Kysy lisää Tensulta.
HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen.
ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään 4.1.2023,
ilmoittaudu ja kysy tarkempi kokoontumispaikka: Tero Ahtee, tensu (at) iki.fi
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TULEVIA MAASTOLLISIA
TAPAHTUMIA
29.–30.10. 29–30.10. Traumatisoivat
kriisit ja niiden psyykkinen
käsittely, Tampere (MPK)
7.1.2023

Tulentekopäivä Teiskon
takametsissä

2023

Talvitaidot tulossa (MPK).

Maastotoiminnan vepinaarien
(2020–2021) materiaalit:
https://pirkanviesti.fi/toiminta/
maastotoiminta/webinaarien-materiaali/

Tiesitkö että?
Vastaukset sivun 18 kysymyksiin
1. 5.7.2022
2. Maihinnousutukialus
3. 260.
4. Puolustusvoimain komentaja
kenraali Timo Kivinen
5. 12 kuukautta
6. Lääkintämies
7. 0,50 euroa/päivä

