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Katse  
tulevaan vuoteen

Näin vuoden viimeisessä puheenjoh-
tajan kirjoituksessa on hyvä tarkas-
tella kulunutta vuotta ja myös luo-
da katsaus tulevaan. Vuosi 2022 on 
ollut monella tapaa erityinen. Ko-
ronavirus on edelleen keskuudessam-
me. Venäjän raukkamainen hyökkä-
ys Ukrainaan toi sodan Eurooppaan. 
Suomi on hakenut Naton jäsenyyttä, 
joka toivottavasti pian voidaan ratifi-
oida. Hintojen nousu aiheuttaa huol-
ta ja taloudellisia vaikeuksia.  Kaikis-
ta haasteista huolimatta ja ehkä juuri 
niistä johtuen kiinnostus vapaaehtois-
ta maanpuolustusta kohtaan on ollut 
erittäin korkeaa. Olemme saaneet pal-
jon uusia jäseniä reserviupseeri- ja re-
serviläisjärjestöihin. Koronan aiheut-
taman tauon jälkeen, olemme jälleen 
pystyneet aktivoimaan toimintaam-
me. Useat ampumatapahtumat, Vän-
rikkipäivä, Reserviläispäivä, jotokset, 
Turpo-tietokilpailu, Hämeen Hölkkä, 
Reserviupseeripäivä sekä useat kun-
niavartiot ovat esimerkkejä piirimme 
jäsenyhdistysten järjestämistä tapah-
tumista, joilla olemme osaltamme ko-
hottaneet osallistujien maanpuolustus-
tahtoa ja kykyä. Kasvanut kiinnostus 
vapaaehtoiseen maanpuolustuskou-
lutukseen ja ammuntatoimintaan on 
laittanut vapaaehtoiset kouluttajat ja 
ammunnanjohtajat tiukoille. Tarvit-
semme pikaisesti lisää sitoutuneita 
ja osaavia kouluttajia. Näin voimme 
varmistaa, että yksittäisen kouluttajan 
taakka ei kasva liian suureksi. Kiitän-
kin kaikkia näiden tapahtumien järjes-
telyihin osallistuneita tärkeästä työstä.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
syyskokous pidettiin 3.11 Messukyläs-
sä. Piirin puheenjohtajistoon tuli muu-
toksia, kun Antti Laalahti valittiin 
piirin 2. varapuheenjohtajaksi. 19.11 
pidettiin Suomen Reserviupseeriliiton 
liittokokous Jyväskylässä. Liiton pu-
heenjohtajana seuraavan kolmevuotis-
kauden jatkaa yliluutnantti res Aaro 
Mäkelä Helsingistä. Lisäksi kokouk-
sessa valittiin liittovaltuusto vuosille 

2023–2025. Pirkanmaan liittovaltuus-
toedustajat ovat: Jussi Järvinen, Ant-
ti Laalahti ja Markku Kinnanen. On-
nittelut tärkeisiin tehtäviin valituille. 
Lisäksi liittokokouksessa hyväksyttiin 
liiton kolmivuotissuunnitelma sekä 
muutokset liiton sääntöihin. 

Loppuvuoden tulevia tapahtumia 
monissa yhdistyksissä ovat mm. itsenäi-
syyspäivän kunniavartiot, joulutulet ja 
jouluaaton kunniavartiot sankarivaina-
jien muistomerkeillä. On tärkeää, että 
muistamme sankarivainajien uhrauksen 
itsenäisen Suomen hyväksi ja siirrämme 
tämän tiedon myös tuleville sukupol-
ville. Itsenäisyyspäivänä monet saavat 
ylennyksen. Onnitelen kaikkia ylennet-
tyjä ja palkittuja. Ensi vuoden suurin 
yksittäinen tapahtuma on Naton reser-
viupseerijärjestö CIOR:n kesäkongres-
si, joka järjestetään kesäkuun viimei-
sellä viikolla Helsingissä. CIOR:in 
kesäkongressin ohjelmaan sisältyy myös 
CIOR:in sotilasmoniottelukilpailut. 
Tapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia 
reserviupseereita toimimaan kongressin 
järjestelyissä monissa eri tehtävissä. Tar-
jolla on ainutlaatuinen mahdollisuus 
tutustua muihin NATO:n reserviupsee-
reihin ja saada kokemusta toiminnasta 
kansainvälisessä ympäristössä. Tapahtu-
ma tuo Suomeen arviolta noin 500 re-
serviupseeria muista Nato-maista. Ensi 
vuoden edunvalvonnassa keskeistä on 
reservin koulutuksen kehittämissuun-
nitelman (RESKESU) täytäntöönpa-
no, vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kehittäminen sekä ampumatoiminnan 
turvaaminen. Yksittäisen reserviupsee-
rin kannalta keskeistä on oman toimi-
kyvyn kehittäminen. Liiku, ammu ja 
kouluttaudu.

Toivotan kaikille hyvää ja  
rauhallista joulua sekä  
toimintarikasta vuotta 2023.

  Mikko Ritakallio 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Vaalimme  
sotaveteraanien 
perintöä

Äskettäin kotiin tullut Veteraanivastuu 
ry:n lähettämä kirje sai ajattelemaan 
sotaveteraanien jättämää perintöä, 
joka on tietysti meidän itsenäinen 
Isänmaamme. Näinä vaikeina ja poik-
keuksellisina aikoina tämä useasti itses-
tään selvänä pidetty asia – rauhassa oleva 
kotimaamme – korostuu mielissämme. 
Viime ajat ovat osoittaneet, että vete-
raanien perintöä halutaan vaalia meil-
lä laajalla rintamalla. Olemme hake-
neet ripeällä tahdilla maallemme turvaa 
Natosta, panostamme ennätyksellisen 
paljon resursseja maanpuolustukseen, 
parannamme huoltovarmuutta ja maan-
puolustustahto sekä vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen suosio ovat ennätyk-
sellisen korkealla. Voidaan todeta, että 
veteraanisukupolven perintöä vaalitaan 
nyt hyvin. Hoidetaan vielä kunnialla 
jäljellä olevia veteraaneja, joita on enää 
elossa ainoastaan noin 3000. 

Nyt joulukuussa sotiemme veteraani-
en perintöä sekä maanpuolustushenkeä 
ovat ylläpitäneet lukuisat itsenäisyyspäi-
vän tapahtumat ja kunniakäynnit. Suur-
ta suosiota saavat myös osakseen jouluaa-
ton kunniavartiot ympäri Pirkanmaan. 
Täällä Tampereella on viime aikoina jopa 
jäänyt useita henkilöitä jonottamaan 
vartiovuoroa, joten arvokasta joulun pe-
rinnettä pidetään tärkeänä instituutio-
na, joka luo monelle meistä joulumieltä 
ja -tunnelmaa. Tämä on lisäksi osoitus 
vahvasta maanpuolustustahdostamme. 
Samoin perinteiset joulutulet ovat roi-
hunneet monin paikoin pitkin Pirkan-
maata kutsuen rauhoittumaan joulun-
viettoon. Nautitaan nyt joulunajasta 
kaikessa rauhassa ja ladataan akkujamme 
tulevaa vuotta varten.

Reserviläisen yksi tärkeimmistä tai-
doista on ampuminen, jota toivotta-
vasti tulevana vuonna harrastetaan en-
tistäkin laajemmin ja aktiivisemmin. 
Reserviläisliitto nimittäin tukee paikal-
lisyhdistysten patruuna- ja asehankin-
toja ennätyksellisen paljon. Tarkoituk-
sena on, että erityisesti jokainen uusi 
ammunnasta kiinnostunut jäsen pää-
sisi kokeilemaan ammuntaa, vaikkei 
omistaisi asetta. Kannattaa omasta yh-
distyksestä kysyä tästä mahdollisuudes-
ta, varsinkin jos olet vastikään liittynyt 
jäseneksi. Kuluvana vuonna nimittäin 

meille Pirkanmaalle on liittynyt perä-
ti yli 1000 jäsentä lisää, kun kaikkiaan 
meitä on noin 5150 henkeä. Kiitos jä-
senyydestäsi!

Uusissa jäsenissä on varmasti monen 
alan osaajaa ja innokasta toimijaa, jo-
ten toimintamme rikastuu tätäkin kaut-
ta. Pääosin toiminta tapahtuu meidän 
paikallisyhdistysten kautta, mutta toki 
Reserviläispiirilläkin yhdessä Reserviup-
seeripiirin kanssa on roolinsa toiminnan 
organisoijana eri toimikuntien toimesta. 
Perustoiminnan lisäksi esimerkiksi Re-
serviläispiirin järjestämää Koko kansan 
maanpuolustustapahtumaa vietetään 
jälleen Ideaparkissa 22.4.2023, ja uu-
tena tapahtumana järjestämme sotahis-
toriallisen tutustumismatkan Keski-Eu-
rooppaan 4.-8.10.2023, joten kannattaa 
merkitä ne jo nyt ennakkotietona kalen-
teriin.

Aktiivisen ja monipuolisen reserviläis-
toiminnan lisäksi voimme täällä Pirkan-
maalla olla ylpeitä siitä, että tänne on 
muodostunut vuosikymmenten saatossa 
Suomen johtava puolustusteollisuuden 
keskittymä. Täällä on nimittäin peräti 
yli 70 puolustusalaan liittyvää yritystä, 
joista tunnetuin lienee Patria. Tulevan 
Nato-jäsenyyden myötä tämä osaami-
nen ja toiminta toivottavasti vain laaje-
nee täällä tarjoten monipuolisia tehtä-
viä puolustusteollisuuden parissa. Tästä 
näkökulmasta helposti voisi ajatella, että 
tänne Pirkanmaalle olisi tällöin hyvä 
saada myös esimerkiksi Naton osaamis-
keskus, joka osaltaan edistäisi vallitse-
vaa positiivista maanpuolustushenkistä 
kehitystä maakunnassamme. Uskoisin, 
että tällainen olisi hyväksi myös aktiivi-
selle maanpuolustustoiminnalle, jolloin 
tätä Pirkanmaalle tärkeää edunvalvon-
ta-asiaa pitäisi aktiivisemmin pitää esillä 
päätöksentekofoorumeilla. 

Toivotan sinulle ja tukijoukoille-
si rentouttavaa joulunaikaa ja tarmoa 
ensi vuoden koitoksiin. Pidetään pir-
kanmaalaisen vapaaehtoisen maan-
puolustuksen lippu korkealla ja vaali-
taan veteraanien perintöä tulevanakin 
vuonna!   

  Jarno Lahtinen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Pääkirjoitukset

www.pirkanviesti.fi 
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Sirkka Ojala
päätoimittaja, järjestösihteeri

sirkka.ojala@gmail.com

Uskotaan  
valoisampiin aikoihin

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

Tampereella itsenäisyyspäivä alkoi Emil 
Aaltosen puistossa seppeleenlaskulla Tal-
visodan henki -muistomerkille. Tämän 
jälkeen Tampereen Kansalaisjärjestöjen 
marssiosasto suuntasi Tampereen Re-
serviupseerien johdolla kohti Kalevan-
kankaan hautausmaata ja Sankariristiä. 
Marssiosastoa johti Tampereen Reser-
viupseerien puheenjohtaja Anu Heik-
kilä.

Kalevankankaalla seppeleenlasku- ja 
muistotilaisuudessa puheen Isänmaalle 
piti Tampereen kaupungin pormestari 
Anna-Kaisa Ikonen. Puheessaan hän 
sanoi, että me muistamme tänään kii-
tollisin mielin niiden miesten ja naisten 
työtä ja taisteluja, joiden ansiosta säily-
timme itsenäisyyden. 

- Olemme onnistuneet rakentamaan 
turvallisen, tasa-arvoisen ja avoimen yh-
teiskunnan. Monet meistä kokevat, että 
nämä perusarvot ovat viime aikoina olleet 

uhattuina. Euroopan turvallisuustilanne 
muuttui pysyvästi helmikuun 24. päivänä 
kun Venäjä aloitti perusteettoman hyök-
käyssodan Ukrainassa. Itsenäisen valtion 
lisäksi Venäjä on hyökännyt Eurooppaa ja 
koko vapaata maailmaa vastaan. Mitä ta-
pahtuu maailmalla, eletään todeksi kau-
pungeissamme. Ukrainan sota on ollut 
taistelua kaupungeista. Sota on kosket-
tanut meitä syvästi täällä Tampereellakin. 
Ukrainalaisten hätä on synnyttänyt meis-
sä Suomalaisissa halun auttaa. 

Seppeleen sankariristille laskivat so-
taveteraani Aimo Reinikainen, Tam-
pereen varuskunnan päällikkö eversti 
Mika Kulkas ja Tampereen kaupungin 
apulaispormestari Aleksi Jäntti. 

Kalevantiellä suoritetun ohimarssin 
jälkeen järjestettiin juhlajumalanpalve-
lus Kalevan kirkossa.

  Raimo Ojala

Itsenäisyyspäivä Tampereella

Tämän, vuoden viimeisen lehden ko-
lahtaessa postilaatikkoon on joulu jo 
oven takana. Tästä vuodesta tuli varsin 
erilainen, kun mitä viime vuonna odo-
timme ja toivoimme. Silloin huolenai-
heistamme suurin oli koronapandemia 
ja siitä johtuvat rajoitukset. Maailman-
tilanne muuttui kuitenkin yhdessä yös-
sä helmikuun lopulla juuri kun pahin 
koronatilanne alkoi jo helpottaa. 

Elämmekin parhaillaan melko kyl-
määviä aikoja. Pienikin harha-askel 
Ukrainan sotaan liittyen voi johtaa 
maailmanlaajuiseen konfliktiin. On-
neksi olemme valppaina. Tänä päivänä 
huolta aiheuttavat sotien lisäksi myös 
monet muut asiat kuten ilmastonmuu-
tos ja luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen, pandemiat, terrorismi, 
syrjäytyminen ja yhteiskunnallinen 
eriarvoisuus sekä pakolaisongelmat. 
Lisäksi on vielä mainittava nurkan ta-
kana vaaniva energiapula, joka voi tal-
vella johtaa yksilön ja yhteiskunnan 
toimintoja haittaaviin sähkökatkoihin. 
Ymmärrän hyvin, että varsinkin lapsia 
ja nuoria monet näistä asioista ahdis-
tavat vielä enemmän, kun meitä vart-
tuneempia. Kuten vanha vähän kli-
seinenkin sanonta kuuluu lapsissa ja 
nuorissa on meidän tulevaisuutemme. 
Nyt meidän tulee antaa nuorille toivoa 
ja uskoa, että tulevaisuus on parempi 
ja että pystymme ratkaisemaan ongel-
mia muun muassa ilmastomuutokseen 
ja yleiseen epävarmaan maailmantilan-
teeseen liittyen. 

Maanpuolustustiedotuksen suunnit-
telukunta (MTS) julkisti joulukuun 
alussa vuoden 2022 syysmielipidetut-
kimuksensa ”Suomalaisten mielipiteitä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maan-
puolustuksesta ja turvallisuudesta”. Tut-
kimus kertoo selkeästi, että suomalais-
ten maanpuolustustahto on edelleen 

erittäin korkealla tasolla. Tutkimuk-
sesta käy ilmi, että 83 % suomalai-
sista on sitä mieltä, että jos Suomeen 
hyökättäisiin, niin suomalaisten olisi 
puolustauduttava aseellisesti kaikissa 
tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epä-
varmalta. Lisäksi 82 % olisi myös itse 
valmiina osallistumaan maanpuolus-
tuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taito-
jensa mukaan. 

Itselleni kulunut vuosi on ollut uuden 
oppimista vanhojen tehtävien rin-
nalla. Syyskuun lopulla pääsin myös 
ensimmäisen kerran tapaamaan re-
serviläispiirien toiminnanjohtajakol-
legojani, kun vietin kaksi mukavaa 
päivää liittojen järjestämillä Toimin-
nanjohtajien neuvottelupäivillä Hä-
meenlinnassa. 

Piirien toimintakalentereihin on jo 
merkitty vuodelle 2023 monenlaisia 
mielenkiintoisia tapahtumia. Muun 
muassa piirien maanpuolustusjuhla 
ja kevätkokoukset järjestetään suurel-
la todennäköisyydellä 29. maaliskuu-
ta Mäntässä. Omassa kalenterissani 
on ensi vuonna enemmän aikaa myös 
Pirkan Viesti-lehdelle, koska luovun 
vuoden lopulla vähän haikeana, mut-
ta helpottuneena pitkäaikaisesta Tuli-
komentoja tykkimiesten lehden pää-
toimittajan tehtävästäni sekä myös 
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset 
ry:n puheenjohtajuudesta. Lämmin 
kiitos teille kaikille kuluneesta vuo-
desta. Soitellaan, viestitellään ja näh-
dään piiritoimistolla ja tulevissa ta-
pahtumissa. 

Toivotan teille kaikille joulun iloa, 
valoa ja rauhaa sekä hyvää ja  
toivorikasta vuotta 2023!

Pirkanmaan reservipiirien toimisto on suljettu  
22.12.2022–6.1.2023.

Toimisto palvelee jälleen normaalisti viikosta 2 alkaen.
Kiireellisissä asioissa järjestösihteerin tavoittaa puhelimitse 050 

5550 728 tai sähköpostilla pir.reservi@kolumbus.fi
Tiedon mahdollisista toimiston muuttuneista aukioloajoista löydät  

osoitteesta: www.pirkanviesti.fi/yhteystiedot/

Piiritoimisto on 
suljettu joulun ajan 

Seppeleen sankariristille laskivat sotaveteraani Aimo Reinikainen, Tampereen varus-
kunnan päällikkö eversti Mika Kulkas ja Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi 
Jäntti. Kuva: Jere Tuononen

Ohimarssi suoritettiin Kalevan puistotiellä. Marssiosastoa johti Anu Heikkilä. 
Kuva: Sirkka Ojala.
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PMT:n neuvottelukunnalla ja henki-
löjäsenillä oli mahdollisuus tutustua 
4.11.2022 Panssariprikaatin johtamaan 
kansainväliseen Hammer 22-harjoituk-
seen Pohjankankaalla Niinisalossa. Koko 
päivän kestäneeseen vierailuun osallistui 
Mikko Hörkön johdolla yli 40 henki-
löä. Harjoituksen esitteli ja vierailun 
isäntänä toimi Pirkanmaan aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti Tommi 
Marttinen.  

Panssariprikaatin johtamaan harjoi-
tukseen osallistui noin 4100 henkilöä, 
joista noin 2500 oli reserviläisiä. Kansal-
listen joukkojen lisäksi harjoituksessa oli 
mukana Yhdysvaltain maavoimien rat-
suväen, 6–9 Cavalryn noin 200 sotilasta.

Harjoitukseen osallistui joukkoja 
Panssariprikaatista, Porin prikaatista, 
Karjalan prikaatista, Utin jääkäriryk-
mentistä, Maavoimien esikunnasta sekä 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta. 
Harjoitukseen liittyy myös Ilmavoimien 
ja Maavoimien lentotoimintaa. Harjoi-
tus oli mekanisoituja joukkojamme kou-
luttavien joukko-osastojen pääkoulutus-
tapahtuma syksyllä 2022. 

Harjoituksen johtivat Panssariprikaa-
tin komentaja, eversti Rainer Kuosma-
nen (31.10.–6.11.) ja Panssariprikaa-
tin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti 
Hannu Koivisto (6.–11.11.). 

Puolustusvoimat kertoi tiedotteesaan 
että harjoituksen tavoitteena on kehit-
tää mekanisoitujen joukkojen toimintaa 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa, 
harjaantua kansainvälisen avun vastaan-
ottamisessa ja isäntämaatuen antamisessa 
sekä kehittää Puolustusvoimien yhteistä 
tulenkäyttöä. Hammer 22:ssa mekani-
soidut joukot harjoittelevat hyökkäys- ja 
viivytystaistelua yhdysvaltalaisjoukkojen 
kanssa tavoitteenaan kehittää joukkojen 
nopeaa toimeenpanokykyä ja aselajien 

yhteistoimintaa. Harjoitus tukee moni-
puolisesti Maavoimien suorituskykyjen 
kehittämistä sekä asevelvollisten, erityi-
sesti poikkeusolojen tehtäviään harjoit-
televien reserviläisten, osaamista yksilö- 
ja joukkotasolla. Harjoituksessa käydään 
vaativia taisteluita, joissa kaksi meka-
nisoitua joukkoa kohtaa toisensa. Tätä 
harjoitellaan lähtien ryhmä-, joukkue- ja 
komppaniatasolta aina pataljoonatasolle 
saakka.

Kaksiviikkoinen harjoitus jakautui 
kahteen taisteluvaiheeseen sekä niiden 
välissä olleeseen ampumavaiheeseen. 
Harjoituksen ensimmäisellä viikolla har-
joituksen 1. taisteluvaiheessa Panssarip-
rikaatin harjoitusjoukoista muodostet-
tu ”sininen” mekanisoitu taisteluosasto 
taisteli Karjalan prikaatin ja 6–9 Caval-
ryn ”keltaista” taisteluosastoa vastaan. 
Harjoituksen puolivälissä viikonloppuna 
oli vuorossa Panssariprikaatin Jääkärity-
kistörykmentin ammuntoja. Jälkimmäi-
sellä viikolla harjoituksen 2. taisteluvai-
heessa Panssariprikaati, Porin prikaati ja 
6-9 Cavalry taistelivat ”sinisenä” osasto-
na Karjalan prikaatin ”keltaista” vastaan.
Harjoitus koostui kahdesta viikon mi-
taisesta osuudesta. Harjoituksen puoles-
savälissä joukot vaihtuvat ja Panssarip-
rikaatin pääjoukkojen tilalle saapuivat 
Porin prikaatin harjoitusjoukot.

Kumpikin viikko sisälsi noin seitse-
män taistelutilannetta, jotka liittyivät 
esimerkiksi kohtaamistaisteluun, mii-
noitteen läpäisyyyn ja vesistöesteen yli-
tykseen siltapanssarivaunua hyödyn-

täen. Harjoituksen joukot oli jaettu 
perinteisen erotuomarijaon mukaises-
ti keltaiseen ja siniseen pataljoonaan. 
- Harjoituksessa toisiaan vastaan taiste-
lee kaksi vahvaa pataljoonaa tai taistelu-
osastoa, ja simulaattoriavusteisuus takaa 
harjoituksen nousujohteisuuden. Kul-
loisestakin ”taistelusta” saatu palaute

otetaan huomioon seuraavassa tilan-
teessa. Palaute joukoille on ollut reilua 

Panssaritaisteluja Pohjankankaalla
ja kannustavaa. Harjoitukseen osallistuu 
merkittävä määrä reserviläisiä useam-
masta poikkeusolojen taisteluosastosta 
tai pataljoonasta.

- Syksyn harjoitus on perinteisesti en-
nen kaikkea reserviläisten harjoitus, ja 
tällä kertaa lisärahoituksen myötä har-
joitukseen osallistuvien reserviläisten 
määrää saatiin kasvatettua. Harjoituk-
sessa on noussut esiin  reserviläisten hui-

  Tutustumisretkellä poikettiin munkki-
kahvilla Niinisalon sotilaskodissa. 

Taistelukentän ilmiöitä havainnollistettiin esimerkiksi savuilla. Kuvat: Raimo Ojala. 
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kea asenne ja motivaatio eversti Rainer 
Kuosmanen kertoo. 

Panssarivaunuja harjoituksessa oli 
yhteensä noin 140 ja muita ajoneu-
voja on yhteensä noin 400. Panssa-
riprikaatin kalusto harjoituksessa oli 
Leopard-taistelupanssarivaunut, BMP-
rynnäkköpanssarivaunut sekä MTLB-
kuljetuspanssarivaunut. Yhdysvalta-
laisten kalusto koostui M2 Bradleys 
-rynnäkköpanssarivaunuista, M1 Ab-
rams -taistelupanssarivaunuista, 120 
mm kranaatinheittimistä sekä muista 
ajoneuvoista. Karjalan prikaatista har-
joituksessa oli mukana muun muassa 
CV9030-rynnäkköpanssarivaunuja ja 
Porin prikaatista Sisu XA-180M-kulje-
tuspanssariajoneuvoja. Helikopteritoi-
minta ja elektroninen sodankäynti olivat 
osana harjoitusta. Lennokkeja käytettiin 
sään sallimissa puitteissa tiedusteluun, 
valvontaan ja maalien paikantamiseen. 

  Raimo Ojala

Harjoituksessa käytettiin KASI-simulaattorijärjestelmää, joka kykenee keräämään tapahtumatiedot noin 3–12 kilometrin alueelta. Palaute voidaan esittää palautetyökalun avulla 
joukoille maastossa esimerkiksi ajoneuvoon kiinnitetyn television avulla. 

Amerikkalaisen panssarivaunun miehistö retkeläisten haastateltavana.

M2 Bradleys -rynnäkköpanssarivaunu tiedustelutehtävässä. M1 Abrams taistelupanssarivaunu. 
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Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan re-
servipiirien syyskokoukset järjestettiin 3. 
marraskuuta Messukylän koululla. Ta-
pahtuman järjestelyvastuussa olivat Mes-
sukylän Reserviupseerien jäsenet. Pai-
kalle saapui lähes kahdeksankymmentä 
yhdistysten jäsentä ympäri Pirkanmaata. 
Ennen juhlaa voitiinkin tuttuun tapaan 
vaihtaa kuulumisia Tampereen Seudun 
Sotilaskotiyhdistyksen kahvituksen mer-
keissä.

Maanpuolustusjuhlan musiikista vasta-
si Tampereen VPK:n soittokunta johtaja-
naan dir. mus. Matti Prepula. Juhla alkoi 
soittokunnan kajauttaessa lippufanfaarin 
Suomen lipun saapuessa. Tämän jälkeen 
laulettiin yhteisesti Lippulaulu soittokun-
nan säestämänä.  Juhlaväen toivotti ter-

vetulleeksi Messukylään Piirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunnan pu-
heenjohtaja, eversti (evp) Leo Ukkonen. 
Maanpuolustusjuhlan juhlaesitelmän piti 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tar-
kastaja, eversti Jukka Nurmi. Esityksen 
pääteemoina olivat vapaaehtoinen maan-
puolustus, NATO ja asevelvollisuuden 
kehittäminen. 

Eversti Nurmi totesi, että Suomi val-
mistautuu parhaillaan NATO:n jäse-
nyyteen. Jatkossa jäsenyys tarkoittaa 
muun muassa osallistumista operatii-
viseen suunnitteluun ja työskentelyyn 
NATO:n esikunnissa. NATO:n esikun-
tatehtävissä voivat jatkossa toimia myös 
suomalaiset reservin upseerit. Suomen 
vastuulla Natossa on liittokunnan koil-

lisen sivustan puolustaminen, mutta 
kuitenkin tärkein tehtävä on Suomen 
puolustaminen. Suomea kykenee par-
haiten puolustamaan suomalainen soti-
las, joka tuntee maaston ja olosuhteet. 
Esimerkkejä Suomen vahvuuksista ovat 
hajautettu kehittynyt ilmapuolustus, 
korkean teknologian rannikkopuolus-
tus länsi-Euroopan suurin ja suoritus-
kykyisin tykistö. Voidaankin sanoa, 
että Suomi vahvistaa Naton sotilaallis-
ta suorituskykyä. Kansainväliset harjoi-
tukset ovat lisääntyneet ja jatkossa niitä 
on tavoitteena järjestää entistä enem-
män Suomessa.

- Vahvan puolustuskyvyn lisäksi kes-
keistä on yksilön ja koko yhteiskunnan 
kriisinsietokyky, resilienssi. Epävarmuu-

teen on helpompi varautua, kun kansalai-
silla on yhteistä tahtoa kohdata vaikeim-
matkin tilanteet. Maanpuolustustahto on 
perinteisesti ollut Suomessa korkea ja se 
on myös pelote hyökkääjälle. 

Suomalaisesta kokonaisturvallisuuden 
mallista ollaan kansainvälisesti erittäin 
kiinnostuneita. 

Kansainvälisesti Suomalaisia reservi-
läisiä on monesti verrattu ammattiso-
tilaisiin. Suomalaisen reserviläisen vah-
vuus on hyvään sotilaskoulutukseen 
yhdistetty siviilikoulutus.

- Puolustusvoimat on nostanut reser-
viläisten koulutuksen volyymejä niin, 
että tänä vuonna ja myös jatkossa vuo-
sittain noin 30000 reserviläisiä koulu-
tetaan kertausharjoituksissa ja 12000 
vapaaehtoisissa harjoituksissa. Tämä tar-
koittaa, että myös kouluttajia tarvitaan 
lisää ja entistä useammin reserviläisiä 
on kouluttamassa toinen reserviläinen. 
Puolustusvoimilla on tavoitteena käyt-
tää vuosittain yli tuhatta reserviläistä 
kouluttajatehtävissä. Kasvava koulutta-
jatarve antaa hyviä uranäkymiä kehitty-
miseen kouluttamisesta kiinnostuneille 
reserviläisille. Puolustusvoimissa koulu-
tuksen kehittämisen painopiste on reser-
vin koulutuksessa. 

Esityksensä lopuksi eversti Nurmi 
summaa, että Suomen kokoista maa-
ta voidaan puolustaa vain suuren re-
servin voimin, jota tuetaan tehokkailla 
asejärjestelmillä ja liittolaismaiden tu-
ella. Reservin keskeinen merkitys säilyy 
myös NATO:n jäsenenä. Vapaaehtoinen 
maanpuolustus ja maanpuolustusjärjes-
töjen toiminta luovat pohjan reservin 
koulutukseen. 

Juhlassa luovutettiin kaksi huomion-
osoitusta. Reserviupseeripiirin puheen-
johtaja Mikko Ritakallio sai luovuttaa 
piirin entiselle puheenjohtajalle Jorma 
Suoniolle Reserviupseeripiirin arvok-
kaimman huomionosoituksen piirin 
pienoislipun. Reserviläispiirin puheen-
johtaja Jarno Lahtinen kiitti piirin hy-
vää yhteistyökumppania Ideaparkin 
palvelupäällikkö Anna Hyrkästä Re-
serviläisliiton pronssisella ansiomitalilla. 
Jääkärimarssin sävelten vaiettua juhlan 
päätössanat lausui Messukylän Reser-
viupseerien varapuheenjohtaja Antti 
Laalahti.  

Piirien syyskokousten 
henkilövalintoja
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtajana jatkaa Mikko Ritakal-
lio ja piirin varapuheenjohtajiksi valit-
tiin syyskokouksessa Jyrki Keto-Tokoi 
ja Antti Laalahti. Pirkanmaan Reser-
viläispiirin puheenjohtajana jatkaa Jar-
no Lahtinen. Pirkanmaalta Reservi-
läisliiton hallitukseen valittiin Jussi 
Mäkitalon tilalle Jussi Viljanen. Re-
serviläispiirin järjestäytymiskokoukses-
sa piirin varapuheenjohtajiksi valittiin 
edelleen Jarno Valkama ja Jussi Vilja-
nen. Lisäksi liiton hallituksessa jatka-
vat edelleen piirin puheenjohtaja Jarno 
Lahtinen ja naismandaattipaikalla Lot-
ta Nissi. Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piirin puheenjohtajana jat-
kaa Elina Paukkunen. MNL Pirkan-
maan Piirin varapuheenjohtajana toimii 
edelleen Piritta Laurila. 

  Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

Suomea voidaan puolustaa  
vain suuren reservin voimin

Tampereen VPK:n soittokunta esiintyi juhlassa dir. mus. Matti Prepulan johdolla. Kuva: Sirkka Ojala

  Suomen lippu poistuu juhlasta. 
Kuva: Raimo Ojala. 
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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi piti mielenkiintoisen 
juhlaesitelmän. Kuva: Sirkka Ojala.

Juhlan päätössanat lausui Messukylän 
Reserviupseerien varapuheenjohtaja Antti 
Laalahti. Kuva: Raimo Ojala.

Jorma Suoniolle luovutettiin Pirkanmaan 
Reserviupseeripiirin pienoislippu. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Eversti (evp) Leo Ukkonen toivotti juhlavä-
en tervetulleeksi. Kuva: Raimo Ojala.

Ideaparkin palvelupäällikkö Anna Hyrkästä muistettiin Reserviläisliiton 
pronssisella ansiomitalilla. Mitalin luovuttivat Annalle piirin puheenjohtaja 
Jarno Lahtinen ja 1. varapuheenjohtaja Jarno Valkama. 
Kuva: Raimo Ojala.

Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri jakoi ennen omaa syyskokoustaan koulutusmerkit ja kurs-
sitodistukset Maanpuolustusnaisten liiton peruskoulutuskokonaisuuden suorittaneille jäsenilleen. 
Vasemmalta piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen ja kurssit suorittaneet Tuula Arelahti, Sini Kivi, Minna 
Luotoniemi, Brita Pulkkinen, Tuija-Leena Sahlstedt sekä todistuksia jakamassa ollut piirin koulutusvas-
taava Saara Koivunen. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin syyskokous Messukylässä sujui joutuisasti hyvässä hengessä. Kuva: Sirkka Ojala.
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4 17.11.2023 28.12.2023 (viikko 52)
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Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2023:

Vilppulan kirkkomaalle haudattiin 14. 
toukokuuta 78-vuoden jälkeen korpraa-
li Gunnar Ensio Rantanen Vilppulas-
ta. Rantanen katosi jatkosodan aikana 
Karjalassa 14.6.1944 eikä kukaan tien-
nyt hänen kohtalostaan mitään. Hän oli 
kadotessaan 29-vuotias. Hän oli naimi-
sissa, ja häntä jäi kaipaamaan myös pieni 
tytär. Vuonna 2019 hänen tuntolevynsä 

Sankarivainaja Gunnar Rantanen haudat-
tiin Vilppulan sankarihautausmaalle.

  Mäntän Seudun Reserviläisistä Jani Nin-
ni Julku ja Toni Tähtinen kantoivat sankari-
vainajan arkun. Kunniaseppeleiden laskijat 
oikealla Juhani Rikkonen Vilppulan Sota-
veteraanit ry puheenjohtaja ja Harri Pasuri 
veteraaniyhdistyksen varapuheenjohtaja.

Sankarivainaja Gunnar Rantanen pääsi kotiin

ja jäänteensä löydettiin rajan takaa Kar-
jalan Salosavotasta.

Sankarivainaja Rantanen haudattiin 
kotiseudun sankarihautausmaalle 14. 
toukokuuta. Siunaus toimitettiin Vilp-
pulan kirkossa. 

Tilaisuus oli koskettava. Tilaisuuteen 
osallistuivat omaisten lisäksi Mäntän 
Seudun Reserviläisten ja Mäntän Reser-

viupseerien jäsenet sekä sotaveteraanien 
ja kaupungin edustajat. Reserviläisten 
tehtävänä oli Suomen lipun kanto hau-
tausmaalla ja kunniavartio ja arkun kan-
taminen haudalle. Tilaisuudessa myös 
Vilppulan mieslaulajat esittivät hienoja 
lauluesityksiä. 

  Juha Happonen

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry sekä Ylöjärven Sotaveteraanit ry 
lahjoittivat Ylöjärven sankarihautausmaalle callunoita. Talkoilla 
kukkia istutettiin reilusti yli 100 haudalle. 

Seurakunnan puolesta istutuksia tarkasteli seurakuntapas-
tori Juha-Pekka Haavisto. Hän totesi, että edelleen on tärkeä 
muistuttaa nykyihmisiä menneiden sukupolviemme uhrauksis-
ta. Haavisto oli tyytyväinen näkemäänsä ja kiitti lämpimästi lah-
joituksesta.

Muutamalla hikipisaralla saatiin monelle hyvä mieli ja sanka-
rihautausmaa arvoiseensa kuntoon. Haastamme muutkin yhdis-
tyksen mukaan hyväntekeväisyyteen sekä positiiviseen näkymi-
seen omalla toiminta-alueella. Kokonaismaanpuolustus on myös 
perinteiden vaalimista, yhteistyötä sekä hyväntekeväisyyttä, vaik-
ka toiminnan pääpaino on sotilaallisissa taidoissa. Tuetaan omalta 
osaltamme yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta.

  Sami Rantanen

Callunoita istuttamassa Sami Rantanen ja Topi Jaakonaho.

Ylöjärven sankarihautausmaata 
somistavat lahjoitetut callunat

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan reservipiirien  

ilma-aseiden mestaruuskilpailut 2023
LOPPIAISENA 6.1.2023 

I erä klo 11.00 
II erä n. klo 12.30 (tarvittaessa)
III erä n. klo 14.00 (tarvittaessa)

Huom. Koelaukaukset 15 min. ennen erien alkua.

PAIKKA:
Pohjois-Hämeen Ampujat r.y.:n ilma-aseradalla, 

Peltokatu 6 C (2.kerros), Tampere

LAJIT:
Ilmakivääri 40 ls ja ilmapistooli 40 ls

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

Huom. 
sarjassa oltava vähintään kolme kilpailijaa –  

muuten nuorempien sarjaan.

TAULUT:
Ensisijaisesti sähköiset, tarvittaessa pahviset,  

ilmoitetaan eräluettelossa

JOUKKUEET:
Yhdistyksittäin, ei sarjajakoa

ILMOITTAUTUMINEN:
nimi, sotilasarvo, yhdistys, laji, sarja

 30.12.2022 mennessä:
 juha.moijanen@pp.inet.fi tai 05 00 62 52 46

OSALLISTUMISMAKSUT:
15 €/hlö ja 15 €/joukkue 

 Maksu suoritetaan kilpailupaikalla.  
Jälki-ilmoittautuminen: +5 euroa/laji.

Kilpailu on katsastuskilpailu 
ResUL:n mestaruuskilpailuihin.

Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle 
Pirkanmaan Reservipiirit ja  
 Pohjois-Hämeen Ampujat
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Viiden maanpuolustusjärjestön yhteinen 
joka kolmas vuosi järjestettävä kokousta-
pahtuma pidettiin 18-20.11.2022 Jyväs-
kylässä. Reserviläisliitto ry:n lisäksi mu-
kana olivat Suomen Reserviupseeriliitto 
ry, Reserviläisurheiluliitto ry, Maanpuo-
lustusnaisten Liitto ry ja Maanpuolus-
tuskiltojen Liitto ry. Kongressi- ja mes-
sukeskus Paviljonki oli mainio paikka 
suurtapahtumalle. 

Liitot pitivät kokouksiaan lauantaina, 
ja sunnuntaina vietettiin hienoa maan-
puolustusjuhlaa, joka alkoi Taulumäen 
kirkossa ja seppeleiden laskuilla sankari-
haudoilla. 

Reserviläisliiton kokousväkeä kiin-
nosti kokouspäivänä kuitenkin eniten 
puheenjohtajavaali. Kuusi vuotta liiton 
puheenjohtajan nuijaa pitäneelle Ilpo 
Pohjolalle tulivat vuodet täyteen reser-
vissä ja oli aika vaihtaa vetäjää. Reservi-
läisliitolla on historiansa aikana puheen-
johtaja valittu jäsenistöstä, yhteiskunnan 
tai talouselämän vaikuttajista. Toisinaan 
on ollut vain yksi ehdokas, toisinaan 
monta ehdokasta. Tällä kertaa oli kak-
si ehdokasta, kun Kari Salminen, liiton 
nykyinen varapuheenjohtaja Sääksmäen 
reserviläisistä ja kansanedustaja Janne 
Sankelo Ylihärmän reserviläisistä kisasi-
vat puheenjohtajan paikasta. Kokous-
väki antoi äänestyksessä vankan kanna-
tuksen tutulle miehelle, Kari Salmiselle, 
tuloksen ollessa 179–11.

Kari Salminen – Reserviläisliiton 
uusi puheenjohtaja
Kari Salminen on ollut pitkän linjan 
puurtaja niin yhdistystasolla kuin liiton 
johdossakin. Salmisen tärkeänä tavoit-
teena on pitää liiton jäsenmäärän kehi-
tys nykyisellä nousujohteisella tasolla. 
Hyvä taloudenpito luo alati kasvavalle 
jäsenmäärälle edellytykset mm. ammun-
nalle ja muulle jäsenistöä kiinnostavalle 
toiminnalle. Salminen toivoo, että niin 
liiton johto kuin liiton toimihenkilöt 
voisivat jalkautua kentälle erilaisiin ta-
pahtumiin entistä enemmän, jolloin voi-
daan parantaa kentän ja johdon välistä 
vuorovaikutusta. 

Haasteena tällä hetkellä Salminen pi-
tää kasvavan jäsenistön tekemisen ja 
tiedon tarpeen tyydyttäminen. Siihen 
Reserviläisliitto on vastannut lisäämäl-
lä voimakkaasti tukeaan kentälle mm. 

korotetun ampuma-asetuen ja patruu-
noiden ostotuen muodossa. Myös erilai-
sia webinaareja sekä etäliikuntamuotoja 
on kehitetty. – Uskon, että uudet jäse-
nemme löytävät paikkansa yhdistyksis-
sämme ja me ”vanhat” autamme hei-
tä löytämään omanlaista tekemistä sekä 
olkaamme valmiit myös kehittämään, 
muuntamaan yhdistyksiämme tarpeen 
mukaan, Salminen sanoo.

Salminen näkee, että Reserviläislii-
ton mahdollisuudet vaikuttamiseen va-
paaehtoisessa maanpuolustustyössä pa-
ranevat entisestään, kun liitto saa lisää 
vahvistusta tiedottamiseen sekä lisätään 
maanpuolustustietoisuutta nuorten kes-
kuudessa mm. Turpotietäjä-kilpailulla. 

Salminen kiittää tuesta ja kannatuk-
sesta puheenjohtajavaalissa ja toivoo yh-
teydenottoja ja ajatustenvaihtoa toimin-
nan kehittämisessä kentältä. Pirkanmaa 
on ollut vahva tiennäyttäjä erilaisine yh-
distyksineen ja vahvuuksineen.

-Uskon, että kun nuori into ja ute-
liaisuus sekä iän tuoma kokemus ja 
varmuus yhdistyvät, se on vahvuus 
työssämme isänmaan eteen. Kentän sy-
dämet sitoo toisiinsa tasavertaisuuden 
henki ja kunnioitus, joka ei kysy ase-
maa eikä perustu etuoikeuksille. Kau-
kopartion henki, reilu suoruus ja usko 
omaan voimaan ilman ylenkatsetta 
ovat toimintamme perusarvoja. Roh-
kenen väittää, että tämä rämäpäinen ja 
mutkaton tasavertaisuudesta ammenta-
va suomalaisvoima on reserviläisyyden 
menestyksen ydin.

Ilpo Pohjola – ei ole oikeita  
eikä vääriä tapoja toimia
Puheenjohtajatehtävät jättävä Ilpo Poh-
jola kertaa menneitä vuosia, joissa on ol-
lut paljon onnistumisia, mutta työtä jää 
seuraajallekin. Kysymykseen puheen-
johtajakauden huippukohdista Pohjola 
vastaa mm. Turpotietäjä-kilpailun va-
kiinnuttamisen yhdistysten normaaliin 
toimintaan, liiton talouden vakautta-
minen, liiton antaman tuen lisäämisen 
piireille ja yhdistyksille, erityisesti am-
pumaharrastuksen tukeminen sekä jä-
senkasvu, jossa on suuresti myötävai-
kuttanut ”Putin-lisä”. Erityisenä ilon 
aiheena Pohjolalle on ollut naisten ja 
miehistön mukaantulo toimintaamme, 
minkä ansiosta jäsenrakenteemme on 

monipuolistunut ja vahvistunut koko 
kansan maanpuolustusjärjestöksi.

Tärkeänä onnistumisena Pohjola nä-
kee RESKESU 2022-2024 (Reservin 
koulutus) -kehittämissuunnitelman 
käynnistymisen tänä vuonna. Suunni-
telmassa annettiin ensimmäistä kertaa 
reserviläisjärjestöille (RES&RUL) sekä 
muille maanpuolustusjärjestöille tehtä-
vät.

-RES&RUL tehtävinä ovat sotilaan 
perustaitojen kuten ammunnan ylläpi-
to ja kehittäminen sekä fyysisen kunnon 
ylläpito. Kokonaisuutena on kenttäkel-
poisuuden ylläpito ja kehittäminen. Li-
säksi jäsentemme aktiivinen toiminta 
MPK:n kursseilla johtajina, kouluttajina 
sekä osallistujina ovat keskeisiä asioita 
RESKESUssa, Pohjola kertoo. -Kolmas 
keskeinen asia siinä on maanpuolustus-
hengen ja tahdon kehittäminen ja yllä-
pito. Pohjola antaa kiitokset onnistu-
miselle kaikille työntekijöille niin liiton 
toimistossa kuin luottamushenkilöille. 

-RESKESUn jalkauttaminen on vielä 
hiukan kesken, mutta uskon sen mene-
vän maaliin vuonna 2023, Pohjola vas-
taa kysymykseen, että jäikö mikään kes-
ken. Monet asiat ovat prosessissa eivät 
niinkään kesken, hän tarkentaa.

-Jokainen puheenjohtaja ja hallitus te-
kee omannäköistä toimintaa. Ei ole oi-
keita ja vääriä tapoja toimia, kunhan työ 

Yhteisin siivin Jyväskylässä

Kari Salminen

• syntynyt 1967
• reservin vääpeli
• Sääksmäen reserviläiset ry,  

kunniapuheenjohtaja
• Reserviläisliitto ry:n  

2. varapuheenjohtaja -2022
• yrittäjä

Ilpo Pohjola

• syntynyt 1962
• sotilasmestari
• Joensuun reserviläiset ry
• Reserviläisliitto ry:n  

puheenjohtaja 2017–2022
• KTT, toimitusjohtaja,  

Eventio Group Oy

tehdään vilpittömästi jäsenistön hyväk-
si, Pohjola antaa vielä terveisensä uusille 
toimijoille. Pirkanmaan reserviläisyhdis-
tysten jäseniä Pohjola tahtoo myös kiit-
tää pitkään kestäneestä luottamuksesta. 
-Arvostan suuresti tekemäänne työtä 
Isänmaamme hyväksi. Yhteiset tekemi-
set ja muistot säilyvät aina sydämessäni.

  Tiina Kokkola

Reserviläisliiton kokouksessa Matti Salonen, Jussi Mäkitalo, Jussi Viljanen ja 
Juha Moijanen. Kuva: Raimo Ojala.

Reserviläisliiton kokousta seuraavat Lotta Nissi, Anne Lautamo, Anne-Leena Rapo, Tiina 
Kokkola ja Tommi Kokkola. Kuva: Raimo Ojala.

Kari Salminen on liiton uusi puheenjohtaja. 
Kuva: Raimo Ojala.

Ilpo Pohjolan liiton puheenjohtajakausi 
päättyy vuoden 2022 lopulla. Kuva: Raimo 
Ojala.



10

Itsenäisyyspäivän aamuna Tampereen 
raatihuoneen ovi kävi tiuhaan, kun Pir-
kanmaalla itsenäisyyspäivänä ylennyk-
sen saaneet reserviläiset saapuivat run-
sain joukoin Pirkanmaan aluetoimiston 
kutsumana ylennettävien onnittelutilai-
suuksiin. 

Tällä kertaa ylennettäviä olikin taval-
lisesta runsaammin, joten onnitteluti-
laisuuksiakin järjestettiin kaksi. Pirkan-
maalla ylennettiin itsenäisyyspäivänä 
kaikkiaan 424 reserviläistä. Tasavallan 
presidentti ylensi itsenäisyyspäivänä 95 
pirkanmaalaista reserviupseeria. Alue-
toimiston päällikkö ylensi 329 reservin 
aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa.

Aluetoimiston päällikkö, everstiluut-
nantti Tommi Marttinen totesi pu-
heessaan tyytyväisyytensä Pirkanmaal-
la ylennettävien reserviläisten suureen 
määrään. Hän kertoi sen johtuvan li-
sääntyneistä kertausharjoituksista, va-
paaehtoisista kertausharjoituksista, hen-
kilöstön kierrosta sodan ajan joukoissa 

Pirkanmaan aluetoimisto 
onnitteli ylennettyjä 
juhlavissa puitteissa

sekä reserviläisten aktiivisesta osallistu-
misesta Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen toimintaan. Everstiluutnantti 
Marttinen toi esiin myös veteraanisuku-
polvien uhrauksia vapaan isänmaamme 
itsenäisyyden puolesta. Hän myös ko-
rosti maanpuolustustahdon merkitys-
tä puolustusjärjestelmän selkärankana 
sekä kiitti reserviläisiä aktiivisesta osal-
listumisesta reservin koulutustapahtu-
miin. Hän toi esiin, että valmiutemme 
on hyvä koska meillä on tahto, taito ja 
tarvittavat välineet isänmaamme puolus-
tamiseksi.

Reserviläisten tervehdykset tilaisuuk-
sissa esittivät reservin kapteeni Jarno 
Hakanen sekä reservin ylivääpeli ja Re-
serviläisliiton tuleva puheenjohtaja Kari 
Salminen. 

6.12.2022 Pirkanmaalla ylennettyjen 
tiedot löydät pirkanviesti.fi-sivustolta.

  Sirkka Ojala

Everstiluutnantti Tommi Marttinen kiitti puheessaan 
reserviläisiä aktiivisuudesta. Kuva: Raimo Ojala.

  Raatihuoneella järjestettyihin tilaisuuksiin osal-
listui yli 200 reserviläistä. Kuva: Raimo Ojala.

Raatihuoneen upea kattaus reserviläisille. Kuva: Sirkka Ojala.

Ylennettyjä reserviupseereita, kuva. Raimo Ojala.

Ylennettyjä reservin aliupseereita ja miehistöä. Kapteeni Jokinen luki kaikkien ylennetty-
jen nimet. Ylentämiskirjan sai mukaansa tilaisuudesta poistuessaan. Kuva: Sirkka Ojala.

Tilaisuuksien musiikista vastasivat yliluutnantti Kimmo Kopra ja Panssariprikaatin varus-
miesmuusikot. Kuva: Raimo Ojala.
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”Meidän tulee huolehtia hengestä ja tunteesta” – 
Reserviupseeripäivä Pirkanmaalla
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-
sessa järjestettiin kaksipäiväinen Koko-
naisturvallisuus 2022- tapahtuma 7.–8. 
lokakuuta. Tapahtuman yhteydessä Pir-
kanmaan Reserviupseeripiiri järjesti jä-
senille suunnatun Pirkanmaan Reser-
viupseeripäivän. Mittava tuki päivän 
järjestelyille saatiin Suomen Reserviup-
seeriliitosta. Päivä sai hyvän vastaanoton 
piirin jäsenten keskuudessa ja siihen 
osallistui kymmeniä piirin jäseniä. 

Päivän aiheet olivat ajankohtaisia ja 
mielenkiintoisia. Tapahtuman pääpu-
hujana oli Aalto-yliopiston kybertur-
vallisuuden työelämäprofessori Jarno 
Limnéll. Puolustusvoimien tervehdyk-
sen tapahtumaan toi Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkastaja, eversti 
Jukka Nurmi. Lisäksi Reserviupseerilii-
ton puheenjohtaja Aaro Mäkelä kertoi 
liiton kuulumiset.

Professori Jarno Limnéll toi esiin 
omassa esityksessään, että eläessämme 
näitä epävarmoja ja synkkiä aikoja on 
meidän maanpuolustajien tehtävä pitää 
valoa yllä ja kertoa, että jossain vaiheessa 
tämä tulee loppumaan. Limnéll korosti-
kin, että tulevaisuuden uskoa ei saa me-
nettää. Hänen mukaansa se ei varmas-
ti meiltä katoa, vaikka olemmekin tällä 
hetkellä synkkyyden kierteessä. Limnél-
lin mukaan uhkat ja riskit pitää tiedos-
taa, mutta toivoa tulee silti pitää yllä.

Professori toi esiin, että viime kuu-
kausien tapahtumat maamme rajojen 
lähituntumassa ovat jossain määrin pa-
lauttaneet suomalaisten perusasiat ja pe-
rusarvot sille jalustalle, jolle ne kuuluvat. 
Hänen mukaansa enää ei muun muassa 
ole keskusteltu yleisen asevelvollisuuden 
tai HX-hankkeen tarpeellisuudesta. 

Limnéll kertoi, että turvattomuuden 
ja epävarmuuden tunne on lisääntynyt 
suomalaisissa ja muuallakin euroopassa. 
Tämä voikin johtaa yhteiskunnalliseen 
liikehdintään, joka rikkoo yhteiskun-

tarauhaa. Turvallisuus onkin Limnéllin 
mukaan nimenomaan tunne, jota pitää 
johtaa.

Limnéll kertoi, että viime kuukausina 
hänelle esitetty kysytyin kysymys on ol-
lut: Mitä minä voin tehdä? Vastaus on 
ollut käytännönläheinen. Laita 72 h ko-
tivara kuntoon ja hakeudu koulutuksiin. 
Limnéllin mukaan lähipiiri vaikuttaa 
eniten yksilön turvallisuuden tuntee-
seen. Siksi meidän tuleekin huolehtia, 
ettei kukaan jää yksin. Huolehditaan 
toinen toisistamme ja annetaan toivoa 
eikä menetetä tulevaisuuden uskoa.

Esityksessään Limnéll totesi yhden 
tärkeän asian, joka liittyy tämänhetki-
seen turvallisuuspolitiikkaan Suomes-
sa. Hänen mukaansa se on NATO:n 
jäsenyys ja miten se vaikuttaa maan-
puolustukseemme. Hänen mukaan-
sa maanpuolustustahto ja puolustus-
kyky ovat asioita, jotka eivät NATO:n 
jäsenyyden tullessakaan muutu. Isoin 
muutos NATO:n jäsenyyden myötä 
onkin henkinen muutos. Kun olemme 
osa isoa puolustusliittoa ajattelumme 
ei ole pelkästään Suomen turvallisuu-
den ajattelua vaan koko puolustusliiton 
ajattelua. NATO:n jäsenyyden myötä 
meidän tulee myös muokata lainsää-
däntöä siten että olemme tarvittaessa 
valmiita auttamaan myös muita. 

Limnéll toi esiin, että Suomen erityis-
osaamisen alue NATO:ssa voisi olla esi-
merkiksi hybridiasiat ja digitaalinen rau-
hanvälitys.

Esityksensä lopuksi professori otti 
esiin 14–24-vuotiaiden nuorten vies-
tin: Kun huolehditaan toisistamme, kun 
huolehditaan turvallisuudesta ja yhteis-
kunnan oikeudenmukaisuudesta ja tasa-
vertaisista mahdollisuuksista, niin meillä 
on hyvä tulevaisuus.  Turvallisuus onkin 
tunne ja se on sitä varautumista. 

  Sirkka Ojala

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
tarkastaja eversti Jukka Nurmi toi 
tilaisuuteen näytöllä olevan viisi-
kohtaisen tietopaketin.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mikko Ritakallio kiitti piirin puolesta pro-
fessori Jarno Limnélliä piirin historiikilla ja Leijona-vyöllä.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin esityksen yksi 
keskeinen sanoma oli, että emme saa menettää tulevaisuudenuskoa.
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Eräs vuosien 1968–2021 jouluaattojen 
kunniavartiotehtävä on suoritettu
Kirjoitettiin vuosiluku 1950. Saman vuoden jouluaattoiltana Lempäälän sankarihauto-
jen Sankariristillä seisoi ensimmäisen kerran Lempäälän Reservin upseerien järjestä-
mä kunniavartio kunnioittamassa lumipeitteisten kumpujen alla nukkuvia aseveljiään. 

Vartiossa seisoivat alun perin vain Lempäälän Reser-
vin upseerit omissa harmaissa mantteleissaan. Vuoden 
1954 jouluaatosta lähtien silloiset Lempäälän Reservin 
aliupseerit, nykyiset Lempäälän Reserviläiset tulivat 
mukaan yhteiseen kunniavartiointitoimintatehtävään.

Vartioajan aloitus on painottanut ajankohtaan 15.00 
ja päättymisajankohta 23.00, riippuen miten paljon 
kunniavartijoita on kulloinkin ollut. Järjestys sankari-
ristillä on ollut siten, että sankariristiä edestäpäin kat-
soen sen vasemmalla puolella on seissyt reservin upseeri 
ja oikealla puolella reservin aliupseeri, nykyisin reser-
viläinen.

Vartijoiden varustaminen
Alkuaikoina varusteet saatiin lainaksi Vatialan varus-
kunnasta, josta saatiin yhdenmukaiset asut. 

Myös Parolan varuskunta on ollut myötämielinen 
varusteiden suhteen ja sieltä ne on saatu varuskunnas-
sa aikoinaan elämäntyönsä tehneen Rolf Källarssonin 
avustuksella. Siitä hänelle iso kiitos.

Lempäälän Reservinupseerien naiset Kristina Alhon 
ollessa puheenjohtajana valmistivat erän valkoisia lumi-
pukuja, jotka olivat vartijoille yhtäläiset ja lumisena tal-
vena käytännölliset omien lämpimien vaatteiden pääl-
lä. Asut ovat edelleen olemassa ja hyvässä tallessa.

Nykyisin Lempäälän reserviupseerikerho ry:n ja 
Lempäälän reserviläiset ry:n käyttämät varusteet ovat 
mallia, lumipuku M 05 joiden hankkimiseen varat lah-
joitti LC – Lempäälä.

Lempäälän Säästöpankissa pitkän ja kunnioitettavan 
työsaran tehnyt pankinjohtaja Seppo Soini toimi aika-

naan jouluaaton kunniavartioiden kokoojana. Vuoden 
1967 kunniavartijat oli hankittu ja vartiolista valmiina, 
jolloin Lempäälän Säästöpankkiin tuli toimistopäälli-
köksi Pertti Heikki Keinonen. Tuolloin Seppo Soini 
sanoi: ”Pertti, sinä saat sitten tehtäväksesi kerätä tule-
van vuoden 1968 kunniavartijat ja laatia kunniavar-
tiolistan ja osallistua itse kunniavartiointi -tehtävään ja 
leppoisasti jatkaen, tämä työsi tulee sitten jatkumaan 
”tulevaisuuteen.”

Pertti on vuoden 1968 jouluaattoillasta vuoden 2021 
jouluaattoyöhön huolehtinut yhtäjaksoisesti, yhteensä 
54 vuoden ajan, Lempäälän sankarihaudoille juhlal-
lisen tunnelman, niin vartijoille itselleen kuin meille 
muille, jotka jouluaattona olemme käyneet sytyttämäs-
sä oman lämmintä valoa luovan kynttilämme rakkaam-
me hautakummulle, näin itse poisnukkunuttamme 
kunnioittaen ja muistaen. 

Pertin ”toimenkuvaan” on siis pitkään kuulunut yh-
distysten varusteiden säilyttäminen ja huoltaminen 

Lempäälän hautausmaan Sankariristillä. Oikealla ylivää-
peli Pekka Hopponen ja vasemmalla majuri Pertti Keino-
nen. Jouluaattoillan viimeisessä vartiovuorossa. Suomi-
konepistoolit olivat ensikerran varustuksena. Kuva: Kaija 
Keinonen.

sekä niiden huolehtiminen jouluaattona ajoissa varus-
teiden vaihtopaikalle.

Nyt jo muutamien vuosien ajan Hannu Tapola on 
ollut varusteiden vastuuhenkilönä. Vuonna 2005 re-
serviyhdistyksille hankittiin 4 deaktivoitua Suomi-ko-
nepistoolia, jotka antavat omalta osaltaan asun lisäk-
si, jouluaaton kunniavartijoille sota-ajan vartijoiden 
oman, todellisen tunnelman. 

Pankkitoiminnan loputtua säästöpankin talossa 
Lempäälän seurakunta tarjosi auttavan kätensä ja seu-
rakuntatalon aulatilaa on käytetty varusteiden vaihto-
paikkana. Lempäälän reservin upseerit ja Lempäälän 
reserviläiset ovat seurakunnalle tästä erittäin kiitollisia.

Vuoden 2021 jouluaaton viimeisessä kunniavartio-
vuorossa, Pertin parina seisoi ryhdikkäästi ja kunniak-
kaasti tyttärenpoika Peetu Nieminen. Pertti on suu-
resti iloinnut jouluaaton kunniavartijoiden vahvasta 
innosta osallistua siihen vuosi vuoden jälkeen. 

Vuoden 2009 jouluaattona vartioivat ensimmäiset 
naiset, Heli Koskinen ja Johanna Viitanen Lempää-
län sankarihautojen sankariristillä.

Kunniavartijoita on ollut kaiken kaikkiaan vuosien 
1968-2021 aikana 195 henkilöä.

Tuon 195 henkilön lisäksi joukkoon on kuulunut tä-
män kirjoituksen kirjoittaja, Pertin aviopuoliso Kai-
ja Marjatta Keinonen (o.s. Jokinen), joka on näiden 
vuosikymmenten ajan jouluaattoyön viimeisillä hetkillä 
rauhallisesti saapunut Lempäälän sankarihautojen San-
kariristin eteen, pysähtynyt ja hiljentynyt, jonka jälkeen 
hän on lausunut viimeisessä kunniavartiovuorossa olleil-
le kunniavartijoille sanan ”Aika”. Se on merkinnyt, että 
vartiovuoro on päättynyt ja kunniavartijat saavat jättää 
vartiopaikkansa. Lempäälän seurakunnan kaunisäänis-
ten kirkonkellojen kumahdellessa jouluyön hiljaisuuteen 
ilmoittaen kirkossa olleen viimeisen tapahtuman päät-
tymisestä kunniavartijat poistuvat annettujen ohjeiden 
mukaan, ryhdikkäästi tahdissa astuen. 

Pertin toiveena on, että tämänkin vuoden 2022 jou-
luaattona Lempäälän sankarihautojen Sankariristil-
lä seisoo vartiossa, Lempäälän reservin upseereista ja 
Lempäälän reserviläisistä, niin miehistä kuin naisista 
kootut, ryhdikkäät vartioparit, jotka jatkavat vartiopai-
kallaan hänen sankarivainajia kohtaan osoittamaansa 
kunnioitusta.

Toivottavasti Pertin arvokas, yli puolivuosisataa kes-
tänyt perinteikäs vapaaehtoinen työ antaa kimmok-
keen armeijasta päässeille nuorille, omalta osaltaan 
seuraamaan hänen viitoittamaansa tietä osallistumal-
la tulevien jouluaattojen Lempäälän sankarihautojen 
Sankariristillä tapahtuvaan kunniavartioon. Lopetan 
kirjoitukseni sanoihin, jotka ovat osa Lauri Pohjanpään 
kirjoittamasta runosta Sankarihauta.

Kaks sankariveljeä mullassa kalmiston.
Yli haudan tähtien soihdut syttyneet on.
Ja luminen koivu on kunniavahtinaan.
Korut kuuran niin kuin kyyneleet oksillaan.
Kaksi sankariveljeä mullassa kalmiston.
Ja toinen kuiskaa: ”Veli nyt joulu on.”
Ja toinen siihen: ”Niin sen muistinhan;
sitä, kuin Sinä, vuoden kaiken vuotinhan.”

Isä, äiti ja siskot hautausmaalle saa
ja meille taas hyvää joulua toivottaa . . .

Joulun alla, vuonna 2022

  Kaija Marjatta Keinonen

  24.12.2005 Lempäälän Nordea pankin takasisään-
käynnin edustalla. Oikealla ylivääpeli Pekka Hopponen ja 
vasemmalla majuri Pertti Keinonen Jouluaattoillan viimei-
sestä vartiovuorosta saapuneina. Kuva: Kaija Keinonen.

TULEVIA MAASTOLLISIA  
TAPAHTUMIA 2023

7.1. tulentekopäivä Teiskon takametsissä.

9.1. Talvitaitojen teemailta (webinaari), klo 19–21
Liity mukaan kopioimalla linkkiteksti selaimeen:

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

27.–29.1. Talvitaidot, Sääksmäen SäRes-Center (MPK)

Maaliskuu vko 11/12 (18/19. tai 25/26.03.)
lauantai Kartat ja koordinaatit-teemapäivä

sunnuntai GPS-teemapäivä

23.4. jotoskoulutuksen käytännön päivä

12.–13.5. Kevätyön Koukkaus?

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

TULENTEKOPÄIVÄ 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 kuumaa vettä nuotiopaikalla.
Paikalla voi myös maastoyöpyä pe-la tai la-su, mikäli haluaa testailla

omia varusteitaan ja/tai majoitteitaan. Kysy lisää Tensulta.

HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen.

ILMOITTAUTUMINEN:  
viimeistään 4.1.2023, ilmoittaudu ja kysy tarkempi

kokoontumispaikka: Tero Ahtee, tensu@iki.fi

Syksyn aikana MPK:n HF-projekti 
on edennyt siihen pisteeseen, 

että vuoden 2023 aikana voidaan 
olettaa kurssien alkavan tällä 

LV/MPK-681 ja LV/MPK-682 kalustolla, 
joissa perustana on ICOM 7300 radio.

Kannattaa siis seurata 
MPK:n www-sivuilta koulutuskalenteria.

Maastotoiminnan webinaarien  
(2020–2021) materiaalit

https://pirkanviesti.fi/toiminta/ 
maastotoiminta/webinaarien-materiaali/
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Kevätkesän panssariaurinko helotti täy-
deltä terältä hyväillen vaunujen mat-
taa pintaa ja mustien barettien merta 
21.5.2022, kun Panssarireserviupseeri-
koulu juhli 50-vuotista ja koulun kan-
natusyhdistys 40-vuotista taivaltaan, 
ja Parolannummelle kokoontui komea 
joukko reservin panssariupseereita. Ti-
laisuus aloitettiin laskemalla seppele 
Panssarikiven juurelle, kiveen itseensä 
hakatuin sanoin: 1939–1945 Panssari-
miesten ja panssarijääkärien tekojen muis-
toksi. Seppeleen laskivat ensimmäiseltä 
PsRUK:n kurssilta vuonna 1972 valmis-
tuneet. 

Itse tilaisuudessa puhuivat Panssari-
koulun johtaja evl Matti Anttila, Pans-
sarikoulun reserviupseeriosaston johtaja 
kapteeni Valtteri Eskelinen sekä tie-
tenkin PsRUK:n Kannatusyhdistys ry:n 
puheenjohtaja maj evp. Pertti ”Peppe” 
von Hertzen. Von Hertzen oli ensim-

Puoli vuosisataa nuolen kärjessä 
– PanssariRUK 50 vuotta

mäisen PsRUK:n kurssin priimus, oli 
itsekin myöhemmin Panssarikoulun re-
serviupseerikurssien johtaja, ja on myös 
kannatusyhdistyksen perustaja ja aktiivi-
nen johtaja. Koulun johtaja evl Anttila 
esitteli panssariaselajin ja sen koulutuk-
sen nykytilaa ja tulevaisuutta maailman-
tilanteeseen peilaten sekä Panssarikoulua 
niin kantahenkilökunnan kuin reser-
viupseereiden aselajikouluna. PsRUK:n 
johtaja kapteeni Eskelinen taas kertoi 
PsRUK:n kehityksestä. Tilaisuus hui-
pentui kalustoesittelyyn ja reserviläisen 
sydäntä aina yhtä lämmittävään kent-
täruokailuun: sotilaskotiauton munkki-
kahveihin. Myöhemmin pidettiin vielä 
iltajuhla Aulangolla.

Ensimmäinen PsRUK:n kurssi järjes-
tettiin 1972. Alusta asti kurssien nume-
rointi on noudattanut Haminan RUK:n 
– jossa panssarijoukkojen reserviup-
seeritkin siihen asti koulutettiin – nu-

  PanssariRUK:n seppele Panssarikivellä 
21.5.2022 ensimmäiseltä PsRUK:n kurs-
silta valmistuneiden laskemana. 
Kuva: Tapio Kotipelto

PanssariRUK:n kurssipuukko. Sukua Ha-
minan RUK:n puukolle, mutta hienompi. 
Tupen värinä panssarijoukkojen musta, ja 
tupen koristeena Laguksen nuolet. Kuva: 
Tapio Kotipelto. 

  Parolan Leijona ja Laguksen nuolet 
Panssarikoulun lipussa. ”Järveimme ran-
toja ei vieras ryöstä, Leijonan mahtia ei 
maahan syöstä” – Reino Hirviseppä: Paro-
lan marssi, muun muassa PanssariRUK:n 
kunniamarssi. Kuva: Tapio Kotipelto.

  Kirjoittaja silittää Isoa Kissaa. Leopard 
ei kehrännyt, jos kohta ei raapinutkaan. 
Kuva: Jussi Lyly. 

merointia, joten PsRUK:n 1. kurssi oli 
PsRUK 139. Ensimmäisillä kolmella 
kurssilla oli vain 13 oppilasta ja kaksi 
opintolinjaa: panssarivaunulinja eli nk. 
”raskasvaunulinja” sekä panssarijääkäri-
linja.

Vielä kirjoittajan oman PsRUK-kurs-
sin 174 (talvella 1983–84) aikaan pysyviä 
linjoja oli vain nuo kaksi, joskin niiden 
lisäksi koulutettiin säännöllisin välein 
kokonaisia kursseja panssaritiedustelu-
joukkueen johtajiksi. Oppilaita oli vielä 
tuolloinkin vain 20 kerrallaan, ja heitä 
otettiin vain kahdesta silloisesta Parolan-
nummen joukko-osastosta: 10 Panssari-
vaunupataljoonasta ja 10 Hämeen Jääkä-
ripataljoonasta – jotka yhdistettiin 2003 
Hämeen Panssaripataljoonaksi. Vuonna 
2015 Maasotakoulun alaisuuteen siir-
tyneen Panssarikoulun reserviupseeri-
kursseilla on oppilaita nykyään kurssista 
riippuen 50–70 kerrallaan, ja linjoja on 

peräti kahdeksan:   panssarijääkäri-, pans-
saritiedustelu-, panssarivaunu-, panssa-
ripioneeri-, panssaritulenjohto-, panssa-
ri-ilmatorjunta-, panssariviestilinja sekä 
ELSO-linja. Oppilaita otetaankin ny-
kyään kaikkien Panssariprikaatin jouk-
koyksiköiden lisäksi säännöllisesti myös 
Karjalan ja Porin prikaateista, ja joitain 
on koulutettu myös Jääkäriprikaatista ja 
Kaartin jääkärirykmentistä.

Puolen vuosisatansa aikana Panssari-
reserviupseerikoulu on kouluttanut yli 
3500 panssariupseeria – enimmäkseen 
reserviin, vaikka moni on myös soti-
laan ammatin valinnut. Pirkanmaal-
la PsRUK:n toiminta naapurissa onkin 
näkynyt vapaaehtoisessa maanpuolus-
tustyössä laajalti. Monissa reserviupsee-
riyhdistyksissä ja killoissa on toiminut 
aktiivisia reservin panssariupseereita; 
reservipiirien yhteisistä toimielimistä 
mm. Maastotoimikunnassa ja Tiedo-
tustoimikunnassa palvelee isänmaataan 
PsRUK.n kasvatteja, ja MPK:n palka-
tusta henkilökunnasta mm. Hämeen 
piiripäällikkö, komentaja evp. Matti Es-
kola ja Tampereen valmiuspäällikkö, re-
servin majuri Sami Tyven ovat aloitta-
neet upseerinpolkunsa PsRUK.sta.

  Tapio Kotipelto

Osallistujat saivat muistoksi panssariky-
nän ja sateenkestävän panssarilehtiön. 
Kuva: Tapio Kotipelto.
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Ajankohtaisia maanpuolustus- 
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuinka monta Puolustusvoimille hankittavaa K9-panssa-
rihaupitsia sisältyy optioon, jonka lunastamisen puolus-
tusministeri hyväksyi marraskuussa?

2. Kuinka monta prosenttia Puolustusvoimissa palvelevis-
ta upseereista on naisia? 

3. Missä maakunnassa järjestettiin marras-joulukuun 
vaihteessa Maavoimien tämän vuoden pääsotaharjoi-
tus Kontio 22?

4. Kuinka monta päivää yhteensä enintään voidaan myön-
tää kuntoisuuslomaa palvelusaikanaan erityisesti kun-
nostautuneelle varusmiehelle?

5. Mikä Ilmavoimien joukko-osasto ottaa ensimmäisenä 
Suomessa palveluskäyttöön F-35-hävittäjät?

6. Mitä on kirjakielinen vastine varusmiesten käyttämälle 
slangisanalle veksi?

7. Kuka on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulais-
johtaja? 

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  
JOULUKUU 2022– KEVÄTTALVI 2023

 JOULUKUU 

24.12.2022 Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaan ja Lamminpään 
sankarihaudoilla.

 TAMMIKUU 

Ajankohtaiset ampumaratavuorot: www.pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta  
Kivääri- tai pistooliammunta kerhon aseilla – seuraa sähköpostitiedotus-
ta tarkemmasta ajankohdasta.

  HELMIKUU 

Kivääri- tai pistooliammunta kerhon aseilla – seuraa sähköpostitiedotusta 
tarkemmasta ajankohdasta.

  MAALISKUU 

5.3.2023 Pirkan hiihto Kankaanpään Niinisalosta Tampereen Teivoon. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja internetistä https://www.pirkankierros.fi/
pirkan-hiihto/

10.–12.3.2023 Talvijotos Karhujotos Ilomantsissa. Haemme jotokselle 
lähetettävää partiota, joten laita viestiä meille, jos haluat mukaan, vaik-
kei omaa partiota vielä olisikaan koossa!

Kivääri- tai pistooliammunta kerhon aseilla – seuraa sähköpostitiedotusta 
tarkemmasta ajankohdasta.

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY TOIVOTTAA:

Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen!

Koronavuosien selättämisen jälkeen vuon-
na 2022 pääsimme jälleen perinteisten ta-
pahtumien pariin, sekä lähdimme myös ko-
keilemaan ja suunnittelemaan toiminnan 
kehittämistä. Vuodelle 2023 on vahvistet-
tu uusi painopiste ampumakoulutuksen ja 
jäsenistön ampumaharrastuksen tukemisen 
saralla, sekä myös uudistettua sisältöä maas-
totoimintaan. Samalla rinnalla järjestetään 
yhä tärkeitä kunniatehtäviä eri tapahtumiin 
liittyen, sekä kohdennettua toimintaa nuo-
rille upseereille sekä senioreille.

Ampumakoulutusta on saatu lisättyä täl-
le vuodellekin, ja ensi vuodelle on asetettu 
tavoite vähintään viiden pistooliammun-
nan sekä viiden kivääriammunnan järjes-
tämisestä niin, ettei osallistumiseen tar-
vitse omaa asetta. Kilpailutoiminta jatkuu 
myös tuttuun tapaan.

Ensi vuonna pyritään myös tunnista-
maan joukostamme ns. joukkueenjoh-
tajia eri tapahtumiin, ketkä kannustavat 
tulemaan mukaan tapahtumaan yhdessä 
heidän kanssaan. Mistään isosta tehtä-
västä tässä ei kuitenkaan ole kyse, vaan 
haetaan henkilöitä, keillä on kiinnos-
tusta osallistua esimerkiksi jotoksille tai 
MPK:n kursseille ja intoa lähteä sinne 
myös muiden kanssa. Jos tunnistat tästä 
itsesi, laita meille viestiä tai myös suoraan 
yhdistyksemme Facebook-ryhmään.

Rauhallista joulunaikaa kaikille,  
ja samalla myös jo intoa ensi vuoteen!

  Anu Heikkilä
puheenjohtaja

Tampereen Reserviupseerit ry:n syyskokous järjestettiin Technopolis Asemakeskuksen 
tiloissa 25. lokakuuta. Kokouksen yhteydessä palkittiin vasemmalta Aulis Kalliomäki ja 
Mika Tiusanen TamRU:n hopeisella ansiomitalilla, Kari Saarinen, pronssisella TamRU:n 
ansiomitalilla. Antti Rantanen sai, hopeisen RESUL:n ansiomitalin ja Jyrki Keto-Tokoille 
luovutettiin Suomen Leijona ritarimerkki. Kuva: Sirkka Ojala.

Tampereen Reserviupseerit ry:n toimintaa 
kehitetään edelleen vuonna 2023

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n liitoko-
kouksessa Jyväskylässä 19.11.2022 RUL 
liittovaltuustoon valittiin Pirkanmaan Re-
serviupseeripiiristä majuri Jussi Järvinen, 
Nokia (varalla yliluutnantti Jussi Mura-
nen, Kangasala), kapteeni Antti Laalah-
ti, Messukylä (varalla Jyrki Keto-Tokoi, 
Tampere), kapteeni Markku Kinnanen, 
Sastamala (varalla majuri Hannu Joki-
nen, Mänttä) ja extrapaikan sai luutnantti 

Sanna Sarvijärvi, Nokia.
Aaro Mäkelä sai kokouksessa jatko-

pestin liiton puheenjohtajaksi uudelle 
kolmivuotiskaudelle 2023–2025. Hän 
on 39-vuotias Helsingissä asuva reservin 
yliluutnantti. Koulutukseltaan Mäkelä 
on kauppatieteiden maisteri sekä luon-
nontieteiden kandidaatti. Hän työsken-
telee toimitusjohtajana ja osakasyrittäjä-
nä ALM Partners Oy:ssä.    

Kuvassa Reserviupseeriliiton liittokokoukseen osallistuneet Pirkanmaan Reserviupsee-
ripiirin jäsenet vasemmalta: piirin 2. varapj. Markku Kinnanen, piirin sihteeri Hannu Ylis-
talo, piirin puheenjohtaja Mikko Ritakallio ja Mikko Hörkkö. Edessä Antti Laalahti, Juu-
pajoen Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Aku Mäkelä, Tampereen Reserviupseerien 
puheenjohtaja Anu Heikkilä ja Rimma Ahonen.

RUL liittokokouksen valintoja
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MPK:n kevään  MPK:n kevään  
2023 kursseja  2023 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

Työssä oppimassa  
Maanpuolustuskoulutus MPK:lla

4.–5.2. MPK KURSSINJOHTAJA- 
KURSSI (K2)
• Kurssilla käydään läpi kurssinjohtajan 

tehtävät ja vastuut
• Osallistuminen edellyttää aiempaa 

kokemusta kurssitoiminnasta, esim. 
kouluttajan tehtävissä

4.–5.2. MPK KOULUTTAJAKURSSI (K1)
• Kurssilla käydään läpi kouluttamisen 

perusteita oppitunnein sekä käytän-
nön suorittein

4.–5.2. KURSSIVÄÄPELIKURSSI
• Kurssilla opitaan perusteet toimia 

kurssivääpelin tehtävissä
• Kurssivääpelin tehtävänä on vastata 

koulutustapahtuman huollosta

17.–19.3. LÄHITAISTELUN  
PERUSKURSSI
• Kurssi on tarkoitettu taistelukuntoi-

sille reserviläisille
• Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää 

(osaa) miten toimia tarkoituksenmu-
kaisesti lähitaistelutilanteessa

18.–19.3. RESERVILÄISJOHTAJA 1 
OSA 1
1.–2.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1  
OSA 2
• Kurssin tavoite on reserviläisjohtajan 

itseymmärryksen, toimintakyvyn ja 
johtamisvalmiuksien kehittäminen 
sekä nykyajan taistelukentän parem-
pi ymmärtäminen.

• Kurssi on noudattaa sovelletusti 
RUL:n reserviläisjohtaja 1-kurssin 
sisältöä

15.7. TAMPEREEN KESÄYÖN MARSSI
• Kävelytapahtuma kaiken ikäisille,  

uusin marssireitein nyt Ylöjärvellä
• Vaihtoehtoina 12 km, 25 km sekä  

42 km merkityt reitit

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

TERVETULOA MUKAAN!

Hain syksyllä 2021 Tampereen Aikuis-
koulutuskeskukselle (TAKK) suoritta-
maan liiketoiminnan ammattitutkintoa, 
jota kautta valmistuisin markkinointias-
sistentiksi. Ennakkotiedoista kävi ilmi, 
että koulutuksen pohjautuessa pitkälti 
työssäoppimisjaksoon harjoittelupaikas-
sa, valmiin paikan olemassaolo nostaisi 
mahdollisuuksia päästä mukaan. 

Olen ollut aktiivinen toimija MPK:lla 
vuodesta 2017 lähtien. Tuolloin osal-
listuin kurssille, ensin kurssilaisena ja 
sitä kautta päädyin suoraan sekä kou-
luttajan, että kurssinjohtajan tehtäviin. 
Maanpuolustuksen ollessa itsellä lähellä 
sydäntä sekä kliseisesti toimintaympä-
ristönä se ”oma juttu”, niin lähdin kar-
toittamaan näiden kahden asian sovit-
tamista yhteen. Ensin tiedustelin asiaa 
Hattulasta Hämeen piirisihteeri Anne 
Seulannolta, sillä hänen tehtävänsä sekä 
osaaminen tulisivat olemaan isossa roo-
lissa opintojeni kannalta osaaminen tu-
lisivat olemaan isossa roolissa opintojeni 
kannalta. Anne oli heti hyvin myötä-
mielinen, kuten myös valmiuspäällikkö 
Sauli Mäentausta. Niinpä uskaltauduin 
ottamaan yhteyttä suoraan MPK Hä-
meen piiripäällikkö Matti Eskolaan.

Eskola oli minulle jo ennalta tuttu 
henkilö tehtävänsä kautta, mutta koska 
oma ”kotiyksikköni” on aina ollut Hat-
tulan koulutuspaikka, Panssariprikaatin 
kupeessa, emme ole tavannet kuin yk-
sittäisiä kertoja muun muassa: Hämeen 
Ilves -harjoituksissa. Matin mieleen olin 
kuitenkin jäänyt. Lisäksi Hattulasta oli 
jo tieto aikeistani kiirinyt Tampereenkin 
toimistolle, joten vastaanotto oli todella 
positiivinen. Kun paikka opiskelemaan 
varmistui, Eskola selvitti vielä keskus-
toimistolta, millä laajuudella harjoittelu 
saataisiin toteutumaan, sillä tietosuoja-
käytännöt sekä talon omat sisäiset järjes-
telmät vaatisivat kuitenkin omat lupansa 
ja koulutuksensa.

Keskustoimisto näytti ajatukselle 
vihreää valoa, koko työssäoppimisjak-
son osalta ja aloitin työharjoittelijana 
17.1.2022 Hämeen maanpuolustuspii-
rissä.

Vastaanotto MPK:lla oli todella hyvä 
ja kaikin puolin positiivinen. Henkilö-

kunta otti minut heti mukaan 
toimintaan tasavertaisena tekijä-
nä ja perehdyttämisestäni huo-
lehdittiin eri järjestelmien osal-
ta. Sain hyvät työvälineet sekä 
kattavan koulutuksen. Käytän-
nössä saman, jos ei jopa tar-
kemman, kuin mitä jokaiselle 
uudelle palkatulle järjestetään 
perehdyttämisvaiheessa.

Pääsin näkemään sekä teke-
mään monenlaista toimintaa 
harjoittelujaksoni aikana koko 
Hämeen piirin alueella sekä 
yhteistyössä keskustoimiston 
kanssa. Muutamia mainitakse-
ni, osallistuin keväällä MPK:n 
viestinnän valtakunnalliseen 
koulutusviikonloppuun PAU-
HA22-harjoituksessa Lohtajal-
la. Aluetoimistolla järjestetyis-
sä naisten valintatilaisuuksissa 
pääsin kertomaan tuleville alok-
kaille naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta sekä MPK:n 
tarjoamista mahdollisuuksis-
ta sekä ennen, että jälkeen pal-
veluksen. Toimin osana Tam-
pereella järjestetyn Kesäyön 
marssin, Naisten valmiusliiton 
NASTA Leijona 2022 -harjoi-
tuksen sekä Hämeen Ilves 2022, 
Hämeen maanpuolustuspiirin 
pääharjoitusten valmisteluorganisaatio-
ta. Lisäksi olin mukana useissa yleisö- 
ja messutapahtumissa, viimeisimpänä 
Kokonaisturvallisuusmessut Tampereen 
messukeskuksessa, jossa toimin osasto-
päällikkönä.

Yhdeksän kuukautta kestäneen työs-
säoppimisjakson aikana tutustuin mo-
niin uusiin ihmisiin ja paikkoihin. 
En missään vaiheessa kokenut olevani 
”vain harjoittelija”, vaan minuun luo-
tettiin ja annettiin vastuuta toimia ja 
tehdä. Sain palautetta ja myös minulta 
kysyttiin palautetta. Tekemistäni arvos-
tettiin ja osaamistani uskallettiin myös 
hyödyntää.

Valmistuin suunnitelman mukaises-
ti 27.10.2022 markkinointiassistentik-
si. Saaden suoritetun ammattitutkinnon 
lisäksi tältä reilulta puolelta vuodelta 

työssäoppimisen kautta paljon. Paljon 
oppia sekä uusia ystäviä. Loppuarvi-
oinnista lainatakseni, koen, että pystyin 
olemaan hyödyksi myös MPK:lle. Sil-
lä siinä sanotaan: ”Olemme palkanneet 
Leena Palovainion MPK:n vakinaisek-
si koulutuspäälliköksi 1.11.2022 alka-
en. MPK Hämeen piirillä ei ole varaa 
luopua Palovainion hankkimasta osaa-
misesta. Kiitän vielä lopuksi TAKK:ia 
mahdollisuudestamme saada Leena työ-
harjoittelijaksemme, hänen panoksensa 
on ollut meille tärkeä Ukrainan sodan 
kaksinkertaistaessa koulutusvolyymim-
me keväästä alkaen”. Toisin sanoen sain 
myös muutettua harrastukseni tämän 
myötä työksi. Kiitos siitä! 

  Leena Palovainio
koulutuspäällikkö MPK Häme 

27.–29.1. viestivälinekoulutus (MATI 2), peruskurssi 1, Helsinki (MPK)
5.3. viestiaselajin vuosipäivä

22.4. maanpuolustustapahtuma Ideaparkissa
22.4. sotilasradiopäivä, Kouvola
6.5. Museo Militaria 10 vuotta

6.-7.5. viestivälinekoulutus (MATI 2), jatkokurssi 1, Helsinki (MPK).
toukokuu rompepäivä Petäjäveden radiomuseolla

29.5. Viestimies-kilpailu, Pirkanmaa
4.6. perinneradiotapahtuma PRT 36

elokuu? Puistofiesta? Tampere
18.–20.8. Viestimies-päivät

22.9. Saarmaa-seminaari (webinaari)
6.12. perinneradiotapahtuma PRT 37.

VIESTIASELAJIN SYNTYVAIHEIDEN  
WEBINAARIN (3.3.2021) MATERIAALI
https://www.pviestikilta.fi/wp-content/ 

uploads/viesti-alku-v8c-lyh.pdf

ARJEN VIESTIVÄLINEIDEN  
WEBINAARIN (20.2.2021) MATERIAALI
https://www.pviestikilta.fi/wp-content/ 

uploads/arjenvval-v21b-lyh.pdf

TULEVIA VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2023 Tulevia Vapaaehtoisen pelastus- 
palvelun (Vapepa) koulutuksia 

on ensi vuonna taas koko kurssisarja  
tarjolla paikallistasolla. 

Kannattaa katsella Vapepan  
kursseja ja koulutuksia; 

https://vapepa.fi/tapahtumakalenteri/ 

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

Leena Palovainio ylennettiin 6.12.2022 reservin 
yliluutnantiksi. Kuva: Sirkka Ojala.
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”Meill’ on luja, lämmin korsu / vaikka 
päälle astuis norsu” rallatettiin sota-ajan 
kupletissa. Nyt on korsu myös kuiva. 
Vielä alkusyksystä se ei sitä ollut. Teis-
kon museon yhteydessä olevan perinne-
korsun, Teiskonhovin, vesieristys oli ni-
mittäin ajan saatossa pettänyt, ja maan 
alla olevaan korsuun pääsi vesi sisään 
muttei ulos. Korsun puurakenteet olivat 
jo pitempään imeneet vettä ja alkaneet 
lahota, ja Teiskonhovin tulevaisuus alkoi 
näyttää perin epävarmalta, kunnes Teis-
ko-Seura esitti Pirkka-Hämeen Pionee-
rikillalle avunpyynnön pelastaa korsu. 
Ja kiltahan on aina valmiina talkoisiin 
kuin… no, pioneerit ainakin. 

Teiskonhovin ovat rakentaneet 80-lu-
vulla teiskolaiset veteraanit, ja se on ra-
kennettu Teiskon miesten jatkosodassa 
rintamalla asuttaman korsun mukaan, 
kunnioittamaan veteraanien perintöä 

ja muistuttamaan jälkipolvia siitä, mi-
ten siellä jossain asuttiin ja elettiin – tai 
kuoltiin – sota-aikana. Perinnekorsu val-
mistui 1985, ja on laadukasta työtä – 
mutta vaatiihan se nyt peruskorjausta 
maan päällekin rakennettu talo kerran 
neljässäkymmenessä vuodessa. 

Korsun kunnostus toteutettiin raken-
teita säästävästi mutta perusteellisesti. 
Remontti alkoi korsun katolle kasva-
neen vankan puuston parturoimisella 
ja maa-aineksen poistamisella. Korsun 
katto kaivettiin kokonaan näkyviin ja 
kosteuseristeenä jo tehonsa menettäneet 
vanhat kattohuovat poistettiin. Seini-
en yläosaan asennettiin poistoilmavent-
tiilit maan päälle vievine hormeineen, 
ja oveen tehtiin korvausilmareiät, jotta 
korsu kuivuisi sisältä ja pysyisikin kui-
vana. Tuuletus järjestettiin myös oviauk-
koa suojaavalle sadelipalle rakentamalla 

Pioneerikilta pisti Teiskonhovin remonttiin 
sen päälle korotus, joka sallii ilman vir-
rata altaan ja alkuperäisen lipan pyörö-
hirsien kuivua. Sitten sadelippa päällys-
tettiin uudella kattohuovalla, ja koko 
korsu katettiin vahvalla muovikalvolla 
johtamaan maahan imeytyvä sadevesi 
pois katolta ja kauas maanalaisten sei-
nien vierustoilta. Lopuksi Teiskonhovi 
katettiin hiekalla ja peiteltiin uudelleen 
maanalaiseen kätköönsä. Nopeasti ker-
rottu, mutta viiden viikon ajan syys-
kuusta lokakuuhun sai talkooväki aher-
taa keskiviikko- ja torstai-iltoina ennen 
kuin oli valmista; toistasataa henkilö-
työtuntia kaikkiaan. Lopulta saattoivat 
kiltalaiset kuitenkin tyytyväisinä paka-
ta kirveensä, hakkunsa ja lapionsa koti-
matkaa varten, ja todeta, että seuraavan 
kerran remonttia tarvitaan sitten ehkä 
2060-luvulla. 

  Tapio Kotipelto

Jussi Lyly (vas.) ja kirjoittaja pohtivat, onko kyseessä savupiippu vai 
pitääkö puhua savuputkesta, kun kaliiperi on kuitenkin paljon suurempi 
kuin 20 mm. Kuva: Petri Lyly. 

Teiskonhovin sisustuksessa yhdistyvät 40-luvun funktio-
nalismi ja skandinaavinen minimalismi hallitun kauniiksi 
kokonaisuudeksi, jossa käytännönläheisyys ja pelkistetty 
muotokieli syleilevät toisiaan. Mutta tietenkin vain, jos se on 
tarkoituksenmukaista. Kuva: Tapio Kotipelto. 

Tästä se lähtee. Lauri Mikkonen kitkee rikkaruohoja korsun katolta – jota ei kasvustosta 
hevin katoksi uskoisi. Aika on taitava naamioija. Kuva: Petri Lyly. 

Pirkanmaalainen yrittäjä tuki hanketta lainaamalla työkaluja. Kuva saattaa sisältää tuote-
sijoittelua. Kuva: Tapio Kotipelto.

Harvinainen kuva projektin johtajasta Petri 
Lylystä – kerrankin hetken paikallaan. 
Kuva: Tapio Kotipelto.

Teiskonhovi ja sen ovi. Ja uusi lippa. 
Kuva: Tapio Kotipelto.

Pertti Koivuaho poistaa kaivurilla pintamaata, Lauri Mikkonen tarkkailee, 
löytyykö sieltä jostain tosiaan kokonainen korsu. Kuva: Janne Terkko.  

Lauri Mikkonen naputtelee uutta kattohuopaa ovea suojaavan lipan päälle. Kuva: Tapio Kotipelto.
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YH-juhla voitiin jälleen järjestää Ka-
levan lukion tiloissa parin koronavuo-
den jälkeen 13. lokakuuta. Juhlapu-
heen tilaisuudessa piti tamperelainen, 
kenraaliluutnantti (evp) Sakari Hon-

Tiesitkö että? 
Vastaukset sivun 14 kysymyksiin

1. 38

2. 3 %     

3. Pohjois-Karjalassa

4. 20 päivää

5. Lapin lennosto 

6. Varuskunnan terveysasema

7. Insinööriprikaatikenraali  

Juha-Matti Ylitalo

kamaa. Juhlan musiikista vastasivat 
Ilmavoimien Big Band ja Mieskuoro 
Kelot. Lisäksi Kalevan lukion oppilaat 
toivat juhlaan tervehdyksensä esittä-
mällä Finlandian.  Juhlan järjestelyistä 

vastaa vuosittain Sotiemme 1939–45 
Perinneyhdistys. 

Lue juhlan puheet ja katso kuvat  
pirkanviesti.fi -sivustolta.

Kenraaliluutnantti (evp) Sakari Honkamaa 
piti juhlapuheen. Kuva: Sirkka Ojala.

  Seppelepartiossa olivat Sotiemme 
1939–45 Perinneyhdistyksen hallituksen 
jäsenet Riitta Sompa-Hokkanen ja Seppo 
Laalahti. Seppelettä kantoi alikersantti 
Raittinen, Satakunnan lennostosta. Sep-
pelepartion lähetti tuomiorovasti Olli Halli-
kainen. Kuva: Sirkka Ojala.

”Emme liity Natoon pakosta  
vaan siksi, että se on järkevää”

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

www.pirkanviesti.fi 
aineistoposti:  

pirkanviesti@gmail.com

Pirkan Viesti myös  
Facebookissa ja  
Instagramissa!

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

 

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
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.tuulilasimyynti.fi

50

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!



Tenhunen
vuodesta 1915

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

-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

L Ä N S I P O R T T I

OP Tampere

Kiitämme 
tukijoitamme!

ERIKOISINFRA OY

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!
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Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunnan jäsenet 
matkasivat 8. marraskuuta kohti Kan-
gasalaa, jossa toimikunta järjesti jo 16. 
kerran lukiolaisille suunnatun turvalli-
suuspoliittisen TURPO-tietokilpailun. 
Kilpailun vieraanvaraisena isäntäkoulu-
na toimi tällä kertaa Kangasalan lukio. 
Kilpailun suojelijana oli Pirkanmaan 
aluetoimiston päällikkö everstiluutnant-
ti Tommi Marttinen ja kokeneena yli-
tuomarina toimi jälleen Jorma Suonio. 
Kilpailu järjestettiin jo seitsemännen 
kerran Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) kurssitapahtumana. Kil-
pailupaikalta läppärinsä takaa löytyikin 
myös MPK Hämeen piiripäällikkö Mat-
ti Eskola, joka huolehti jo vuosien rutii-
nilla kilpailun tarkasta pistelaskennasta.

Lukion tarjoaman maittavan lounaan 
jälkeen kokoonnuttiin lukion moder-
niin auditorioon. Kilpailuun osallistui 
kaikkiaan 14 lukiota. Pirkanmaan ulko-
puolelta mukana oli Lahden yhteiskou-

lun lukio. Toimikunnan puheenjohta-
ja eversti (evp) Leo Ukkonen toivotti 
kilpailijat ja toimihenkilöt tervetulleik-
si ja kertoi myös lyhyesti kilpailun pit-
kästä historiasta. Isäntäkoulun rehtori 
Maria Kaakkolammi esitti myös oman 
tervetulotoivotuksena ja tsemppasi kil-
pailijoita ja toki myös oman koulun 
joukkuetta. Pirkanmaan aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti Tommi 
Marttinen esitti omassa puheenvuoros-
saan lyhyen ajankohtaiskatsauksen Puo-
lustusvoimista sekä turvallisuuspoliitti-
sesta tilanteesta. Omat ohjeistuksensa 
kilpailijoille antoiva myös ylituomari 
Suonio sekä piiripäällikkö Eskola. 

Tällä kertaa kilpailussa oli aiempia 
vuosia enemmän esseekysymyksiä. Näi-
den joukossa oli muun muassa kysymys 
Suomen nykyisestä turvallisuuspolitii-
kasta. Se pohjautui tunnettuun Martti J. 
Karin videoon, jossa Kari esittää Venäjän 
viisi tulevaisuudenkuvaa. Kilpailijoiden 
tuli valita näistä yksi ja arvioida, mitä 

kyseessä oleva tulevaisuuskuva tarkoittaa 
toteutuessaan Suomen näkökulmasta. 
Kysymysten joukossa oli myös Mikko 
Turusen laatima Ukrainan sotaan liit-
tyvä karttatehtävä sekä Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen historiaan ja toi-
mintaan liittyvä kysymyspaketti.

Kilpailun jännittävän loppurutistuk-
sen jälkeen Tampereen klassillisen lu-
kion joukkue tuuletti jo neljättä peräk-
käistä TURPO-tietokilpailun voittoaan. 
Joukkue keräsi tarkoilla vastauksillaan 
27,5 pistettä. Toiseksi tuli Vammalan lu-
kio 26 pisteellä ja kolmanneksi sijoittui 
Kalevan lukio 25 pisteellä. 

Kilpailun kolme parasta joukkuetta 
palkittiin Puolustusvoimien plaketeilla 
ja tällä kertaa myös Pirkanmaan aluetoi-
miston komeilla kunniakirjoilla. Voit-
tajajoukkueelle luovutettiin perintei-
nen rahapalkinto sekä kilpailun arvokas 
kiertopalkinto Risto Ryti -mitali. Kaikki 
muut kilpailuun osallistuneet joukku-
eet saivat muistoksi osallistumisestaan 

16. TURPO-turvallisuuspoliittinen tietokilpailu kisattiin Kangasalla
esinepalkintoja. Kilpailun isäntänä toi-
mineelle Kangasalan lukiolle luovutet-
tiin kiitoksena hopeinen Pirkka-mitali 
puualustalla. Kilpailusta kerätyn MPK:n 
palautteen keskiarvo oli 3,91 asteikol-
la 1–5. Kilpailukysymykset ja kilpailu 
yleensä saivat kiitosta, mutta jotain pa-
rannettavaakin löytyi. 

Toimikunnalla on ollut tapana järjes-
tää kilpailuun osallistuneille seuraava-
na keväänä varuskuntavierailu. Vierai-
luissa on kuitenkin ollut parin vuoden 
koronatauko. Ensi keväänä vierailu on 
kuitenkin päätetty järjestää. Se mihin 
bussin nokka käännetään, selviää myö-
hemmin.  TURPO 2023-tietokilpailu 
kisataan ensi vuoden marraskuussa ja 
Svenska samskolan i Tammerfors on jo 
lupautunut kilpailun isäntäkouluksi.  

Toimikunta kiittää Kangasalan lukiota 
vieraanvaraisuudesta ja hyvistä tilajärjes-
telyistä.

  Sirkka Ojala

Esseekysymykset aiheuttivat aiempaa enemmän työtä kilpailun ylituomarille sekä kysymyksiä tar-
kastaneille. Kuvassa ylituomari Jorma Suonio ja toimikunnan jäsen Johanna Ahlgren-Holappa arvi-
oivat Martti J Karin videoon pohjautuvaan kysymykseen annettua vastausta. Vasemmalla kilpailun 
johtajana toiminut eversti Leo Ukkonen. Kuva: Sirkka Ojala.

TURPO 2022-tietokilpailuun osallistuneet joukkueet sekä kilpailun toimihenkilöt ja kilpailussa mukana olleet toimikunnan jäsenet ryhmäkuvassa. Alarivissä (vas.) MPK 
Tampereen koulutuspaikan valmiuspäällikkö Sami Tyven, toimikunnan jäsenet: Mikko Hörkkö, Johanna Ahlgren-Holappa, Timo Koivula ja Sirkka Ojala. Kilpailun ylituo-
mari Jorma Suonio, kilpailun johtaja, eversti (evp) Leo Ukkonen, toimikunnan opetusalan asiantuntija Juha Heinonen, kilpailun suojelija evl Tommi Marttinen, MPK Häme 
piiripäällikkö Matti Eskola ja koulun rehtori Maria Kaakkolammi. Kuva: Raimo Ojala.

Tampereen klassillisen lukion joukkueessa kilpailivat Matias Tuominen, Joona 
Rusanen ja Roope Salomaa. Kuva: Sirkka Ojala.


