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Sotilasvala  
sitouttaa myös  
vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen

Vuosi 2023 on lähtenyt vauhdikkaas-
ti käyntiin. Viikolla 10 Pirkanmaalla 
järjestettävän Paikallispuolustusharjoi-
tuksen suunnittelu on pitänyt Puolus-
tusvoimien henkilöstöä ja reserviläisiä 
kiireisinä. Paikallispuolustusharjoituk-
sissa Puolustusvoimien paikallisjoukot 
harjoittelevat yhdessä alueen muiden 
viranomaisten ja yritysten kanssa häiri-
ötilanteita varten. Paikallisjoukot vah-
vistavat Puolustusvoimien valmiutta ja 
suorituskykyä koko maan alueella. Poik-
keusoloissa paikallisjoukkojen tehtäviin 
kuuluvat strategisten kohteiden suojaa-
minen, alueen valvonta ja vastustajan 
erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. 
Paikallisjoukot muodostuvat paikallis-
pataljoonista, joiden vastuualue on pää-
sääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa 
on useita komppanioita, muun muassa 
maakuntakomppanioita. Paikallisjouk-
koihin sijoitetaan Puolustusvoimien 
henkilökunnan lisäksi alueensa tunte-
via, aktiivisia reserviläisiä, jotka halua-
vat kehittyä omassa sodan ajan tehtäväs-
sään. Voit hakeutua paikallisjoukkoihin 
ilmoittamalla halukkuudestasi Pirkan-
maan aluetoimistolle.

Suomen Reserviupseeriliitto isännöi 
ensimmäistä kertaa Naton reserviupsee-
rijärjestön CIOR:n (La Confédération 
Interalliée des Officiers de Réserve) vuo-
sittaista kesäkongressia tulevana kesänä. 
Helsingissä 26.-30.6.2023 järjestettä-
vään kansainväliseen tapahtumaan odo-
tetaan jopa viittäsataa reserviupseeria 
ympäri maailmaa Naton jäsen- ja kump-
panuusmaista. Onnistuneen kesäkong-
ressin toteutumisen edellytyksenä on ak-
tiivinen joukko talkooväkeä, joka auttaa 
kongressiviikon tapahtumien järjestämi-
sessä sekä muissa tehtävissä. Suurin tar-
ve talkooväelle on sunnuntaina 25.6. ja 
maanantaina 26.6. ilmoittautumisten ja 
avajaisten järjestelyissä. Lisäksi torstaina 
29.6. järjestettävän Symposiumin ajaksi 
infopisteelle tarvitaan päivystäjiä. Lisä-
tietoja tapahtumasta antaa kesäkongres-
sin projektipäällikkö Rimma Ahonen, 
cior23@rul.fi.

Osallistuin Satakunnan lennoston saa-
pumiserän 1/23 sotilasvalatilaisuuteen 

Pirkkalan tukikohdassa 10.2.2023. Ti-
laisuus oli erinomaisesti järjestetty ja oli 
upea nähdä jälleen uusi sukupolvi an-
tamassa oman sotilasvalansa.  Vuodelta 
1966 oleva sotilasvalan kaava on kestä-
nyt hyvin aikaa ja sen keskeinen sisältö 
sopii erinomaiseksi ohjenuoraksi meille 
reserviupseereille myös tähän päivään.  
”Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa ti-
lanteissa, rauhan ja sodan aikana puo-
lustaa isänmaani koskemattomuutta, 
sen laillista yhteiskuntajärjestystä sekä 
valtakunnan laillista esivaltaa. Joukkoa, 
johon kuulun sekä paikkaani siinä, en 
jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan 
kuin minussa voimia on, suoritan saa-
mani tehtävän loppuun. Jos minut ase-
tetaan esimiesasemaan, tahdon olla alai-
siani kohtaan oikeudenmukainen, pitää 
huolta heidän hyvinvoinnistaan, hank-
kia tietoja heidän toiveistaan, olla hei-
dän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan 
sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan 
heille hyvänä ja kannustavana esimerk-
kinä.”

Alkaneen vuoden tärkeä edunvalvon-
nan ja vaikuttamisen paikka on edus-
kuntavaalit. Liitto tulee kokoamaan 
seuraavan nelivuotiskauden keskeiset 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja 
kokonaisturvallisuuden tarpeet ja ta-
voitteet, jotka toimitetaan eduskunta-
puolueille ja maanpuolustuksesta kiin-
nostuneille ehdokkaille tiedoksi. Meille 
reserviläisille tärkeitä asioita ovat muun 
muassa puolustusvoimien resurssien 
varmistaminen, kertausharjoitusmää-
rät, vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen kehittäminen sekä reserviläis-
ten ampumatoiminnan turvaaminen. 
Meidän aktiivireserviläisten tehtävänä 
on osaltamme varmistaa, että meille 
tärkeät teemat nousevat vaalikeskuste-
luun.

Aktiivista reserviläisvuotta 2023!

  Mikko Ritakallio 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Äänestämällä  
voit vaikuttaa

Reserviläisliiton hallitus kokoontui 
vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 
21.1.2023 Pasilassa uuden puheenjoh-
tajansa Kari Salmisen johdolla. Valkea-
koskelta kotoisin oleva, meille monille 
entuudestaan tuttu Salminen veti run-
saasti keskustelevan kokouksen varmoin 
ottein sopuisasti lävitse. Meille pirkan-
maalaisille erityinen ilonaihe oli, että 
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten 
Lotta Nissi tuli valituksi Reserviläislii-
ton 2. varapuheenjohtajaksi. Lämpi-
mät onnittelut Lotalle ja menestystä ja 
tarmoa tähän vaativaan tehtävään! Me 
Pirkanmaalla tuemme työtäsi parhaan 
kykymme mukaan. On tärkeää, että 
suurella piirillämme on vahva edustus 
liiton hallituksessa, jossa on lisäksi Jussi 
Viljanen sekä allekirjoittanut. Antakaa 
rohkeasti palautetta ja terveisiä liittom-
me suuntaan, jos aihetta ilmenee. 

Reserviläisliiton hallitus päätti jakaa 
kuluvanakin vuonna lisätukea yhdis-
tysten ase- ja patruunahankintoihin, 
jolloin ensimmäiseen aseeseen yhdis-
tys saa tukea 750 euroa ja seuraavaan 
500 euroa ja sitä seuraaviin 250 euroa 
asetta kohden. Yhdistyksiä kannuste-
taan järjestämään ampumakokemuksia 
erityisesti tuoreille, vasta liittyneille jä-
senille 2,5 euron patruunatuella jäsen-
tä kohden, joten ei muuta kuin tukia 
hakemaan tärkeään paikallistoimintaan 
unohtamatta ns. perinteistä projektitu-
keakaan. 

Eduskuntavaaleihin on enää aikaa 
noin kuukausi. On erittäin tärkeää, että 
vaalien jälkeinen uusi eduskunta sitou-
tuu jatkamaan Puolustusvoimien ja puo-
lustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä 
riittävän rahoituksen kautta. Hyvin al-
kanut kehitys ei saa taantua riittämät-
tömään rahoitukseen, sillä yleinen tur-
vallisuus ja rauhan ylläpitäminen ovat 
kuitenkin valtion tärkeimpiä tehtäviä, 
ja turvallisuutta ei myöskään Nato puo-
lestamme tee. Tämän vuoksi on oleellis-
ta, että Reserviläisliitolla on jälleen oma 
vaaliohjelma, jolla pyritään vaikutta-
maan valittaviin uusiin kansanedustajiin 
jo nyt vaalien aikana. Kattoteemana on, 
että uskottavaa kansallista puolustusta 
on ylläpidettävä, ja puolustuskykymme 
on vastattava toimintaympäristön muu-
toksiin. Me täällä Pirkanmaalla kysym-

me kaikkien eduskuntapuolueiden eh-
dokkailta heidän kantojaan tärkeisiin 
kysymyksiin 16.3.2023 klo 16.30 jär-
jestettävässä vaalipaneelissa, joka pide-
tään Paapan Kapakassa Tampereella. 
Tilaisuuden keskustelua tulee johdatta-
maan asiantuntevasti Reserviläisliiton 
entinen puheenjohtaja Ilpo Pohjola. 
Tervetuloa kaikki mukaan!

Eduskuntavaalien aikaan on hyvä 
muistaa, että nyt saamme karvaasti ko-
kea, että jo kohta 28 vuotta on puhuttu 
Nato-optiosta, jota ei sitten oikeasti ol-
lutkaan olemassa. Eräät viisaat tästä sei-
kasta jaksoivat vuosia meitä muistuttaa. 
Turkin ja Unkarin käsittämätön venkoi-
lu on arvoton näytelmä, joka pelaa vain 
Putinin pussiin. Tämä vain osoittaa, että 
meillä on jatkossakin oltava eduskun-
nassa sellaiset suoraselkäiset päättäjät, 
jotka pitävät kansallisesta puolustuk-
sesta ja huoltovarmuudesta kiinni sil-
loinkin, kun se ei ole muodikasta. Noin 
kymmenen vuoden takainen ”Puolus-
tusvoimauudistus” ei saa toteutua enää 
uudestaan, sillä se ajoi puolustuskykym-
me veitsen terälle. On tärkeää äänestää 
oikeaa ehdokasta.   

Pirkanmaalla maanpuolustustahtoa ko-
hotetaan jälleen maanpuolustusjuhlassa 
ja piirimme kevätkokouksessa 29.3.2023 
Mäntässä, Serlachius-museo Göstan 
Kivijärvi-salissa, jossa juhlapuheen tu-
lee pitämään Reserviläisliiton puheen- 
johtaja Kari Salminen. Toivon, että 
olemme isolla joukolla kuulemassa hä-
nen ajatuksiaan reserviläistoiminnasta 
ja päättä mässä piirimme asioista kevät-
kokouksessa. Piirimme lippulaivata-
pah tumaan 22.4.2023 Ideaparkiin ter-
vehdyksen tulee tuomaan nykyinen 
puolustusministeri Mikko Savola, jolta 
saamme kuulla päivänpolttavat tervei-
set valtakunnan huipulta. Tilaisuus on 
tarkoitettu koko perheelle, kuten myös 
erittäin suosituksi osoittautunut Särkän-
niemen perhepäivä, jota tänä vuonna 
vietämme yhdessä 20.8.2023. 

Kirkastuvaa ja toimeliasta kevättä 
teille kaikille!

  Jarno Lahtinen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Pääkirjoitukset

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



3Pirkan Viesti 1  2023

Sirkka Ojala
päätoimittaja, järjestösihteeri

sirkka.ojala@gmail.com

Kevättä odotellessa

Talvisodan päättymisen muistopäivän

KIRKKOILTA
maanantaina 13.3.2023 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA
Avaussanat eversti evp Pentti Väänänen 

Puhe tuomiorovasti Olli Hallikainen
Ilmavoimien soittokunta
Kamarikuoro Eternitas

Mieskuro Kelot

Seppeleenlasku Kalevankankaan  sankarihaudalla klo 11.00

Järjestävät:  
Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja  

Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry

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

Kutsu

 Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n ja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n 

Maanpuolustusjuhla ja kevätkokoukset 
keskiviikkona 29.3.2023 klo 18.00, 

Serlachius-museo Gösta, os. Joenniementie 47, Mänttä

Kahvitarjoilu Ravintola Gösta klo 17.00–18.00 

Piirien kevätkokoukset alkavat välittömästi maanpuolustusjuhlan jälkeen. 
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat.

Juhlan ohjelma Kivijärvi-salissa klo 18.00
Juhlan musiikista vastaa MPK Hämeen soittokunta  

johtajanaan kapellimestari Pekka Ahonen

Lippufanfaari Suomen lipun saapuessa
Jääkärimarssi

Avaussanat: Puheenjohtaja Juha Happonen,
Mäntän Seudun Reserviläiset ry
Vilppulan urhojen muistolle

Juhlapuhe: Puheenjohtaja Kari Salminen, Reserviläisliitto ry
Sillanpään marssilaulu

Terveiset Eduskunnasta: Kansanedustaja Arto Pirttilahti
Muistoja Pohjolasta

Palkitsemiset
Juhlamarssi

Päätössanat: Puheenjohtaja Simo Haapala,
Mäntän Seudun Reserviupseerikerho ry

Maamme, MPK Hämeen soittokunta ja yleisö
Lippufanfaari Suomen lipun poistuessa

Lämpimästi Tervetuloa!
Paraatipuku tai tumma puku, kunniamerkit.

Aamuisin kuuluu jo talitiaisten iloinen 
titityy tai kaupunkilaistuneemman tin-
tin tiity/tyy -sävelmä. Kevättä siis jo 
odotellaan itse kukin siitä huolimatta, 
että olemme tänäkin talvena saaneet 
nauttia taianomaisista talvimaisemista 
ja hyvistä hiihto- ja ulkoilusäistä. 

Nykyisin monet yhdistykset järjes-
tävät myös talvisia perhetapahtumia, 
joissa perheen pienimmillekin on tar-
jolla monenlaisia aktiviteetteja. Ta-
pahtumien ohjelmassa on ollut muun 
muassa hevosajelua, lumiukkojen ra-
kentamista, kasvomaalausta ja esimer-
kiksi oman paikkakunnan palokunnan 
ja poliisin toimintaan tutustumista. 
Lisäksi osumatarkkuutta on harjoitel-
tu ekoaseilla. Reserviläisyhdistysten 
perinteisen toiminnan rinnalle on-
kin muodostumassa uudenlaisia akti-
viteetteja meille kaikille tuttujen ruu-
tiaseammunnan, jotosten, kokousten 
ja majatalkoiden lisäksi. Yhdistysten 
toiminnan suunnittelussa onkin rajana 
vain mielikuvitus ja riittävä määrä jär-
jestäviä käsipareja. 

Pirkanmaan Reserviläispiiri teki hel-
mikuun alussa pikakyselyn piirihal-
litusjäsenille. Kyselyssä tiedusteltiin 
muun muassa millaista toimintaa pii-
ri voisi jäsenilleen tarjota. Vastauksia 
kyselyyn saatiin ilahduttavan paljon ja 
niistä nousi esiin toive yhteisistä retkis-
tä muun muassa museoihin, varuskun-
tiin, puolustusvoimien harjoituksiin ja 
Eduskuntaan. Lisäksi toivelistalle nou-
sivat erilaiset luentotilaisuudet reservi-
läisiä kiinnostavista aihealueista.

Auton nokka kohti Mänttää
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ja Pir-
kanmaan Reserviläispiiri järjestävät yh-
teisen kevätkokoustapahtumansa tänä 
vuonna Mäntässä 29. maaliskuuta. Ta-
pahtuma toteutetaan upean Serlachi-
us-museo Göstan miljöössä. Suositte-
len lämpimästi, että samalla piipahdat 
tutustumassa museon monipuolisiin 

näyttelyihin, varsinkin jos lompakos-
tasi löytyy Museokortti. Uskon, että 
Göstan näyttelyistä jokainen löytää 
itselleen sopivaa silmäniloa ja ajatuk-
sen aihetta. Esillä Göstassa on Suo-
men kultakauden mestareiden teoksia 
kuin myös nykytaiteen viimeisimpiä 
virtauksia. Jos aikaa on käytettävis-
sä runsaammin, niin kannattaa teh-
dä pöytävaraus myös ravintola Göstan 
herkkujen äärelle.  Kokoustapahtuma 
aloitetaan yhteisellä maanpuolustus-
juhlalla museon Kivijärvi-salissa. Juh-
lassa saamme nauttia MPK Hämeen 
soittokunnan esityksistä, ja juhlapu-
heen tulee pitämään Reserviläisliiton 
uusi puheenjohtaja Kari Salminen. 
Tapahtuma on avoin kaikille jäsenille. 

Protokollakurssi toukokuussa
Saamme itse kukin ainakin silloin täl-
löin kutsuja virallisempiinkin juhla-
tilaisuuksiin ja mieltämme voivat as-
karruttaa ja ehkä vähän jännittääkin 
tilaisuuksien protokollaan liittyvät 
asiat. Protokollakurssia onkin toivottu 
paljon. Nyt toive toteutuu, kun MPK 
Tampereen koulutuspaikka järjestää 
10. toukokuuta kolmetuntisen proto-
kollakurssin Pirkanmaan aluetoimiston 
tiloissa. Kurssi on juhlakäyttäytymisen, 
pukeutumisen ja muiden toimintojen 
peruskurssi. Kurssin kohderyhmänä 
ovat reserviläiset, mutta kurssi sovel-
tuu kaikille asiasta kiinnostuneille yli 
15-vuotiaille Suomen kansalaisille. En-
nakkotietoja asiasta ei tarvita. Katso li-
sätiedot MPK:n koulutuskalenterista ja 
ilmoittaudu mukaan.

Mukavaa ja toimeliasta kevään 
odotusta Teille kaikille!
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Hämeenkyrön Reservien Upseeri-
en Naisjaosto perustettiin Kyröskos-
ken Koskilinnassa pidetyssä kokouk-
sessa 25.4.1962, jonne oli saapunut 18 
naistoiminnasta kiinnostunutta rouvaa. 
Rouvat oli kutsuttu paikalle Hämeenky-
rön Seudun Reserviupseerikerhon sih-
teerin kutsumana. Pöytäkirjan mukaan 
todettiin, että kokous oli laillisesti ko-
koon kutsuttu pientä myöhästymistä lu-
kuun ottamatta, joka kutsun lähettäjälle 

Hämeenkyrön Seudun Maanpuolustusnaiset 60-vuotta
suotiin anteeksi. Perustamiskokoukses-
sa yksimielisesti päätettiin työskennellä 
upseerikerhon hyväksi ja maanpuolus-
tushengen lujittamiseksi.

Vuonna 2013 yhdistyksen nimek-
si rekisteröitiin Hämeenkyrön Seudun 
Maanpuolustusnaiset ry:ksi. Yhdistys 
on toimintavuosien aikana toiminut 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien 
toteuttajana. Toiminta alkoi 2010-lu-
vun puolivälissä hiipumaan ja silloinen 

  Yhdistyksen entiset puheenjohtajat ja nykyinen 
puheenjohtaja vasemmalta entiset Elina Pauk-
kunen, Marja Ahro, Vuokko Pajulahti sekä nykyi-
nen Tiina Lindi-Mokkila.

  Juhla vietettiin Ravintola ja majatalo Brukan viih-
tyisissä tiloissa.

hallitus päätti yksimielisesti pitää yh-
distyksen toiminnassa vaikkakin hive-
nen himmennetyin lyhdyin. Yhdistyk-
sen toiminnallinen taitekohta oli, kun 
yhdistys päätti ottaa toiminnallisen ris-
kin ja anoa Maanpuolustusnaisten liiton 
valtakunnallisen jotoksen järjestelyoi-
keuksia vuonna 2015. Kyrös-jotos to-
teutettiin onnistuneesti Hämeenkyrössä 
vuonna 2017. Tämä riski kannatti, yh-
distystoiminta lähti uuteen nousuun ja 

innostuneita toimijoita löytyy jatkuvasti 
yhdistyksemme jäseniksi.

Yhdistys juhli 60-vuotista taivaltaan 
itsenäisyyspäivänä 2022 Hämeenkyrös-
sä. Kiitämme kaikkia yhdistyksemme 
juhlaa muistaneita sekä kaikkia yhdis-
tyksemme toiminnassa mukana olleita 
henkilöitä!

  Elina Paukkunen

Vapaussodan Perinneliitto vietti sun-
nuntaina 29. tammikuuta 30-vuotisjuh-
laansa Tammisunnuntain tunnelmissa 
Tampereella. Päivä alkoi juhlamessulla 
Tuomiokirkossa, jonka alttarille Vapaus-
sodan Tampereen Seudun Perinneyhdis-
tys kokosi perinteisten Tammisunnun-
tain kirkkoiltojensa tapaan näyttävän 
Kansalaisjärjestöjen lippulinnan.

Tammisunnuntain messu Tuomiokirkossa

Suomen lipun toivat Tuomiokirkon messuun Kangasalan Reserviupseerikerhon jäsenet: 
Hannu Wirola, Urmas Tiits ja Lauri Wirola. 

MPK-HF TILANNE 
Viime vuoden 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.
Tero Ahtee

• Reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen toimintaedellytykset varmistettava.

• Uskottavaa kansallista puolustusta ylläpidettävä ja
kehitettävä.

• Yleinen asevelvollisuus säilytettävä, maanpuo-
lustustahtoa vaalittava ja huoltovarmuudesta 
huolehdittava.

• Suomen asiaa ajettava osaavasti ja määrä-
tietoisesti Naton pöydissä.

• Vastuullinen taloudenpito on osa
turvallisuuttamme.

• Vahvempi ote kokonaisturvallisuuteen
ja varautumiseen.

Pidetään Suomi turvassa

Vaativana aikana eduskunnassa 
tarvitaan osaamista ja kokemusta 
turvallisuudesta.

• 12 vuotta puolustusvaliokunnassa

• Kokemusta lisäksi mm. ulkoasiainvaliokun-
nasta ja tiedusteluvalvontavaliokunnasta

• Toiminut Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan pj:na sekä Pirkanmaan 
Lottaperinteen pj:na

Ilmoituksen on maksanut Sofia Vikman.

Juhlamessun jälkeen juhlapäivä jatkui 
kutsuvierastilaisuutena Tampereen Suo-
malaisella Klubilla, jossa Vapaussodan 
Perinneliitto on perustettu 30 vuotta 
sitten. Jatkossa näemme Klubin seinällä 
liiton perustamisen muistolaatan. Juh-
lassa julkistettiin myös liiton näyttävä 
30-vuotisjuhlajulkaisu. 

  Sirkka Ojala
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Tänä vuonna tuli kuluneeksi tasan 90 
vuotta Suinulan muistomerkin pystyttä-
misestä. Muistomerkille kokoonnuttiin 
jälleen kunnioittamaan Suinulan uhrien 
muistoa verilöylyn päivänä. 31. tammi-
kuuta. 

”He olivat lunastamassa vapaaksi isänmaata” – muistotilaisuus Suinulassa 

Kuvassa tilaisuuteen osallistuneet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
(TAMKO) ja Tampereen Insinööriopiskelijoiden (TIRO) opiskelijat.

Puheen tilaisuudessa piti Vapaussodan 
Tampereen Seudun Perinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Jouni Koskela. Hän 
kertoi murheellisen päivän tapahtu-
mista lyhyesti todeten, että Kangasalan 
Markkulan talon pihassa sai surmansa 

15 suojeluskuntalaista, ja myöhemmin 
kuoli vielä kaksi verilöylyssä saamiinsa 
vammoihin. Kaikkiaan surmansa sai 17 
maan laillisen hallituksen puolesta toi-
minutta Isänmaan vapauden puolusta-
jaa. Heistä yhdeksän oli Tampereen tek-
nillisen opiston insinööriopiskelijoita. 
Kaksi kuolleista oli Tampereen Kauppa-
seuran jäseniä, yksi surmattu oli Tampe-
reen Pyrinnön puheenjohtaja. Haavoit-
tuneita oli runsaasti.
Koskela toi esiin, että joka vuosi niin 
Teknillisen opiston, nykyisen Tampe-
reen Ammattikorkeakoulun, opiskeli-
jakunta ja insinöörit kuin vapaussodan 
perinnettä vaalivat järjestöt ja maan-
puolustusjärjestöt kunnioittavat uhrien 
muistoa verilöylyn päivänä. Kangasala-
laiset käyvät muistomerkillä vuosittain 
myös muina sotiemme ja itsenäisyytem-
me muistopäivinä. Muistomerkki on 
myös valtakunnallinen matkailu- ja ret-
keilykohde. 
Koskela kertoi, että Vapaussodan Tam-
pereen Seudun Perinneyhdistys ja muis-

Pirkanmaan Reserviläispiiri järjestää vaalipaneelin 
TORSTAINA 16.3.2023 klo 16.30 alkaen. 
Paikkana on Paapan Kapakka, Koskikatu 9, Tampere. 

Tapahtuman juontaa Reserviläisliiton ex puheenjohtaja  
Ilpo Pohjola. Paikalle on kutsuttu kaikkien eduskuntapuolueiden 
edustajat. Esillä keskustelussa on myös Reserviläisliiton oma vaali-
ohjelma. Tule kuulemaan eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä 
ja ajatuksia muun muassa maanpuolustuksesta rennossa kapakka-
tunnelmassa.

Tervetuloa!
Pirkanmaan Reserviläispiiri

VAHVAA  
MAANPUOLUSTUSTA
ja KAPAKKATUNNELMAA
VAALIPANEELISSA 

Ilpo Pohjola

tomerkin maa-alueen omistava Insi-
nööriliitto ovat aloittaneet huonossa 
kunnossa olevan muistomerkin ja sen 
ympäristön kunnostamisen suunnitte-
lun ja rahoittamisen. Kunnostushank-
keen yksityiskohdista kertoi tarkemmin 
perinneyhdistyksen Suinula-vastaava 
Hannu Wirola. Tilaisuuteen saatiin ter-
vehdys myös Vapaussodan Perinnelii-
tosta toiminnanjohtaja Sami Rantasen 
esittämänä.
Puheen lopuksi Koskela lainasi kirjaili-
ja, toimittaja U. W. Walakorven runon 
”Suinulan marttyyrit” viimeisiä säkeitä. 
Runo on kirjoitettu vuosi verilöylyn jäl-
keen Teknillisen opiston oppilasyhdis-
tyksen muistojuhlaan.

Runo päättyy sanoihin: 
”Maan nukkujat – te ette kuolla voi. 
Nimenne vaikka kuluttaiskin aika,
ei haihdu työnne, unelmanne taika:
näät kunniata syö ei ruoste, koi.”

  Sirkka Ojala

Reserviläisyys on
Suomen itsenäi-
syyden kantava
voima

Pirkanmaan kansanedus-
tajista olen ainoa puolustus-

valiokunnan jäsen. Tarkastelen
siellä kansamme itsenäisyyttä ja
maanpuolustustusta hyvin
läheltä. Historia on vuosituhan-
sien aikana osoittanut, että
yhtenäinen kansa, jolla on kor-
kea maanpuolustustahto, tuo
asukkailleen  sekä sisäistä että
ulkoista turvallisuutta.
   Myös reserviläisyys on Suo-
men itsenäisyyden kantava
voima. Ylläpidetään aktiivista
reserviläistoimintaa ja ampuma-
ratoja harjoitteluun.
     Eduskunnassa olen toiminut
nyt neljä vuotta: Puolustusvalio-
kunnassa, Tarkastusvaliokun-
nassa ja Eduskunnan tilintar-
kastajien puheenjohtajana.
     Maamme turvallisuus ja
oikeudenmukaisuus ovat minulle
tärkeitä asioita. Toimin niiden
eteen Arkadianmäellä ja Pirkan-
maalla. Aiemmin puolustin
oikeudenmukaisuutta myös

rikosylikonstaapelina Tampe-
reen pääpoliisiasemalla.
     Uusi eduskuntakausi
mahdollistaa minulle työni
jatkamisen Suomen hyväksi.
Kuluneet neljä vuotta edus-
kunnassa ovat paljon opet-
taneet. Nyt olen hyvin valveu-
tunut jatkamaan työtäni mei-
dän yhteisen hyvän eteen.
     Voit äänestä minua edus-
kuntavaaleissa.

Veijo Niemi
Kansanedustaja ja aluevaltuutettu.
Tampereen reserviläiset ry:n
johtokunnassa, Lempäälän Reser-
viläisissä, MPK Maanpuolustuksen
Tuki ry:ssä (kävi valtakunnallisen
maanpuolustuskurssin 241) ja PMT
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
tuki ry:n johtokunnassa. Reservin
ylivääpeli.

Lue kirjoituksiani
www.veijoniemi.fi

Ilmoituksen on maksanut Veijo Niemi.
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N:o Aineisto Ilmestyy 
1 1.2.2023 3.3.2023 (viikko 9) 
2 8.4.2023 17.5.2023 (viikko 20) 
3 1.9.2023 28.9.2023 (viikko 39) 
4 17.11.2023 28.12.2023 (viikko 52)

Kannen valokuva:   
Satakunnan lennoston saapumiserän 
1/23 alokkaat antoivat sotilasvalansa 
10. helmikuuta Pirkkalan tukikohdassa. 

Kuva: Sirkka Ojala

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi

Tiedotustoimikunta
Jere Tuononen, pj 
Juha Happonen
Eeva-Liisa Isosaari
Jyrki Keto-Tokoi
Saara Koivunen
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jarno Lahtinen
Jussi Mäkitalo, varapj 
Sirkka Ojala, pt 
Jari Puustinen, sihteeri 
Mikko Ritakallio 
Matti Salonen 
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

Osoitteenmuutokset ja ilmoitusasiat
Järjestösihteeri Sirkka Ojala
050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com 
Pirkanmaan reservipiirit,  
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

ISSN 2736-9137 (painettu)
ISSN 2736-9145 (verkkojulkaisu)

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2023:

TULEVIA MAASTOLLISIA TAPAHTUMIA 2023
11.-12.3. RESUL:n talvijotos ”Karhujotos”, Ilomantsi.
https://ilomantsin-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/karhujotos/
18.3. Kartat ja koordinaatit-teemapäivä, Tampere. 
19.03. GPS-teemapäivä, Tampere. 
6.4. jotos-teemailta, ressutoimisto (V2) Tampere.
22.4. maanpuolustustapahtuma Ideaparkissa, Lempäälä.
23.4. jotoskoulutuksen käytännön päivä.
6.-7.5. Kukkarojotos 2023 MTB, Pieksamäki (MPK).  
12.-13.5. Kevätyön Koukkaus?  
18.-21.5. RESUL Four Day March.
20.-21.5. MNL:n jotos, Virolahti (MPK). 
26.-28.5. Sandels-jotos, Iisalmi/Kuopio (MPK).
27.5. TaKoRU:n partiotaitokilpailu, Pirkkala-Hervanta (MPK).
1.-2.7. Salpavaellus, Miehikkälä (MPK).
15.7. Kesäyön marssi, Lamminpään ulkoilumajalta.
Elokuu Puistofiesta? Tampere
1.-3.9. Tiedustelukurssi: selviytyminen, Hamina (MPK).
2.9. Hämeen Hölkkä.
22.-24.9. PAHKIS, Hamina. (MPK)
22.-24.9. RESUL:n syysjotos ”Tolokun jotos”, Siilinjärvi. 
22.-24.9. Hämeen Ilves, Parolannummi. (MPK)

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

TULEVIA VIESTILLISIÄ TAPAHTUMIA 2023  
5.3. Viestiaselajin vuosipäivä
17.-18.3. Viestiliikenneharjoitus HF, voi osallistua omalta  
asemalta (MPK).
22.4. Koko kansan maanpuolustustapahtuma Ideaparkissa,  
perinneradiokatos paikalla.
22.4. Sotilasradiopäivä, Kouvola.
6.5. Museo Militaria 10 vuotta. 
5.-7.5. KEVÄT HUOVI23 Tilannekuvajärjestelmät (MATI2),  
Säkylä (MPK).
6.-7.5. Viestivälinekoulutus (MATI 2), jatkokurssi 1,  
Helsinki (MPK).
27.5. Rompepäivä Petäjäveden radiomuseolla.
29.5. Viestimies-kilpailu, Pirkanmaa.
4.6. Perinneradiotapahtuma PRT 36.
Elokuu Puistofiesta? Tampere, viestiteltta.
18.-20.8. Viestimies-päivät.
22.9. Saarmaa-seminaari (webinaari).
6.12. Perinneradiotapahtuma PRT 37.

Viestiaselajin syntyvaiheiden vepinaarin (2021) materiaali
https://www.pviestikilta.fi/wp-content/uploads/
viesti-alku-v8c-lyh.pdf

Arjen viestivälineiden vepinaarin (2021) materiaali
https://www.pviestikilta.fi/wp-content/uploads/
arjenvval-v21b-lyh.pdf

  Mikko Savola

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry ja Ideapark järjestävät tänä vuonna jälleen Lempäälän Ideaparkissa  
yksipäiväisen kaikille suunnatun Koko kansan maanpuolustustapahtuman lauantaina 22.4.2023 klo 11–17. 

Maanpuolustusjuhla järjestetään Ideaparkin keskusaukiolla perinteiseen tapaan ja  
juhlapuhujaksi on lupautunut kansanedustaja Mikko Savola. 

Maanpuolustusjuhlan jälkeen kello 15 on luvassa Timo Rautiainen & Trio Niskalaukauksen konsertti. 
Ulkonäyttelyalueella on esillä muun muassa Puolustusvoimien kalustoa.

Tapahtumaan ovat jo ilmoittautuneet mukaan muun muassa Panssariprikaati, Satakunnan lennosto,  
Pirkanmaan aluetoimisto, Etelä-Hämeen Reserviläispiirin Etulinja-myymälä,  
Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys, MPK:n Tampereen koulutuspaikka, T 

ampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo, Vapaussodan Perinneliitto ry, Pirkanmaan Lottaperinne ry, 
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry, Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry,  

Pirkanmaan rauhanturvaajat, Pirkanmaan laskuvarjojääkärikilta ry sekä Pirkanmaan Viestikilta ry.

Lisätietoa on tulossa pian muun muassa pirkanviesti.fi -verkkosivustolle,  
somekanaville ja Ideaparkin omissa ilmoituksissa. 

Varaa jo nyt päivä kalenteristasi ja tule mukaan tapahtuman ainutkertaisiin tunnelmiin.

LA 22.4.2023 klo 11–17 IDEAPARKISSA 
KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMA 

www.pirkanviesti.fi 
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Kaunis syyskuun ensimmäinen lauantai-
aamu valkeni tyynenä Kangasalla. Kel-
lon lyödessä kahdeksan Pyysalon toi-
mintakeskuksen ruokala oli jo täyttynyt 
maastopukuisista reserviläisistä. Kanga-
salan seurakunnan emännät olivat val-
mistaneet monipuolisen ja maittavan 
aamupalan, jonka äärelle ensimmäises-
sä aallossa kokoontui yhteensä 27 kou-
luttajaa. Rasteja oli suunniteltu jo kuu-
kausien ajan, joten kurssinjohtaja Panu 
Maijalan antamassa kouluttajainfossa 
oli kyse vain viimeisimmästä päivityk-
sestä osallistuvien partioiden määrään. 

Aamupalan jälkeen osallistujat ryh-
mittyivät kolmiriviin auringonpaistei-
selle pihanurmelle ja tapahtuman avasi 
Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö, 

everstiluutnantti Tommi Marttinen. 
Osallistujia oli kaikkiaan 23 ja heidät 
jaettiin kahdeksaan partioon: ensim-
mäisinä matkaan ampaisivat partiot 
AMRAAM ja FALCON, pian perässä 
seurasivat HARPOON, ISKANDER, 
JAVELIN, PATRIOT, TYPHOON ja 
STINGER.  

Kouluttajat olivat valmistelleet Pyysa-
lon ja Heramanjärven ympäristöön mo-
nipuolisia erä- ja maanpuolustushenkisiä 
rastitehtäviä. Partiot suuntasivat lähdön 
jälkeen eri rasteille ja järveä kierrettiin 
eri suuntiin. AMRAAM pääsi ammunta-
kouluttajien, Hannu Wirolan ja Henrik 
Kaliman rastille, jossa mm. tunnistettiin 
patruunoita, hylsyjä ja luoteja sekä suori-
tettiin tarkka-ammuntaa ilmapistoolilla. 

Reserviläispäivä 2022 Kangasalla

  Kouluttajat Petri ja Ville Munukka 
olivat tuoneet kalustontunnistusrastille 
monenlaista ihmeteltävää, eikä kukaan 
päässyt täysiin pisteisiin. Kevyt kertasinko 
oli kaikille tuttu, mutta joukkoon eksynyt 
korkeapaineilmakivääri jäi monilta tunnis-
tamatta. 

Etäisyydenarviointirastilla kouluttajat 
Simo Veijalainen ja Tuomo Antila ja-
koivat karttoihin liittyvää tietoa ja tehtä-
vänä oli arvioida etäisyys järven toiselta 
puolelta osoitettuihin kohteisiin. 

Kouluttajat Harri Köntti ja Harri 
Koto saivat johtaa ehkä sen kaikkein pe-
rinteisimmän lajin näissä tapahtumissa 
eli käsikranaatinheiton. 

Sotahistoriaa, taktisia merkkejä ja NA-
TO-tietämystä testatiin kouluttaja Jan-
ne Kurkisen johdolla. 

Kohteensuojausrastia pidettiin yhtenä 
mielenkiintoisimmista ja sitä olikin val-
mistelemassa kaksi poliisin kouluttajaa. 
Autollaan vähän eksynyttä marjastajaa 
näytteli erinomaisesti kouluttaja Miikka 
Vitikainen. Tarkemmin tutkittaessa, vä-

hän huonoa suomea puhuneelta marjas-
tajalta ei löytynytkään ämpäreitä, vaan 
tuli- ja teräaseita, räjähteitä ja kyrillisin 
kirjaimin merkittyjä karttoja.  

Osallistujat pääsivät kokeilemaan taito-
jaan myös liitävän aerodynaamisen kap-
paleen tarkkuusheitossa eli frisbee-golfis-
sa. Muutamat epäilivät tämän vähemmän 
sotilaallisen lajin tarpeellisuutta, mutta 
moni piti sitä erinomaisena lisänä tuo-
maan päivään kaivattua rentoutta ja kuu-
luuhan se myös Sotilasurheiluliiton alai-
suudessa kilpailtaviin lajeihin. 

Kisa päättyi kaikkien osalta noin kilo-
metrin mittaiseen pikataipaleeseen, jon-
ne osallistujia oli lähettämässä koulutta-
ja Pelle Veijola. 

Kilpailukeskuksessa kilpailutilannet-
ta ylläpiti Jussi Muranen. Lopussa ras-
tien pisteet ynnättiin yhteen ja kilpailun 
voittajapartion jäsenet saivat Marttiinin 
valmistamat kunnon hiiliteräksiset vuo-
lupuukot.

MPK:n valmiuspäällikkö Sami Ty-
ven oli tyytyväinen päivän toteutukseen 
ja osallistujien palautteeseen: keskiarvo 
oli 4,8 (asteikolla 1-5). Eniten kiiteltiin 
ruokaa ja monipuolisia rasteja ja niiltä 
saatua rakentavaa palautetta. 

Päivä päättyi nautiskellen Pyysalon le-
gendaarisen saunan löylyistä ja moni us-
kaltautui vielä pulahtamaan Vesijärven 
viileän raikkaaseen veteen. 

Mukana järjestelyissä oli Kangasalan 
reserviupseerikerho, Kangasalan seura-
kunta, SPR Kangasala, Pälkäneen reser-
viupseerit, Kangasalan Reservinaliupsee-
rit–reserviläiset ry, Kangasalan VPK. 

  Panu Maijala

Sammutusrastilla kouluttajat Simo Vitikainen ja Tero Pokkinen esittelivät vaihtoehtoja 
alkusammutukseen ja partiot pääsivät koeponnistamaan taitojaan liekkien tukahduttami-
seksi. 

TM 65 77:n eli Tellun harjoituskappaleet siirtyivät rivakasti miinasijoille miinarastilla ja 
varamiinoitteen rakentaminen tuntui olevan kaikilla hyvin selkäytimessä. Kouluttajat Timo 
Keskinen ja Juha-Matti Ritakallio arvioivat suoritukset. 

Pataljoonaradio LV 217 M ei ollut aivan kaikille tuttu viestiväline. Rastilla kouluttaja Mar-
ko Marenk opasti tarvittaessa käyttöönotossa.

Ensiapurastilla SPR:n kouluttajat Heikki Rautonen ja Anna-Mari Pajakkala arvioivat ja 
tarvittaessa opastivat tilanteenarvointia, hätäensiapua ja ensisiteen käyttöä taistelussa 
haavoittuneelle annettavassa ensiavussa.
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Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 Kangasalla muistettiin sotiemme sankareita. Seppeleen laskivat puheenjohtajat kapt res Panu Maijala ja 
vääp res Tuomo Antila. Patsasvartiossa kapt res Mikko Ritakallio, kapt res Urmas Tiits, alik res Aleksi Sumanen ja panssarijääkäri Eetu 
Hukka. Kuva: Simo Veijalainen.

MPK Tampereen koulutuspaikka järjesti helmikuun alussa kolmen kurssin ryppään Lakialassa. Koulutusviikonlopun ohjelmassa olivat 
kouluttaja-, kurssinjohtaja- ja vääpelikurssi. Näistä varsinkin kouluttajakurssi keräsi osallistujia todella paljon. Kurssilaisia ryhmäkuvas-
sa. Kouluttajakurssin kurssinjohtaja Mikko Turunen kuvan oikeassa reunassa. Kuva: Juha Happonen.

Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja, kapteeni res Panu Maijala piti puheen ja 
laski perinteisen havutervehdyksen Suojeluskuntakivelle. Vartiossa kapteeni res Hannu Wi-
rola ja yliluutnantti res Jussi Muranen. Kuva: Janne Kurkinen. 

Hämeen Eskadroona ja Kangas-
alan reserviupseerikerho ovat jo 
17 vuoden ajan järjestäneet yhdes-
sä Tapaninratsastukseksi nimitetyn 
tapahtuman Kangasalan Pro Patria-
muistomerkin ja Suojeluskuntaki-
ven luokse. Viime vuonna korona 
pakotti yleisön pysymään poissa ja 
tänä vuonna korona jätti hevoset tal-
leihinsa. Ratsastuksella on muistettu 
Suojeluskunta- ja Lotta-järjestöjen 
työtä Isänmaan hyväksi, mutta myös 
hevosten antamaa uhria vapautem-
me puolesta. 

  Panu Maijala

Havutervehdys 
Suojeluskunta- 
kivelle 

PERY:n LUENTO
Kaikille avoin  

Sotien 1939–1945 Pirkanmaan 
Perinneyhdistys ry:n luento

”Lähemmäs, kauemmas ja  
syvemmälle: Uudet näkökul-
mat sotavuosien 1939–1945 

historiantutkimuksessa” 

torstaina 27.4.2023 klo 18 
Kalevan lukiossa,  

os. Salhojankatu 33, Tampere.

Luennoitsijana yliopistotutki-
ja, Suomen historian dosentti 
Ville Kivimäki Tampereen 

yliopistosta. 

Tervetuloa!

Tiedustelut:  
puheenjohtaja Jouni Koskela, 

puh. 050 527 2129.

KARTAT JA KOORDINAATIT  
TEEMAPÄIVÄ

18.3.2023 klo 10-16

Teemapäivän aikana opetellaan ja har-
joitellaan paikantamista 1:25000 koor-
dinaatistoissa (MGRS ja UTM34), eli 

koordinaattien lukemista ja kirjoittamis-
ta peruskartan ”punaisella ruudukolla”. 

Aiheena ovat siis nykyiset vihreä-
kantiset EUREF-FIN peruskartat ja 
vastaavat harjoitusaluekartat. Myös 

viranomaismuotoista maantieteellistä 
koordinaatistoa käsitellään (WGS84).

AIKA:
 klo 10–16 kuluu sisätiloissa teorian 

sekä karttaharjoittelun puitteissa  
(kahvitaukoja sekä omatoiminen ja 
omakustanteinen ruokailutauko on  

päivän aikana).
OHJELMA: 

klo 10–12 perusteita  
paikantamisessa, karttaharjoittelua
klo 12.30–13.30 omatoiminen ja  
omakustanteinen ruokailutauko

klo 13.30–16 karttaharjoittelua ja  
sekalaisia vinkkejä.

PAIKKA: 
Tampere, Tampereen yliopisto,  
Hervannan kampus, Tietotalo,  

auditorio TB109.
Teemapäivään ei ole esitietovaatimuk-

sia eikä ja ennakkoilmoittautumista.
Kurssi on maksuton.

LISÄTIETOJA: 
Tero Ahtee, tensu (at) iki.fi

SRA-MESTARUUSKILPAILUT
Pirkanmaan piirin  

SRA-mestaruuskilpailut ja samalla  
SM-karsinnat pidetään  

LAUANTAINA 13.5.2023.
Ilmoittautuminen SSIn kautta  

aukeaa 9.4.2023.
Tarkemmat tiedot  

pirkanviesti.fi/toiminta/sra-toiminta

Pirkanmaan reservipiirien  
SRA-toimikunta
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kokouskutsut

Kokouskutsu
MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään tiistaina 14.3.2023 klo 19.00 

pääkirjasto Metson Tammi-salissa
HUOM! Esitelmä alkaa klo 18.30

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Hallitus

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY
KEVÄTKOKOUS

järjestetään 19.4.2023 klo 18.00. 
Paikkana Ravintola Vaskitähti,  

Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere. 
 Ennen kokousta Tuomo Juntunen  
pitää sotahistoriallisen esitelmän.

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
Tampereen Reserviläiset ry:n  

sääntömääräiset kevätkousasiat
Huomionosoitukset

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Tervetuloa!

Tampere 8.2.2023 
Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

Käyntiohje:  
Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä  

piha-alueelle, josta G-portaaseen

Kokouskutsu
IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n 

ja IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET  
KEVÄTVUOSIKOKOUKSET 

pidetään IKATA:lla  
torstaina 30.3.2023 klo 18.00

Kahvitarjoilu! 
Kokouksissa käsitellään sääntöjen  

kevätvuosikokouksille määräämät asiat. 
Tervetuloa! 
Hallitukset

YLÖJÄRVEN  
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

KEVÄTKOKOUKSET
30.3.2023 Pappilan Perhetalolla

Osoite: Loilantie 3–5, Ylöjärvi.
17.30 kahvit

18.00 Esitelmä: Inarijärven ohjus,  
joulukuun 28 päivä vuonna 1984 sekä  

nykyaikaiset ohjukset.  
Asiantuntijana Jukka Merikoski.

19.00 Yhdistyksien omat kevätkokoukset
Tervetuloa!

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

Ylöjärven Reserviupseerit ry

Kokouskutsu
LEMPÄÄLÄN  

RESERVIUPSEERIKERHO RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään Lempäälässä, Neste Mantunkulmalla 
keskiviikkona 15.3.2023 klo 18.00 alkaen

Osoite: Puistokatu 2
Kokouksen jälkeen esitys  

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnasta 

Kaikki kerhon jäsenet tervetuloa!

Hallitus

Pirkanmaan  
Maanpuolustuksen Tuki  

PMT ry:n
VUOSIKOKOUS

Tiistaina 25.4.2023 klo 17.30 

Reservijärjestöjen toimiston  
kokoussali Marskissa, 

 Väinölänkatu 2, Tampere.

Kokouksessa käsitellään  
yhdistyksen sääntöjen  

vuosikokouksen käsiteltäväksi  
määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY
KEVÄTKOKOUS

20.4.2023 klo 18.00
Technopolis Asemakeskus, Ravintola MIN

Peltokatu 26, 33100 Tampere
Esitelmä  

Palkitsemiset
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat 

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen
Kokoustapahtuma on avoin kaikille  

TamRun jäsenille!

TERVETULOA
Hallitus

TAMPEREEN SEUDUN  
RESERVILÄISNAISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 12.4.2023 klo 18.00  
Tampereen Suojeluskunta- ja Lotta-museolla.  

Osoite: Väinölänkatu 2, Tampere. 
Lämpimästi Tervetuloa!

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

HÄMEENKYRÖN RESERVIN- 
ALIUPSEERIT RY:n

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVI- 
UPSEERIKERHO RY:n ja

HÄMEENKYRÖN SEUDUN  
MAANPUOLUSTUSNAISET RY:n

KEVÄTKOKOUKSET
16.3.2023 klo 18.00

reserviläistiloilla, Härkikuja 6 Hämeenkyrö, alakerta.
Ennen kokouksia esitelmä ja kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Hallitukset

SOTIEN 1939–1945  
PIRKANMAAN  
PERINNEYHDISTYS RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 19.4.2023 klo 16.30.

Tampereen Sotaveteraanien  
Huoltoyhdistyksen toimistolla,  

Rongankatu 2, Tampere.
Tervetuloa!

Hallitus



10

Sääksmäen silloilta itäkoilliseen, lähellä 
vanhaa Helsingintietä sijaitseva SäRes-
Center on mittava hanke viranomais-
ten ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
harjoittelumahdollisuuksien parantami-
seksi. SäRes-Centeriä ylläpitää Sääksmä-
en Reserviläiset, ja sen muita merkittäviä 
taustavoimia ovat mm. Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys MPK, Puolus-
tusvoimat ja Valkeakosken kaupunki. 
Aluetta mainostetaan ”Suomen katu-
uskottavimpana Airsoft-alueena”, mut-
ta se on paljon, paljon muutakin kuin 
sotapelikeskus. 2020 aloitetun hank-
keen valmistuttua 40 hehtaarin alueella 
on airsoft-pelialueen lisäksi upeat fasi-
liteetit mm. pelastuslaitosten, poliisin, 
maanpuolustustoimijoiden sekä Va-
PePan harjoitus- ja kurssitoiminnal-
le. Niihin kuuluvat oikea ampumarata, 
rauniopelastuksen harjoitusalue, kuntoi-
lualue, sauna, keittiörakennus sekä leiri-
alue telttapohjineen ja nuotiosijallisine 
hirsilaavuineen. Sammutuksen, savu-
sukelluksen, piiritystilanteiden ja asu-
tuskeskustaistelun harjoitteluun tulee 
omakotitaloa kuvaavia rakennuksia, lin-
ja-auto ja tekniikkatalo. Valmiina ovat 
jo hallintorakennus (johtola), luokkatila 
ajanmukaisine AV-laitteineen sekä sisä-
käymälät. 

Alueen rakentaminen jatkuu vuon-
na 2023, mutta jo nyt olivat huolto- ja 
opetustilat sen verran valmiita, että huo-
noimmin puihin kiinni sidotut MPK:n 
aktiivit pääsivät viikonloppuna 27.-
29.1. koeponnistamaan paikan. Pilotoi-
maan pääsi kaksi MPK:n kurssia: Taiste-
lupelastajien kouluttajakurssin arktinen 
osuus sekä kirjoittajan edustama Talvi-
taidot-kurssi. 

Taistelupelastajien kurssi oli sotilaalli-
sia valmiuksia kehittävä kouluttajakurs-
si, jolla harjaannutettiin MPK:n tulevi-
en taistelupelastajakurssien kouluttajina 
MPK:n jo kokeneempien kenttälääkin-
täkouluttajien valvonnassa. 

Talvitaidot taas oli yleisempiä kansalais-
valmiuksia antava MPK:n varautumis- ja 
turvallisuuskurssi. Tasoltaan se oli perus-

SäRes-Center osoittautui upeaksi paikaksi
kurssi, joka tarjosi vähemmänkin retkei-
lyä harrastaneille turvalliset olosuhteet 
opetella toimimista ja selviytymistä tal-
visessa maastossa. Koulutuksesta vastasi 
perinteiseen tapaan Pirkanmaan reservi-
piirien Maastotoimikunta parilla partio-
liikettä ja pelastustointa edustavalla lisä-
asiantuntijalla vahvistettuna.

Yhtä aikaa SäRes-Centerissä järjestetyt 
pilottikurssit ottivat yhteisistä aiheistaan 
kaiken synergiahyödyn irti ja yhdistivät 
voimansa, milloin mahdollista. Lauantai 
28.1. olikin enimmäkseen yhteiskoulu-
tusta vuorovedolla: aamupäivällä ope-
teltiin yhdessä hypotermian ehkäisyä ja 
hoitoa taistelupelastajien johdolla; il-
tapäivällä taas Talvitaitojen kouluttajat 
opettivat kaikille sekä hätä- ja tilapäis-
majoitteiden rakentamista. Sunnuntain 
ja lauantain välisen yön molemmat kurs-
sit yöpyivät illalla tehdyissä tilapäisma-
joitteissa. 

Voimien yhdistämisen hyödyllisyydes-
tä vallitsi lämmin yksimielisyys. Taiste-
lupelastajien kurssinjohtaja Ville Lahti-
nen toteaakin:

- Talvitaitojen ja meidän Taistelupelas-
tajien Talvi-erikoiskurssin sisältöä voidaan 
ehdottomasti kiinnittää yhteen myös tule-
vaisuudessa. Pohditaan hieman tarkem-
min, että mitkä sisällöt palvelevat parhai-
ten kursseja ristiin ja nyt kun toimintaa 
on koestettu, niin aikataulujakin pysty-
tään vielä hienosäätämään. 

Kirjoittajalla, joka oli Talvitaitojen 
kurssinjohtaja, ei ole lisättävää. Voimi-
en yhdistäminen oli erittäin hyödyllistä 
ja on tulevaisuudessakin kannatettavaa 
myös ”talvitaitelijoiden” puolesta. 

Myös SäRes-Centerin toimivuudesta 
koulutuspaikkana vallitsi konsensus. 

- Yleisesti ottaen meidän kurssi piti Sä-
Res-Centeriä todella mainiona paikka-
na järjestää kurssia. Puitteet ja varsinkin 
ruoka sai kehuja. Täysi potentiaali on vie-
lä koeponnistamatta, koska meidän kurs-
si oli varsin maltillisen kokoinen, mut-
ta nähdäksemme paikkaa on mahdollista 
hyödyntää todella hyvin aivan täysimittai-
sen ja -kokoisen MPK-kurssin tai muun 

reserviläistapahtuman järjestämiseen, ki-
teyttää Ville Lahtinen. 

Myös suuremman Talvitaidot-kurs-
sin kouluttajat olivat hyvin tyytyväi-
siä SäRes-keskuksen mahdollisuuksiin. 
Hätämajoitteiden ja tulenteon koulut-

tamisesta päävastuun kantanut Maasto-
toimikunnan Tero ”Tensu” Ahtee tote-
aakin:

- Paikka vaikuttaa oikein hyvältä ”perus-
leirityyppisille” kursseille. Erityisesti näen 
hyvänä avoimet katetut tilat eli erilaiset 

Ensimmäisen yön talvitaitolaiset nukkuivat puolijoukkueteltoissa. Kuvassa telttojen pys-
tytystä perjantai-illan hämärissä Valtteri Lylyn ja Petteri Mattilan johdolla. Kuva: Tapio 
Kotipelto. 

 Tutankhamon on kasvanut ulos sarkofagistaan? Ehei, vaan hypoteettinen hypotermia-
potilas Tommi Uitti Talvitaidoilta on saanut ensiavun ja pakattu evakuointia varten. 
Kuva: Tapio Kotipelto.

Talvitaitojen Ari Knuutila (taimpana kasvot kameraan päin) opettaa Petteri Mattilan johdolla kootun ”vaatimattoman” hätämajoitteen edessä tst-pelastajille luonnonmateriaalien käyttöä 
sytykkeinä sekä polttopuiden valintaa metsästä. Kuva: Tapio Kotipelto.
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katokset, joissa voi järjestää mm. materi-
aaliesittelyjä ja toisaalta kovalla sateella voi 
pitää koulutusta säältä suojassa, myös ruo-
kailu onnistuisi niissä helposti. 

Tulevaisuudessa Tensu lienee vielä tyy-
tyväisempi, sillä saunatilojen valmistut-
tua niiden jatkoksi tulee suurempien 
joukkojen muonittamisen mahdollista-
va keittiö – ja näiden yhteyteen raken-
netaan lisää katettua terassitilaa, jota 
voidaan käyttää niin ruokailuun kuin 
koulutukseenkin sateelta suojassa. 

Kirjoittaja kiittää myös SäRes-Cente-
rin auliutta huolehtia kurssien tarpeis-
ta ja toteuttaa materiaalitoiveet. Koska 
majoitteet piti rakentaa alueen puustoa 
säästävästi, oli paikalle toimitettu kurs-
sinjohtajan toiveen mukaisesti riukua, 
rankaa ja havuja hyvinkin riittävästi. 
Eikä klapeistakaan pulaa tullut – palel-
la ei tarvinnut, jos vain oli sen verran 
opetusta kuunnellut, että tulet sai sytty-
mään. 

Myös ruokahuolto toimi. Tiedä sitten, 
johtuiko raikkaan ulkoilman paranta-
masta ruokahalusta, pienten valmiuseri-
en maukkaudesta massaruokaan nähden 
vai yksityisen keittiön todellisesta pa-
neutumisesta asiaansa valtionyhtiötä pa-
remmin, mutta paikallisesta pitopalve-
lusta toimitettu ruoka maittoi kyllä vielä 
paremmin kuin monilla muilla kursseil-
la nautitut Leijona Cateringin keitokset 
– vaikka poikamiehenä ei jälkimmäisiä-
kään voi moittia. 

Jottei nyt aivan pelkäksi suitsuttamisek-
si menisi, niin toki vähän kehitettävääkin 
löytyi. Kahden kurssin järjestäminen vain 
yhden luokkatilan varassa vaatii aika tark-
kaa aikatauluttamista ja käyttövuorojen 
sopimista – varsinkin vuodenaikana, jona 

päivänvaloa ulkona tapahtuvaan ope-
tukseen on tarjolla rajallinen aika. Mi-
nuuttiaikataulu taas ei aina palvele kou-
lutuksen parasta etua silloin, kun teoria 
ja käytännön harjoittelu vuorottelevat 
koulutuksessa päivän mittaan; aikatau-
lussa pitäisi tällöin olla pelivaraa aikaistaa 
tai lykätä siirtymää luokasta maastoon tai 
päinvastoin koulutuksen etenemisen mu-
kaan. Olisikin palvelus isommille kurssi-
kokonaisuuksille lisätä luokkahuoneiden 
määrää tai ainakin hankkia luokan lisäksi 
johtolaan eli Ilomäkeen toinen videotyk-
ki – vaikka sitten pieni ja siirrettäväkin 
– sekä muutama neliö valkoista seinää ja 
retkituoleja. 

Toinen ei niin toimiva – ainakaan vie-
lä – osa SäReksen palveluita olivat tieto-
liikenneyhteydet. Puhelimilla oli heikot 
kentät, jotka sisätiloissa katosivat koko-
naan, eikä alueen langaton verkkokaan 
toiminut kuin ajoittain. Kirjoittaja siir-
sikin tietokoneensa internet-yhteyden 
oman mokkulansa varaan, odoteltuaan 
aikansa turhaan bittien matelua Sares-
verkon läpi. Tässä ja erityisesti puhe-
linyhteyksien toimivuudessa ei ole kyse 
pelkästään urbaanisissin kaipuusta sosi-
aaliseen mediaan kehuskelemaan kuin-
ka on nähnyt ihan elävän oravan eikä 
yhtään pelottanut – se on myös turval-
lisuuskysymys. Jos jotain vakavampaa 
sattuu, pitää 112:een saada yhteys heti 
– eikä sitten, kun on taas kenttää. 

Kaiken kaikkiaan voi kuitenkin SäRes-
Centeristä todeta tämän koeponnistuk-
sen jälkeen selkeällä Tampereen kiälellä, 
että Kyä Säntteri ov vallan erinoma-
nem paikka pitää kurssia! 

  Tapio Kotipelto

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä  
laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Varusmiesten päivärahat nousivat tämän vuoden alussa. Kuinka suu-
ri on 165 vuorokautta palvelevan varusmiehen päiväraha?

2. Kuinka pitkä on tänä keväänä Imatralle rakennettava pilottiraja-aita?

3. Kuka aloitti tämän vuoden alussa Maavoimien esikuntapäällikkönä?

4. Mikä on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kolmesta logistiikkaryk-
mentistä pohjoisimman eli 3. logistiikkarykmentin esikunnan sijainti-
paikkakunta?

5. Kuinka monta vuotta kestää sotatieteiden kandidaatiksi (luutnantti) 
valmistuneen upseerin työelämävaihe ennen sotatieteiden maisteri-
kurssia?

6. Mitä on kirjakielinen vastine varusmiesten käyttämälle slangisanalle 
hölli?

7. Mitkä kaksi Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen viidestä osastosta 
sijaitsevat Ylöjärvellä? 

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  
MAALISKUU–TOUKOKUU 2023

 MAALISKUU 

5.3.2023 67. Pirkan hiihto Kankaanpään Niinisalosta Tampereen Teivoon.  
Ilmoittautumiset ja lisätietoja internetistä https://www.pirkankierros.fi/pirkan-hiihto/

8.3.2023 Esitelmätilaisuus klo 12.00 Pasi Pirttikoski: Laskuvarjohyppyjen his-
toria. Enqvist-sali, Technopolis Yliopistonrinne (Kalevantie 2). Ilmoittautumiset 5.3 
mennessä Pauli Määttäselle pauli.maattanen@hotmail.com tai puh. 0400 499 156.

13.3.2023 Talvisodan päättymisen muistopäivä Kalevankankaalla

 HUHTIKUU 

4.4.2023 Esitelmätilaisuus klo 12.00: Oskari Tokoi – mainari, sosialidemokraat-
ti ja ay-aktivisti, senaattori, maanpetturi, maanpakolainen ja isänmaan auttaja. En-
qvist-sali, Technopolis Yliopistonrinne (Kalevantie 2). Ilmoittautumiset 31.3 mennes-
sä Pauli Määttäselle pauli.maattanen@hotmail.com tai puh. 0400-499156.

20.4.2023 Tampereen Reserviupseerit Ry:n kevätkokous klo 18.00 Technopo-
lis Asemakeskuksen ravintolassa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, ja tapahtumaan 
on pyydetty Puolustusvoimien esitelmä. Kaikille TamRun jäsenille avoin tapahtu-
ma, tervetuloa!

  TOUKOKUU 

15.5.2023 Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden 
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut Kalevankankaan, Aitolahden, 
Lamminpään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla.

Kivääriammunta yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Tarkempi päivämäärä ja ilmoit-
tautumisohjeet ilmoitetaan  sähköpostitse ajankohdan vahvistuttua.

  AMPUMATOIMINTA 

Yhdistys järjestää omia ammuntoja (kivääri sekä pistooli) Satakunnan lennoston 
 radoilla, jonne voi tulla myös ilman omaa asetta. Tapahtumista ilmoitetaan sähkö-
postitse, Facebookissa sekä omassa Signal ryhmässä. Ajankohdista sovitaan 
 Signal-ryhmässä, joten sitä kautta saa nopeiten tiedon ammuntojen järjestymisestä, 
tervetuloa siis siihen mukaan! Lisätietoja ryhmään liittymisestä voi kysellä sähkö-
postitse.

Pirkanmaan reservipiirien 9-millisvuoro Osmonmäen ampumaradalla talvikaudel-
la lauantaisin klo 14-17, sisäänkäynti Osmonpuistosta Ainon katu 2 kohdalta.  
Ratamaksussa – 10 €/kerta 

Satakunnan lennoston radat avoinna vuositarroilla varustettujen ampuja- ja valvo-
jakorttien haltijoille sekä muutamille vieraille heidän mukana. Tarkempia tietoja rata-
vuoroista: www.tasera.fi

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

Kesäinen ilmakuva rakenteilla olevasta SäRes-Centeristä. Oikeassa alakulmassa lähin-
nä opetusrakennus Aulanko ja sen takana käymälärakennus, keskellä konttien ja pressu-
teltan välissä johtola eli Ilomäki. Kuva: SäRes-Center

Lauantain yhteisohjelmaa: Yhdistetyt kurssit harjoittelevat tulentekoa ilman tulitikkuja Tal-
vitaitojen Tero Ahteen johdolla.  Kuva: Tapio Kotipelto
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Satakunnan lennoston saapumiserän 
1/23 alokkaat vannoivat sotilasvalan-
sa Pirkkalan tukikohdassa aurinkoisena 
talvipäivän 10. helmikuuta. Lennostossa 
iloittiin siitä, että monen koronavuoden 
jälkeen tilaisuuteen voitiin jälleen kutsua 
myös alokkaiden omaisia ja kutsuvierai-

ta. Alokkaiden omaisia olikin paikalla 
useita satoja. He saivat myös tilaisuuden 
aluksi ihastella F-18 Hornet-monitoimi-
hävittäjän ylilentoa.

Valakaavan esilukijan, lentoupsee-
ri majuri evp Kalle Kulmalan perässä 
toistettiin muun muassa tutut sotilasva-

Satakunnan lennostossa vietettiin 15. 
joulukuuta saapumiserän 1/22 347 
vuorokautta palvelleiden ja saapumi-
serän 2/22 165 vrk palvelleiden ko-
tiutusjuhlaa. Leijona Catering Sääk-
sessä järjestettyyn tunnelmalliseen 
tilaisuuteen osallistui 129 lennosta ko-
tiutunutta varusmiestä ja vapaaehtoi-
sen naisten varusmiespalveluksen suo-
rittanutta. Paikalla olivat kutsuvieraina 
myös Maanpuolustusnaisten Pirkan-
maan Piirin, Tampereen Reserviläisten 
ja Tampereen Reserviupseerien edusta-
jat. 

Joulukuussa palveluksensa päättäneet 
varusmiehet olivat suorittaneet palve-
luksen poikkeuksellisena aikana. Kuten 
lennoston komentaja, eversti Mika Kul-
kas puheessaan kotiutuville toi esiin: 
”Venäjän helmikuussa aloittama hyök-
käyssota Ukrainaan on konkretisoinut 
palveluksenne, kansallisen puolustus-
kyvyn ja maanpuolustustahdon merki-
tyksen Suomelle.” Kulkas korosti, että 
uskottava puolustuskyky on tärkein kei-
no ehkäistä sotilaallisen voiman käyttö 

Satakunnan lennoston sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus
lakaavan sanat: ”Joukkoa, johon kuulun 
sekä paikkaani siinä, en jätä missään ti-
lanteessa, vaan niin kauan kuin minus-
sa voimia on, suoritan saamani tehtävän 
loppuun.”

Lennoston komentaja, eversti Mika 
Kulkas nimitti valan vannomisen päät-

teeksi 166 alokasta lentosotamiehiksi. 
Tuoreiden lentosotamiesten ohimarssin 
jälkeen oli ohjelmassa kalustoesittely ja 
valalounaaksi saatiin nauttia lennoston 
maukasta rokkaa ja pannukakkua.

  Sirkka Ojala

Satakunnan lennostosta kotiutui 129 uutta reserviläistä
koti-Suomeamme vastaan. Komentajan 
mukaan kotiutuneet nuoret olivat pal-
veluksensa aikana osoittaneet kykyä sie-
tää epävarmuutta mukautua vallitseviin 

olosuhteisiin, ja enne kaikkea he olivat 
yhtenä joukkona osoittaneet sitä sisua ja 
sitkeyttä, jota vaikeina aikoina tarvitaan.  
Palkitsemisten jälkeen nautittiin yhdes-

sä Leijona Catering Sääksen herkullinen 
joululounas iloisen puheensorinan säes-
tämänä. 

  Sirkka Ojala

Maanpuolustusnaisten Pirkanmaan Piirin 
varapuheenjohtaja Piritta Laurila luovut-
ti Naisten vapaaehtoisen palveluksen 
kunniakirjan ja MNL-Kupilkan vänrikiksi 
tilaisuuden alussa ylennetylle Iina-Eerika 
Lehtiselle.

Puheenjohtaja Jarno Lahtinen luovutti 
tilaisuudessa Tampereen Reserviläisten 
plaketin lennostossa 347 vrk palvelleelle 
kersantti Markus Kylliäiselle ja korpraali 
Esa Artkoskelle, joka palveli lennoston so-
tilaspoliisijoukkueessa 255 vrk.

Tampereen Reserviupseerien plaketin sai 
vänrikki Aku Kavèn. Plakettia olivat luovut-
tamassa yhdistyksen puheenjohtaja Anu 
Heikkilä ja Martti Kaunisto.

Pirkanmaan reservipiirien ilma-asemestaruuskilpailut järjestet-
tiin perinteiseen tapaan loppiaisena 6.1.2023. Kilpailu järjes-
tettiin tällä kertaa vaihteeksi Tampereen Peltokadulla Pohjois-
Hämeen Ampujat r.y.:n radalla. Vanhoihin osallistujamääriin ei 
vielä koronan jälkeen päästy, mutta kilpailu oli silti tasokasta ja 
tiukkaa – napojakin tutkittiin, jotta mitalit saatiin jaettua oi-
kein.

  Vesa Valkama

TULOKSIA 

ILMAKIVÄÄRI - Res H
1. Kapt Vesa Valkama, TamRU 91.3 95.9 95.3 96 378.5 X:7

ILMAKIVÄÄRI - Res H60
1. Evl Mikko Taussi, TamRU 98.3 93.9 94.9 98.9 386 X:9
2. Maj Martti Luhtajärvi, TamRU 94.5 93.4 94.9 95.3 378.1 X:6
3. Alik Tapio Lehto, Hämeenkyrö 86.6 90.9 91.1 90.8 359.4 X:7

ILMAPISTOOLI - Res H
1. Jussi Saari, Hämeenkyrö  89 91 91 89 360 X:4
2. Kers Timo Kivelä, Tres 82 89 91 89 351 X:5

Kaikki kilpailun tulokset löydät pirkanviesti.fi -sivustolta.

Napakympit ratkaisivat sarjan ilmapistooli - H75. 
Sarjan voitti vas. kersantti Jorma Laakso Kan-
gasalta tuloksella 325 X:4 alikersantti Seppo 
Virtasen tullessa toiseksi tuloksella 325 X:3.

H60-kiväärin mitalikolmikko. Everstiluutnantti Mikko Taussi, 
majuri Martti Luhtajärvi ja alikersantti Tapio Lehto. 

Kovatasoinen reservipiirien loppiaiskilpailu 
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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

Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Jita Oy

Ylöjärvi

 

pirkanviesti.fi

Ammuntoja järjestimme vuonna 2022 entistä enemmän. Yhteisiä ampu-
maharjoituksia pidimme helmi-joulukuussa 45 kertaa. Lisäksi monet kä-
vivät radalla omalla ajalla. Pälkäneen reserviläisistä ampumassa kävi 29 
aliupseerikerhon jäsentä ja 12 upseeria. Vierasampujiakin oli noin kolme-
kymmentä. Penkkoihin ammuttiin yli 15000 kutia.

Joulukuusen torille olemme talkoilla pystyttäneet 
ja valaisseet 1980-luvun lopulta lähtien. Kuusi 
pystytettiin 2. joulukuuta ja vietiin pois 12.tammi-
kuuta. Mukana talkoissa kuvan Lauri Tiitola, Jussi 
Mikkola, Jukka Hylli, Antti Järvinen – lisäksi Mika 
Pohjola, Tero Kankila, Vesa Mellavuo

Itsenäisyyspäivän kunniavartiossa ja tehtävissä 
oli kaksitoista reserviläistä. Jouluaaton vartioissa 
iltapäivästä puoleen yöhön oli mukana kolme-
kymmentä reserviläistä - kuvassa Jussi Mikkola ja 
Anssi Savisaari.

Joulukuun 4. päivän upseerien ja aliupseerien yhteisessä kokous- ja tu-
paillassa käsiteltiin kahdenkymmenen miehen voimin tulevat tehtävät ja 
kokousasiat. Hienoa kun saimme mukaan vieraita myös piirien johdon 
taholta. Antti Laalahti ja Jussi Viljanen kertoivat ajankohtaisista asiois-
ta – monta kysymystäkin vieraille esiteltiin. Kuvassa Pälkäneen Aliup-
seerien puheenjohtaja Mikko T Niemi, Jussi Viljanen, Antti Laalahti sekä 
Pälkäneen upseerikerhon puheenjohtaja Petri Munukka.

Joulutulia valmisteltiin 10.12.  
Talkoot onnistuivat hienosti – hommat on tehty!

Joulutulet lauantaina 17.12. järjestimme nyt 26. kerran yhdessä seurakunnan kanssa. Tässä koko per-
heen tapahtumassa oli väkeä noin 250. Antti Järvinen luki Jouluevankeliumin. Kunnanjohtaja Pauliina 
Pikka kertoi koskettavasti joulun merkityksestä. Korsukööri ja väki lauloivat, mehut ja makkarat maistui-
vat. Mukana ohjelmissa ja eri tehtävissä meitä oli noin 20.

Uutisia Pälkäneeltä, koonnut Vesa Mellavuo



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!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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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!

15Pirkan Viesti 1  2023

Kiitämme tuestanne!
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Tiesitkö että? 
Vastaukset sivun 11 kysymyksiin

1. 5,40 euroa

2. 3 kilometriä

3. Kenraalimajuri Jukka Jokinen

4. Tikkakoski

5. 5 vuotta

6. Henkilökohtainen loma (HL)

7. Asetekniikkaosasto sekä  
räjähde- ja suojelutekniikka-
osasto

PAIKKA:  
SäRes-Center, Huittulantie 327 Sääksmäki, Valkeakoski. www.säres.fi
Tervetuloa tutustumaan hienoon, reserviläistoiminnalle rakennettuun alueeseen ja 
kilpailemaan tiedoissa ja taidoissa tämän vuoden reserviläispiirien taitokilpailussa. 
Vuoden 2023 taitokilpailun järjestävät Sääksmäen Reserviläiset ry ja Valkeakosken 
Reserviupseerit ry. Kilpailu toteutetaan Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan piirien yhteis-
kilpailuna.

OHJELMA: 
08:00 Kilpailukanslia avataan 
08:30 Kisahartaus ja kilpailun avaus 
09:00 Ensimmäiset kilpailijat lähtevät, Perherata avautuu 
10:00 Avoin kilpailusarja käynnistyy 
Palkintojenjako tapahtuu heti tulosten valmistuttua 

SARJAJAKO: 
 • Piirien kilpasarjat

 - Miehet kilpailevat piireittäin, RUP ja ResP omina sarjoinaan, kaikki ikäryhmät 
samassa sarjassa. Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset kilpailevat oman 
piirinsä mukaisessa sarjassa. 

 - Naiset kilpailevat omassa yhteisessä sarjassaan. 
 • Avoin sarja on tarkoitettu kaikille reserviläisille tai maanpuolustushenkisille piireistä 

riippumatta. 
 • Perherata on tarkoitettu kaikille iästä riippumatta ja on helppokulkuinen. 

KILPAILUVARUSTUS JA TIETOA KILPAILUSTA: 
 • Sään mukainen ulkoiluvaatetus, kynä ja kompassi. Jalkineet varrelliset ja tukevat. 

Radan kesto on noin kaksi tuntia
 • Aikuisten sarjoissa radan pituus on noin 5 km sisältäen 11 tehtävärastia, rasteilla 

mitataan mm:
 - keskeisten sotilaallisten taitojen osaamista
 - asekäsittely- ja ampumataitoja airsoft-aseilla
 - historian ja nykytiedon tuntemusta.

 • Aikuisten radalle lähdetään 4-henkisissä partioissa jotka muodostetaan sekoit-
tamalla eri piirien henkilöitä ja sarjoja. Kilpailu on pääosin yksilökilpailu pl. kolme 
rasteista suoritetaan partiona.

 • Lasten ja nuorten rata on SäRes-Centerin sisällä ja on pituudeltaan alle kilomet-
ri. Osa radasta on sisätiloissa. Rata soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Rata ei 
ole kilpailu vaan informatiivinen tehtävärata, jossa opetetaan hyödyllisiä taitoja ja 
päästään tutustumaan mm airsoft-harrastukseen

 • SäRes-Centerin alueella on myös muuta ohjelmaa ja tutustumista, mahdollisuus 
saunomiseen! Varatkaa siis aikaa riittävästi. Virallinen ohjelma päättyy noin  
klo 18:00 mennessä (tarkentuu osallistujamäärän perusteella) ja sauna on lämpi-
mänä iltamyöhään

 • SäRes-Centerillä on tarjolla edullista ruokaa. Korttimaksut käyvät.

ILMOITTAUTUMINEN: 
 • Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 28.04.2021 mennessä sähköpostitse:  

sares.tiedotus@gmail.com 
 • Ilmoittautuminen yhdistyksittäin, tätä varten lähetetään oma exel-taulukko yhdis-

tyksille tai tiedustelkaa em s-postista sitä.
 • Avoimeen sarjaan ilmoittautumiset tapahtuvat osoitteessa  

www.säres.fi/tapahtumakalenteri/
 - etsi tapahtumakalenterista 13.5. Taitokilpailu, klikkaa tapahtumaan ja ilmoittaudu 

painikkeen avulla
 • Lisätiedustelut:  Mika Kajander-Avellan 040-353 2775 tai em s-posti
 • Yhdistyksille ja yksittäisille osallistujille lähetetään tarkemmat ohjeet paikalle saa-

pumisesta ja ilmoittautumisesta, sekä partioiden suunnitelluista kokoonpanoista 
vielä sähköpostilla osallistumisvahvistuksen yhteydessä 5.5.2023 mennessä.  
Samalla lähetetään lasku osallistumisesta.

OSALLISTUMISMAKSU: 
 • 15 € / henkilö, perherata on ilmainen.
 • Kilpailuhintaan sisältyy lasten sarjassa makkaraa ja lettua, aikuisille välipalasäm-

pylä puolivälin rastilla sekä mehua ja kahvia. 
 • Kilpailumaksu laskutetaan yhdistyksittäin 5.5.2023 mennessä ja tulee olla makset-

tu 12.5.2023 kuluessa.
 • Avoimen kilpailusarjan osallistumismaksu peritään kortilla tai käteisellä paikan-

päällä. 

Valkeakosken Reserviupseerikerhon ja  
Sääksmäen Reserviläiset ry kilpailutoimikunnan puolesta: 

Kilpailun johtaja, Mika Kajander-Avellán 

PERINNEASE
Sastamala, Matinsuon rata
Resul sääntöjen mukaan.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A). 
LAUANTAINA 1.4.2023 KLO 09.
 • Perinnekivääri 150 m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300 m)
 • Perinnekivääri 150 m 3-asent. 10+10+10 ls.
 • Perinnekivääri kenttä
SUNNUNTAI 2.4.2023 KLO 12
 • Perinnepistooli koulu 25 m 30 ls 
 • Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25 m 15+15 ls.
 • Perinnepistooli 50 m
TIEDUSTELUT: Mika Salovaara, sähköpostilla misal(at)jippii.fi 
ILMOITTAUTUMISET 23.3.2023 mennessä. 
Ilmoittautumislinkki tulee Pirkan Viestin nettisivuille helmikuun aikana. 
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta/.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
KISAAN PÄÄSEE VAIN ENNAKKOILMOITTAUTUMALLA  
NETTISIVUJEN LINKIN KAUTTA! 
Linkki: https://forms.gle/ccYTN5pdCJSoHf5j8
Mahdollisista muutoksista kisaan tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

RESERVILÄISAMMUNTA 
Sastamala, Matinsuon rata.
LAUANTAINA 6.5.2023 klo 9
Lajit: RESUL:n sääntöjen mukaiset RA 1, RA 2, RA 3 ja RA 4. 
TIEDUSTELUT: Mika Salovaara, sähköpostilla: misal(at)jippii.fi.
ILMOITTAUTUMISET 29.04.2023 mennessä.
Ilmoittautumislinkki tulee Pirkan Viestin nettisivuille helmikuun aikana. 
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta/.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
KISAAN PÄÄSEE VAIN ENNAKKOILMOITTAUTUMALLA 
NETTISIVUJEN LINKIN KAUTTA!   
Linkki: https://forms.gle/A1CxK46GCQPKqoWP6
Mahdollisista muutoksista kisaan tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

FP
Sastamala, Matinsuon rata 
LAUANTAINA 6.5.2023. Ammutaan reserviläisammuntakilpailun jälkeen.
TIEDUSTELUT: Mika Salovaara, sähköpostilla misal(at)jippii.fi 
ILMOITTAUTUMISET 29.04.2023 mennessä.
Ilmoittautumislinkki tulee Pirkan Viestin nettisivuille helmikuun aikana. 
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta/.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
KISAAN PÄÄSEE VAIN ENNAKKOILMOITTAUTUMALLA 
NETTISIVUJEN LINKIN KAUTTA!  
Linkki: https://forms.gle/6rLvPNiSKCpSY4X9A
Mahdollisista muutoksista kisaan tiedotetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

2023 tulossa piirimestaruuskilpailut myös seuraavista lajeista:
 • Kiväärin kenttäammunta 
 • Kaksoishirvi
 • Pienoiskiväärilajit
 • Pienoispistoolilajit
 • Kevätammunnat

Näistä tulee tiedot sekä kilpailukutsut Pirkan Viestin nettisivuille.

Muistakaa ilmoittautua annettuihin määräaikoihin mennessä!
Osallistumismaksu sekä henkilökohtaisessa, että joukkuekilpailussa on  
15 euroa per laji. Kisapaikalla ilmoittautuminen +5 eur per laji.
Osassa kisoja pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Jälki-ilmoittautuneita ei oteta 
kisaan.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL/Reserviläisliiton sekä RESUL:n
mestaruuskilpailuihin. 
Ikäkausisarja järjestetään, jos vähintään 3 kilpailijaa sarjassa, jos ei niin yhdiste-
tään sarjoja nuorempiin ikäsarjoihin. 
Mahdollisista muutoksista tapahtumiin ja kilpailuihin tiedotetaan ilmoittautuneille 
sähköpostitse sekä Pirkan Viestin kilpailutoiminta sivuilla.

2023 tulossa myös Aseettomien ampumakertoja uusille harrastajille. 
Kevään ampumakerrat viikoilla 18 ja 19.
Lisätiedot tulevat Pirkan Viestin nettisivuille.

Pirkanmaan Reservipiirien
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2023

Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan Reserviläispiirien 

YHTEINEN TAITOKILPAILU  
Valkeakosken Sääksmäellä 13.5.2023 

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta, TaKoRU ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

GPS-TEEMAPÄIVÄ
sunnuntaina 19.3.2023 klo 10–17 Tampereella

TARKOITUS: opetella ja harjoitella käsi-GPS-laitteen peruskäyttöä, mm. asetukset, koordinaattimuunnokset, paikannus, koh-
teen merkkaus, kulku kohteelle. Aamupäivällä kerrotaan satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS) perusteista, tekniikasta, käyttömah-
dollisuuksista, rajoitteista ja tulevaisuudesta (käsi-GPS-laitteiden kannalta). Myös MML:n avoimen datan käyttömahdollisuuksista 
vinkataan, sekä muutamia hyödyllisiä www-sivuja vilkaistaan. Niin ja moni uudempi laite lukee myös GLONASS:n signaaleja. Voit 

osallistua vaikkei sinulla omaa GPS-laitetta olisikaan. Älypuhelinsovelluksia, autonavigaattoreita taikka ilmailu- ja veneilylaitteita ei va-
litettavasti ehditä käsittelemään lainkaan. Päivän aikana pidetään kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko.

OHJELMA: klo 10–12.30 teoriaa sisätiloissa, klo 12.30–13.30 omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko,  
klo 13.30–16 käytännön ”rastirata” ulkona lähialueilla ja klo 16–17 yhteenveto ja jälkipeli sisätiloissa..

PAIKKA: Tampere, Tampereen yliopisto, Hervannan kampus, Tietotalo, auditorio TB109.

Teemapäivään ei ole esitietovaatimuksia eikä ja ennakkoilmoittautumista. Kurssi on maksuton.

LISÄTIETOJA: 
Tero Ahtee, tensu (at) iki.fi

https://forms.gle/A1CxK46GCQPKqoWP6

