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 Pääkirjoitus

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi 
vieton yhteydessä mahdol-
lisuus tukea pirkanmaa-

laista maanpuolustustyötä 
avaamalla onnittelutili ha-
luamassasi pankissa ja oh-
jaamalla sen tuotto Pirkan-
maan Maanpuolustuksen

Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi asiasta 

puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI 
KIITTÄÄ TUESTASI

Etenkin uusille jäsenille voi olla epäsel-
vää mikä on Reserviläisliitto ja miksi se 
on olemassa. Reserviläisliitto on Suo-
men suurin vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevä järjestö, johon kuuluu 
18 reserviläispiiriä koko valtakunnan 
kattaen. Piirit koostuvat 349 paikallises-
ta yhdistyksestä, joissa on yhteensä noin 
36000 jäsentä.

Suurin on oma piirimme Pirkanmaan 
Reserviläispiiri, noin 4300 jäsenellään. 
Suurin yhdistyskin löytyy Pirkanmaal-
ta, Tampereen Reserviläiset noin 1200 
jäsentä. Liiton jäsenmäärä on 90-luvul-
ta asti ollut kasvusuunnassa. Vuonna 
2013 Pirkanmaalla jouduimme kuiten-
kin toteamaan 0,3 % laskun jäsenmää-
rässä. Tälle vuodelle on suunnitteilla 
kampanjoita jäsenhankinnan piristämi-
seksi. Uskon ja toivon, että myös Pir-
kanmaalla saadaan jäsenmäärä jälleen 
kasvuun.

Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpi-
tää ja kehittää kansalaisten maanpuolus-
tustahtoa sekä reserviläisten kenttäkel-
poisuutta. Nämä ovat myös yhdistysten 
pääasialliset tehtävät. Liitto on myös 
yhteydessä päättäjiin ja suorittaa näin 
edunvalvontaa.  Yhteydenpitoa helpot-
taa se, että puheenjohtaja Mikko Savola 
on kansanedustaja ja puolustusvaliokun-

Reserviläisliitto
palvelee jäsenkuntaa

nan jäsen. Liitto on osaltaan varmasti ol-
lut vaikuttamassa kertausharjoitusten 
määrää nostamiseen, joten mahdollisuu-
det esimerkiksi reservin ylennyksiin ovat 
parantuneet. 

Liiton hallituksessa on myös kaikkien 
piirien puheenjohtajat ja näin hallituk-
sen päätökset jalkautuvat piireihin ja yh-
distyksiin. 

Liitto ylläpitää myös yhdistysten jä-
senrekisteriä, jonka uusiminen on eräs 
viimeaikojen suurista ponnistuksista.

Liiton 2. varapuheenjohtaja 
on jälleen Pirkanmaalta
Pirkanmaa sai jälleen edustajan myös 
liiton puheenjohtajistoon, kun Ter-
hi Hakola Tampereelta valittiin liiton 
2. varapuheenjohtajaksi. Muita pir-
kanmaalaisia hallituksessa ovat Jussi 
Mäkitalo Virroilta ja Juha Moijanen 
Tampereelta. He toimivat myös Liiton 
hallituksen eri toimikunnissa sekä ovat 
Liiton edustajina esim. Suomen Ampu-
maurheiluliitossa. He toimivat myös eri 
työryhmissä kuten strategia-, veteraani-, 
naisten-, sääntö-, viestintä-, tiedotus-, 
urheilu- ja ammunta.

Liitto tukee myös rahallisesti yhdis-
tyksiä ja piirejä mm. jäsenhankinnassa ja 

muissa yhdistysten toimintaa edesautta-
vissa toiminnoissa.

Liiton palkattu henkilökunta vastaa 
tämän suuren järjestön arjen pyörittämi-
sestä sekä toteuttaa liiton puheenjohta-
jiston, hallituksen, piirien, yhdistysten ja 
meidän yksittäisten jäsenten heille osoit-
tamia tehtäviä. Liiton henkilökuntaan 
kuuluvat toiminnanjohtaja Olli Ny-
berg, järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen 
sekä toimistosihteeri Anne Hyytiäinen.

Liiton ns. työrukkanen on hallituksen 
työvaliokunta, joka valmistelee hallituk-
sen kokouksiin päätettäviksi tulevat asi-
at. Työvaliokunta kokoontuu 5-6 kertaa 
vuodessa. Hallituksen kokouksia on 4-5 
vuodessa. Eri työryhmät kokoontuvat 
kokousten välillä aina tarpeen vaatiessa. 
Liiton koko jäsenistölle tarkoitettuja ja 
korkeinta päätäntävaltaa käyttäviä ko-
kouksia ovat yksipäiväinen kevätkokous 
sekä kaksipäiväinen syyskokous ilta- ja 
maanpuolustusjuhlineen. 

Reserviläisliitto on osavastuussa Re-
serviläinen lehden toimittamisesta sekä 
uudistetun Inttistoren pyörittämisestä. 
Reserviläisliitto on myös Reserviläis-
urheiluliiton sekä MPK:n hallituksissa 
sekä mukana monessa muussa vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tekevässä jär-
jestössä.

Tutustu liiton nettisivuihin osoitteessa reservilaisliitto.fi 

Lähde mukaan liiton 
60-vuotis juhlaristeilylle

Tällä hetkellä liitossa järjestellään liiton 
60v juhlia. Juhlasta on tulossa todella 
näyttävä ja varmasti monelle ikimuis-
toinen tapahtuma. Juhlia varten liitto 
vuokraa risteilyaluksen, jolla suurin osa 
juhlallisuuksista tapahtuu. Pirkanmaalle 
on asetettu risteilylippujen myyntikiin-
tiö 256 lippua. Myös piireissä järjeste-
tään omat paikalliset juhlatapahtumat. 

Nyt, kun itse olen pari vuotta ollut 
mukana liiton toiminnassa hallitustasol-
la, olen huomannut kuinka hienoa ja 
merkittävää työtä rivireserviläisten kan-
nalta Reserviläisliiton henkilökunta ja 
puheenjohtajisto tekee. Vaikka toimisto-
henkilökunta onkin palkattua, huomaa 
kuinka kaikki toimivat reserviläishen-
gessä pyyteettömästi yhteisen asiamme 
puolesta ja etujamme ajaen. 

Lopuksi toivotan Terhille onnea ja 
menestystä varapuheenjohtajan vaati-
vassa tehtävässä.

Hyvää lopputalvea ja tulevaa kevättä!

  Juha Moijanen
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Talvisodan päättymisen muistopäivän
KIRKKOILTA

torstaina 13.3.2014 klo 18.00
TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Rovasti Esa Eerola

Ilmavoimien Soittokunnan vaskikvintetti
Mieskuoro Kelot

Eternitas

Seppeleenlasku Kalevankankaan
 sankarihaudalla klo 11:00

Järjestävät:
Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä 

ja Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

SRA TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SRA harjoitusvuorot kaudella 2014
Torstaisin klo 16-20 Satakunnan Lennoston liikkuvan maalin ja 300 m ampumaradoilla. 
Huom! kivääriradat ovat käytt ökiellossa 22.6. asti . Tarkempi ampumaohjelma löytyy 
SRA-toimikunnan netti  sivuilta osoitt eesta www.pirkanviesti .fi 

Piirinmestaruuskilpailu / SM-karsintakilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien SRA Piirinmestaruuskilpailu, mikä on myös Pirkanmaan 
joukkueiden  karsintakilpailu vuoden 2014 SRA SM-kilpailuun, järjestetään Mati nsuon 
ampumakeskuksessa  Sastamalassa lauantaina 3.5.2014. 
Kilpailukutsu ilmoitt autumisohjeineen löytyy SRA-toimikunnan netti  sivuilta osoitt eesta 
www.pirkanviesti .fi . Rasti kuvaukset julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.
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Asiantuntijalta

Tervetuloa sähköisen
kuntokortin käyttäjäksi 

Reserviläisurheiluliiton verkkopalvelus-
sa kaikki Pirkanmaan reserviläispiirin 
ja Pirkanmaan reserviupseeripiirin jä-
senet voivat ottaa käyttöönsä henkilö-
kohtaisen sähköisen kuntokortin. Sen 
avulla voi seurata omaa liikunta-aktii-
visuuttaan merkitsemällä korttiin päi-
vittäiset kuntoilu- ja ampumasuorituk-
sensa. Sähköisen kuntokortin käyttö on 
käyttäjälleen maksutonta. Palvelun ovat 
tuottaneet yhteistyössä Reserviläisurhei-
luliitto ry ja Poutapilvi Oy.

Kohti parempaa 
kenttäkelpoisuutta
Kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yk-
silön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa 
sekä taitoa liikkua kaikissa taisteluken-
tän oloissa tehtävän mukaisesti varustet-
tuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina. 
Henkinen kunto, joka on suorassa yhte-
ydessä yksilön fyysiseen kuntoon, ilme-
nee sitkeytenä, peräänantamattomuute-
na, rohkeutena ja voitontahtona.

Reserviläiselle peruslähtökohdan kent-
täkelpoisuudelle muodostavat taistelu-
kentän vaatimukset. Rauhanajan työ-
kyvyn lisäksi reserviläisen tulee ylläpitää 
fyysistä suorituskykyään tasolla, josta se 
voidaan tarvittaessa kohottaa nopeasti 
vastaamaan nykyaikaisen sodankäynnin 
vaatimuksia siten, että taistelija pystyy 
toimimaan menestyksekkäästi omassa 

sadan ajan tehtävässään. Välittömissä 
taistelutehtävissä painottuu fyysinen toi-
mintakyky. Kaikissa johtamistehtävis-
sä korostuu lisäksi kyky tehdä järkeviä, 
toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä 
päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja 
psyykkisen paineen alaisena.

Sähköinen 
kuntokortti
Sähköinen kuntokortti perustuu käy-
tössä olevaan kuntoliikuntajärjestel-
mään. Jokainen piirin jäsen voi merkitä 
omat liikunta- ja ammuntasuorituksensa 
omalle henkilökohtaiselle sivulle. Etuna 
sähköisestä sovellutuksesta on esimer-
kiksi se, että käyttäjä näkee koko vuo-
den kumulatiivisen liikuntakertymänsä. 
Järjestelmästä saadaan lisäksi yhteenve-
totiedot tilastointia varten.

Oma 
liikuntapäiväkirja
Kirjautumista varten tarvitaan jäsen-
numero, joka on jäsenkortissa. Kunto-
korttipalveluiden lisäksi palvelusta voi 
tarkistaa omat tietonsa ja toimittaa mah-
dolliset muutokset sähköpostilla oman 
liittonsa jäsenrekisteriin järjestelmässä 
olevan linkin kautta.

Lähtökohtana on, että peruskuntoa 
kehitetään suorittamalla vähintään puo-

len tunnin kuntosuoritus. Puolen tun-
nin suoritus antaa yhden pisteen, puo-
lentoista tunnin suoritus kaksi pistettä ja 
yli kolmen tunnin liikuntasuoritus päi-
väkohtaisen maksimipistemäärän kolme 
pistettä. Sopivia liikuntalajeja on lähes 
rajattomasti, esimerkiksi hiihto, kävely, 
juoksu, suunnistus, kuntosaliharjoitte-
lu, luistelu, soutu, eri palloilulajit ja am-
munta. Lisätietoja saa osoitteesta www.
resul.fi /kuntokortti

Yhdistyksen ja 
piirien tehtävät
Kuntokortti perustuu jokaisen omaan 
aktiivisuuteen liikkua ja kirjata liikunta-
aktiivisuutensa järjestelmään. Yhdistysten 
ja piirien tehtävänä on tiedottaa asiasta 
omille jäsenyhdistyksilleen sekä seurata 
omalta osaltaan, kuinka aktiivisesti pii-
rin jäsenet käyttävät tätä sähköistä kun-
tokorttia.

Perusyhdistysten vastuuhenkilöt pys-
tyvät kirjaamaan testisuoritukset oman 
yhdistyksensä jäsenille. Lisäksi reservi-
läis- ja reserviupseeripiirien vastuuhen-
kilöt pystyvät kirjaamaan testisuoritus-
ten lisäksi kenttäkelpoisuusarvioinnit 
oman piirinsä jäsenille. Vastuuhenkilöi-
nä ovat yhdistysten, kerhojen sekä pii-
rien puheenjohtajat, sihteerit sekä ur-
heilu- ja liikuntavastaavat sekä piirin 
toiminnanjohtaja.

Sähköinen kuntokortti perustuu siis 
perusyhdistysten ja piirien ilmoituksiin 
vastuuhenkilöistään Suomen Reserviup-
seeriliiton ja Reserviläisliiton jäsenrekis-
terien hoitajille, yhteystiedot löytyvät 
ko. liittojen verkkopalveluista.

Aktiivisuus 
kannattaa
Reserviläisurheiluliitto palkitsee aktii-
visia käyttäjiä niin että vähintään 150 
peruskuntopistettä vuodessa kirjannut 
henkilö saa diplomin ja vähintään 250 
peruskuntopistettä saavuttanut saa dip-
lomin ja vyötärönympärysmittanauhan.

Perusyhdistyksen pitää anoa näitä kan-
nusteita Reserviläisurheiluliitosta yhdis-
tyksen puheenjohtajan allekirjoittamal-
la hakemuksella, josta ilmenee kyseisen 
henkilön kuntosuoritusten pistemäärä. 
Hakemukseen liitetään tuloste kunto-
suoritteista edelliseltä toimintavuodelta.

Mikäli järjestelmän käytössä on on-
gelmia, niin käyttäjä voi lähettää järjes-
telmän kautta palautetta. Myös reservi-
läisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto 
Tarkiainen auttaa tarvittaessa, puh. (09) 
4056 2060, gsm. 050 541 2007 sekä 
sähköposti risto.tarkiainen@resul.fi 

  Risto Tarkiainen
toiminnanjohtaja

Reserviläisurheiluliitto ry

uutisia!uutisia!

Puolustusministeriö ja Pääesikunta 
ovat puolustusministeri Carl Hag-
lundin aloitteesta selvittäneet mah-
dollisuutta kasvattaa naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen hakeutuvien 
määrää. Naisten vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen hakeutuneiden määrän 
kasvattamisen ensisijaiseksi keinoksi 
on tunnistettu rekrytoinnin tehosta-
minen lähestymällä naispuolisia ikä-
luokkia nykyistä tehokkaammin ja 
yksilöllisemmin.

Maavoimat pilotoi kevään 2014 
hakeutumiseen liittyen uuden me-
nettelytavan naisten lisäämiseksi va-
paaehtoiseen asepalvelukseen. Te-
hostetun rekrytoinnin pilotti naisten 
vapaaehtoiseen asepalvelukseen jär-

jestetään Pirkanmaan aluetoimis-
tossa, ja sen kohderyhmänä ovat 
19-20-vuotiaat naiset Pirkanmaan 
aluetoimiston alueella. Kohderyh-
mälle lähetetään rekrytointikirje hel-
mikuun aikana.

Tarvittaessa valtakunnallinen rek-
rytointijärjestelmä voidaan ottaa 
käyttöön vuoden 2015 alusta.

Keskeinen toimenpidemahdollisuus 
olisi myös rekrytoinnin nykyistä laa-
jempi näkyvyys mediassa, ml. sosiaa-
lisen median kanavat. Puolustusvoi-
missa käynnissä oleva asevelvollisten 
informaatiopalvelut  -projektin myötä  
tieto naisten vapaaehtoisesta asepalve-
luksesta  tulisi viedä niihin medioihin, 
joita nuoret tänä päivänä käyttävät.

Pilottihankkeen kautta 
lisää naisia asepalvelukseen

6. tammikuuta aloitti saapumiserässä 
1/14 palveluksensa 12.300 uutta alo-
kasta. Näistä n. 10.000 aloitti maa-
voimien joukko-osastoissa.

Suurimmat vastaanottavat jouk-
ko-osastot ovat perinteisesti maavoi-
mien valmiusyhtymät. Kainuun pri-
kaati ja Karjalan prikaati odottavat 
molemmat lähes 2000 alokasta.

Vapaaehtoisen palveluksen aloitti 
tammikuussa n. 200 naista. Reilut 
250 asevelvollista aloitti sotilasuran-
sa rajavartiolaitoksen palvelukses-
sa. Loput jakaantuivat merivoimien 
ja ilmavoimien joukko-osastoihin. 
Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat 
palveluksensa pääosin Uudenmaan 
Prikaatissa.

Suurimpana muutoksena on se, 
että varusmiesten alkukysely teh-
dään saapumiserälle 1/14:nkaikille 
varusmiehille, päivitetyn kysymys-
sarjan mukaisesti. Aiemmin alkuky-
selyä on ollut koekäytössä vain muu-
tamassa joukko-osastossa.

Uusi alkukysely liittyy Risto Sii-
lasmaan vetämän asevelvollisuustyö-
ryhmän suosituksiin. Alkukyselyllä 
mitataan asenteiden lähtötaso, jota 
verrataan kotiutuessa teetettävään 
loppukyselyyn sekä keskeyttäjille 
teetettävään keskeyttämiskyselyyn. 
Näin saadaan asenteiden ja mielipi-
teiden muutos selville keskeyttäjien 
ja täysin palvelleiden osalta.

Saapumiserä 1/14 aloitti 
palveluksensa alkukyselyllä

uutisia!uutisia!
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Elämä toisia varten

”Kuka tahansa voi tukea toista. Riittää, 
kun on avara sydän, likellä ja saatavil-
la”. Näin väittää Vuoden vapaaehtoi-
nen – palkinnon vuonna 2013 saanut 
Jukka Virta. Hänen elämänsä muut-
tui kolmekymmentä vuotta aiemmin. 
Virta jäi leskeksi ja kolmen pojan yk-
sinhuoltajaksi. Silloin hänen työtove-
rinsa otti palkatonta vapaata auttaak-
seen nuorta leskeä pahimman yli. Kun 
Virta myöhemmin halusi korvata saa-
mansa avun, työtoveri sanoi: ”Älä ajat-
tele, että olet velkaa minulle. Kun tu-
lee mahdollisuus, auta sinä jotakuta 
toista”. Niin Jukka Virrasta tuli lähim-
mäistensä monipuolinen auttaja. 

Hyvän tekijöitä tarvitaan

Eräs elämän laki on se, että hyvyys saa 
aikaan hyvyyttä, vastuunkanto synnyt-
tää vastuullisuutta.  Tämän varmaan 
jokainen on elämässään kokenut. Jo-
kaisella on ollut joku tai joitakin ih-

Hyvyyden voima

misiä, joiden rakkaus, apu, huolenpito 
- jopa yksittäinen hyvä sana on autta-
nut meitä jossakin elämämme vaikeassa 
paikassa.  Onneksi on olemassa tällaisia 
hyvyyden välittäjiä! Ilman hyvyyttä ja 
rakkautta yhteinen elämämme muuttui-
si taistelukentäksi, jossa heikot poljettai-
siin armotta maahan.

Usko ja rakkaus

Tästä hyvyyden ympärilleen säteilevästä 
vaikutuksesta kerrotaan myös Raama-
tussa. Kerran Jeesus oli kohdannut Syka-
rin kaivolla naisen ja kertonut totuuden 
tämän elämästä. Se totuus ei ollut kovin 
kaunis, mutta Jeesus ei ryhtynyt moitti-
maan. Sen sijaan nainen sai kohdata Va-
pahtajan rakkauden. Juutalaisen miehen 
ei yleensä sopinut puhutella naisia kodin 
ulkopuolella. Kaiken lisäksi tämä nai-
nen kuului halveksittuun samarialaisten 
ryhmään. Jeesuksen kaikki rajat ylittävä 
rakkaus ja hyväksyntä koskettivat tuota 
naista. Se muutti hänen elämänsä. Hä-
nestä tuli hyvän sanoman välittäjä.

Kaikki kutsutaan vastuuseen 

Jumala tahtoo, että me kaikki olisimme 
hänen hyvän sanomansa, rakkautensa ja 
hyvyytensä välikappaleita. Hyvän teke-
minen ei kuitenkaan aina ole helppoa 
meille itsemme ympärille käpertyneil-
le ihmisille. Jotta se tulisi mahdollisek-
si, Jumala kutsuu meitä turvautumaan 
armoonsa, jonka hän lahjoittaa meille 
Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.  Va-
pahtaja puolestaan lähettää meidät toi-
mimaan käsinään, jalkoinaan ja suu-
naan. Tätä tarvitaan tänä laiminlyötyjen 
lasten, syrjäytyneiden nuorten ja yksi-
näisten vanhusten aikana.

Myös menneiden sukupolvien pe-
rintö muistuttaa meitä vastuun kanta-
misen merkityksestä. Erityisesti vete-
raaniemme – suomalaisten miesten ja 
naisten – elämäntyö näyttää tietä meil-
le, jotka olemme mukana vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä. Parasta ar-
vostusta ja kunnioitusta osoitamme 
veteraaneillemme, kun omalta kohdal-
tamme kannamme vastuuta, osoitam-

me hyvyyttä, autamme ja palvelem-
me toisiamme.

Palvelemisen ilo ja siunaus

On tärkeää vielä muistuttaa, ettei oikea 
vastuullisuus perustu pakkoon. Joka 
tekee hyvää toiselle, ei nimittäin siitä 
lainkaan köyhdy. Päinvastoin palvelu 
tuo elämään rikkautta ja iloa.  Elämi-
nen toisia varten antaa elämään tarkoi-
tuksen. Kuka tahansa voi tukea toista. 
Riittää kun on Kristuksen avartama sy-
dän, kun olemme hänen esimerkkinsä 
mukaisesti ” likellä ja saatavilla”.

  Hannu Niskanen
kenttäpiispa emeritus

Tammisunnuntain etappi 
huokui isänmaallisuutta
Vapaussodan ja Itsenäisyyden Perin-
neyhdistys Sastamala on vaalinut vapa-
ussoturien muistoa kierrättäen Tammi-
sunnuntain juhlaa Tyrväässä ja nykyisen 
Sastamalan alueella jo vuosia. Tällä ker-
taa etappi pidettiin Tyrvään kirkossa ja 
seurakuntatalossa.

VIP Sastamalan puheenjohtaja evl Matti Soini peräänkuulutti perinne-
työlle jatkuvuutta. Vaikka sali on nyt täynnä, nuoria jäseniä jokaisen 
nyt jäsenenä olevan olisi syytä kaivaa esiin lähipiiristään, Matti vies-
titti.

  Kirkkoherra Ari Paavilainen lähettää seppelpartiot kunniatehtä-
väänsä. Suomen lippua kantaa Pekka Maaranen (vas.), VIP Sasta-
malan lippua Pekka Salonen, vapaussoturien seppelpartiossa ovat 
Ulla Yli-Hongisto ja Matti Soini ja sankarivainajien muistomerkin sep-
pelpartiossa Jouko Väissi ja Pirkko Esko.

Päivää vietetään tammikuun viimeise-
nä sunnuntaina vapaussodan alkujuuri-
en kunniaksi, kun vuoden 1917 joulu-
kuun 6. päivän itsenäisyysjulistus alkoi 
muuttua todellisuudeksi. Tammikuun 
28. päivän vastaisena yönä 1918 suo-
jeluskunnat alkoivat Mannerheimin 
käskystä riisua venäläisiä sotilaita aseista 
Etelä-Pohjanmaalla. Tätä tapahtumaa 
ja sitä seuranneita maailmanhistorian 
käänteitä voidaan pitää Suomen 
vapaussodan alkuna.

Ehtoollisjumalanpalveluksen jälkeen 

oli kunniakäynti sekä vapaussoturien 
että sankarivainajien muistomerkeillä. 

Vapaussoturien muistopaadelle sep-
peleen laskivat Matti Soini ja Ulla Yli-
Hongisto ja Aseveli-patsaalle Jouko 
Väissi ja Pirkko Esko. Suomen lippua 
kantoi Pekka Maaranen ja VIP Sasta-
malan lippua Pekka Salonen.

Tammisunnuntain etapin juhlapuheen 
seurakuntatalossa piti kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Jari Andersson. 

  Jaakko Lampimäki

  Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Jari Andersson vei kuulijat Suomen kohta-
lonhetkiin ja historiaan koruttomasti, mutta 
selkeästi. Tämä tie oli kansan kuljettava, 
jotta maasta syntyi se Suomi, jossa nyt 
elämme.

Hengellinen palsta
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Vapaussodan Tampereen Seu-
dun Perinneyhdistys järjesti 
jälleen hienon ja koskettavan 
Tammisunnuntain kirkkojuh-
lan Tampereen tuomiokirkossa 
26. tammikuuta. 

Juhlan aluksi Suomen lippu 
saapui kirkkoon arvokkaasti lip-
pufanfaarin saattelemana. Lipun 
kantajana toimi Hannu Wiro-
la ja airueina olivat Timo Tu-
losmaa ja Paavo Huhtakallio. 
Juhlan musiikista vastasi Turusta 
saapunut Laivaston soittokunta, 
jota johti musiikkikomkapt Pa-
si-Heikki Mikkola. Poikakuoro 
Pirkanpojat nostatti esityksillään 
kyyneleen monen kuulijan sil-
mäkulmaan, niin kauniisti Jean 
Sibeliuksen Soi kunniaksi Luo-
jan ja Finlandia kaikuivat jälleen 
kirkon holveissa.

Juhlapuhujana kuultiin kent-
täpiispa Pekka Särkiötä. Pu-
heessaan kenttäpiispa kertasi 
96 vuoden takaisia vapausso-
dan tapahtumia. Särkiö totesi 
vapaussodassa luodun perustan 
maamme vapaudelle ja tulevalle 
kehitykselle itsenäisenä valtio-
na, irti Venäjästä.

Vapaussodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä haavoille lyöty kan-
sakunta etsi yhtenäisyyttä. Se oli 
löytynyt viimeistään talvisotaan 
mennessä, kun Neuvostoliitto 
uhkasi jälleen maamme olemas-
saoloa. Entiset punaiset ja val-
koiset taistelivat yhdessä rinnan 
hyökkääjää vastaan. Puolustus 
kesti viime sodissa, josta kiitos 
sotiemme veteraaneille, totesi 
Särkiö puheessaan.  Kenttäpiis-
pa myös mainitsi miten viime 
sotiemme keskellä Tampereen 
tuomiokirkko, silloin vielä Jo-
hanneksen kirkko, tarjosi suojaa 
tuhansille siviileille taisteluiden 
ja kuoleman keskellä. 

Vapaussodassa luotiin perusta 
maamme vapaudelle ja itsenäisyydelle

Juhla päättyi pastori An-
tero Niemen toimittamaan 
loppuliturgiaan sekä urku-
ri Henri Herstan esittämään 
Joonas Kokkosen juhlamars-
siin. Juhlavieraiden kahvituk-

sen hoitivat perinteiseen tapaan 
Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piirin naiset. 

Kenttäpiispa Särkiön pu-
heen sekä lisää valokuvia juh-
lasta löydät www.pirkanviesti.

  Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piirin naiset: Niina 
Laakso, Elina Paukkunen ja Mai-
la Virtanen hoitivat mallikkaasti 
juhlavieraiden kahvituksen.

  Alttarilla kansalaisjärjestöjen 
komeassa lippulinnassa oli kaik-
kiaan 25 lippua.

fi  -sivustolta sekä Vapausso-
dan Tampereen Seudun Perin-
neyhdistyksen sivuilta www.
vapaussodanperinne.fi .

  Sirkka Ojala

Poikakuoro Pirkanpojat esiintyi sydämeenkäyvästi, esittäen muun muassa Finlandian. Kuoroa johti Jouni Rissanen.

Pirkkalan 
ampumaradan 
parannus-
toimenpiteet
Pirkkalan ampumaradoille teh-
tävillä parannustoimenpiteillä 
korotetaan ampumavalleja, vai-
mennetaan ampumakatoksia ja 
rakennetaan hulevesien käsittely-
järjestelmä. Näillä toimenpiteillä 
vähennetään ympäröivälle asu-
tukselle ja ympäristölle aiheutuvia 
melu- ja ympäristöhaittoja.
Ampumaradat ovat käyttö-
kiellossa 10.3.-27.6.2014 
välisenä aikana arkipäivisin. 

Liikkuvalla radalla ja pienoiski-
vääriradalla on käytössä seurojen 
yhteisvuoro lauantaisin klo 10-16 
edellä mainittuna ajanjaksona.

Ampumaradat ovat käytettävis-
sä entiseen tapaan 28.6.2014 
alkaen.

Lisätietoja antaa 
Juha Moijanen 
p. 0500 625 246

5.3. ..........maastoetsintäryhmän johtajan 
tehtävät -teemailta, Tampere.

7-8.3. .......ensihuollon peruskurssi, 
Tampere.

2.4. ..........Vapepa-info eli teemailta, 
Tampere.

12-13.4. ...etsintäkurssi, Tampere.
3.5. ..........Kartat, koordinaatit ja suun-

nistus, Lakiala (MPK).
10.5. ........Vapepan peruskurssi, 

Tampere.
16-17.5. ...etsintäkurssi, Orivesi.
24.5. ........Vapepan viestikurssi, 

Tampere.

Vapepan 2014
koulutusta

TARKOITUS: kertoa perustiedot 
Vapaaehtoisesta pelastuspal-
velusta ja kadonneen henkilön 
etsinnöistä, Pirkanmaalainen 
näkökulma.
PAIKKA: reservijärjestöjen toi-
misto, Väinölänkatu 2, Tampere.
OHJELMA: klo 18.00 – 21.00 
luentoja ja keskustelua. Mikä tai 
mitä Vapaaehtoinen pelastus-
palvelu on? Sopiva sekä uusille
kiinnostuneille, että jo etsinnöis-
sä mukana olleille (Vapepan
Tampereen paikallistoimikunnal-
la on ollut 5-10 kadonneen hen-
kilön etsintää vuodessa). Lisäksi 
viimeaikaisia uusia asioita.
Ei osallistumismaksua, 
ei tarvitse ilmoittautua.
KOHDERYHMÄ: Kaikki Vape-
pasta kiinnostuneet tervetuloa!
Illan aikana katsotaan myös 
Vapepan maastoetsintävideo 
sekä SAR-video.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, 
tensu@cs.tut.fi .

www.vapepa.fi 

Vapepa-info
eli teemailta
2.4. klo 18-21
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Kannen valokuva
Tammisunnuntain komea lippu-
rivistö Tuomiokirkossa

Kuva: Sirkka Ojala 2014.

Painos
7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen 
Tuki PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Marja Hirvonen
Tiina Kokkola
Jaakko Lampimäki vpj.
Jari Lindell
Juha Moijanen
Ari Paukkunen, siht.
Janne Reinola
Matti Salonen
Jorma Suonio

Ulkoasu
Maisan paja

Paino
Lehtisepät Oy

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12, 
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari, 050 5550 728,   
(03) 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi 

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

Ilmoitusasioissa 
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi 

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2014:

N:o  Aineisto Ilmestyy 
2 10.04. 09.05. 
3 06.06.  04.07. 
4 11.09. 10.10. 
5 24.11. 22.12.

Tunnelma kappelissa oli käsin 
kosketeltavan isänmaallinen. 
Toisen naulan lippuun kopaut-
tanut valtiopäiväneuvos Mikko 
Pesälä kuvaili kahvitilaisuuden 
puheenvuorossaan omia tun-
nelmiaan sanoin: ”Tilaisuus jo 
sinänsä oli sävähdyttävä. Heti 
kun astuin kappelin ovesta si-
sään ja näin paikan, kappelin ja 
kaiken mikä oli siellä läsnä, vä-
littyi siitä sellainen tunne ja tun-
nelma, joka varsin hyvin kuvaa 
sitä mikä liittyy sotakamreeri ar-
vonimen taakse ja se mitä arvo-
nimi pitää sisällään.” 

Tilaisuuden avaussanoissaan 
yhdistyksen puheenjohtaja Mik-
ko Selin kertoi, että sotakam-
reerin arvo ja arvonimi on ollut 
käytössä jo Ruotsin vallan ai-
kana. Selin kertoi sotakamree-
rin arvonimen olevan yksi Suo-
men vanhimmista. Jo vuonna 
1897 arvonimi kuului Nikolai 
II:n vahvistamassa Suomen Suu-
riruhtinaanmaan arvojärjestyk-
sessä yhdeksänteen luokkaan. 
Monet nykyisistä sotakamreerin 
arvonimen omaavista henkilöis-
tä ovat olleet puolustusvoimien 
palveluksessa ja osa arvonimen 
saaneista on kunnostautunut 
esimerkillisesti vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen saralla. So-
takamreerin arvo on myönnetty 
rauhan aikana kaikkiaan 53 hen-
kilölle, joista elossa on tiettävästi 
ehkä 30 henkilöä, kertoi Selin. 

Lippuun naulattiin kaikkiaan 
27 naulaa. Naulaajien joukossa 
olivat muun muassa Marsalkka 
Mannerheimin Perinnesäätiön 
puheenjohtaja kenraalimaju-
ri Sami Sihvo, Panssariprikaa-
tin komentaja prikaatikenraa-

Joulukuun 19. päivän hämärtyessä kohti iltaa kokoontui 
Panssari prikaatin tunnelmalliseen Panssarikappeliin arvo-
valtainen kutsu vierasjoukko Sotakamreeriyhdistyksen lip-
pua naulaamaan. 

li Pekka Toveri, Länsi-Suomen 
Sotilasläänin komentaja, ken-
raalimajuri Pertti Salminen, 
Pirkanmaan aluetoimiston pääl-
likkö, komentaja Matti Eskola, 
Vapaussodan Perinneliiton pu-
heenjohtaja, kenraalimajuri Ka-
lervo Sipi sekä Hämeen Ryk-
mentin komentaja, eversti Risto 
Kolstela. Omaan lippuun nau-
lan löi myös seitsemän sotakam-
reeria, joista ensimmäisen nau-
lan kopautti 45. sotaromaania 
kirjoittanut 90-vuotias sotavete-
raani Reino Lehväslaiho. 

Lipun siunasi ja vihki käyt-
töön kenttäpiispa Pekka Sär-
kiö. Siunauspuheessaan Särkiö 
toi esiin miten sotakamreeri-
yhdistys on yhdistyksenä pieni, 
mutta haluaa oman lipun vä-
lityksellä ilmaista sen suuren 
aatteen joka antaa yhdistyksen 
toiminnalle perustan. Sotakam-
reerien lipun pohjakuviona on 
Yrjönristi ja sen värinä purppu-
ra, joka on harvinainen heraldi-
sena värinä. Kenttäpiispa totesi-
kin purppura olevan valikoidun 
ja vastuunalaisen joukon väri. 
Särkiö kertoi, että Rooman val-
takunnassa senaattorit saivat 
laittaa toogaansa purppurarai-
dan. Jeesukselle päälle puettiin 
purppuravaippa kun häntä pil-
kattiin juutalaisten kuninkaak-
si. Sama purppura tai violetti on 
tullut myöhemmin myös piis-
pojen väriksi. Särkiö totesi, että 
Sotakamreeriyhdistyksen lipus-
sa purppuraristi muistuttaakin 
häntä paitsi valikoidusta korke-
asta asemasta myös kyvystä teh-
dä uhrauksia joukon hyväksi.

  Sirkka Ojala

Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä 
sanoi kahvitilaisuudessa pitämäs-
sään puheenvuorossa sotakam-
reerin arvonimen tuovan esiin 
nimenomaan arvostuksen perusar-
voja kohtaan, joita meillä suomalai-
silla on isänmaahan yhteiskuntaan 
ja ympärillä olevaan elämään. 

   Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola ko-
pautti lippuun naulan numero 15. Naulauksen vasaramestarina toimi 
Teuvo Mahrberg.

  Yhteiskuvassa kaikki naulaamassa olleet sotakamreerit. Vasemmal-
ta sotakamreeri Tapani Flyktman, yhdistyksen sihteeri, sotakamreeri 
Raimo Toveri, yhdistyksen rahastonhoitaja, sotakamreeri Mikko Selin, 
yhdistyksen puheenjohtaja, sotakamreeri Reino Lehväslaiho, sotakam-
reeri Arto Pekkola, yhdistyksen varapuheenjohtaja, sotakamreeri Ilpo 
Nurmi, yhdistyksen hallituksen jäsen ja sotakamreeri Teuvo Mahrberg, 
yhdistyksen taloudenhoitaja.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö siunasi ja vihki lipun käyttöön Panssarikappelin juhlallisessa tilaisuudessa.

Sotakamreeriyhdistys 
sai oman lipun

Sotakamreerien lipun on 
suunnitellut Mikko Selin ja 
valmistanut heraldikko 
Harri Rantanen.
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RUL:n liittokokous hyväksyi marras-
kuussa 2013 liiton strategian vuosille 
2014–2016. Strategia on purettu edel-
leen liiton, piirin, yhdistyksen ja yksit-
täisen jäsenen tavoitteiksi.
Liittotason toiminnan painopisteet 
käsittelevät toimintaedellytysten 
varmistamista ja kohentamista sekä 
linjaavat piirien ja yhdistysten yh-
teiset toiminnalliset tavoitteet. Vuo-
den 2014 liittotason painopisteistä 
mainittakoon seuraavat:
 - vaikutetaan ampuma-aselain ja am-
pumaratalain valmisteluun. Tämä 
tarkoittaa lausunnonantamisen 
ohella yhteydenpitoa eri ryhmien 
kansanedustajiin

 - osallistutaan aktiivisesti vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulutuksen 
kehittämiseen. MPK:n ohella tämä 
tarkoittaa kiinteää yhteydenpitoa 
Puolustusvoimiin

 - järjestetään yhdistyspäivä. Kolman-
nen kerran järjestettävän yhdistys-
päivän teemana on jäsenhankinta 
ja -huolto, sekä veteraanitoiminta. 
Tilaisuus järjestetään Katajanokan 
Kasinolla lauantaina 29.3.

 - vänrikkipäivät järjestetään viidessä-
toista piirissä

 - liiton jäsenmäärä kasvaa
Piiritason toiminnalliset tavoitteet 
jalkauttavat liittotason päämäärät 
käytännön toimiksi:
 - vänrikkipäivä järjestetään
 - toimintapäivä järjestetään 
 - prosenttiammunnassa saavutetaan 
paremmat tulokset 

 - piirin jäsenmäärä kasvaa 
 - piirin nettisivut ja uusi jäsenrekisteri 
ovat aktiivisessa käytössä 

Yhdistysten kohdalta liiton strate-
giaa toteuttavat seuraavat aktivitee-
tit:
 - yhdistys on ollut järjestämässä toi-
mintapäivää

 - prosenttiammunnassa saavutetaan 
edellisvuotta parempi tulos 

 - sähköisen kuntokortin käyttäjämää-
rä on kasvanut 

 - uusi jäsenrekisteri on aktiivisessa 
käytössä 

 - jäsenten sähköpostiosoitteet ovat 
ajan tasalla 

 - sähköinen toimintalomake on käy-
tössä 

Yksittäiselle reserviupseerille liiton 
painopisteistä johdettuja tavoitteita 
on kolme:
 - prosenttiammunta on suoritettu 
 - sähköinen kuntokortti on aktiivises-
sa käytössä 

 - on osallistuttu vähintään yhteen ker-
tausharjoitukseen, yhdelle MPK:n 
kurssille tai RUL:n toimintapäivään 
Yhdistysten ja piirin toimintasuun-

nitelmat kattavat paljon enemmän 
kuin liiton toiminnallisiin tavoittei-
siin on kirjattu. Lukuisat maastota-
pahtumat, ammunta, moninaiset pe-
rinnetapahtumat ja kilpailut, usein 
eri maanpuolustustyötä tekevien jär-
jestöjen yhteisinä tapahtumina, an-
tavat pirkanmaalaiselle maanpuolus-
tustyölle sen oman luonteen. Liiton 
määrittämät tavoitteet antavat toi-
minnan suunnittelulle kuitenkin pe-
rusteet sekä selkeät mitattavat tavoit-
teet.

Hyvää ja aktiivista reserviupseeri-
vuotta.

Toiminnan 
painopisteet 2014

Tampereen Reservin Upseerien Naiset
täyttää jo 60 vuotta,

Tätä täytyy juhlistaa eikä suotta.
29.3. meillä juhlitaan,

Tervetuloa kaikki mukaan vaan.

Tapaammehan siis 29.3.2014 klo 15.00
Ravintola Willa Violassa,Tampellan esplanadi 4

Lahjojen sijaan pyydämme Teitä tukemaan 
Tampereen Suojeluskunta- ja Lotta-museon toimintaa, 
tilinumero  FI98 1146 3001 0766 00

Ilmoittautumiset kahvitusta 
varten 21.3.2014 mennessä

sähköpostilla trunry@gmail.com 
tai puhelimella 045-2657990/Niina

Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry

Jorma Suonio
puheenjohtaja

Pirkanmaan 
Reserviupseeripiiri ry

Suomessa toimii kuusi sotilassoitto-
kuntaa. Puolustusvoimauudistuksen 
myötä seitsemän sotilassoittokuntaa 
lakkautettiin vuoden 2013 lopussa. 
Kokoonpanot ovat nyt merkittävästi 
suurempia ja monipuolisempia kuin 
ennen. Sotilasmusiikkialalla palvelee 
yhteensä 186 musiikin ammattilaista.

Ilmavoimien soittokunta, Jyväsky-
lä. Soittokunnassa on 21 soittajaa sekä 
päällikkö Tomi Väisänen. Soittokun-
ta on erikoistunut jazz-musiikkiin ja se 
toimii pääasiassa Big Band -kokoon-
panossa. Soittokunnan keskeisimpiä 
vuosittaisia esiintymisiä ovat korkeata-
soiset Aalto-sarjan jazz-konsertit sekä 
kesäinen MILjazz-kiertue.

Kaartin soittokunta, Helsinki. Fin-
landia-talossa toimivan soittokunnan 
kokoonpano kasvoi 44 soittajaan. Li-
säksi soittokunnassa palvelee päällikkö 
Jyrki Koskinen, kapellimestari, in-
tendentti ja nuotistonhoitaja. Kaartin 
soittokunta on perustettu 1819 ja on 
Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toimi-
nut ammattiorkesteri. Se esiintyy val-
tiollisissa edustustilaisuuksissa kuten 
valtiovierailuilla ja Tasavallan presi-
dentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. 
Soittokunnan vuosittaiseen ohjelmaan 
kuuluvat Töölö-sarjan uuden musii-
kin kirkkokonsertit, viihdekonsertit 
sekä Helsingin Musiikkitalossa järjes-
tettävä sotilasmusiikin perinnepäivän 
konsertti.

Laivaston soittokunta, Turku. Soit-
tokunnassa on 32 soittajaa, päällikkö 
Timo Kotilainen ja kapellimestari. 
Klassisen musiikin konsertteja kuul-
laan Sigyn-salissa ja Varsinais-Suomen 
kirkoissa ja konserttisaleissa ympä-
ri vuoden. Lisäksi soittokunnan mai-
neikkaaseen perinteeseen kuuluu vuo-
sittainen joulurauhan julistus.

Lapin sotilassoittokunta, Rovanie-
mi. Soittokunnassa on 30 soittajaa, 
päällikkö Juha Tiensuu ja kapellimes-
tari. Soittokunta on tunnettu lähei-
sistä yhteyksistään niin lappalaiseen 
kansanmusiikkiin kuin länsimaiseen 
konserttimusiikkiinkin. Se esiintyy 
pääasiassa Lapissa, Kainuussa ja Poh-
jois-Pohjanmaalla.

Rakuunasoittokunta, Lappeen-
ranta. Soittokunnassa on 32 soittajaa, 

Sotilassoittokunnat uudistuvat

uutisia!uutisia!

päällikkö Riku Huhtasalo ja kapelli-
mestari.

Rakuunasoittokunta ylläpitää rat-
suväen perinteitä ja ilahduttaa muun 
muassa laadukkailla viihdemusiikki-
konserteillaan. 

Puolustusvoimien varusmies-
soittokunta, Lahti. Päällikkönä toi-
mii Jarkko Aaltonen. Varusmies-
soittokuntaan astuu palvelukseen 
yksi saapumiserä vuodessa ja esiinty-
miskausi ajoittuu maalis-syyskuulle. 
MILjazz-kiertueen, kirkkokonsert-
tien ja viihdekonserttien lisäksi Varus-
miessoittokunta esiintyy vuosittain ul-
komaisella Tattoo-festivaaleilla. Viime 
vuosina matkat ovat suuntautuneet 
alan ykköstapahtumiin, kuten Mos-
kovaan ja Sveitsin Baseliin. Vuodes-
ta 2015 alkaen Varusmiessoittokunta 
toimii Panssariprikaatissa Hattulassa. 
MILjazz -kiertue, Vartioparaatit ja ku-
viomarssiesiintymiset.

Suurelle yleisölle tutuksi tulleet ta-
pahtumat säilyvät. MILjazz -konsertti 
saapuu kesällä 2014 yhdelletoista paik-
kakunnalle ja vartioparaatit soivat Hel-
singin keskustassa kesäperjantaisin.

Kaartin soittokunta vierailee touko-
kuussa Oslossa Norwegian Military 
Tattoossa ja Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta heinäkuussa Aven-
ches Tattoossa Sveitsissä. Kaikki suo-
malaiset sotilassoittokunnat esiintyvät 
elokuussa Hamina Tattoossa.
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MPK:n Pirkanmaan Koulutus- MPK:n Pirkanmaan Koulutus- 
ja tukiyksikön kurssejaja tukiyksikön kursseja

15. - 16.3. ARJEN TURVALLISUUSKURSSI NAISILLE PIRKKALASSA
• kurssilla on mm alkusammutusta, hätäensiapua ja otteesta 

irrottautumista
21.- 23.3. KENTTÄLÄÄKINTÄ 1 PIRKKALASSA
• kurssilla opitaan kenttälääkinnän perusteita ja taistelijaparin maasto-

olosuhteissa antamaan ensiapuun
22. - 23.2. RAUHANTURVAAJIEN VERTAISRYHMÄOHJAAJA-
KOULUTUS PIRKKALASSA
• kurssilla käsitellään mm hyvinvointiin ja auttamiseen sekä avun 

hakemiseen liittyviä asioita
22.3. B-AJOLUPAKURSSI PIRKKALASSA
• kurssin jälkeen henkilö saa ajaa puolustusvoimien B-ajoluvallisia 

ajoneuvoja  
• kurssi on tarkoitettu ensi MPK:n kouluttajille ja kurssi johtajille sekä 

MAAKK:n henkilöstölle
29. - 30.3. TYKISTÖN TAIDOT 1 PIRKKALASSA
• kurssilla keskitytään mm ampuma-arvojen laskemiseen, aurinko- ja 

tähtimittaukseen sekä SKM-mittaukseen
30.3. PVMOODLE-KOULUTUS PIRKKALASSA
• kurssilla tutustutaan PVMOODLE:n käyttöön
4. - 6.4. SOTAPELI LAKIALASSA
• kurssilla perehdytään pataljoonan ja komppanian taisteluun 

puolustuksessa
5. - 6.4. AMPUMAKORTTIKOULUTUS PIRKKALASSA
• kurssilla saadaan perusteet ammunnan turvalliseen harrastamiseen
• kurssi jakautuu kolmeen osaan, aluksi opiskellaan teoria, toisella 

jaksolla turvallinen ammunta ampumaradalla ja kolmannella jaksolla 
suoritetaan ampumakorttikoe

12. - 13.4. RESERVILÄISJOHTAJA 1 LAKIALASSA
• haluatko kehittää itseäsi johtajana
• kurssi jakautuu kahteen osaan, toinen osa on toukokuussa
• kurssilla perehdytään puolustusvoimien johtajakoulutuksessa käytössä 

olevaan Syväjohtamisen perusteisiin
12.4. KENTTÄKELPOISUUDEN KEHITTÄMINEN
• kurssilla käsitellään fyysisen kunnon tärkeyttä ja oikean ravinnon 

merkitystä
26. - 28.4. LUKION TURVAKURSSI PIRKKALASSA
• kurssilla opetellaan selviytymään maasto-olosuhteissa ja tutustutaan 

sotilaskoulutukseen 
3. - 4.5. RESERVILÄISJOHTAJA 1 OSA 2 LAKIALASSA
• kurssilla jatketaan perehtymistä Syväjohtamisen perusteisiin
3.5. KARTAT JA KOORDINAATIT LAKIALASSA
• kurssilla perehdytään käytössä oleviin karttoihin ja koordinaatistoon
3. 5. AMPUMARATOJEN KUNNOSTUS
• kurssi on tarkoitettu reserviläis- ja muille ampumarataa käyttäville 

järjestöille
• päivän aikana kunnostetaan Pirkkalassa ampumaratoja Satakunnan 

Lennoston ohjeistuksella

Lisätietoa MPK:n koulutustarjonta-sivuilta www.mpk.fi 
Tervetuloa mukaan!

Pirkanmaa

Tervehdys hyvästä Ilmapiiristä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikkö
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Ilkka Tilli, 040 7636 964
pirkanmaa@mpk.fi , www.mpk.fi 

Petkeleen kerrostalolle, mistä 
lennosto on järjestänyt meille 
kohtalaiset toimisto-, neuvot-
telu- ja varastotilat. Kun kurs-
silaisten majoituskin tapahtuu 
jatkossa kerrostalolla, häirit-
semme jatkossa entistä vähem-
män muutosten kourissa paini-
vaa lennostoa ja varuskunnan 
vakituisia toimijoita.

Ilmapuolustuspiirin toi-
minta laajenee kevään kulu-
essa Ilmasotakouluun ja Tik-
kakoskelle. Siellä järjestetään 
toukokuussa kolme koulutus-
tapahtumaa, jotka on tilattu 
meiltä. Mikäli lukijakunnassa 
on innokkaita 12.7. ilmator-
juntakonekiväärin hallitsijoita, 
pyydän ottamaan yhteyttä. Töi-
tä riittää ja pääsee jopa ampu-
maan Lohtajalle.

Huhtikuussa lennosto on ti-
lannut meiltä kuusi erillistä 
koulutustapahtumaa, joihin 
kutsut on jo lähetetty. 

Harjoitukset on kohdennettu 
Pirkkalan tukikohdan reservil-
le. Keltaisen kutsukortin saaji-
en kannattaa harkita tarkkaan 
osallistumistaan. Ei-vastaus 
saattaa merkitä harjoituskier-
rosta ja kokoonpanoista puto-
amista, koska sodan ajan jouk-
kojen määrän vähetessä vapaata 
reserviä riittää.

Ilmavoimat ovat pikkuhiljaa 
perustamassa myös omia maa-
kuntajoukkoja kaikkiin neljään 
jäljelle jäävään tukikohtaan. 
Toivoa sopii, että määriteltäes-
sä näiden yksiköiden kokoon-
panoja, otettaisiin oppia niistä 
ongelmista, mitä maavoimis-
sa oli maakuntakomppanioita 

koottaessa. Oma ehdotukseni 
yksikön nimeksi on esimerkik-
si Satakunnan Lennoston osalta 
”Pirkkalan tukikohtakomppa-
nia”. Yksikön kokoonpanoon 
tulisi kuulua kaikki toimialat 
– johtaminen, yhteydet, suo-
jaaminen, huolto, lentotek-
niikka, pelastustoimi ja raivaa-
minen. Tällöin yksikköä voisi 
käyttää valmiutta kohotettaessa 
tukikohdan pystyttämiseen sa-
tehtävän mukaisesti. Sille olisi 
varmasti käyttöä myös perintei-
sissä lentotoimintaharjoituksis-
sa riippumatta siitä, missä tuki-
kohdassa harjoitus toteutetaan.

Jaoimme Pirkkalassa muuta-
man MPK:n rautaisen ansiomi-
talin ja MPK:n levykkeen niil-
le, joilla ei ollut mahdollisuutta 
olla niitä vastaanottamassa 
marraskuussa Kauhavalla. Ku-
vat juhlakaluista ovat ohessa.

Menetyksiäkin olemme koke-
neet. Kangasalalainen koulutta-
ja-aktiivimme reservin vänrik-
ki Markku Salonen menehtyi 
yllättäen joulun alla. Olimme 
joukolla saattamassa Markkua 
hänen viimeisellä maanpäälli-
sellä matkallaan Huutijärven 
kappelilla. Toivotamme voimia 
ja jaksamista Markun perheelle 
ja läheisille. 

Hyviä hiihtokelejä ja 
intoa Isänmaan asialla

  Matti Soini
aluepäällikkö

MPK
Ilmapuolustuspiiri

Läntinen koulutusalue
matti.soini@mpk.fi 

Konnalan kuulumisia

MPK:n plaketti: vääpeli Teemu Ala-Tuori Porista, kersantti Esa Launis 
Muuramesta ja yliluutnantti Arttu Heinälä Tampereelta.

MPK:n rautainen ansiomitali: ylikersantti Ville Jokela Tampereelta, 
vänrikki Aino Koistinen Helsingistä ja ylikersantti Ari Vesala Orivedeltä.

Uusi vuosi ja samalla viimeinen 
toimintavuoteni Ilmapuolus-
tuspiirin aluepäällikkönä alkoi 
räväkästi. 

Ensin yli 50 innokasta len-
toetsintä- ja pelastustoimin-
nasta kiinnostunutta osallistui 
SAR-peruskurssille, missä heil-
le tarjottiin kaikki teoria siitä, 
mitä lentoetsintä ja -pelastus 
sekä palolentotoiminta vaativat 
pohjatiedoksi. 

Viikkoa myöhemmin 85 
kouluttajaani oli valmistele-
massa kuluvan kevään harjoi-
tuksia Pirkkalassa. Samalla kou-
luttajahenkilöstö varustettiin m 
05 maastopuvulla ja muilla asi-
aan liittyvillä tarvikkeilla. Täy-
tyy taas ihmetellä sitä motivaa-
tiota, mikä juuri tällä joukolla 
on. Ehkä yksi syy osallistumi-
seen on se, että jokainen pit-
kään mukana ollut osallistu-
ja on huomannut, että yksilön 
mielipiteellä on vaikutusta toi-
minnan kehittämisessä. Toinen 
merkittävä motivaatiotekijä on 
varmasti se, että lennostossa 
arvostetaan toteuttamaamme 
koulutusta todella korkealle.  

Säpinä jatkuu, kun muu-
tamme Ilkka Tillin kanssa toi-
mistomme Konnalan hämystä 

OLEMME FACEBOOKISSA! 

TYKKÄÄ MEISTÄ, 
TUHANNES TYKKÄÄJÄ 

PALKITAAN”
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Tampereen Seudun Reservi-
läisnaiset ry on Suomen suu-
rimman maanpuolustusjärjes-
tön – Reserviläisliiton vahva 
naisyhdistys. Nyt yhdistykses-
tä on noussut Reserviläisliiton 
johtoon rakennusalan myyn-
tipäällikkö Terhi Hakola (32 
v). Terhi valittiin tammikuussa 
liiton hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa yksimielisesti 
liiton 2. varapuheenjohtajak-
si. Terhi Hakolan tehtävänä on 
johtaa naisten työryhmää ja ke-
hittää erityisesti naisille suun-
nattua toimintaa. Reserviläis-
liiton 1. varapuheenjohtajana 
jatkaa Osmo Suominen Var-
sinais-Suomesta ja 3. varapu-
heenjohtajana Rauno Hauta-
aho Keski-Pohjanmaalta.

Terhi Hakola on saanut jo 
etelä-pohjalaisesta kodistaan 
innostuksen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön. Tam-
pereelle muuton myötä Tam-
pereen Seudun Reserviläisnais-
ten yhdistys on tarjonnut hyvät 
puitteet aktiiviseen toimintaan 
naisten vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä. Terhi kertoo, 
että alun alkaen MPK:n kurssit 
innostivat hänet mukaan tähän 
toimintaan. Taisin olla 15-vuo-
tias, kun osallistuin ensimmäi-
selle MPK:n kurssille, Hakola 
sanoo. Terhi kertoo, että hä-
nen mummansa oli rintama-
lottana ja vaarinsa sotaveteraa-
ni. Kunnioitan isovanhempieni 
tekemää työtä itsenäisen maan 
puolesta. Myös vanhempani 
ovat olleet aktiivisia reserviläi-
siä. Armeijaa en ole kuitenkaan 
käynyt, koska menin suoraan 

Hakola Reserviläisliiton 
2. varapuheenjohtajaksi

työelämään koulun penkiltä, 
Hakola tarkentaa.

Hakolan mielestä on suuri 
kunnia olla Suomen suurimman 
vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä tekevän järjestön varapu-
heenjohtaja. Tehtävä velvoittaa 
paljon, mutta vastuu ei Terhiä 
pelota, vaikka haasteita ja tehtä-
viä riittää. Hakola on ollut Re-
serviläisliiton hallituksessa ja lii-
ton naisten työryhmässä jo kaksi 
vuotta, josta hän on saanut eväi-
tä naisten vapaaehtoisen maan-
puolustustyön kehittämiseen. 
Lisäksi hän tulee  aktiivisesta 
naisten yhdistyksestä sekä Suo-
men suurimmasta piiristä, jo-
ten tukijoukot ovat erinomaiset. 
Myös yhteistyötä miesten kanssa 
voisi kehittää liittotasolla, kuten 
piiritasolla olemmekin jo teh-
neet, Hakola toteaa.

Kysymykseen, että miksi nai-
sia pitäisi saada enemmän mu-
kaan tähän toimintaan, Hako-
la vastaa, että niin nais- kuin 
miesjäsenillä voi olla erilaisia 
motiiveja liittyä Reserviläisliit-
toon, mutta kaikki mahtuvat 
mukaan esimerkiksi kohotta-
maan omaa kuntoaan hyvässä 
seurassa, tukemaan maanpuo-
lustusaatetta tai kouluttautu-
maan kriisitilanteisiin. Hakola 
toivottaakin kaikki naiset ter-
vetulleiksi mukaan toimintaan. 
Toiminta on vapaaehtoista ja 
erittäin monipuolista. Muka-
na olon laajuus riippuu sinus-
ta itsestäsi. Jäseneksi voi liittyä 
jokainen 15 vuotta täyttänyt 
Suomen kansalainen. Armeijaa 
käymättömät naiset voivat liit-
tyä joko naisten yhdistyksiin 

tai sellaisiin yhdistyksiin, joissa 
säännöt ovat avoimet. Niitäkin 
Pirkanmaalla on monta.

Naiset voivat kouluttautua 
Reserviläisliiton jäseninä mo-
nella tapaa, Hakola tähdentää. 
Meillä on muun muassa tur-
vallisuusasioihin sekä liikun-
taan liittyviä harrastuksia. Myös 
varuskuntavierailut ovat olleet 
erittäin mielenkiintoisia. Terhi 
Hakolan omista kokemuksis-
ta naisten tapahtumissa hänen 
mieleensä ovat erityisesti jääneet 
rajavartiolaitos ja vierailu Ont-
tolassa, jossa käveltiin Venäjän 
rajapinnassa 5 kilometriä muka-
na rajavartioston partio ja koira. 
On istuttu Hawkin ohjaamossa 
Kauhavan lentosotakoululla ja 
yövytty metsässä, Hakola mai-
nitsee muutaman kohokohdan. 

Hakola toimii myös Reser-
viläisliiton naisten työryhmän 
puheenjohtajana. Hän on ollut 
naisten työryhmän jäsenenä kak-
si vuotta. Työryhmään kuulu-
vat myös liiton hallituksen kaksi 
muuta naisjäsentä Tuula Gåpå 
Etelä-Hämeestä ja vääpeli Min-
na Nenonen Varsinais-Suomes-
ta. Työryhmän muut jäsenet ni-
metään myöhemmin. Porukalla 
tulemme työstämään liiton nais-
jäsenille suunnattuja tapahtu-
mia, Hakola kertoo. Myös niin 
sanottu Huipputapahtuma, joka 
järjestetään joka toinen vuosi on 
naisten työryhmän järjestämä ja 
avoin myös miehille. Meillä on 
suunnitteilla myös uusia aktivi-
teetteja olemassa olevien tapah-
tumien lisäksi, hän jatkaa.  

  Tiina Kokkola

Reserviläisliiton hallituksen naisjäsenet: vääpeli Minna Nenonen, Terhi Hakola, Tuula Gåpå.

RUN Perinneliitto järjesti vuo-
den 2013 syysliittokokouksen-
sa lokakuun puolivälissä Sei-
näjoella. Kokouksessaan liitto 
kutsui kunniajäsenekseen Pirk-
ko Uusi-Kauppilan. Pirkko 
luovutti liiton puheenjohtajan 
tehtävän seuraajalleen luotsat-
tuaan liittoa ansiokkaasti täy-
det kolme kautta. Pirkko on 
liiton perustajajäsen ja ennen 
puheenjohtajakauttaan hän on 
toiminut liiton taloudenhoita-
jana sekä varapuheenjohtajana, 
hän on luja RU Nainen – koko 
sydämestään!

Puheenjohtajaksi 
Kristina Alho
Liiton uusi puheenjohtaja tulee 
Tampereelta ja on myös liiton 
perustajajäsen. Kristina Alho 
kertoo toimineensa liiton en-
simmäisenä sihteerinä ja tiedot-
tajana sekä liiton varapuheen-
johtajana useita vuosia. Kissen 
voidaankin sanoa olevan yksi 
liiton ”tukipylväistä”, sillä tie-
topaketti Reservin Upseerien 
Naisten toiminnasta on tallen-
tunut vuosikymmenten aikana 
hänen muistiinsa. 

Kisse kiittää matkan varrel-
la olleita päteviä opastajiaan, 
”Mummaa” eli Vappu Eskolaa 
ja Raija Hartikaista. Nämä jo 
edesmenneet jääkärin tyttäret 

Reservin Upseerien 
Naisten Perinneliitolle 
uusi puheenjohtaja ja 
kunniajäsen

www.runp.fi 

ja liiton kunniajäsenet olivat 
vuosikymmenten ajan jakamas-
sa Kisselle kullanarvoisia neu-
vojaan. Kolmantena tärkeänä 
opastajana on ollut ja on edel-
leen RUN Perinneliiton kun-
niapuheenjohtaja Eira Laalah-
ti. Pirteä ja elämäniloa täynnä 
oleva 92-vuotias Eira on edel-
leen aktiivisesti mukana toi-
minnassa. 

Pysyvän muistijäljen Kissen 
mieleen ovat piirtäneet: Lem-
päälä Res. Ups. Naisten pu-
heenjohtajuus, Pohjois-Hä-
meen Res. Ups. Naisten piirin 
varapuheenjohtajan sekä pu-
heenjohtaja tehtävä. Messu-
kylän Res. Ups. Naisten pu-
heenjohtajuus sekä Suomen 
Res. Ups. Naisten Liiton liit-
tohallitusedustajuus ja Naisten 
Valmiusliiton Hämeen Alue-
neuvottelukunnan varapuheen-
johtajana toimiminen. Kisse 
kertoo osallistuneensa vuosien 
aikana moniin vapaaehtoisiin 
harjoituksiin, joista mieleen 
ensimmäisinä tulevat ”Mikkeli 
98”, Häme, Vuosanka ja Wella-
mo.  Lisänä ovat Sisäasiainmi-
nisteriön kurssit evakuoinnista 
sekä kurssi ”paikallisosastot ja 
kuntaviranomaisten yhteistyö”. 
Alueellisen Maanpuolustus-
kurssin Kristina suoritti vuon-
na 1992 ja jatkokurssin 1993. 
Hän toimii myös Pirkanmaan 
Maanpuolustusyhdistyksen sih-
teerinä. 

Vuosi sitten keväällä RUN 
Perinneliitto vietti 15-vuotis-
juhlaansa juhlaseminaarin mer-
keissä Tampereen Suomalaisella 
Klubilla. 

Lisätietoa liiton toiminnasta 
löytyy www.runp.fi  -sivustolta.

Tiedätkö?
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Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä 
laidasta laitaan

Kysymykset laati 
eversti Leo Ukkonen

1) Kuinka monta prosenttia on puolustus-
 ministeriön hallinnonalan osuus Suomen 
 valtion tämän vuoden budjetista?
2) Missä maavoimiemme joukko-osastoissa 
 koulutettiin tammikuussa Yhdysvaltain 
 merijalkaväen sotilaita?
3) Mitkä ovat sotilasviisiottelun lajit? 
4) Mistä maasta Suomi hankkii 100 käytettyä 
 taistelupanssarivaunua vuosina 2015-19? 
5) Kuka aloittaa ilmavoimiemme komentajana 
 huhtikuun alussa? 
6) Millä paikkakunnilla sijaitsevat tämän vuoden 
 alussa toimintansa aloittaneen Puolustus-
 voimien tutkimuslaitoksen toimipisteet?
7) Kuka aloitti tämän vuoden alussa Suomen 
 reserviupseeriliiton puheenjohtajana?

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti:
pirkanviesti@gmail.com
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KOKOUSKUTSU
MAANPUOLUSTUSJUHLA JA

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN 
KEVÄTKOKOUKSET

Keskiviikkona 26.3.2014 klo 17–20.30
Vesilahti, Vesilahden yläaste

Koulutie 2

Maanpuolustusjuhlan ohjelma:

Ilmavoimien Soittokunta 

Avaussanat
Kersantti Kalevi Jalonen

Pirkanmaan Aluetoimisto
Majuri Veli Rajala

”Yleistä asevelvollisuudesta”

Huomionosoitukset

Päätössanat
Everstiluutnantti Panu Bergius 

Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00
Maanpuolustusjuhla klo 18.00–19.20

Piirien kevätkokoukset klo 19.30–20.30

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
määräämät kevätkokousasiat.

Lisäksi Pirkanmaan Reserviläispiirin sääntöjen 
tarkistaminen Reserviläisliiton ennakkotarkistettujen 

sääntöjen mukaisiksi.

Piirihallitukset

Järjestäjinä: Vesilahden Reserviupseerikerho ry, 
Vesilahden Reserviläiset ry 

Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
27.3.2014 klo18.00

Siivikkalan maja
Vasamantie 238

Palkitsemiset

Kokousesitelmä, PvTTK:n edustaja
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat 

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä 
osoitteesta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan 

kirkon luota klo 17.15 ja takaisin. 

Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen 25.3. mennessä sähkö-
postilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi  

tai 040-5560380.

TERVETULOA

Hallitus

Kokouskutsu
SOTIEMME 1939-45 PERINNEYHDISTYS RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS pidetään
maanantaina 10.3.2014 klo 17:00

Väinölänkatu 2, kokoustila

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sotiemme 1939-45 perinneyhdistys ry hallitus

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
 pidetään tiistaina 4.3.2014 klo 19.00

Irjalan Makasiinilla, Irjalankuja 4.

Kahvitarjoilu

Hallitus

LEMPÄÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHON

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

 pidetään Viialassa, Tolvilan Kartanon tiloissa
maanantaina 24.3.2014 klo 18.00 alkaen.

Osoite Tolvilantie 1, Akaa.

Varsinaisen kokouksen ohella esitellään Tolvilan kartanon 
toimintaa ja historiaa. Kaikki jäsenet tervetuloa.

LAVAJÄRVEN SEUDUN
RESERVINALIUPSEERIT RY:N

Kevätkokous su 9.3.2014 klo 16.00
Viljakkalan paloasemalla

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
yhdistyksen uudet säännöt.

Puolustusvoimauudistusta koskevan kokous-
esitelmän pitää majuri Tommi Luomajärvi Niinisalon 

Räjähdekeskuksesta.

Tervetuloa!
Hallitus

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET pidetään

Soppeenharjun koululla, osoitteessa Tornitie 1.
maanantaina 18.3.2013 klo 18.00 alkaen.

Kokouksen aluksi kahvitarjoilu ja tietoisku 
MPK-toiminnasta, esitelmöitsijänä

 Koulutus- ja tukiyksikönpäällikkö Ilkka Tilli.

Tervetuloa!
 Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

PRUK ry:n ja PirRES ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET 

ke 05.03. klo 18:00
Pirkan Pirtti, Koivutie 15

Ohjelmassa: Kahvi, kirjailija Kari Kallosen esitelmä 
”Lauri Törni – Viipurista Vietnamiin” 

ja yhdistysten kokoukset

Tervetuloa!

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

HÄMEENKYRÖN RESERVIUPSEERIEN NAISET RY

Yhdistyksien kevätkokoukset 
Hämeenkyrön Honkalassa 
ke 19.03.2014 klo 18.00.

Osoite Maisematie 159 39100 Hämeenkyrö, kokoustilat.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

MPK:n Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön päällikkö 
Ilkka Tilli kertoo vapaaehtoisesta maanpuolustus koulutuksesta. 

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

KANGASALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY 
KANGASALAN RESERVILÄISET RY

Kevätkokoukset 19.3.2014 klo 18.00
Kangasalan lukiolla

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY
KEVÄTKOKOUS

Järjestetään keskiviikkona
23.4.2014 alkaen klo 18.00

Ravintola Vaskitähti,  Hatanpään puistokuja 22 G

 Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00 – 18.00

Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan esitelmä

Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset kevätkokousasiat

Huomionosoitukset

Tervetuloa!

Tampere 15.1.2014
Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta

Käyntiohje: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä piha-
alueelle, josta G-portaaseen. TKL:n linjat 3, 6, 7, ja 21. Poistumis-

paikka sairaalan pysäkki. Linja 1 lähin pysäkki on Hatanpään valta-
tiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

kokouskutsut
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Pirkan Viesti 1  2014

VUOSIKOKOUS

13.4.2014 klo 15.00
Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

PIRKANMAAN
MAANPUOLUSTUKSEN
TUKI PMT RY:N

Reservi Upseerien Naisten
Perinneliitto ry
KEVÄTLIITTOKOKOUS

LA 5.4.2014 (kahvit klo 10.30) klo 11 
Juicen Kirjastossa

Os. Pellavantori 2 B, TAMPERE

Tervetuloa KEVÄTLIITTOKOKOUKSEEN hyvä jäsenistö!

Hallitus

”… KAVERIT KANSS`!” ja JÄSENTAPAAMINEN
Juicen Kirjastossa!!!
Yhteinen lounas klo 12.00

Kirjaston esittely klo 13
Juhani Leskisen

Juicen ja 
Kirjaston esittely

Muistatkos´ silloin, kun…  Niin, eikös se ollutkin… Onpa ai-
ka vierähtänyt, mutta meidän täytyy tavata!”

sekä kokouksen jälkeen ”kaverin kanss`” lounaalle klo 12
ja edelleen viettämään mukavaa iltapäivää ”

… ja kaverin kanss´”!

Hallitus

PIRKANMAAN
SOTILASPIIRIEN

PERINNEYHDISTYS ry
Sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

Keskiviikkona 26.3.2014 klo 18.00
Tampereen Klassillisella koululla

Tuomiokirkonkatu 5, Tampere
Kahvitarjoilu

Kokouksen jälkeen klo 18.30
kaikille avoin tilaisuus

Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja
prikaatikenraali Pekka Toverin esitelmä

”Ajankohtaista puolustusvoimista ja
puolustusvoimauudistuksesta”

Tervetuloa

Toimintaa
yhdistyksissä!

Ylöjärven Reserviupseerit yhdistivät hyväksi koe-
tun käytännön mukaan hallituksen kokouksen ja 
pistooliammunnan samaan iltaan. Ensin käsitel-
tiin asiat, sitten tulivat paikalle aliupseeriveljet ja 
pistoolit ladattiin.

Ammunta valvotuissakin oloissa on tehty nykyisin 
”synniksi”. Sääntöjä tarkasti noudattaen se on sen-
tään vielä mahdollista. Tuntuisikin omituiselta jos re-
servin sotilas ei saisi pitää yllä ampumakuntoaan.

Kaikki käy kätevästi ja samana iltana kun hal-
lituksen kokous yhdistetään harjoitukseen. Tällä 
kertaa laitettiin kuulosuojaimet päähän vasta sen 
jälkeen kun vuoden tärkeimmät tapahtumat oli 
kerrattu aina Pirkan hiihdosta muistamisiin.

Ensi vuoden reserviupseerien 60-vuotisjuhlaa-
kin ehdittiin käsitellä. Kuten hyvään sotilaalliseen 
tapaan kuuluu, varmistettuina ovat jo niin juhla-
puhuja, kenttärovasti kuin soittokunta ja kahvitus-
kin. H-hetki saa tulla.

Eräs kokouksen tärkeimmistä asioista oli 
nuorten upseerien mukaan saaminen; hei-
tä varten onkin suunniteltu monenlaista kiin-
nostavaa ja motivoivaa toimintaa. Nuorten up-
seerien löytäminen on ammunnan lailla tehty 
vaikeaksi. Yhdistykset eivät saa tietosuojalain vuok-
si informaatiota alueeltaan valmistuvia upseereita. 
Lehdestä saimme sen sijaan lukea hiljattain, että 
Trafi  on kyllä saanut myydä 35 sentin hintaan 
mm. henkilötunnuksia! Onneksi meillä on tiedus-
telu-upseereita! 

  Juhani  Vahtokari

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla!

Hallituksen ko-
kouksen jälkeen 
kymppien jah-
taamisen aloitti 
puheenjohtaja 
Antti Mikkonen.

Kokous ja am-
muntaharjoitus 
voidaan käte-
västi yhdistää. 
Sihteerinä Kari 
Majuri. Tau-
lut odottelevat 
takana napa-
kymppejä.

KILPAILUKUTSUJA
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
MESTARUUSAMMUNNAT V.2014

PISTOOLILAJIT
Nokian ampumarata 

lauantaina 24.5.2014 klo 9. Isopistooli, 
pienoispistooli ja pistoolin pikaammunta.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jorma Laakso 
p. 040 586 5200 tai sähköpostilla

jotelaakso@gmail.com yhdistyksittäin 
16.5.2014 mennessä.

PIENOISKIVÄÄRILAJIT
Nokian ampumarata, 

lauantaina 24.5.2014 klo 10. 
Pienoiskivääri 60 ls makuu ja 3x20 ls.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Pekka Niemelä 
p. 040 5220760 iltaisin tai sähköpostilla

pekkaniemela@saunalahti.fi  
yhdistyksittäin 16.5.2014 mennessä.

KIVÄÄRIN KENTTÄAMMUNTA JA RA-7
Sastamala, Matinsuon rata. 

keskiviikkona 14.6. 2014, kenttä klo 17 ja RA-7 klo 19.
Kenttäammunta: RESUL:n sääntöjen mukainen ase 

ja toisena optinen tähtäin. RA-7: RESUL:n
sääntöjen mukainen ase. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara 
p. 050 3856288 tai sähköpostilla misal@jippii.fi  

yhdistyksittäin 7.6. 2014 mennessä.

PERINNEASE
Sastamala, Matinsuon rata.

lauantaina 5.4.2014 klo 9. Resul sääntöjen mukaan. 
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 

4.2.A). Perinnekivääri 150m 15+15 ls makuu (simuloitu
300m) ja 150m 3-asent. 10+10+10 ls. Perinnepistooli 

koulu 25m 30 ls ja kuvio ("kaksintaistelu")
25m 15+15 ls.

Sunnuntaina 6.4.2014 klo 12. Perinnekivääri 100m 
10lks makuu+10lks pysty, Perinnekivääri

kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py ja 
Perinnepistooli 50m 30lks. Ilmoittautumiset ja

tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai 
sähköpostilla misal@jippii.fi  

yhdistyksittäin 28.3.2014 mennessä. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

KAKSOISHIRVI
Sastamala, Matinsuon rata perjantaina 6.6. 2014 klo 16. 

Lajit: kertatuliase ja itselataava.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Saarela 

p. 0400 356071 tai sähköpostilla
saarela.mika@kopteri.net 

yhdistyksittäin 30.5. 2014 mennessä.

PALVELUSASE
Sastamala, Matinsuon rata. 

lauantaina 7.6.2014 klo 9. Lajit: RESUL:n 
sääntöjen mukaiset PA 1,

PA 2, PA 3 ja PA 4. Sääntöjen mukaan kaikki 
ampuvat samassa sarjassa. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai 

sähköpostilla: misal@jippii.fi .
yhdistyksittäin 30.5.2014 mennessä. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Henkilökohtainen kilpailu ikäkausisarjoin, 
joukkuekilpailu yhdistysjoukkuein ilman
ikäkausisarjoja. Osallistumismaksu sekä 

henkilökohtaisessa että 
joukkuekilpailussa on 10 euroa.

Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta 
RUL:n ja Reserviläisliiton sekä RESUL:n

mestaruuskilpailuihin.

Muistakaa ilmoittautua annettuihin 
määräaikoihin mennessä!

Ampumatoimikunta

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan Reservipiirien 

kevätammunnat

PISTOOLI
Aitovuori, Tampereen Reserviläiset, 

torstai 8.5. 2014 klo 18.00.
Pienoispistooli 30 pikaosio + 3 x 10 pika-ammunta, ikäkau-

sisarjat ja harrastelijat.
Tiedustelut: Juha Moijanen p. 0500 625 246 tai 

sähköpostilla juha.moijanen@pp.inet.fi 
Osallistumismaksu kevätkilpailuissa on 10 euroa.

Ampumatoimikunta

KEVÄTYÖN KOUKKAUS
YLÖJÄRVELLÄ

9.-10.5.2014 Perinteinen keväinen 
äiti enpäiväviikonlopun jotostapahtuma. 

Ilmoitt autuminen ja ti edustelut:
Petri Borg, p. 040 5455785, 

petri.borg@luukku.com 

Katso lisäti etoja:
www.pirkanviesti .fi -sivuston kalenterista. 
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Senioritoimintaan on vapaaeh-
toisessa maanpuolustustyössä 
liitetty perinteiden vaaliminen. 

Tampereen Reserviupseeriyh-
distys on käynyt Jaakobin pai-
ninsa oman majansa kanssa. 
Mitä tehdä arvokkaalle hirsilin-
nalle, joka jäi asutuksen keskelle 
eikä enää vastannut yhdistyksen 
toiminnan linjoja. Maja vihit-
tiin käyttöönsä 1956 ja myytiin 
puolustusvoimille vuonna 2006. 
Käydystä keskustelusta nousi 
ajatus, että majakulttuurin mer-
kitystä vapaaehtoiselle maan-
puolustustyölle tulee selvittää 
laajemminkin. Reserviupseerien 
tukisäätiö antoi apurahan työn 
aloittamiseksi.

Olivatko majat pelkästään va-
paaehtoisen maanpuolustustyön 
työnäytteitä, vai löytyykö maja-
kulttuurille muitakin selittäjiä.

Sotien jälkeen merkittävä yh-
teiskunnallinen trauma oli vii-
me sotiemme veteraanien so-
takokemusten aiheuttamat 
psyykkiset ongelmat. Nykypäi-
vänä on tapana selvitä ympäris-
töä järkyttävästä tapahtumasta 
nimittämällä kriisiryhmä. Näin 
ongelman hoidon vastuu raja-
taan määritellylle asiantuntija-
ryhmälle. Menettely helpottaa 
merkittävästi muiden osallisten 
asemaa, niin että arjen elämä ei 
häiriinny Minkälaiset kriisiryh-
mät olisivatkaan olleet tarpeen, 
kun miehet jatkosodan jälkeen 
palasivat sotatoimista siviilitöi-
hin. Arkipäivän rutiinien oli 
pakko sujua työn ja toimeentu-
lon hankinnan paineessa. Mo-
net yön pitkät tunnit kuitenkin 
jatkettiin taisteluita, hoidettiin 
haavoittuneita aseveljiä tai ol-
tiin huolissaan, miten kotiväki 
pärjää, jos ei rintamalta palaa-
kaan työkyinen mies. 

Jatkuvasti vieläkin tiedotusvä-
lineistä saa lukea avauksia siitä, 
miten rintamalta kotiin palan-
neet veteraanit olisivat tarvin-
neet kriisihoitoa. Kotiinpaluun 
riemu ja rintamapelkojen katoa-
minen ei välttämättä merkinnyt 
onnentäyteistä elämää siviilissä. 
Veteraani oli kokenut sodan to-
vereineen sen kovimmissa pai-
koissa. Sodan tapahtumat oli-
vat lukittu osa hänen psyykkistä 
minäänsä, jota hän ei purkanut 
koskaan omaisten joukossa. Vas-
tauksena kyselyihin oli, että ku-
kaan, joka ei itse ole ollut mu-
kana, ei kykene ymmärtämään, 
mistä on kyse. Aseveljiensä jou-
kossa hän kertoi kuitenkin voi-
vansa muistella menneitä.

Marskin kehotus
Vuonna 1940 Sotainvalidien 
Veljesliiton perustavassa koko-
uksessa 18.8.1940 marsalkka 
Mannerheim lausui: Tietäkää 
kuitenkin, että teissä itsessänne, si-
simmässänne asuu se voima, joka 
auttaa teitä eteenpäin, että te ette 
ilman omakohtaista voimakasta 
halua ja yrittämistä pääse tulok-
seen edes suurenkaan ulkoa tul-
leen tuen varassa. 

Tämä oli samalla alku sille 
omatoimiselle rakentamistoi-
minnalle, jolla oli merkittävä 
osuus sotainvalidien asutus-, 
virkistys- ja kuntoutustoimin-
nalle. Sotalesket ja sotaorvot 
kuuluivat keskeisenä osana tä-
män toiminnan piiriin. 

Oma apu paras apu

Tällaisia aseveliryhmiä muo-
dostui eri joukkoyksikköjen 
miehistä, upseereista, aliupsee-
reista tai esimerkiksi vain so-
taleskiä ja -orpoja tukevista 
talkoojoukoista, joissa yhteen-
kuuluvuuden tunne ja rintama-
vastuun kantaminen olivat vie-
läkin kantavana voimana. 

Aika kului ja tällaiset osin te-
rapeuttiset kriisiryhmät saivat 
järjestäytyneitä muotoja. Suo-
mihan on yhdistysten maa. 
Joukko-osastojen aseveliyhdis-
tykset, aselajiyhdistykset, kilta-
toiminta, paikalliset upseeri- ja 
aliupseeriyhdistykset järjestäy-
tyivät. Niiden toimintasisältöön 
liitettiin muutakin kuin tapaa-
misen ja keskustelujen tuoma 
mielihyvä. Osa toiminnoista tuli 
rintamalta: suunnistusta, maas-
totehtäviä, ammuntaa ja jotos-
telua kilpailuna tai puhtaasti 
nautinnollisena viihteenä met-
sän hiljaisuudessa rakovalkean 
loimussa. Moni mieltä painanut 
ongelma on kyetty purkamaan 
jopa yhdessä itkien. Saattoipa 
repun pohjalta löytynyt rentou-
tusjuomakin auttamaan vapaut-
tavaa mielen paineiden purka-
mista. 

Kuntoharjoitteiden jälkeen 
oli mukava päästä uimaan tai 
saunaan. 50-luvun alun mo-
lemmin puolin alkoi maaham-
me syntyä reservin upseereille 
ja aliupseereille majoja melkein 
joka kuntaan. Oma rantasauna 
tai asevelimaja oli erinomainen 
talkookohde ja yhdessäolon 
sakramenttia palveleva paikka. 
Kotiväki saattoi ihmetellä, mi-
hin kumman talkoihin se isä 
aina viikonloppuna katosi. Va-
paaehtoiset maanpuolustusyh-
distykset muodostuivat krii-
sihoitoa antaviksi toimijoiksi. 
Sota hävittiin, mutta vapaus 
voitettiin, ja talkoilla punner-
rettu yhteinen maja oli suoma-
laisen sotilaan näyte siitä, että 
peräksi ei anneta. 

Se, että majasta joskus su-
keutui elinkeinoelämän ja ym-
päristön metsänomistajien tu-
ella varsinaisia hirsilinnoja, oli 

sitten jo toiminnallinen voi-
mainkoetus, oma sotansa ja yl-
peyden aihe. Aina mukana oli 
kuitenkin voimakas sodasta pe-
ritty isänmaallinen panos ja yh-
teisestä tavoitteesta selviämisen 
antama tyydytys ja voittamisen 
tunne.

Sotavuosien jälkihoidossa 
majakulttuurilla on oma kiista-
ton merkityksensä. Se on sellai-
nen osa suomalaista sotahistori-
aa, jota tulisi tarkastella yhtenä 
sotaan liittyvistä tapahtumista. 
Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskentän järjestöjen tulisi vii-
meistään nyt kerätä keskitetysti 
tietoa, mistä selviäisi asevelima-
jojen merkitys sodan jälkeisinä 
vuosina vapaaehtoisen maan-
puolustustyön sektorilla. Aihe-
piirin tiedonhaku, tutkiminen 
ja analysointi olisi aloitettava 
nyt, kun tekijöitä ja muistajia-
kin on vielä tavoitettavissa. 

Majaprojektin toteutus

Vuoden 2009 alussa pyydettiin 
majatietoja 655 vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekeväl-
tä yhdistykseltä. Tarkoituksena 
on selvittää, miksi vapaaehtoi-
set maanpuolustusyhteisöt ovat 
majansa rakentaneet, raken-
tamiseen kulloinkin sisältynyt 
prosessi ja majan nykyvaiheet. 
Tuloksena olisi majamatrikkeli, 
aluksi sähköinen versio, myö-
hemmin ehkä sidottu tuote. 
Tarkoitus olisi taltioida kuva-, 
fi lmi- ja videomateriaalia aihe-
piirin analyysin tueksi.

Tampereen Reservinupsee-
rien seniorijäsenistä koottiin 
työryhmä. Sen oli tarkoitus ke-
rätä, käsitellä ja jäsentää kerty-
vää materiaalia. Aiheen ilmaan-
tuessa aineistoa täydennetään 
haastatteluin ja syventävin ar-
tikkelein. Kertyvä aineisto olisi 
ainakin aluksi editoimattoma-
na kaikkien luettavissa projek-
tin www-sivuilla.

Tampereen Reserviupseeri-
en seniorit ovat ottaneet toi-
mintasuunnitelmaansa pe-
rinnetyöprojektiksi selvittää, 
miksi, milloin ja missä aseve-
limajoja rakennettiin, kuka 
niitä rakensi ja mikä on nii-
den nykyinen merkitys yhdis-
tysten toiminnassa. 

Tammikuussa 2010 lähetet-
tiin jokaiselle Reserviupseerilii-
ton ja Reserviläisliiton kerholle/
yhdistykselle projektin esittely-
kirje. Maaliskuussa projektista 
tiedotettiin piirilehdissä. 

Asevelimaja on vapaaehtoi-
sen maapuolustustyön käyt-
töön tarkoitettu rakennus tai 
rakennelma, esim. ampumara-
ta. Aikajänne majaprojektissa 
on syntyajatuksesta nykypäivä-
än. Vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön kannalta kiintoisia 
ovat yhteydet eri järjestöihin, 
kuten suojeluskuntiin, - ja am-
pumaseuroihin ja erilaisiin ve-
teraaniyhteisöihin. Tarkoitus 
on myös kartoittaa maapoh-

jaan ja rahoitustapaan liittyvät 
lähtökohdat. Majojen hallinto 
ja käyttö ovat aikojen kuluessa 
metsästys muuttuneet toimin-
taympäristön muuttuessa. Sel-
vitettävä on, miten 50 vuoden 
takainen majakulttuuri on kes-
tänyt ajan vaateissa. 

Kirjoittajien näköinen

Tärkeintä on, että kirjoittajan 
oma teksti, omat kannanotot, 
pienet, historiaan painuvat yk-
sityiskohdat naulanoikomisi-
neen tulevat dokumentoiduksi, 
koska ne ovat olleet tärkeintä 
työterapiaa ja lähinnä yksityi-
sen miehen tai naisen vertais-
ryhmätoimintaa. Kirjallisesta 
tuotteesta tulee siis sisällöltään 
osin yksityisen talkootyöläisen, 
perustusten kaivajan, tienra-
kentajan, kirvesmiehen ja ra-
kennusmateriaalien taitavan 
kierrättäjän esittely. Näytel-
män päähenkilö on yksityinen 
mies tai nainen istumassa lan-
kunpätkällä luonnon keskel-
lä nauttimassa yksinkertaisista 
tarjoiluista ja siitä mielihyvän 
tunteesta, että on oman vertais-
ryhmänsä -veljien- kanssa saa-
nut puserrettua oma maja, oma 
tila. Sodan aikana koettu yhtei-
syyden tunne on ollut kantava 
voimavara. Se läpitunkeva tun-
ne, mikä majatarinoista tihkuu, 
että nyt on taisteltu ja voitettu 
yksi taistelu joskus kovankin 
kautta vapauden ja miksei aivan 
isänmaankin puolesta, vaikka 
sitä ei ääneen lausutakaan. Kyy-
nel sotaveteraanin silmäkul-
massa Suomen lipun kohotessa 
salkoon, kertoo enemmän kuin 
pitkätkin tarinat.

Maja ja muistot

Maja on paikka, jossa kootaan 
ajatukset, kerrataan tapahtu-
mia ja yritetään ymmärtää käy-
dyn sodan merkitystä. Missään 
ei aidoimmin pystytä käsittele-
mään rintamalle jääneen asevel-
jen muistoa kuin keskustelun 
hiljentyessä hiljaiseksi hetkeksi. 
Hiljaisen hetken merkitys so-
dan ahdistavien tuntojen pur-
kamisessa on yhteinen tunneti-
la, joka selvästi eroaa paraatissa 
komennetusta ”lakki päästä” 
-hiljaisesta hetkestä. 

Sotiemme merkityksen ym-
märtäminen kannalta on tär-
keätä tallentaa täsmällistä his-
toriatietoa, aikoja, paikkoja, 
hallintopäätöksiä ja tilastoja. 
Henkisen jaksamisen, sosiaa-
lisen sopeutumisen ja omien 
tunteiden tilastointiin on huo-
mattavasti vähemmän mene-
telmiä. Onneksi viime aikoina 
on innostuttu sotia käyneen 
ja sodat kokeneen sukupolven 
haastatteluprojekteihin. Näistä 
haastatteluista syntyy erinomai-
nen perusta tuleville tutkijoille. 
Kun dokumentoidaan yksityi-
set ihmiset, pienet asiat ja pie-
net tekemiset, saadaan selville 

tunne- ja tahtotila, miksi syn-
tyivät invalidien, veteraanien ja 
vapaaehtoisten maanpuolustus-
järjestöjen asevelimajat.

… hihat heilumaan

Majayhdistyksiä on tavoitettu 
183. Tarinoita on tullut noin 
nelisenkymmentä ja työn alla 
on vielä iso joukko. Osa ma-
jakertomuksista on tullut tie-
dostoina ja niitä on skannattu 
ja siirretty sellaisenaan nettiin. 
Osa taas on lehtileikkeitä tai 
historiankirjoja, joista tiedot on 
editoitava. Kuvamateriaali on 
ollut upeista digikuvista har-
maisiin mustavalkoisiin lehti-
kuviin. Kaikilla kuvilla on oma 
sanomansa ja sellaisenaan oma 
arvonsa.

Vertaistuki-käsitteen merki-
tys on syventynyt merkittävästi, 
kun on ryhdytty avaamaan So-
tainvalidien Veljesliiton maja-
galleriaa. Kuvaus siitä, kun jal-
ka-amputoitu nuori mies istuu 
majan rappusilla puolisokean 
invalidiveljen kanssa, on kos-
kettavuudessaan ylittämätön. 
Kumpikaan ei kerro elämän-
tilanteen katkeruudesta, ei ki-
vuista eikä kadonneista odo-
tuksista. Riittää se, että lähellä 
on ihminen, lähimmäinen, joka 
tietää ja tuntee, miltä minusta 
nyt tuntuu. Tunne siitä, että 
joku ymmärtää ja tuntee sa-
moin, antaa voimaa kestää seu-
raavan arkipäivän ahdistukset. 
”Veljestuella” saattaisi olla jo-
tain annettavaa tämänkin päi-
vän kriisiryhmille.

Sotainvalidien majat raken-
nettiin 40-luvun alusta 70-lu-
vun lopulle. Niille oli tyypillistä 
virkistys- ja kuntoutustoimin-
ta sekä sotaleskien ja -perhei-
den virkistystoiminta varsinkin 
kesäkuukausina. Tänä päivänä 
majat ovat siirtyneet reserviläis-
yhdistyksille tai ne on realisoitu 
ja saadut tulot on ohjattu his-
toriikkien todistusten mukaan 
virkistykseen, koulutukseen ja 
kuntoutukseen. Sotaveteraa-
nien majat nousivat 60-luvun 
alussa veteraanien järjestäyty-
misen jälkeen. 20 piirissä ja 371 
yhdistyksellä majoja oli myös 
yli sata. 

Loppu historiikista olikin ta-
vanomaista talkootyötä: -HT-
ML-koodaus koko tekstille, 
taitto ja painatus.

324-sivuinen kirja tuli painos-
ta jouluksi 2013. Talous ei mah-
dollistanut kovia kansia eikä 
värikuvia. Harmaa painoasu so-
pineekin aihepiiriin paremmin. 
Netistä voit katsella värikuva-
painosta osoitteesta http://tam-
pereenreserviupseerit.fi  Yleistä 
Asevelimajat

KIITOS noin 200 talkoolaisel-
le panostuksestanne, materiaa-
lin käsittely jatkuu.

  Erkki Aaltonen
eke.aaltonen@gmail.com

ASEVELIMAJAT  – 
merkittävä osa suomalaista sotahistoriaa

Kiitokset 
talkoolaisille!
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K evätyön koukkaus oli 
hyvä jotos harjoitel-
la jotostelua, sisältäen 

sopivassa määrin suunnistusta, 
rasteja, ammuntaa, huumoria 
ja hyttysiä. Kevätyön koukka-
uksesta saamieni hyvin koke-
musten perusteella lähdin syys-
kuulla mukaan myös Vantaalla 
järjestettyyn Törni-jotokseen.

Törni-jotos oli haastava, 
mutta ei mitenkään ylivaikea. 
Partiot pystyivät oman kunnon 
ja kiinnostuksen mukaan valit-
semaan reitin ja rastit. Perjan-
tai-iltana oli suunnitusta kaikki 
varusteet kannossa. Yö vietet-
tiin maankaatopaikalla laavussa 
nukkuen ja seuraavana aamuna 
majoitusvarusteet jätettiin laa-
vulle odottamaan iltaa. Lauan-
tain varsinaisten kilpailurastien 
tehtävät vaihtelivat taktisten 
merkkien tunnistamisesta, va-
ramiinoitteen rakentamiseen ja 
värikuulasotaan. Rasteista oli 
annettu koordinaatit ja rastin 
aihe. Niiden perusteella sitten 
pingottiin pitkin Vantaan pö-
pelikköjä ja erityisesti nuorissa 
kuusikoissa, koska kartanluki-

jamme tuntui löytävän reitin 
aina kuusikon läpi. Hetkittäin 
eksyttiin myös urbaaniin ym-
päristöön ja aiheutimme pitkiä 
kysyviä katseita muissa kadulla 
liikkujissa.

Sunnuntaina oli vielä kiritai-
paleena aivojumppaa ja kevyttä 
suunnistusta, joka suoritettiin 
partion itsensä valitsemissa va-
rusteissa. Lähtöpisteeltä mu-
kaan annettiin keittämätön spa-
getti, puhallettu ilmapallo piti 
tuoda ehjänä takaisin ja saatu 
sudoku ratkottuna. Kiritaipa-
leen jälkeen oli vielä palkinto-
jen jako.

Näiden kahden jotoksen pe-
rusteella olen innokkaasti läh-
dössä mukaan tämän vuoden 
jotoksille. Jotosten kautta olen 
tutustunut moniin ihmisiin ja 
jotostelijoiden keskuudessa on 
hyvä yhteishenki. Vaikka omas-
ta ryhmästä ei olisi ennen jotos-
ta tuntenut ketään, niin aina on 
hyvin päässyt porukkaan mu-
kaan ja jotoksen aikana on syn-
tynyt hyvä ryhmähenki.

  Elisa Suutari

Jotostelua
Ilmeisesti en saanut metsässä rymyämisestä tarpeeksi 
intissä, kun menin viime kevään Tamrun Sarviaisissa 
lupaamaan, että lähden kokeilemaan jotostelua. 
Siinä vaiheessa en tiennyt jotoksista mitään. Petteri 
Mattilan palopuhe jotostelun hienouksista jäi kuitenkin 
kummittelemaan mieleeni ja kauan ei vastausta tarvinnut 
miettiä Petteri myöhemmin kysyessä kiinnostustani 
osallistua Kevätyön koukkaukseen.

Iltarusko Törni-jotoksella.

Törni-jotos, jossain matkan varrella.

Petri Sola ja Anu Laitinen suunnittelevat reittiä.

(Kysymykset s. 9)

1) n. 5 %

2) Jääkäriprikaatissa ja 
 Kaartin Jääkärirykmentissä

3) Kivääriammunta, esterata-
 juoksu, esteuinti, käsikra-
 naatinheitto ja maastojuoksu

4) Hollannista

5) Prikaatikenraali Kim Jäämeri

6) Ylöjärvellä, Riihimäellä 
 ja Tuusulassa

7) Mikko Halkilahti

Tiesitkö että?

V
a
s
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u
k
s
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TAMPEREEN RESERVILÄISTEN SENIORITOIMINTAA

Lisätietoja toiminnastamme:
Erkki Nikkanen 
e-mail erkki.j.nikkanen@gmail.com, 
gsm 050 368 6969 tai 
Erkki J. Kivinen 
e-mail riittaerkki.kivinen@gmail.com,
gsm 040 547 7949. 

Tule toimintaamme mukaan! 
Et kadu ja saat elinikäisiä ystäviä!

Senioriammuntaa Peltokadun radalla (PMK:n 
talo) ja Osmonmäen väestösuojan radalla. Am-
muntavastaavina Erkki J. Kivinen ja Matti Rajala. 
Ammunnasta kirjoitettu aikaisemmin ResPostissa 
2/2013, sivut 9 - 10. Em. henkilöt ilmoittavat myö-
hemmin seniorien kevätkauden 2014 kilpailuista. 

Uintia Pyynikin uimahallissa kevätkaudella 2014 
joka kuukauden parillisen viikon tiistaina 
klo 12.00 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 
ei 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5. 
Käy muinakin aikoina uimassa oman kunnon mu-
kaan aina kun ehdit! Käy kaverin kanssa vilkaise-
massa. Uinti virkistää ja rentouttaa! 

Senioriosaston retki Museo Militariaan 
Hämeenlinnaan. Retki toteutetaan tiistaina 
11.3.2014 bussilla, joka lähtee Keskustorilta Van-
han Kirkon edestä klo 9.00. Museo avautuu klo 
11.00. Museo Militaria, Suomen Tykistö-, Pionee-
ri- ja Viestimuseon, Hämeen linnan ja Vankila-
museon tutustumisen pakettihinta on 14 euroa/
henkilö. Opastukset Hämeen linnassa ja Museo 
Militariassa. Aloitamme museokierroksen klo 

10.00 tutustumalla Hämeen linnaan. Retkimaksu 
yhteensä 50 euroa/osallistuja peritään menomatkal-
la bussissa. Maksu sisältää matkat, museopaketin, 
opastukset ja lounaan. Hämeen linnaan tutustumi-
sen yhteydessä kuullaan myös linnan turvallisuus-
asioista. Takaisin Tampereelle n. klo 16.30.
Retki tehdään yhdessä Jääkärisäätiön Pirkanmaan 
perinneyhdistyksen (JP 27) ja Pirkanmaan Maan-
puolustusyhdistyksen (PirMPY) kanssa. Mukaan 
mahtuu muidenkin yhteistyöjärjestöjen isänmaallisia 
edustajia. Sitovat ilmoittautumiset TRES-toimis-
toon Ulla Myllärniemelle sähköpostilla toimisto@
tampereenreservilaiset.fi tai gsm 044 512 4477,
viimeistään perjantaina 28.2.2014.

Osallistumme Talvisodan päättymisen 13.3.2014 ja 
Kansallisen veteraanipäivän 27.4.2014 tilaisuuksiin. 

Seniori-illanvietto toimistolla Väinölänkatu 2:ssa 
tiistaina 8.4.2014 klo 17.00.
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua, 
kodin turvallisuusnäkökohtia, veljien auttaminen, 
seniorilista toimintaa ja yhteydenottoja varten ym. 
Kahvi. Vapaa pääsy.

Ahlmanin kevätretki
Teemme kevätretken omilla autoilla Ahlmanin Kar-
tanoon 17.5.2014, osoite Hallilantie 24, Tampereen 
Koivistonkylä. Kokoontuminen päärakennuksen 
parkkipaikalla klo 10.00. Ohjelmassa päärakennuk-
sen esittelyn ja historian lisäksi (20 min) omatoimi-
nen tutustuminen tilapuotiin, kukkakioski Omenan-
kukkaan, perinnepihaan ja talliin. Mahdollisuus 
lounaaseen (8,-) opiskelijaravintola Kapustassa.
Samana päivänä on lehmien laitumelle lasku -ti-
laisuus alkaen klo 10.30 ja päättyen klo 12. Viime 
vuonna tilaisuudessa oli n. 1000 henkilöä!
Ahlmanin hengessä on järjestetty jo 100 vuotta 
(1904 - 2004) suomalaista maatalous- ja kotitalous-
opetusta joka jatkuu edelleen.
Tervetuloa tähän historialliseen retkikohteeseen!
Ilmoittautuminen TRES-toimistoon Ulla Myllärnie-
melle viimeistään 12.5.2014 kuten Museo Militarian 
kohdassa on mainittu. 

ERKIT
Senioriosaston vetäjät pj. Erkki Nikkanen 
(vas.) ja ex-pj. Erkki J. Kivinen.
Soitelkaa!

Pirkanmaan
Reserviupseeripiiri ry  

EDUSTUKSET RUL: 
 - Liittohallitus: maj Jorma Suonio, Tampere
 - Liittovaltuusto: kapt Jaakko Lampimäki 
(varalla: maj Hannu Komppa), ylil Hannu 
Jokinen (varalla: vänr Jussi Pohjala), ylil 
Mikko Ritakallio (varalla: maj Ari Pauk-
kunen)

 - Liiton neuvottelukunta: maj Matti Ponsi, 
maj Jari Lindell ja kapt Pekka Unkila

 - Koulutustoimikunta: ylil Pasi Virtanen, 
Pirkkala

 - Järjestötoimikunta: maj Jorma Suonio, 
Tampere

 - Suomen reserviupseerien tukisäätiön val-
tuuskunta: vpj maj Hannu Komppa

EDUSTUKSET PIRKANMAAN 
MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY:
 - pj maj Jari Lindell, Kangasala
 - 2.vpj maj Hannu Komppa, Tampere
 - maj Jorma Suonio, Tampere
 - ylil Hannu Jokinen, Mänttä
 - kapt Timo Keskinen, Kangasala
 - kapt Sami Tyven, Nokia

YLEISET KOKOUKSET 2014:
 - kevätkokous 26.3., Vesilahti
 - syyskokous 12.11. Ikaalinen
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Varttuneemmat urheilun ys-
tävät muistavat varmasti soti-
en jälkeisten vuosikymmenten 
mestarihiihtäjän Eero Koleh-
maisen – olympiamitalistin, 
Holmenkollenin sankarin ja 
Suomen mestarin. Etelä-Savos-
sa hänet tunnettiin jo sotien 
alla kovana suojeluskuntaur-
heilijana. Maa- ja metsätöissä ja 
hiihtoladuilla hankittu perus-
kunto antoi Eerolle hyvän poh-
jan kaukopartiotehtäviin. 

Eero Kolehmainen kuoli vii-
me joulukuussa 95-vuotiaana. 

Anttolassa syntynyt ja koko 
ikänsä asunut maanviljelijä Eero 
Kolehmainen, Hämytsaaren 
isäntä, edusti maatamme kah-
desti sekä olympiakisoissa että 
MM-kisoissa. Hän voitti Os-
lon talviolympialaisissa vuonna 
1952 hopeamitalin 50 kilomet-
rin matkalla. Holmenkollenil-
la hän oli mestari pikamatkalla 
vuonna 1950 ja viidelläkympil-
lä vuonna 1957. Vuonna 1959 
hän saavutti 50 kilometrillä Suo-
men mestaruuden. 

Sissinä eversti 
Pajarin joukoissa
Eero Kolehmainen taisteli tal-
visodan Sissipataljoona 2:ssa 
Aittojoella. Pataljoona perus-
tettiin Mikkelissä 10.12.1939, 
komentajaksi tuli majuri Juho 
Erkki Sokajärvi, Vapaussodan 
sissipäällikkö.

”Kuka on halukas siirtymään 
perustettavaan sissipataljoo-
naan”, kysyttiin JP 3:n ja JP 4:n 
miehiltä. Moni oli, sillä ”sissi”-
sanalla oli jo silloin legendaari-
nen kaiku ja sissipataljoonalle 
arveltiin tulevan tavallisuudes-

Mestarihiihtäjä Eero Kolehmainen (1918–2013):

Kaukopartiomiehenä hämäläisten 
kenraalin Aaro Pajarin joukoissa

Savon Sanomien moninkertaiselle Hol-
menkollenin sankarille lahjoittama kuva-
taulu.

ta poikkeava tehtävä. Vapaaeh-
toisia ilmoittautui 1 300, mutta 
koska pataljoonaan voitiin ottaa 
vain 500 miestä, jouduttiin kar-
sintaan. Miehen fyysinen kun-
to ratkaisi. Urheilumiehet, mo-
net heistä valtakunnan eturiviä, 
tulivat valituiksi ensimmäisinä. 
Näin myös Eero Kolehmainen.

Marsalkka itse saatteli patal-
joonan marssille. Evl Nihtilä 
suunnitteli pataljoonan tehtä-
vän ja määräsi toiminta-alueen 
joka keskipisteeksi tuli Lugla-
järvi. Sinne pataljoona saapui 
jouluaattona ja tuli toimimaan 
eversti A. O. Pajarin pääjouk-
kojen puolustaman Aittojoki-
linjan pohjoissiivellä.

Talvisodan aikana tehtäviä vi-
hollislinjojen takana sissit suo-
rittivat pataljoonan historiikin 
mukaan satoja. Joka päivä oli 
ryhmän kokoisia partioita ul-
kona kustakin komppaniasta 
useita. Kauimpana idässä käy-
tiin Moisionvaarassa. Tämä 
retki muistettiin myöhem-
min loppuun ajettujen sissien 
keskuudessa huonon huollon 
vuoksi ”Nälkämarssina”, puo-
lentoista viikon umpihanki-
hiihto tuntui laihtuneiden sissi-
en jäntereissä tovin.

Aittojoki-linjan puolustus oli 
aluksi vain etuvartioasemia joen 
länsirannalla. Helmikuun al-
kuun mennessä saatiin aikaisek-
si pääpuolustuslinja, mutta vain 
päätien ja Viitavaaran kaistoilla. 
Ylemmäksi pohjoiseen, Sissipa-
taljoonan lohkolle, se ei yltänyt. 

Joukkojen vähyyttä ei podet-
tu vihollispuolella, mutta sil-
lä oli muita ongelmia. Lunta 
oli lähes metri, eikä venäläisillä 
aluksi ollut suksia. Kun ne vih-

doin saatiin, tulivat ne ilman si-
teitä ja sauvoja. Kun suksiin sit-
ten saatiin myös siteet ja sauvat, 
alkoi hiihtokoulutus. Sissien 
kertoman mukaan harvoja hu-
veja rintamalla oli mennä katso-
maan venäläisten hiihtokoulua 
erämaajärvellä! Erään hiihto-
koulun aikana sissit kiersivät vi-
hollisen koulutuskeskukseen ja 
laittoivat majoitusrakennukset 
tuleen. Myöhemmin rintamal-
le ilmestyi hiihtoa jo valmiiksi 
osaavia vihollisia ja Sissipatal-
joona joutui vaativiin kissa-hiiri 
-leikin tapaisiin yhteenottoihin.

Kova pakkanen oli suomalais-
ten puolella. Tosin nyt se ylsi 
yli normaalitalvien lukemien. 
Tammikuuta 6. päivänä mittari 
Tammen tukkikämpän seinäs-
sä näytti -47 astetta. Vihollinen 
hyytyi, mutta suomalaississit 
jatkoivat tehtäviään. 

Tammikuun 21. päivänä ve-
näläiset aloittivat laajamittaisen 
hyökkäyksen, jota ryydittivät 
hyökkäysvaunut ja pommi-
koneet sekä liki 40 hävittäjää. 
Voimakkaan vihollisen pysäyt-
tämiseksi Talvela alisti Sissipa-
taljoona 2:n eversti Pajarille. 
Hyökkäykset koko Aittojoki-
rintamalla torjuttiin pääosin 
seuraavana päivänä.

Tammikuun 24. päivänä ve-
näläiset uusivat hyökkäyksensä. 
Painostus kävi ylivoimaiseksi ja 
sissikomppanioiden oli vetäy-
dyttävä. Seuraavina päivinä vi-
hollista kulutettiin joka puolel-
ta lukuisten partioiden toimesta 
ja kärsittyään jälleen huomatta-
via tappioita se vetäytyi hyök-
käystä edeltäneisiin asemiinsa. 
Helmikuun 5. päivänä viholli-
nen hyökkäsi jälleen ja vieläkin 

suuremmin joukoin. Taistelut 
keskittyivät nimensä mukaiseen 
paikkaan, Pahamäkeen, mut-
ta lopputulos ei ollut vihollisen 
kannalta aiempaa parempi.

Sissipataljoonasta kaatui so-
dan aikana 26 miestä ja noin 
80 haavoittui.

Huolimatta venäläisten mo-
ninkertaisesta miesylivoimasta, 
tankeista ja ilmavoimien tuesta 
suomalainen oli erämaataiste-
lussa pitelemätön. Suomalais-
sissin varustus oli parempi, se 
liikkui ketterämmin, sen fyy-
sinen kunto oli kovempi, sen 
taktiikka oli älykkäämpi, sitä 
johdettiin suunnitelmallisem-
min ja ennen kaikkea: sillä oli 
motiivi taisteluun. Yksi näistä 
miehistä oli Eero Kolehmainen.

Lavrenti Berija on luulta-
vasti arvovaltaisin todistaja ker-
tomaan, mihin suomalaississi 
kykeni. Hän joutui näet käske-
mään: ”Suomalaiset valkokaar-
tilaisjoukot .. jättävät valtaamil-
lemme alueille tuhotöitä tekeviä 
rosvojoukkoja, jotka hyökkäävät 
Puna-armeijan sivustoihin ja se-
lustaan, tuhoavat siltoja .. Näi-
den bandiitti- ja diversioryhmien 
tuhoamiseksi ja selustan turvaa-
miseksi määrään perustettavaksi 
seitsemän NKVD:n rykmenttiä, 
kussakin 1 500 miestä”.

Mestarihiihtäjän 
vieraana Hämytsaaressa
Pajarin Poikien Perinneyhdis-
tyksen edustajat Helena Tur-
peinen, Tuomo Juntunen ja 
Markku Rauhalahti kävivät 
maaliskuussa 2011 tapaamas-
sa Hämytsaaren isäntää hänen 
kodissaan Anttolassa. Käyn-

ti liittyi yhdistyksen harrasta-
maan Pajarin joukkojen perin-
teiden keruuseen, jota tehdään 
sekä arkistoja tutkimalla että 
veteraaneja ja heidän aikalai-
siaan haastattelemalla, samoin 
kartoitus- ja tutkimusmatkoilla 
itse tapahtumapaikoilla. Työn 
tuloksena on saatu paljon lisää 
yksityiskohtaista tietoa Pajarin 
joukkojen sotateistä.

Paitsi sotareissuistaan Eero 
kertoili myös urheilu-urastaan. 
Omat ongelmansa toi maatilan 
hoidon ja rakennustöiden yh-
teensovittaminen harjoittelun 
ja kilpailumatkojen kanssa. Hän 
oli myös sitä mieltä, että pelkäs-
tään hiihtämällä ei voi rakentaa 
kuntoa. Kova harjoittelu sen si-
jaan vei kunnon. Silloin lepo 
auttoi, mutta ei suinkaan velt-
toilu, vaan sopiva työ, esimer-
kiksi pöllien kuorinta. Hänet 
tunnettiin myös raittiudestaan.

– Terveet elämäntavat – niil-
le urheilukunto on kaikissa la-
jeissa rakennuttava. Itsestään 
selvää pitäisi olla, etteivät alko-
holi ja tupakka sovi urheilijalle, 
jos haluaa saavuttaa ja säilyttää 
huippukunnon. Väkijuomi-
en käyttö lamauttaa ja heiken-
tää lihasten toimintaa. Ainoa 
kokemukseni viinasta on, kun 
kerran Lahdessa antoivat kaksi 
kilometriä ennen maalia ”teräs-
tettyä” mehua! Hyvä että pääsin 
maaliin saakka, kertoi Eero. 

Eero Kolehmainen vietti elä-
kepäiviään kotitanhuvilla. Hän 
ei jäänyt eläkeikäisenä suinkaan 
keinustuoliin istumaan. Kunto 
säilyikin hyvänä aina viime päi-
viin asti. Vanhainkodissa hän 
ehti asumaan vain viikon ennen 
poismenoaan. Hämytsaaren ti-
lan hoitoa ja lomamökkiyrittä-
mistä jatkaa Eeron tytär Reetta. 
Reetta on seurannut hiihtäjänä 
isänsä jälkiä aina Suomen mes-
taruustasolle asti. 

Aktiiviuransa jälkeen Eero 
Kolehmainen toimi maatilan 
hoidon ohella yli 20:n vuoden 
ajan Karhu-suksien ja -varustei-
den esittelijänä. Viime vuosien 
rakas harrastus oli puukäsityöt. 
Ja urheilua, erityisesti hiihtoa 
hän totta kai seurasi tiiviisti.

  Tuomo Juntunen 
ja Markku Rauhalahti

Helena Turpeinen vei Eerolle tuliaisiksi isänsä Aaro Pajarin kuvan. Taustalla osa mestarihiihtäjän mahtavasta 
palkintokokoelmasta. Kuvat: Markku Rauhalahti.
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Merja Soininen-Välimäki (52 v) aloitti 
tammikuussa Tampereen Seudun Reser-
viläisnaiset ry:n uutena puheenjohtaja-
na, kun Anne-Leena Rapo oli luovutta-
nut hänelle syyskokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtajan nuijan. Hän kertoo pa-
neutuvansa asioihin ”sata lasissa” ja on 
ylpeä saadessaan viedä eteenpäin hy-
vin hoidettua vakavaraista yhdistystä. 
Hankepäällikkönä siviilityötään tekevä 
Merja Soininen-Välimäki on toiminut 
jo useamman vuoden yhdistyksen joh-
tokunnassa ja viime vuoden myös sen 
sihteerinä. Merja kiitää yhdistystä luot-
tamuksesta. Tämä on mielenkiintoinen 
näköalapaikka ja onneksi on paljon ko-
keneita mukavia ihmisiä tukemassa ja 
auttamassa, Merja sanoo. 

Työkaveri ja ystävä, yhdistyksen en-
tinen puheenjohtaja ja liittotasollakin 
aktiivisesti toiminut Sirkku Kirves-
Lassila houkutteli Merjan mukaan toi-
mintaan. Hän kertoo, että innostus va-
paaehtoiseen maanpuolustustyöhön 

Tampereen Seudun 
Reserviläisnaisille uusi puheenjohtaja

lähti liikkeelle ensimmäisistä kiinnos-
tavista tapahtumasta ilmapuolustuksen 
peruskurssilla ja Viikonloppu armeijassa 
-kokemuksesta. Merja toteaakin, että Jos 
olisi ollut mahdollista, hän olisin ehdot-
tomasti suorittanut myös naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen.

Merjan mielestä on tärkeää saada jä-
senistöä yhä enemmän aktiivisesti toi-
mintaan mukaan ja siihen tarvitaan 
hyvää vuorovaikutusta jäsenistön kans-
sa. Tätä tavoitetta varten uusi vuosi 
onkin aloitettu ideariihellä, jotta olisi 
valmiina aiheita, joita lähdemme ke-
hittämään. Uskon, että saamme jäse-
nistön innostumaan myös yhdistyksen 
60-vuotisjuhlan järjestelyihin ja toivon, 
että toimintamme saa näkyvyyttä ja sitä 
kautta lisää uusia jäseniä. Erityisesti 
haluaisin, että löytäisimme toiminta-
muotoja vielä laajemmin veteraanityö-
hön osallistumiseen. Koukkuniemen 
vanhusten ulkoiluttamispäivät ja vii-
me vuoden lukupiiri ovat mielestäni 

olleet sellaisia. Toivottavasti saamme 
nyt Mummon kammarin kautta myös 
jäseniämme osallistumaan vanhusten 
auttamiseen, on se sitten seuranpitoa, 
ulkoilua, kaupassa tai esim. virastoissa 
asioinneissa auttamista. Tämän tapai-
nen osallistuminen ja auttaminen ovat 
lähellä sydäntäni, Merja linjaa.

Niin naisten kuin miestenkin vapaa-
ajasta kilpaillaan tänä päivänä kovasti. 
Lisänä on vielä monilla työn ja vapaa-
ajan epäselvä raja. Ajankäyttö perheen, 
työn ja omien harrastusten kanssa vaatii 
taitoa ja joustamista. Naisten merkitys 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ei 
ole vähäinen. Naisia tarvitaan kaikilla 
elämän alueilla – myös tässä toiminnas-
sa. Äiteinä naisilla on tärkeä rooli siinä, 
miten lapset suhtautuvat isänmaallisuu-
teen, maanpuolustukseen, armeijaan 
jne, Merja pohtii. Merjan mukaan yh-
distyksen kautta on mahdollisuus osal-
listua hyvin erilaisiin tapahtumiin; vie-
railuihin varuskunnissa, liikunnallisiin 

  TSRN ry:n johtokunnasta kuvassa: Ta-
karivi vas: Sirkku Kirves-Lassila johtokun-
nan ulkopuolelta, Iina Auterinen, Kristiina 
Lähteenmäki-Hein, Tuire Miller, Tuttu Kir-
ves, Annikki Pehkonen, edessä vas. Eeva 
Seppä, Merja Soininen-Välimäki. 

TAMPEREEN SEUDUN
RESERVILÄISNAISET RY 2014
Perustettu 1955
Merja Soininen-Välimäki, pj
Eeva Seppä, sihteeri
Anna Rapelo, 
Iina Auterinen
Tuttu Kirves
Terhi Hakola
Anna-Leena Rapo
Tuire Miller
Kristiina Lähteenmäki-Hein
Ritva Nurmilo
Annikki Pehkonen
Päivi Mäkinen
Hannele Heino toimii rahastonhoi-
tajana johtokunnan ulkopuolelta
Johtokunnan kokoukset ovat avoi-
mia kaikille jäsenille. 
http://www.reservilaisliitto.fi /
tampereenseudunreservilaisnaiset

harrastuksiin, erilaisiin luentoihin, jne. 
Tapahtumiin voi osallistua oman aika-
taulun ja kiinnostuksen mukaan. Ei ole 
siis pakotettu osallistumaan joka viik-
ko tiettynä päivänä. Lisäksi tätä kaut-
ta pääsee osallistumaan tapahtumiin, 
joihin ei muutoin niin helposti pääse, 
Merja kertoo. Hän iloitsee myös siitä, 
että tässä harrastuksessa saa paljon uu-
sia ystäviä.

Tulevan kevään tapahtumista Mer-
ja kertoo, että Tampereen Seudun Re-
serviläisnaisten kanssa voi lähteä tutus-
tumaan kuntosaliharjoitteluun. Hän 
toivookin, että moni saisi siitä kipinän 
omasta kunnosta huolehtimiseen. Huh-
tikuussa on luvassa turvallista aseenkä-
sittelyä. Lisäksi kutsun kaikki mukaan 
Reserviläispiirin kevätkokoukseen Ve-
silahdelle 26.3.2014 klo 18.00. Uskon, 
että saamme yhdessä ja yhteistyössä pal-
jon aikaiseksi, Merja toteaa lopuksi.

  Tiina Kokkola

Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTATAPAHTUMASUUNNITELMA 
MAALIS-TOUKOKUU 2014

MAALISKUU 2014 
1.3.-30.4.
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa 
ja pienoiskiväärirata 50 m, 1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 
17.00 -20.00 huhtikuun loppuun asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, 
vva@ovi.com tai 050 551 4265.

26.3.
Maanpuolustusjuhla ja Pirkanmaan Reservipiirien kevätkokoukset  
keskiviikkona 26.3.  klo 18.00 Vesilahden yläasteella osoitteessa 
Koulutie 2. Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Paraatipuku tai tumma 
puku ja isot kunniamerkit   

27.3.
Tampereen Reserviupseerit ry:n kevätkokous torstaina 27.3. klo 
18.00 Siivikkalan majalla  osoitteessa Vasamantie 238.   Kahvitar-
joilu klo 17.30 alkaen. Yhteiskuljetus järjestetään toimiston edestä 
osoitteesta Väinölänkatu 2 ja keskustorilta vanhan kirkon luota klo 
17.15 ja takaisin. Ilmoittaudu yhteiskuljetukseen tiistaihin 25.3. men-
nessä sähköpostilla: tamru(at)tampereenreserviupseerit.fi tai 040 
556 0380.

29.3.-5.4.
Maasto-osaston kaukoretkitoimikunnan 45. hiihtoretki Kuusamossa, 
lisätiedot ja ilmoittautumiset Yrjö Suuniittu 15.3.2013 mennessä 
s-posti: yrjo.suuniittu@luukku.com tai puh. 040 725 7253

HUHTIKUU 2014 
5.4.
Senioriosaston 40-vuotisillalliset (avec) Tampereen Suomalaisella 
Klubilla lauantaina 5.4.2014 klo 18.00 tumma puku. Illallisen hinta 
30 €, sotaveteraanit ilmaiseksi. Mikko Hörkkö esittää TAMRUn ter-
vehdyksen ja Ilkka Mäntyvaara historiikin, välissä musiikkiohjelmaa. 
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä Pauli Määttäselle: 
pauli.maattanen@hotmail.com tai puh. 0400 499 156.

10.4.
Sarviaiset, uusien jäsenten tervetulotilaisuus, Ampumarata ja Siivik-
kalan maja klo 16.30 alkaen. Uudet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen. 

TOUKOKUU 2014 
9.5.-10.5.
Kevätyön Koukkaus (jotos) Ylöjärvellä. Lisätietoja Petteri Mattila 
s-posti: hjavmattila (at)kolumbus.fi tai puh. 040 543 3330

18.5.
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden 
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 18.5.2013 Ka-
levankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon 
hautausmailla

TULEVIA TAPAHTUMIA 
1.8.-2.8.
Esikuntajotos järjestää matkan Hamina Tattoo -tapahtumaan. 
Lisätietoja seuraavassa Pirkan Viestissä. 

Tampereen Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere, 
toimisto on avoinna ma-to klo 9.00-13.00
puhelin: (03) 2127 957, sähköposti: 
tamru@tampereenreserviupseerit.fi
www.tampereenreserviupseerit.fi
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Ikaalinen
Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin 
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Kangasala
Kangasalan Sanomat

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi /hein
puh. 03 375 0147

Lempäälän Kodinkonehalli Oy, 
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Mouhijärvi
Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen

Pälkäne
Niitty-Seppälän tila, 
puh. 03-534 3381
Pälkäneen Kaluste Ky, 
puh. 03-534 2474

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste

Sahalahti
Ojan Taksit

Tampere

Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi 
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Nikander & Wiinikka Oy
Rautasoini Oy
Taitopaino Oy, Lippujen ja viirien 
erikoisliike, puh. 03-255 8910
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

JOTOS-TEEMAILTA ELI INFO
10.4.2014 klo 18.00 – 21.00

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä jotoksille, selventää mikä tai mitä jotos oikein on, 
sekä antaa kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille.

Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee reittinsä, yöt nukutaan, kaikki varusteet, 
muona ja majoite kannetaan partion mukana. Jotos on käytännössä kuin partiotaitokilpailu. 

Partion koko on 2-5 henkilöä.
KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat varusteet, valinnaiset lisävarusteet, jotoksille 

sopiva vaatetus, kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet. Tyypillisiä jotosreittejä ja 
reittivalintoja valoisalla ja pimeällä. Mahdollisia ja tavanomaisia jotostehtäviä.

Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.
PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.

AIKA: kello 18.00 - 21.00
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole. Tai no jos on mielenkiintoa ja/tai

uteliaisuutta lähteä jotoksille, niin hyvä.
HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.
LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@cs.tut.fi .

KARTAT, KOORDINAATIT JA SUUNNISTUS 3.5.2014
AIKA: lauantai 3.5. kello 9-19.

PAIKKA: Lakiala.

TARKOITUS: tutustua nykyiseen MGRS-koordinaatistoon ja
karttaan. Opetella hakemaan kartasta koordinaatit ja harjoitella sitä

maastossa. Lisäksi tutustutaan Maanmittauslaitoksen avoimeen
paikkatietodataan.

OHJELMA: aamupäivällä teoriaa sisätiloissa, ruokailun jälkeen
käytännön harjoittelua lähimaastossa.

SUOSITELTAVA VARUSTUS: muistiinpanovälineet, vesipullo, sään mukainen
ulkoiluvarustus, kompassi jos on.
ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

HINTA: MPK:n kurssihinnoittelun mukainen.

LISÄTIETOJA: Matti Huttunen puh. 050 5582974, 
Topi Jaakonaho puh. 040 5307515.

ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.fi  Pirkanmaan kurssien kohdalta.

Kotiin taiKotiin tai
tuliaisiksituliaisiksi

Ostamalla PMT:n jäsen-
tuotteita tuet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä.

Teräspikarit
nahkakotelossa 19€19€
Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

Pyöreä taskumatti
Ikkunalla
Ruostumatonta 
terästä, 
leijonalogo 
kaiverrettuna. 20€20€

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fipirkanviesti.fi

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas 
heijastuspinta.

ijastin

5€5€
2 kpl2 kpl

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
telu
ja

res
uadressititittttitttitttititttittitittitttittttitttittttttitttittittttitttttttttttttttttttttt

a RES

ssit

Suruadressit

8€8€//kplkpl

23€23€

Leijonavyö
Nahkainen 
laadukas 
kääntövyö. 
Sopii myös 
naisille.

(musta/viininpunainen)

Eko-olkalaukku

SUOSITTU 
SUOSITTU 

5€5€
Valmistettu nyky-
aikaisesti kierrätys-
materiaalista. 
Laukkuun mahtuu 
A4 kokoinen kansio! 
Laukun vasemmassa alakulmassa 
harmaalla painettuna teksti: www.pirkanviesti.fi

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.



• Puiset vientipakkaukset
• Pakkaussuunnittelu
• Konttien pakkaus ja lastaus
• Varastointi

• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkauspalvelu omissa
    ja asiakkaan tiloissa

P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.fi 

Hatanpään valtatie 26,33100 Tampere
Puhelin 0400 944 777,www.ey.com/fi 

Virrat, Toijala, Nurmo ja Pirkkala
www.memar.fi 

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.fi

www.tammerdiesel.fi 
Asianajotoimisto Klingendahl Oy

www.klingendahl.com

Ravintola Finlaysonin Palatsi
www.fi nlaysoninpalatsi.com

0400 219 530
 Kangasala  Tampere  Lahti  Tuusula

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

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

www.lahivakuutus.fi

Paikallisesti paras!
Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Rautatienkatu 22, Tampere
Puhelin 020 522 5700 

Äitien tekemää 
ruokaa

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

www.are.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 1  2014
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Hämeenkatu 25 A, 33200 TAMPERE, puh. 03 223 7740
Hämeenkatu 29 A, 33200 TAMPERE, puh. (03) 3138 2800

Varatuomarit: Juha Kallioinen, Harri Tolppanen,
Jukka Reilin, Timo Jarmas

SAL-product Oy
Tampere, Finland  Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

posti@viitasenhautaustoimisto.fi 
puh. (03) 212 4107 (päivystys 24 h) faksi (03) 212 4412

Tuomiokirkonkatu 20, 33100 Tampere

Viitanen93x30.indd   1 6.6.2007   16:36:03

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

www.hooteem.fi  Milcon Oy  Tykkitie 1  36240 Kangasala

Kaapeli- ja
johdinsarja-
ratkaisut
vaativiin
olsuhteisiin

www.ikaalistenkylpyla.fi 

���������	��
���������
����
���	��
����

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Insinöörioppilastalo Oy
Murtokatu 1

33100 Tampere
Puh. (03) 225 9900

http://insinoorioppilastalo.fi 

Kateaine- ja bitumituotetehdas
PL 33   37501 LEMPÄÄLÄ    Puh. (03) 375 9111

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Pirkanmaa

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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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 

www.hyxal.fi 

Tampere

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

Tampereen aluetoimisto
Rautatienkatu 10, puh. (03) 382 5200

   Tampere    Rengashotelli
 Nuutisarankatu 35,  Teerivuorenkatu 9,
 p. 010 401 3180  p. 010 401 3630
 Pispalan valtatie 58,
 p. 010 401 3570

-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

Tilintarkastus ja 
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
KHT-yhteisö
Kauppakatu 6, 33210 Tampere
Vaihde (03) 254 8000
Fax (03) 223 6594
etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

Kiitämme tuestanne!

Kiitämme 
tukijoitamme!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Pirkan Viesti 1  2014
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KORJAUSRAKENTAMISEN SUURI SUOMALAINEN 

                                 www.consti.fi 

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

Aika: 3.4.2014 (to) klo 18-19,
Paikka: PMK:n talon ilma-aserata, Peltokatu 6 D, 2. kerros, Tampere. 
(Porraskäytävä talon Osmonpuiston puoleissa päädyssä).

Aihe: Tietoisku siitä, miten käsitt elet löytämääsi tai käytt ämääsi asett a tur-
vallisesti  sekä teet aseen vaaratt omaksi ympäristölle. Ilta on tarkoitett u 
kaikille TSRN ry:n jäsenille, heidän perheilleen sekä ystäville ja tutt aville! 
Ilmoitt autuminen: ti  1.4. mennessä Eeva Sepälle, 040 509 8418, eeva.sep-
pa1@gmail.com

Järjestää Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

Tutustuminen 
turvalliseen asekäsittelyyn

TIISTAINA 18.3.2014 KLO 18 ohjatt u tutustumiskäynti  kuntosalille kaiken 
ikäisille, kuntoisille ja ensikertalaisille! Paikka: Pirkanmaan Fysiocenter, Sa-
takunnankatu 18 B, 2. kerros. Kyseessä on noin tun-
nin ohjatt u kuntosalin esitt ely, jonka aikana saa kokeil-
la laitt eita. Varusteet: Joustavat vaatt eet ja sisällä kul-
kemiseen soveltuvat kengät/tossut. Ilmoitt autumiset 
13.3. mennessä: merja.soininenvalimaki@gmail.com 
tai gsm 040-7092771. 

Ohjatt u tutustumiskäynti  on ilmainen.

Järjestää: Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry

Tutustumiskäynti kuntosalille
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Pirkanmaan aluetoimisto siirtyy Panssa-
riprikaatin johtoon vuoden 2015 alussa. 
Tähän liittyen tuli prikaatiin liitettävien 
yksiköiden vuoden 2013 aikana kartoit-
taa omat sotilasperinteensä. Pirkanmaan 

Joulukuun 12. päivän iltana Kalevan lukion juhlasali täyttyi Pirkanmaan 
maakuntakomppanioiden taistelijoista, kun aluetoimiston päälliköllä, ko-
mentaja Matti Eskolalla oli ilo kutsua ensimmäistä kertaa komppanioi-
densa jäsenet perinnepäivän viettoon. Perinnepäivä aloitettiin laskemalla 
Kalevankankaan hautausmaalla seppele sankariristille sekä kenraalimajuri 
A.O. Pajarin haudalle.

Tolvajärven voitonpäivää 
juhlittiin näyttävästi

aluetoimisto pyysi vuoden 2012 lopulla 
Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen pu-
heenjohtaja, eversti Harri Virtapohjaa 
kokoamaan asiantuntijaorganisaation ja 
laatimaan selvityksen pirkanmaalaisista 
sotilasperinteistä. Työryhmän keskeisenä 
tavoitteena oli pohjoishämäläisen sotilas-
perinteen esillä pitäminen ja sen siirtämi-
nen nykyisille reserviläisille sekä heidän 
myötään tuleville sukupolville. Perinne-
työryhmän jäsenet edustivat veteraaneja, 
reservin järjestöjä ja maanpuolustuksen 
piirissä toimivia yhteisöjä. Mukana työ-
ryhmässä olivat myös molempien maa-
kuntakomppanioiden päälliköt. Lisäksi 
aluetoimiston päällikkö, komentaja Mat-
ti Eskola sekä majuri Mika Kajander 
osallistuivat tiiviisti ryhmän työskente-
lyyn. Perinnetyöryhmä luovutti valmiin 
esityksensä 3.6.2013 aluetoimiston pääl-
likölle. Keskeisiksi perinnejoukko-osas-

toiksi nostettiin kenraalimajuri A. O. 
Pajarin johdossa ollut talvisodan jalkavä-
kirykmentti 16 sekä jatkosodan kärkiryk-
mentti JR 27. 

Kiertopalkintona Pajarin nyrkki

Maakuntakomppaniat kunnioittavat pir-
kanmaalaisia sotilasperinteitä yhdessä Pa-
jarin Poikien Perinneyhdistyksen kans-
sa vuosittain 12. joulukuuta Tolvajärven 
voitonpäivänä. Maakuntakomppanioilla 
on vuosittain luovutettava kiertopalkin-
to, joka on suomalaisesta graniitista ja 
pronssista valmistettu ”Pajarin Nyrkki”. 
Tämä on merkittävin tunnustus jonka 
komppanian taistelija voi saada. Lisäksi 
kunnostautuneille taistelijoille annetaan 
puukot, jotka on nimetty Tolvajärven- ja 
Hopeasalmen puukoiksi. 

Pajarin nyrkki on valmistettu Tampe-
reen ammattikorkeakoulun ja Tredun yh-
teistyönä ja sen suunnittelun takana ovat 
kuvataiteilija Jouni Hirvonen ja kuvan-
veistäjä Petri Kiviniemi sekä työmestari 
Petri Levonen. Nyrkin valmistus kesti 
puolisen vuotta ja se sain lopullisen muo-
tonsa valimomestari Jouni Lehdon käsis-
sä. Juhlassa Hirvonen kertoi kiertopalkin-
non materiaalin symboloivan sitä, että jos 
meillä ei enää ole muuta käsissämme kuin 
kivi, puolustamme sillä maatamme asiat-
tomia tunkeilijoita vastaan.

Omat yksikköviirit

Jatkossa näemme maakuntakomppanioi-
demme marssivan omien yksikköviirien-
sä takana. Juhlassa Pirkanmaan Reservi-
piirien puheenjohtajat Jorma Suonio ja 
Juha Moijanen luovuttivat molempien 
komppanioiden päälliköille Matti Pon-
sin suunnittelemat ja Harri Rantasen 
Taitolipussa toteuttamat yksikköviirit. 
Pirkanmaan Reservipiirit tukivat talou-
dellisesti viirien valmistamista.

Tampereen maakuntakomppanian vii-
rissä on Pajarin poikien tuttu tunnus ja 
Pirkanmaan Maakuntakomppanian vii-
rin aihe on otettu Pirkka-Hämäläisen 
Rykmentin marssin kansilehden tun-
nuksesta, joka on myös Arvo Ojalan kir-
jan ”Kärkirykmenttinä halki Kannaksen” 
kannessa. Viirien perusteella komppani-
oille on valmistettu myös hihamerkit.

Juhlassa kuultiin kattavat esitykset niin 
jalkaväkirykmentti 16. kuin myös kärki-
rykmentti 27. toiminnasta viime sodis-
samme. Historiaa valottivat eversti Har-
ri Virtapohja sekä Markku Rauhalahti. 
Musiikista vastasi Kotkien puhallinor-
kesteri johtajansa Pekka Ahosen johdol-
la. Orkesterin esittämänä kuultiin myös 
komppanioiden uudet perinnemarssit 
Pajarin poikien marssi sekä Pirkka-Hä-
mäläisen Rykmentin marssi.

Juhlassa Pirkanmaan aluetoimisto 
muisti monia toimijoita, joiden joukos-
sa olivat myös komppanioiden edellinen 
TK-kuvaaja aluetoimiston ensimmäise-
nä päällikkönä toiminut everstiluutnantti 
Terho Mustonen sekä nykyinen kuvaa-
ja Raimo Ojala, jonka maakuntakomp-
panioiden toiminnasta kertova lyhytfi lmi 
sai ensiesityksensä juhlailtana. Ansaitun 
kiitoksen saivat myös Kalevan lukion 
rehtori Jukka Sola sekä historianopettaja 
Juha Heinonen, joka osallistuu aktiivi-
sesti muun muassa vuosittain toteutetta-
van Pirkanmaan Reservipiirien Henkisen 
maanpuolustuksen toimikunnan TUR-
PO-tietokilpailun toteutukseen. Eversti 
Harri Virtapohjalle luovutettiin kiitok-
sena aluetoimiston standaari numero 55.

Juhlan jälkeen kaikkiaan 46 uutta pe-
ruskurssin suorittanutta taistelijaa alle-
kirjoitti sitoumuksensa maakuntakomp-
panioiden riveihin. Komentaja Eskolan 
mukaan vuonna 2014 alkavalle perus-
kurssille on jo ilmoittautunut 47 hakijaa 
joiden joukossa on peräti 7 naista. 

  Sirkka Ojala

    Pajarin nyrkit valmistettiin 
talkootyönä. 

   Eversti Harri Virtapohjan esi-
tystä talvisodan jalkaväkirykmentti 
16. toiminnasta kuunneltiin mielen-
kiinnolla. Kuva: Raimo Ojala.

  Komentaja Matti Eskola luovutti 
Pajarin nyrkit ensimmäisen kerran 
kapteeni Urpo Majalle sekä luut-
nantti Ismo Kaukoselle. Molem-
mat palkitut ovat olleet mukana 
maakuntakomppanian toiminnassa 
vuodesta 2007 lähtien ja harjoitus-
vuorokausia on kertynyt sata. 

  Pirkanmaan Reservipiirien puheen-
johtajat luovuttivat juhlassa yksikköviirit 
joukkueiden johtajille vas. kapteeni Majalle 
sekä kapteeni Suosaarelle. Taustalla nä-
kyvät komppanioiden uudet hihamerkit.


