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Toiminnan vuosi 2019

Sotilasvala velvoittaa myös reservissä

Suuri kiitos ensimmäisen puheenjohta-
javuoteni kuluessa saamastani jäsenken-
tän tuesta ja jäsenten aktiivisesta osal-
listumisesta piirin ja sen yhdistysten 
toimintaan ja tapahtumiin. Vuosi ku-
lui nopeasti ja uutta oppien. Jäsenmää-
rämme kasvoi viime vuonna ja lähes-
tyy 4500 jäsenen rajapyykkiä. Olemme 
edelleen Suomen suurin reserviläispiiri. 
Kiitos kaikille jäsenhankkijoille ja terve-
tuloa uudet jäsenet mukaan toimintaan!

Viime syksynä hyväksytyssä piirin toi-
mintasuunnitelmassa avainalueiksi mää-
riteltiin jäsenhankinta (etenkin nuoret), 
tiedottaminen ja maanpuolustustahdon 
lujittaminen.

Jatketaan siis aktiivista jäsenhankintaa 
ja tuodaan mukaan uusia jäseniä, jotka sa-
malla tuovat mukanaan uusia ajatuksia ja 
ideoita toimintaan. Liiton jäsenrekisterin 
käyttöön kannattaa yhdistyksissä paneu-
tua ja päivittää jäsenten tietoja tar peen 
mukaan. Liiton uudet nettisivut saadaan 
keväällä työn alle ja jäsenrekisterin käytet-
tävyys saataneen joustavammaksi.

Pirkan Viesti -lehden, nettisivujen 
ja somen lisäksi tiedottamiseen panos-
tetaan piirin sähköisellä uutiskirjeellä. 
Kannattaa varmistaa, että yhteystiedois-
sa löytyy ajantasainen sähköpostiosoi-
te, jotta tiedote tulee perille. Yhdistys-
ten panostus jatkuvaan tiedottamiseen 
kantaa varmasti hedelmää; siten saadaan 
lisää osallistujia tapahtumiin ja toimin-
taa aktivoitua. Sähköpostilla lähetettävät 
tiedotteet ovat käteviä ja onpa tiedot-
tamista hoidettu myös tekstiviestein ja 
muilla älypuhelimien nykyisin suomil-
la tavoilla. Yhdistysten tapahtumia kan-
nattaa laittaa myös laajempaan jakeluun 
piirin netti- ja somekanavien kautta.

Maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi 
järjestämme vaalipaneelin 27.3. klo 18 
alkaen Paapan kapakassa. Tilaisuuteen 
kutsumme eri puolueiden ehdokkaita 
tentattavaksi. Liiton puheenjohtaja Ilpo 
Pohjola on lupautunut juontamaan pa-
neelikeskustelun. Liiton sivuilta löytyy 
liiton julkaisema ”Vahvaa puolustusta 
ylläpidettävä” -vaaliohjelma. Samaiselta 

sivulta voi myös seurata ketkä kansan-
edustajaehdokkaat ovat ilmoittaneet tu-
kevansa vaaliohjemaan kirjattuja tavoit-
teita.  

Keväällä on vuorossa toisen kerran jär-
jestettävä ”koko kansan maanpuolus-
tustapahtuma” Lempäälän Ideapar-
kissa 27.-28.4.2019. Tapahtumalla on 
Puolustusvoimien tuki eli paikalla on 
muun muassa Panssariprikaati ja Sata-
kunnan lennosto, sekä Etulinjan reser-
viläismyymälä, tanssi- ja itsepuolustus-
esityksiä ja paljon muuta. Lauantaina 
27.4. on ohjelmassa maanpuolustus-
juhla, jossa sotilassoittokunta, juhlapu-
he ja muuta ohjelmaa. Tapahtuma sopii 
koko perheelle. 

Kenttäkelpoisuutta pidämme yllä 
muun muassa osallistumalla Kesäyön 
marsseihin. Piirin joukkueessa on tilaa, 
mutta mukaan voi lähteä myös oman 
yhdistyksen lipun alla. Haastankin mu-
kaan kaikki yhdistykset Poriin marssil-
le 25.5. Syksyllä järjestettävä Hämeen 
Hölkkä on piirien yhteinen voiman-

ponnistus ja siellä tarvitaan osaavia kä-
siä järjestelyihin. Kun edellä mainittui-
hin aktiviteetteihin lisätään yhdistysten 
järjestämät ammunta- ja muut tilaisuu-
det, niin varsin toimelias alkuvuosi on 
tulossa. 

Aktiivista kevättä!

  Jussi Mäkitalo 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Tämän Pirkan Viesti-lehden ilmestyes-
sä ovat varuskunnissa tammikuun saa-
pumiserän alokkaat jo antaneet sotilas-
valan tai juhlallisen vakuutuksen, kuten 
niin monet saapumiserät ennen heitä 
runsaan sadan vuoden aikana. Näissä 
juhlallisiss a tilaisuuksissa on joukkoyksi-
köiden kouluttajien ja edustajien lisäk-
si paikalla kutsuttuina mahdollisuuksien 
mukaan sotaveteraaneja, sekä tieten-
kin varusmiesten läheisiä ja varuskun-
tien yhteistyötahoja. On tärkeätä, että 
nämä avoimet tilaisuudet ovat osa nor-
maalia suomalaista toimivaa yhteiskun-
taa ja näin osoituksena kansakuntamme 
maanpuolustustahdosta, tuesta lailliselle 
esivallalle ja kansalle. Vaikka vala anne-
taan varusmiespalveluksen alussa perus-
koulutuskauden päätteeksi, se velvoittaa 
myös palveluksen jälkeen siirryttäessä re-
serviin - ”Minä tahdon kaikkialla ja kai-
kissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana 

puolustaa isänmaani koskemattomuutta”. 
Varusmiespalvelus ja kertausharjoi-

tukset antavat koulutusta poikkeus-
olosuhteita varten sekä mahdollisesti 
tarvittavaan voimankäyttöön. Lisäksi 
reservissä siviilitehtävissä saatava osaa-
minen ja henkinen pääoma täydentävät 
sitä kokonaisuutta, josta koostuu Suo-
men reserviläisarmeijaan nojaava puo-
lustuskyky. On hyvä muistaa, että voim-
me tänä päivänä nauttia vapauksista ja 
oikeuksista, jotka aina eivät ole olleet it-
sestäänselvyyksiä. Jotta tulevaisuus olisi 
turvattu myös tuleville sukupolville, on 
pidettävä huoli siitä, että tarpeen vaa-
tiessa kykenemme täyttämään velvolli-
suutemme - ”Joukkoa, johon kuulun sekä 
paikkaani siinä, en jätä missään tilantees-
sa, vaan niin kauan kuin minussa voimia 
on, suoritan saamani tehtävän loppuun”.

Tekijöitä tarvitaan  
Reserviupseeriliiton kolmen vuoden 

välein kokoontuva liittokokous järjeste-
tään marraskuulla Turussa. Kokouksessa 
hyväksytään uusi kolmivuotissuunnitel-
ma, sekä valitaan liitolle uusi puheen-
johtaja. Liiton nykyinen puheenjohta-
jan Mikko Halkilahti on ilmoittanut, 
että ei ole enää käytettävissä seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle. Kolmivuotissuun-
nitelman valmisteluvaiheessa suunnitel-
man luonnos lähetetään yhdistyksille ja 
piireille kommentoitavaksi. On siis aika 
ottaa kantaa yhteisten asioiden puolesta.

Vuoden kuluttua helmi-maaliskuussa 
2020 järjestetään Pirkanmaalla Reser-
viläisurheiluliiton (RESUL) talvijotos. 
Järjestelyissä ovat aktiivisesti mukana re-
serviläis- ja reserviupseeripiiri sekä Tam-
pereen Korkeakoulujen Reserviupsee-
rit (TaKoRU). Suunnittelu ja järjestelyt 
ovat jotoksen johtajan Antti Laalah-
den vetämänä jo alkaneet. Tapahtuma 
on oma voimainponnistus, josta pääosa 

työstä tehdään kuluvan toimintavuoden 
aikana ja jossa tekemistä löytyy niin pii-
rien toimikunnille kuin paikallisyhdis-
tyksille. Joten mukaan vain, tekijöitä 
tarvitaan.

Toiminnallista kevättä!

  Mikko Hörkkö
puheenjohtaja

 Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä
Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä 

mahdollisuus tukea pirkanmaalaista 
maanpuolustustyötä avaamalla onnittelutili haluamassasi 

pankissa ja ohjaamalla sen tuotto 
Pirkanmaan Maanpuolustuksen 

Tuki PMT ry:lle.
Soita ja sovi asiasta 
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari,  puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

LENTONÄYTÖKSIÄ JA 
KALUSTOESITTELYJÄ 
SATAKUNNAN LENNOSTOSSA

Perinteinen, avoimien ovienkin 
nimellä tunnettu tapahtuma, 
Sotilasilmailusta Ammatti 
järjestetään Satakunnan lennostossa 
tiistaina 14.5.2019. 
Tukikohdan ovet ovat tuolloin avoinna yleisölle klo 12-19. Ohjel-
massa on jälleen päätähuimaavia lentonäytöksiä, maanäytöksiä, 
varusmieskoulutuksen esittelyä, kalustoesittelyjä sekä paljon muuta 
mielenkiintoista.
Tervetuloa!
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Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.comSotilasmusiikki kuuluu kaikille!

Sotilasmusiikilla on ollut aina tärkeä 
paikka omassa sydämessäni. Ja mikä 
onkaan oivallisempi tapa ylläpitää ja 
kohottaa maanpuolustustahtoa kuin 
sotilassoittokuntiemme upeat esityk-
set. 

Viime vuonna Puolustusvoimat 
vietti 100-vuotisjuhlavuottaan ja soti-
lasmusiikki oli juhlavuoden keskiössä. 
Elokuussa Hamina Tattoossa vierail-
leet saivat kuulla upean historiallisen 
yhteiskonsertin, johon osallistuivat 
kaikki sotilassoittokuntamme. Soit-
tokuntien musiikista saimme nauttia 
myös kuudellatoista eri paikkakun-
nalla vierailleen Puolustusvoimat 100 
-kesäkiertueen tiimoilta. 

Miten sotilassoittokunnat sitten sai-
vat alkunsa? 1500-luvulla kuningas 
Kustaa Vaasa keksi uudenlaisen vies-
tijärjestelmän sotajoukoilleen. Eri-
laisilla torvilla ja viheltimillä saatiin 
viestitettyä käskyt tehokkaammin 
monikansallisille ja eri kieltä puhuvil-
le sotajoukoille. Ulkoa opetellut soti-
lassoittajien signaalit toivat nopeutta 
käskynantoon, toteaa Raine Ampuja 
Ruotuväen Sotilasmusiikki 2019 -leh-
den haastattelussa. Ampuja kertoo, 

että 1600-luvulla Kustaa II Adolfi n ai-
kana soittajien tehtävänkuva muuttui, 
sillä kuningas halusi laajentaa soittajien 
roolia myös viihdemusiikkiin ja virsien 
soittoon. Tämän lisäksi kuningas halu-
si nopeuttaa taisteluita pienemmillä ja 
ketterämmillä hevosilla sekä pienem-
millä tykeillä. Näin taisteluista tuli hek-
tisempiä ja tarvittiin entistä enemmän 
sotilassoittajia tahdittamaan niitä merki-
nannoillaan, sanoo Ampuja.  Hän myös 
kertoo, että vuoden 1867 yleisestä pal-
velusohjesäännöstä löytyy kaikki 70 eri-
laista armeijan käyttämää signaalia, jot-
ka kaikkien sotilaiden tuli osata – aika 
iso määrä opeteltavaksi. 

Sotilasmusiikki järjestäytyi pie-
nemmistä puhallinkokoonpanois-
ta soittokunnaksi vuonna 1819, kun 
ensimmäinen suomalainen sotilassoitto-
kunta perustettiin Parolassa. Olemme-
kin saaneet nauttia upeasta sotilasmu-
siikistamme jo 200 vuoden ajan. Tänä 
juhlavuonna Puolustusvoimien edus-
tussoittokuntana tunnettu Kaartin soit-
tokunta täyttää 200 vuotta, Laivaston 
soittokunta 100 vuotta ja Lapin sotilas-
soittokunta 50 vuotta. Lisäksi ilonamme 
ovat Rakuunasoittokunta, Ilmavoimien 

soittokunta sekä Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunta.

Helsingin Opetuspataljoonan nimel-
lä vuonna 1819 aloittanut Kaartin Soit-
tokunta viettää juhlavuottaan muun 
muassa kesäkuussa Helsingissä järjes-
tettävällä Kaartin soittokunta 200 -festi-
vaalin merkeissä.  Keväällä Ilmavoimien 
Big Band julkaisee Maisemakuvia Suo-
mesta -levyn. ja myös Puolustusvoimi-
en kesäkiertue vierailee kesäkuun aikana 
kymmenellä paikkakunnalla. Kiertueen 
teemana on tänä vuonna suomalainen 
asevelvollisuus. Perinnepäiväkonserttien 
yhteydessä julkaistaan myös sotilasmu-
siikin historiasta kertova kirja. Kannat-
taa siis etsiä musiikkielämyksiä soitto-
kuntien konserttikalenterista osoitteesta: 
konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi .

MPK Hämeen soittokunta aloitti 
toimintansa 
Viime vuoden lopulla osa meistä pääsi jo 
nauttimaan MPK:n Hämeen soittokun-
nan musiikista. Soittokunnan virallinen 
toiminta alkoi kuitenkin vasta tämän 
vuoden alussa. Hienoa, että olemme vii-
mein saaneet oman MPK soittokunnan. 
MPK Hämeen soittokunta on muodos-

tettu Tampereen NMKY ry:n Partio-
lippukunta Tampereen Kotkien pu-
hallinorkesterista. Soittokokoemusta 
useilla sen soittajilla onkin jo kymme-
nien vuosien ajalta, ja näin myös tu-
tut sotilasmarssit kajahtavat komeasti. 
Maanpuolustustilaisuuksiamme tah-
dittavatkin jatkossa joko sotilassoitto-
kunnat tai MPK Hämeen soittokunta. 

Mukavaa kevättä kaikille kauniin ja 
lumisen pakkastalven jälkeen!

Hengellinen palsta

Laskuvarjo ja ’militaristi’
Lentokone oli putoamassa. Siinä oli nel-
jä matkustajaa, mutta vain kolme lasku-
varjoa. Minä olen Ronaldo, maailman 
kuuluisin jalkapalloilija Juventuksesta, 
minun täytyy mennä. Minä olen Do-
nald Trump, USA:n presidentti. Maa-
ni ja koko maailma tarvitsevat minua, 
minun täytyy mennä. Minä olen paavi 
ja minä olen vanha. Ota sinä viimeinen 
laskuvarjo, sanoi hän kymmenvuotiaal-
le pojalle, sinulla on vielä pitkä elämä 
edessäsi. Ei herra paavi, mennään yhdes-
sä, on vielä kaksi laskuvarjoa. Se maail-
man älykkäin pressa otti minun koulu-
reppuni.

Mitä tekemistä tuolla vitsillä on tä-
män palstan asioiden kanssa? Ei ilmei-
sesti mitään. Paitsi, että todennäköisesti 
jokainen lukija ymmärsi sen, erotukseksi 
meidän pappien monesti mutkikkaasta 
ja käsitteellisestä kirkollisesta kielestä ja 
hengellisistä ilmaisuista.

Olen sodan hävittäjälentäjän poika, 
joka en liiallisen pituuteni vuoksi pääs-
sytkään ainoaan nuoruuteni haaveam-
mattiin, hävittäjälentäjäksi. Jumalalle 
ja kaikille muille mahdollisille tahoille 
suuttuneena lähdin vapaaehtoisena suo-
rittamaan varusmiespalvelusta. Kokelas-
aikana sitten kolahti kunnolla. Jostakin 
syystä, uskoakseni Taivaan Isän johda-
tuksesta, tuli selväksi, että lähdenkin 
teologiseen tiedekuntaan lukemaan itse-
ni papiksi. Taustalla asiaan vaikutti tiivis 
rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön 
osallistuminen Pyynikin seurakunnassa. 
Mutta vielä erityisemmin vaikutti silloi-
sen kirkkoherran, vakavasti sodassa pää-
hänsä haavoittuneen sotainvalidi Martti 
Järventien kertomukset omasta, rosoi-
sesta polustaan papiksi.

Kun on ollut viidellä vuosikymmenellä 
pappina Tampereella ja siitä neljällä vuo-
sikymmenellä kirkkoherrana voisi luulla, 
että kaikkein kirkkaimmat ja tärkeim-
mät muistot nousisivat noista vuosista. 
Monta muistoa niistä nouseekin, mutta 
ylivoimaisesti tärkeimmiksi sekä ihmise-
nä että pappina osoittautuvat kuusi eri 
vuotta suomalaisten rauhanturvaajien ja 
kriisinhallintajoukkojen pappina Lähi-
idässä ja Balkanilla. Niissä hommissa on 
ollut pakko oppia puhumaan ymmär-
rettävällä kielellä suomalaisille nuorille 
miehille ja loppuvaiheessa myös naisil-
le. Puhumista paljon tärkeämpää on ol-
lut osata ja jaksaa kuunnella. Ja kuunte-
lemista ja puhumista ennen on täytynyt 
saavuttaa ylimmän upseeriston ja viimei-
senkin jääkärin luottamus. Tutuksi tule-
misessa tärkeitä juttuja ovat olleet Ilvek-
sen lipun nostaminen messin kattoon 
ja darts. Erityisesti silloin, kun Ilves oli 
hävinnyt, ujoimmankin Kärppien kan-
nattajan oli luonnollista hiukan ’alistaa’ 
pappia. Usein juttu jatkui vaikkapa pari-
suhteen ongelmien pohtimisella. Ja kun 
papin pubitikkaan haastanut kaveri oli 
vartioasemalla tai messissä hävinnyt vii-
dennenkin pelin, juttu alkoi luistaa va-
kavimmistakin asioista. Saunan lauteil-
la, vartioasemilla, työpaikoilla, messeissä 
ja papinretkillä tultiin tutuiksi. Ja niin 
kävi jokaisella missiolla, että sunnuntai-
iltojen lyhyissä messuissa osallistujia oli 
prosentuaalisesti viisi kertaa enemmän 
kuin kotiseurakuntani messuissa. Olen 
erityisesti noissa vieraissa oloissa, kauka-
na kotoa, huomannut, että jokaisessa ih-
miseksi syntyneessä asuu Pyhän kaipaus. 
Ja ikävä.

Lopuksi, joulu meni ja pääsiäinen 

on edessämme. Seitsemän joulua olen 
viettänyt rauhanturvaajien kanssa. Yh-
teen niistä, vuoden -82 jouluun Gola-
nilla, liittyy tärkeä muisto. Diakonin 
kanssa, vastoin kaikkia määräyksiä, ki-
veltä toiselle hyppien, keräsimme mii-
nakentältä Yom Kippur –sodan aikai-
sia panssarivaunun kranaatin sirpaleita. 
Puhdistimme ne ruosteesta, hitsasimme 
ristin muotoon ja lakkasimme. Siinä oli 
risti jouluaamun jumalanpalveluksen 
alttarille muistuttamaan siitä, että Jou-
lun lapsi kuoli aikanaan ristillä kaiken 
maailman pahuuden puolesta. Pojat ni-
mesivät tekeleemme ’militaristiksi’.

Alussa juksasin. Kyllä, sillä vitsillä on 
tärkeä opetuskin. Sillä jos täytyy hypätä 

lentokoneesta, on tärkeä katsoa, mitä ot-
taa selkäänsä! Samoin tässä elämässä on 
tärkeä ymmärtää tarttua oikeaan apuun. 
Apuun, jossa varassa voi ja jaksaa elää, 
mutta jossa varassa on lupaus myös kuo-
leman jälkeisestä tulevaisuudesta. Ja tälle 
pelastavalle ’laskuvarjolle’ meillä on ni-
mikin. Jeesus. Hänen varassaan ja joh-
datuksessaan tästä urasta ’ei-hävittäjä-
lentäjänä’ tulikin tosi mielenkiintoinen. 
Ja toivo tulevastani on myös, ja vain, hä-
nen varassaan.

  Juha Vuorio 
kirkkoherra 

Messukylän seurakunta
maj res
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Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
vuoden 2018 upseerin mietteitä
Päätoimittaja esitti viime lippujuhlapäi-
vänä Kalevankankaan sankariristin kun-
niakäynnin jälkeen, että napataan kuva 
myöhempää lehtiartikkelia varten. En 
sitten tohtinut kieltääkään. Jäin mietti-
mään, että mitähän sen kuvan viereen 
on tarkoitus kirjoittaa... Syksyllä kuiten-
kin totesin, että onhan minulla jotain 
sanottavaa. Jos pitkän näköinen jupina 
ahdistaa, voi pääkohdan lukea lopusta. 

Liityin Tampereen korkeakoulujen 
reserviupseereihin kolmisenkymmentä 
vuotta sitten, jotta pääsin ampumaan sil-
loisen TTKK:n Sähkötalon kellarin am-
pumaradalle. Nostomiehenä ei oikein 
muuhun toimintaan arvon reserviupsee-
rikerhossa kehdannut ängetäkään. Muu-
taman vaiheen jälkeen Varsinais-Suo-
meen päätyneenä reservin vänrikkinä 
liityin Salon seudun reserviupseereihin 
– jotta pääsin ampumaan myös reservi-
järjestöjen kilpailuihin. 

Joku saattaa jo arvatakin, mitä tapah-
tui, kun olin paluumuuttanut Tampe-
reelle. Liityin Tampereen reserviupsee-
reihin, ihan vain, jotta pääsin ampumaan 
ressukisoissakin. Mutta TamRU pääsi yl-
lättämään. Eräänä päivänä sähköpostii-
ni kolahti mainos ”osallistumismahdol-
lisuudesta” Hämeen Hölkkä -nimiseen 
urheilutapahtumaan, toimitsijana. No, 
kun oikein kotoa osataan tulla hake-
maan (tapahtumapäivänä jopa ihan kir-
jaimellisesti), niin enpä uutena jäsenenä 
kehdannut kieltäytyäkään. Tästä pääs-
täänkin TamRU:n toiminnanjohtajana 
pitkään olleen Seppo Koivumäen usein 
kertomaan anekdoottiin siitä, miten hän 
lähetti jonkin ajankohdan jälkeen liit-
tyneille x-kymmenelle uudelle jäsenelle 
kutsun pikku talkoisiin – ja sai tasan yh-
den vastauksen. 

Hämeen Hölkkään ilmoittautuneiden 
kirjaaminen ja tulosliuskojen tekeminen 
ei paatuneelle byrokraatille kovinkaan 
paha työtehtävä ollut. Ja kun muu po-
rukka on ollut luonnikasta, on vuodesta 
toiseen tullut osallistuttua – vaikka seu-
rauksena onkin ollut poisjääntejä jopa 
samanaikaisesta pienoiskiväärin Hä-
meen aluemestaruuskilpailuista. Pitkäl-
ti samoja naamoja siellä on ollut muu-
tenkin, kuten ajanottajina toimineet 
TamRU:n miehet Antti Rantanen ja 
Jyrki Keto-Tokoi. 

Kuten yhdistystoimintaan perehty-
neet tietävät, pari hyvin sujunutta tal-
koota poikii olisiko kiinnostusta osal-
listua muuhunkin -kysymyksen. Niinpä 
istuin TamRU:n hallituksessa sääntö-
jen kerrallaan salliman kuuden vuoden 
maksimijakson. Tai ensimmäisen sel-
laisen, kuten ystävällisesti vuosi sitten 
huomauttivat. Ensimmäiseksi tehtäväk-
si lankesi IT-upseerin – joka nimike to-
sin pian muutettiin vähemmän sotai-
saksi ICT-upseeriksi – rooli. Enpä ollut 
aiemmin nettisivuja toimittanut, mutta 
ihan kivasti TamRU:n uusi sivusto syn-
tyi RUL:n uudelle sivupohjalle. Osuva 
tehtävä, sillä vanhalta sivustolta en ollut 
koskaan löytänyt etsimääni helposti! 

Tuoreena hallitusherrana johkaannuin 
edustamaan TamRU:a myös Johtomal-
jakilpailuun, joka on Tampereella vai-

kuttavien reservijärjestöjen ja Puolustus-
voimien yksiköiden välinen vuotuinen 
herrasmieskilpailu. Koska ammunnal-
la oli varsin suuri painoarvo ja muilla-
kin rasteilla sattui sujumaan, tuli voitto 
kotiin – ja kylkiäisenä seuraavan vuoden 
tapahtuman järjestämisvelvollisuus. Sii-
tä ei kukaan etukäteen varoittanut! Jär-
jestimme kilpailun seuraavana keväänä 
jo edesmenneen Yrjö Suuniitun kans-
sa Lakialassa, ja jokunen osallistuja tai-
si jopa tykätä rasteista. Yritys oli ainakin 
ollut kova, kun muun muassa kasvien 
nimeämisrastilla oli eräs särmä kukka-
nen komenta jan oikeuksiin nojaten ni-
metty korpsantiksi. 

Suurempi nakki napsahti TamRU:n ai-
emman ampumatoimikunnan puheen-
johtajan muutettua suuren veden taak-
se Heinolaan. Vakiintuneen toiminnan 
vetäminen muuttamalla suunnitelmien 
vuosilukuja on toki siistiä sisätyötä. Sii-
hen asti tekemättä jäänyt, yhdistyksen 
aseiden vanhan aselain aikaisten henki-
lökohtaisten aselupien siirtäminen yh-
distykselle tuotti vähäistä enemmän as-
karetta. Yhdistyksetkään kun eivät saa 
enää a-kalustoaan hirvensarvissa säily-
tellä. Nytpä taidan olla minäkin ”polii-
sin vanha tuttu”.  Jos teillä muuten on 
tarpeettomiksi jääneitä, erityisesti reser-
viläisten ampumakilpailuihin soveltu-
via aseita, TamRU – ja uskoakseni moni 
muukin paikallisyhdistys – ottaa mielel-
lään lahjoituksena tai pientä korvausta 
vastaan kalustoa aseettomien jäsentensä 
ampumaharrastuksen alulle saattamista 
varten. Kannattaa ainakin kysäistä, ettei 
käyttökelpoisia rautoja ainakaan kysy-
mättä jättämisen takia päädy sulattoon. 

Kun Pirkanmaan reservipiirien yhtei-
sessä ampumatoimikunnassa oli upseeri-
puolen miehitys alkanut muuttua ohkai-
seksi, kyselivät, josko lähtisin mukaan. 
Siihen oli suorastaan pakko sanoa, että 
”ilman muuta”, kun konklaavin toimin-
nasta ei juuri ollut käsitystä – eikä rivi-
jäsenen toimen pitänyt olla mikään iso 
työmaa. Joulun alla sitten ohimennen 
mainittiin, että valitsimme sinut saman 
tien puheenjohtajaksi, kun ensi vuonna 
on upseerien vuoro vetää toimikuntaa. 
Jiihaa… Onneksi vuodet ovat aika pit-
kälti veljeksiä reservipiirien ammunnois-
sa, joten hallinnossa ei tarvinnut pyörää 
uudelleen keksiä. Talouspuolella tosin 
pientä laittoa vaadittiin, kun näkyvyyt-
tä tuloihin ja menoihin ei oikein ollut. 
Mitään rakettitiedettä ei moisen toimi-
kunnan taloudenpito ole, mutta jonkin 
verran viitseliäisyyttä toki vaatii. Tätä 
kirjoittaessani on viides vuosi toimikun-
nan puheenjohtajana alkanut – ja kuten 
joku jo lohduttikin, on taas ihan viral-
lisesti upseerien kaksivuotisen kauden 
aika.

Piirien ampumatoimikunnan on tie-
tysti suotavaa olla hyvässä yhteistoimin-
nassa kummankin piirin hallituksen 
kanssa. Ensimmäisen puheenjohtaja-
vuoteni aikana joku keksikin, että Val-
kamaa olisi syytä ehdottaa Pirkanmaan 
Reserviupseeripiirin hallitukseen – var-
sinkin, kun TamRU:lla on kokonsa an-
siosta siellä useampi paikka. Valituksi 

tulin – ja hyvä niin, sillä  se helpottaa 
oikean tiedon kulkemista ja ampumatoi-
minnan esillä pitämistä. 

Reserviläistoimintaan aktivoitumise-
ni aikoihin sattui SA-kauppa myymään 
käyttämättömiä sotilaspukuja vallan 
pilkkahintaan ja tuurilla henkarista löy-
tyi juuri passelin kokoinen m/51-asu. 
TamRU:n vastuulla olevia lippulinna- ja 
marssiosaston johtamisia, kaatuneiden 
muistopäivän, Puolustusvoimien lippu-
juhlapäivän ja itsenäisyyspäivän kun-
niakäyntejä Kalevankankaalla on sen 
jälkeen riittänyt. Samalla sellaisenkin 
käsiaseen kuin miekan käyttö on tullut 
varsin tutuksi. Sinisissä on ollut hienoa 
osallistua myös RUL:n liittokokouksiin 
ja käydä Satakunnan Lennostossa pal-
kitsemassa ansioitunein tuore vänrikki 
TamRU:n plaketilla – toki vasta reservi-
läistoiminnan markkinointipuheen jäl-
keen.  

Mitä tästä kaikesta on sitten jäänyt 
käteen? Melkoisesti uusia hyviä tutta-
vuuksia, sekä järjestely- ja johtamiskoke-
muksia. Olen päätynyt MPK:n riveihin 
– ja nyt siis piirin vuoden upseeriksikin. 
Kaiken kaikkiaan tavallaan passiivisena 
taustalla lymyillyt ja lähinnä vain ker-
tausharjoitusten aikaan esiin noussut 
maanpuolustushenki on nyt selvemmin 
osa elämääni. Uutisointiakin seuraan 
paljon enemmän maanpuolustuksen 
vinkkelistä. Toki merkittävää on sekin, 

Kuva: Sirkka O
jala

Vuoden upseeri

että talkoohommien lomassa jutustelles-
sa sattuivat kerran myös tekemätön an-
siotyö ja sen tekijä kohtaamaan.  

Raivaa kalenteriisi sopiva kolo 
ja tule mukaan toimintaan!
Yhteen osallistumiskutsuun myöntäväs-
ti vastaamalla pääsee siis alkuun. Har-
millisesti tuntuu kuitenkin siltä, että 
yhä harvempi lähtee tapahtumiin mu-
kaan ensimmäistäkään kertaa. Järjestä-
jien kannalta huomattavasti isompikin 
osallistujien määrä olisi hoidettavissa li-
kimain samalla vaivalla ja olisi erittäin 
palkitsevaa. Joten, harkitkaa ihmeessä 
toisenkin kerran, ennen kuin päätätte 
jättää ”tämän tapahtuman nyt tällä ker-
taa väliin”, vaikka se työ- tai opiskelupäi-
vän jälkeen, muiden puuhien painaessa 
päälle erittäin houkuttelevalta tuntuisi-
kin. Suurta kynnystä osallistumiseen ei 
pitäisi kenelläkään armeijan käyneellä 
olla. Kaikki kai ovat istuneet sitä ensim-
mäistä iltaa oudon porukan kanssa tu-
van pöydän ääressä mietiskellen, mitä 
seuraavat pari-kolmesataa aamua tuovat 
tullessaan. Reserviläistapahtumista pää-
see usein jo yöksi kotiin – seuraavaa ta-
pahtumaa odottamaan. 

 
Hyvää kevättä ja aktiivista otetta 
reserviläistoimintaan!

  Vesa Valkama



Talvisodan päättymisen muistopäivän

KIRKKOILTA 
keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00

TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA

Puhe, kenttärovasti Timo Waris
Ilmavoimien soittokunta
Kamarikuoro Eternitas

Mieskuoro Kelot
Seppeleenlasku Kalevankankaan

 sankarihaudalla klo 11.00
Järjestävät: 

Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä 
ja Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

Pirkanmaan Reserviläispiiri järjestää 

VAALIPANEELIN
TAMPEREELLA 
27.3.2019 klo 18
Paikkana on Paapan Kapakka, 

Koskikatu 9, Tampere. 

Tapahtuman juontaa 
Reserviläisliiton puheenjohtaja 

Ilpo Pohjola. 
Paikalla on eri puolueiden 

kansanedustajaehdokkaita.
Esillä on myös Reserviläisliiton 

VAHVAA PUOLUSTUSTA 
YLLÄPIDETTÄVÄ -vaaliohjelma.

Lue lisää: 
www.reservilaisliitto.fi /vaaliohjelma/

reservilaisliiton_vaaliohjelma

Tule kuulemaan keskustelijoiden 
mielipiteitä ja ajatuksia.

TERVETULOA!
Pirkanmaan Reserviläispiiri
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Me tulemme taas.

Ratsukot kopistelivat Kangasalan keskustassa
Tapanina nähtiin jälleen komeita ratsukoita Kan-
gasalan keskustassa perinteisen Tampereen Seu-
dun Ratsuväen Kilta ry:n Tapaninpäivän rat-
sastuksen tiimoilta. Tänä vuonna ratsumestari 
Janne Kurkinen sai johtaa peräti 31 ratsukkoa. 
Teemana olikin tällä kertaa Suomenhevonen-So-
tahevonen ja mukaan oli kutsuttu myös siviilirat-

sukoita. Joukossa oli runsaasti nuoria ratsastajia 
ja tämä on hyvä merkki, sillä näin perinne jatkuu 
myös tulevaisuudessa. Lyhyen yhteisen tilaisuu-
den päätteeksi laskettiin muistohavu Suojelus-
kunta- ja Lotta Svärd -järjestöjen kivelle. 

  Sirkka Ojala

Liput ja osallistujat saapuivat juhlavasti muistomerkille. Kuva: Jorma Hautala.

Suinulassa muistettiin jälleen vuoden 1918 uhreja
Jo sata vuotta jatkunut perinne muistaa Suinu-
lan vuoden 1918 verilöylyn uhreja sai jälleen 
jatkoa, kun Tampereen ammattikorkeakou-
lun opiskelijakunnan, insinööriopiskelijoiden 
ja insinööri- ja rakennusarkkitehtiyhdistyksen 
sekä Vapaussodan perinneliiton ja Vapaussodan 
Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen sekä 

Kangasalan reserviyhdistysten edustajat ko-
koontuivat tammikuun 31. päivä lyhyeen, mut-
ta sitäkin juhlavampaan 101-vuotismuistotilai-
suuteen Suinulaan. Puheen tilaisuudessa piti 
Hannu Wirola. 

Lue Hannun puhe ja katso kuvat pirkanviesti.fi  
-sivustolta.

Sastamalan Maanpuolustusnaiset järjestivät perin-
teiseen tapaan Sastamalan Itsenäisyyspäivän juh-

Iloiset Sastamalan itsenäisyyspäivän kahvittajat 
lan kahvituksen Vammalan lukion ruokalassa. Ku-
vassa tehokas talkooväki odottamassa 300 vierasta.
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N:o  Aineisto Ilmestyy 
1 6.2. 1.3.
2 15.4. 10.5.
3 3.9 26.9.
4 27.11. 20.12.

Kannen valokuva: Talvitulet syttyivät 
jälleen Teiskon takametsissä tammi-
kuun alussa, kun Tulentekopäivän osal-
listujat harjoittelivat tulen sytyttämis-
tä erilaisilla tavoilla.

Kuva: Sirkka Ojala

Painos 7.500 kpl

Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry

Päätoimittaja
Sirkka Ojala, 
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi 

Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj 
Juha Happonen 
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari, varapj/sihteeri
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen
Esko Raskila 
Mikko Ritakallio
Matti Salonen 

Ulkoasu Maisan paja

Paino Lehtisepät Oy

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

Verkkosivustolle tuleva aineisto 
sirkka.ojala@gmail.com

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

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com

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

Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2019:

Joulukuun alussa Hämeenkyrön Kos-
kilinnassa toinen toistaan upeammat 
iltapuvut juhlistivat itsenäisyyttämme 
perinteisessä Linnan Juhlat -maanpuo-
lustusjuhlassa. Juhla alkoi perinteisen 
arvokkaasti, kun Suomen lippu saapui 
Jussi Saaren kantamana juhlatilaan.  
Iltajuhlan järjestäjinä olivat tänäkin 
vuonna Hämeenkyrön Seudun Maan-
puolustusnaiset, Hämeenkyrön Seudun 
Reserviupseerikerho ja Hämeenkyrön 
Reservinaliupseerit.

Kuten aina ennenkin iltajuhlaan liittyi 
juhlapuhe, maukas juhlaillallinen, pal-
kitsemisia, tanssia sekä Suomenkin mit-
takaavassa ainutkertainen salonkijotos.

Juhlapuheen piti Kadettikoulun johta-
ja evl Juha Helle, jonka tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö ylensi itsenäisyys-
päivänä everstiksi. Mielenkiintoisessa 
puheessaan Helle käsitteli muun muas-
sa itsenäisyytemme kulmakiviä ja kadet-
tikoulutusta. Hän toi puheessaan esiin 

Koskilinnan juhlassa kerrottiin itsenäisyytemme 
kulmakivistä ja ratkottiin salonkijotoksen rasteja

mitkä tekijät erottavat meidän kriisivalti-
oiden polulta huippumenestyjien polulle. 
Onko kyse ollut voimasta vai viisaudes-
ta, vai mistä? Hän totesikin tunnistavan-
sa kolme itsenäisen Suomen menestyksen 
tekijää, kulmakiveä, jotka vastaavasti lois-
tavat poissaolollaan maailman kriisipe-
säkkeissä. Helteen mukaan ne ovat tasa-
arvo, koulutus ja maanpuolustustahto.

Helteen mukaan maanpuolustustahto 
itsenäisyyden takeena on veteraanien pe-
rintö meille kaikille. Hän totesi sen il-
menevän monella eri tavalla. Heikkona 
satovuonna, ja miksei ihan normaalina-
kin, maanviljelys kansallisen huoltovar-
muuden osana vaatii myös mitä suu-
rimmassa määrin maanpuolustustahtoa. 
Helle toi esiin, että maanpuolustustah-
to näkyy myös muun muassa nuorten 
hyvissä varusmiespalveluksen suoritta-
misluvuissa. Lisäksi Helle piti perinteis-
tä Koskilinnan itsenäisyyspäivän juhlaa 
osoituksena maanpuolustustahdosta ja 

isänmaanrakkaudesta. Ja reserviläistoi-
minnan arvokkain ilmentymä on hänen 
mielestään reserviläisyhdistysten järjes-
tämä vuosikymmeniä jatkunut jouluaa-
ton vartio sankarihautausmailla.

Ilta huipentui tanssiparketille ja Sa-
lonkijotoksen tunnelmiin. Jotos saavut-
tikin niin suuren suosion, että Cont-
taco Band-orkesteri joutui soittamaan 
paljon tyhjälle tanssiparketille. Rasteille 
kertyi pitkät jonot, kun iso joukko läh-
ti mittelemään jotostaitojaan yhtä ai-
kaa. Haastavaksi osoittautuneen jotok-
sen voitti partio ”JaaVes”, johtajana Vesa 
Valkama. Jaettu kakkostila meni parti-
oille ”Salonkisissit” johtajana Anne Hel-
le ja ”Jyllin Militialle” johtajana Jussi 
Luomahaara. Juhlien kunniavieras sa-
tavuotias sotaveteraani Armas Koivisto 
nähtiin vielä puolenyön aikaan pyöräh-
telemässä tanssilattialla.

  Jukka Osara ja Sirkka Ojala

Salonkijotoksen ammuntarastilla Jaana ja Vesa Valkama. Kristian Osara rastivalvojana. Kuva: Sirkka Ojala.

Natasha Hjelm kädessään Hämeenkyrön 
seudun reserviupseerikerhon palkinto hy-
västä urheilumenestyksestä. Kuva: Raimo 
Ojala.

Juha-Matti Ala-Laurila sai ensimmäisen 
kiinnityksen Pentti Mattilan Hämeenky-
rön Reserviupseerikerholle lahjoittamaan 
vuoden ampuja -kiertopalkintoon. Kuva: 
Raimo Ojala.

Vuoden reserviläinen Jussi Saari ja komea 
kiertopalkintopysti.Kuva: Raimo Ojala.
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Ari Paukkusen muistorahaston ”Majurin maljan” ensimmäiset tunnustuspalkinnot luovu-
tettiin Sirkka Ojalalle ja Jussi Luomahaaralle. Palkinnot jakoi Elina Paukkunen. Kuva: 
Raimo Ojala.

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin mitalistit vasemmalta lukien Markku Mäkinen, Raimo 
Mäensivu, Pekka Hakala ja Timo Ala-Laurila sekä palkintoja jakamassa Jukka Osara (ei 
kuvassa). Kuva: Raimo Ojala.

Seija Isomuotia sai hal-
tuunsa sotaveteraanien 
lahjoittaman ansioituneilla 
maanpuolustusnaisilla kier-
rätettävän Mannanmäen 
maisemataulun. Jakamas-
sa kiertopalkintoa olivat 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Tiina Lindi-Mokkila ja Elina 
Paukkunen. Kuva: Sirkka 
Ojala.

  Juhlapuhujana oli Ka-
dettikoulun johtaja, eversti 
Juha Helle. Kuva: Raimo 
Ojala.

Juhlassa palkittiin myös 
Pirkanmaan Reserviläis-
piirin hopeisella ansiomita-
lilla Tapio Lehto ja Marko 
Piekkola sekä pronssisella 
ansiomitalilla Harri Mokkila.

Voitto Pajun taistelussa 31.1.1919 oli 
virolaisten ja suomalaisten onnistuneen 
yhteistyön tulosta. Virolainen sotahisto-
rioitsija Olev Teder ja suomalainen histo-
rian tutkija Tuomo Juntunen ovat pereh-
tyneet tähän tapahtumaan yli 20 vuotta 
keräämällä aineistoa, haastattelemalla ja 
maastoa tutkimalla. Kirja on koostettu 
ensi sijassa taistelussa mukana olleiden 
sotilaiden autenttisista kertomuksista. Li-
säksi teokseen itse tuotetut kartat antavat 
tarkan kuvan tapahtumien kulusta.

Puolustusministeri Jussi Niinistö toteaa 
kirjaan kirjoittamassaan tervehdyksessä, 
että muiden pohjoismaiden kieltäytyes-
sä auttamasta Viroa vedoten puolueet-
tomuuteensa teki Suomi poikkeuksen. 
Niinistö palauttaa mieliimme Suomen va-
rainhoitajan Svinhufvudin lausahduksen 
hallituksen istunnossa 25. marraskuuta 
1918: ”Ystäviä on autettava”. 

Suomen hallitus päättikin auttaa vel-
jeskansaa ja perusti ”Viron Avustami-
sen Päätoimikunnan” Ensin lähetettiin 
aseita ja annettiin lainaa ja sitten alet-
tiin koota vapaaehtoisia avustusjoukko-
ja.  Päätoimikunta päätti perustaa kak-
si rykmenttiä: Suomen vapaussodassa 
kunnostautuneen majuri Martin Ek-
strömin johtama ”Ensimmäinen Suo-
malainen Vapaajoukko” ja virolaissyntyi-
sen, myös Suomessa kunnostautuneen 
everstiluutnantti Hans Kalmin johta-

Paju 31.1.1919

Paju taistelu 100 vuotta ja vapaustaistelujen muistotapahtuma järjestettiin Virossa 
31.1.2019. Paikalla tilaisuuksissa oli myös puolustusministeri Jussi Niinistö. Puolustus-
ministeri tapasi kirjan kirjottajat Pajun kartanon pihassa, Pohjan Poikien muistokivelle 
suoritetun kunniakäynnin yhteydessä. Puolustusministeri Niinistö kiitti kirjoittajia upeasta 
kirjasta ja historiantallennuksesta. Kirja julkistettiin virallisesti samana päivänä Valgassa 
järjestetyssä Vapaustaistelujen muistotapahtumassa. Kuvassa vasemmalta: Olev Teder, 
Tuomo Juntunen, kenraalimajuri Kalervo Sipi ja puolustusministeri Jussi Niinistö. 
Kuva: Sirkka Ojala.

ma ”Pohjan Pojat”.  Joukkojen yhteise-
nä ylipäällikkönä toimi Martin Wet-
zer. Tähän Viron operaatioon osallistui 
kaikkiaan 3 837 suomalaista. Näin to-
teaa kirjan esipuheessa kenraalimajuri 
Kalervo Sipi, joka toimii Vapaussodan 
Perinneliiton ja Pajarin Poikien Perin-
neyhdistyksen puheenjohtajana. 

Kirja sisältääkin runsaasti uutta tietoa 
ja ennen julkaisematonta materiaalia. 
Kirjan julkaisija on Vapaussodan Tam-
pereen Seudun Perinneyhdistys ry. 

Kirjaa voi tilata Vapaussodan Perin-
neliitosta: vape @ perinneliitto.fi  tai puh. 
045 634 5026. Kirjan hinta on 20 € + 
postikulut.   

Kauppakeskuksen alueella on muun muassa puolustusvoimien kalustoesittelyjä, 
Ekoaseammuntaa, Hawk-elämyskeskus, jossa on BAe Hawk Mk.51 -suihkuharjoi-
tuskoneen ohjaamo-osa, sotilaskotiauto sekä Reserviläisliiton ja Reserviläispiirin 
toiminnan esittelyä. Paikalla on myös reserviläismyymälä Etulinja, jossa myynnissä 
mm. varusteita ja muuta militariaa. Päivän mittaan myös tanssiesityksiä ja itsepuo-
lustusnäytös.

VARSINAINEN MAANPUOLUSTUSJUHLA
järjestetään keskusaukiolla la 27.4. klo 13 – 14.30.

Mukana puolustusvoimien soittokunta, juhlapuhe, tanssiesityksiä, jne.
Reserviläisliiton jäsenkortin esittämällä saat ilmaiset munkkikahvit sotilaskotiautosta.

Tervetuloa paikan päälle seuraamaan ohjelmaa ja tutustu-
maan maanpuolustukseen! Tapahtuma on avoin kaikille. 
Kauppakeskus on tapahtuman aikaan auki normaalisti.

Pirkanmaan reserviläispiirin
KOKO KANSAN 

MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMA
Lempäälän Ideaparkissa 27.–28.4.2019

Ohjelmaa molempina päivinä klo 12 lähtien
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri

Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE

Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi , www.mpk.fi 

Talvitaidot talvisessa säässä
Tänä vuonna talvitaidoissa oli riittä-
västi lunta ja pakkasasteitakin sopivas-
ti. Ainoat sairastelleet olivat kouluttajat 
ennen kurssia, joten tänäkään vuonna 
ei päästy pitämään rastikoulutuksia.

Petteri oli urakoinut lumilapion 
kanssa jo viikolla valmistellen majoi-
tusaluetta. Perjantaina järjestettiin Pet-
kele-talossa teoriaosuus viiden koulut-
tajan ja viidentoista kurssilaisen kanssa. 
Talolta sitten lompsittiin polttotaistelu-
radan aukealle. Metsän (näkö)suojaan 
kouluttajat olivat ehtineet pystyttää 
perjantaina päivänvalolla kaksi puoli-
joukkuetelttaa, joten puoliltaöin kurs-
silainen saattoi jo olla pötköllään ma-
kuupussissa.

Lauantaina valoisan ajan pääaihei-
na olivat tulien teko, majoitteet, leiri-
puuhat ja tietenkin syöminen. Retki-
kuntalääkäri Heikki Karinen poikkesi 
iltapäivällä kertomassa kylmistä ja kor-
keista olosuhteista, ja miten Suomessa 
kannattaa toimia talviaikaan.

Taloudellinen lumikuoppa (”rätti-
kattokintsi”) tehtiin malliksi, ja poru-
kalla lapioitiin yksi kintsi eli lumikam-
mi eli lumimaja. Kintsi-sana juontuu 
alkuperäiskielen sanasta quinzee (to-
sin tuolla on puolisen tusinaa erilaista 

kirjoitusasua, eivätkä asiantuntijatkaan 
ole yksimielisiä mikä on se oikea). Jo-
kainen on tehnyt lumilinnoja suojake-
lillä, mutta harvempi pakkaslumesta. 
Nyt lauantainen 5-10 pakkasasteen vä-
linen lämpötila on paras lumihiutalei-
den kiderakenteen yhteenhitsautumi-
sen kannalta.

Jos kolmihenkinen porukka tekee 
kintsin, kuluu lapioimiseen 2-3 tuntia, 
sitten kasa saa kovettua 2-3 tuntia (ruo-
kailutauko), ja tikutuksen jälkeinen si-
suksen kovertaminen kestää pari tuntia. 
Tuohon majoitteen tekoon kuluu siis 
koko talvipäivän valoisa aika.  Selviy-
tymistilanteessa kintsi kannattaa tehdä 
vain jos ei saa tehtyä tulia eikä lumi-
kuoppaa tai mitään muuta suojaa. Nyt 
noin -7 asteen pakkasella sisällä kintsis-
sä oli nollakeli (-30 asteen pakkasella si-
sällä on ollut 5-7 astetta pakkasta).

Vesa huhki vääpelin ominaisuudessa 
liki tauotta, mutta eipä kukaan jäänyt 
nälkäiseksi tai ollut kylmissään.

Jari kikkaili tonnikalapurkin ”polt-
tamisessa”, eli lämmittämisessä.  Maas-
totoimikunnan materiaalia kulki ”perä-
kärryllinen” Jarin maasturin sisätiloissa. 
Hyvä vinkki erilaisiin laavuista taiteil-
taviin majoitteisiin löytyy tietokonever-

kosta hakusanalla «tarpologia”  (tarp = 
laavukangas).

Ari tuli paikalle lauantaiksi, veisteli 
kirveellä kiehiset ja teki pinotulen, Pet-
terin vähän yllyttäessä ja avustaessa.

Lauantai-iltana kintsi sai asukkaan, 
ja muutama kurssilainen yöpyi avolaa-
vussa tai hangella makuupussissa suoja-
pussi päällä. Illalla oli myös aikaa käydä 
hiihtämässä, tai saattoi väkästellä juo-
matölkistä kynttilälyhdyn. Loput kurs-
silaiset vetäytyivät lepäämään.

Kaiken kaikkiaan mainio luminen sää-
tila, vaikka luntakin satoi välillä. Vielä-
kin enemmän olisi saatu aikaan, jos kou-
luttajia olisi ollut enemmän. Taaskin jäi 
monia pikkuasioita takataskuun, kun 
niitä ei ehditty käsitellä. Ehkä voisi taas 
ensi vuonna pitää tasokursseja; perus- ja 
jatkokurssi samana viikonloppuna, näin 
oli muun muassa takavuosina Lylyssä. 
Varusteiden kokoamisessa ja luovutuk-
sessa kuluu huomattavan paljon aikaa 
pienessä paikassa. Kurssin johtajan ja 
vääpelin ei tarvitsisi olla kurssin aihealu-
een asiantuntijoita, vaan keitä tahansa 
”toimihenkilöitä”, näin saataisiin lisää 
aiheen kouluttajia kurssille.

  Tero Ahtee

Kurssilaiset maastossa ennen paluutaan sivistyksen pariin.

MPK:N TAMPEREEN 
KOULUTUSPAIKAN 
TILASTOJA VUODEN 
2018 TOIMINNASTA

• Vuoden 2018 aikana koulutus-
paikka järjes   77 kurssia. Ver-
tailuksi, vuonna 2017 kursseja 
järjeste   in 68.

• Kurssilaisia oli kaikkiaan 2272 
heistä naisia 567. Koko Suo-
messa MPK kursseihin osallistui 
vuonna 2018 yhteensä 51 000 
henkilöä.

• Koulutusvuorokausia kertyi 
4354. Luku koko Suomessa oli 
yli 90 000.

• Koulu  ajia 460, joista naisia 86. 
Heistä sitoumuksen tehneitä 
koulu  ajia oli 176.

• Vuoden 2018 kursseihin osallis-
tuneiden tyytyväisyyskeskiarvo 
oli 4,5 (asteikolla 1-5)
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Reserviläisen kuntokurssi Reserviläisen kuntokurssi 11 ja  ja 22  
25.5.201925.5.2019 Satakunnan Lennosto Pirkkala Satakunnan Lennosto Pirkkala

Kurssinjohtajina toimivat 
Jarna Vahlsten ja Toni Malinen
Kurssin hinta 25€

Iloa ja mielihyvää liikunnasta. Osallistu reservi-
läisille räätälöidylle kuntokurssille ja säilytä lii-
kuntamotivaatio ryhmän tuella. Oma kuntotasosi 
nousee kohisten, elämänlaatu paranee ja jaksat 
enemmän omassa arjessasi.

Kurssin tavoite: 
Antaa tietoa ja luoda edellytykset kurssilaisten 
fyysisen kunnon ja hyvinvoinnin kehittämiseen 
omat lähtökohdat huomioon ottaen. Kurssilla 
jokainen asettaa itselleen tavoitteita omien läh-
tökohtiensa pohjalta. Jokainen kohdataan yksi-
lönä ja tavoitteet asetetaan kurssilaisen kanssa 
yhdessä. 

Sisältö:
Kurssi kestää toukokuusta syyskuuhun ja siihen 
sisältyy kaksi lähijaksoa, joihin sisältyy aihetta 
koskevia luentoja sekä liikuntateemoja. Kevään 

lähijaksolla kurssilaisille annetaan tietoa ja 
työkaluja kuntonsa kehitystyötä varten luennoin 
ja demotunnein. Ensimmäisellä lähijaksolla 
pidetään lähtötason kartoittavat kuntotestit ja 
asetetaan yksilölliset tavoitteet. 

Lähijaksojen välissä kurssilaiset toteuttavat 
oman kuntonsa kehitystyötä käyttäen apuna 
heille jaettua materiaalia ja sovelluksia (esim. 
MarsMars). Kurssilaiset pitävät yhteyttä toisiin-
sa sosiaalisessa mediassa, jossa kurssilaiset 
ja kurssin kouluttajat vastaavat kysymyksiin ja 
kannustavat toisiaan. Toisella syksyn lähijak-
solla toistetaan samat kuntotestit kuin keväällä. 
Myös yksilölliset testit uusitaan. Kurssilaiselle 
annetaan palaute kehityksestä henkilökohtai-
sesti. Toisella lähijaksolla annetaan myös tietoa 
terveellisten elämäntapojen ylläpitoon ja ohja-
taan MPK:n tuleviin liikuntakoulutuksiin. 

Kohderyhmä:
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille jot-
ka haluavat tukea ja lisätietoa oman kuntonsa 
kehittämiseen ja ylläpitoon. 

Ilmoittautuminen 
18.5.2019 klo 9.00 mennessä.

TAISTELUPELASTAJA 1 15.-17.3.2019 
SATAKUNNAN LENNOSTO PIRKKALA

Ilmoittautuminen 9.3.2019 klo 10.00 mennessä 
www.mpk.fi 
Tavoite: Tietää taistelupelastajan toiminnan. Tietää toiminnan tulen alla. Tietää toi-
minnan tulelta suojassa. Osaa massiiviverenvuodon tyrehdyttämisen. Osaa perus-
teet ilmateiden, hengityksen, verenkierron ja tajunnan tarkkailussa.
Kurssi on kohdennettu reserviläisille, jotka ovat kiinnostuneita ensiavusta. Sovel-
tuu erinomaisesti myös paikallispuolustuksen (mm. MAAKK taistelijat) reserviläisille. 
Kurssilaisen tulee olla hyväkuntoinen ja terve, sillä kurssi on fyysisyydeltään raskas.
Sisältö: 
• Kenttälääkintäketjun esittely
• Taistelukentän vammat
• Jokaiselle taistelijalle jaettavan ea-materiaalin esittely ja käyttö 
• Taistelupelastajan rooli ja käytössä olevan ea-materiaalin esittely ja käyttö 
• Tccc
• cABCDE-protokollan perusteet
• Haavoittuneen tutkiminen
• Ryhmän toiminta
Taistelupelastaja-kurssikokonaisuuden (40h) ensimmäinen osa (20h). Taistelupe-
lastaja-kurssikokonaisuuden käyneillä on mahdollisuus osallistua myös tuleville 
Kenttälääkintä- ja Arktinen taisteluensiapu kursseille. 
Hinta: 50 €
Kysy lisätietoja: Kurssinjohtaja Tommy Alm, tommyalm1979@gmail.com

KARTAT, KOORDINAATIT JA SUUNNISTUS 6.4.2019 
SATAKUNNAN LENNOSTO PIRKKALA

Ilmoittautuminen 30.3.2019 klo 12.00 mennessäIlmoittautuminen 30.3.2019 klo 12.00 mennessä
Tavoite: Kurssin jälkeen kurssilaiset tuntevat 
suunnistuksen ja kartanluvun perusteet
Kenelle kurssi soveltuu: Avoin kaikille
Sisältö: Kurssi sisältää oppitunteja ja maastossa 
toteutettavan kartanlukuharjoituksen.
Hinta: 25 €
Kysy lisätietoja: Kurssin johtaja Topi Jaakonaho, 
topijaakonaho@gmail.com

Iltaohjelmassa Olli Henttisen 

historiikki Hagelluksesta,

ruoka ja sauna.

hyvät palkinnot!!!

Lisätiedot:

www.pirkanmaanlsvjk.fi

pasi nikkanen 050 582 7278

pasi.nikkanen76@gmail.com

METSÄ TÄYNNÄ 
PAHOJA YLLÄTYKSIÄ! 

Kaikille reserviläisille avoin erätaitokilpailu
Oriveden Osatussa 

4.5.2019  klo 10.00–17.30

30-vuotias Hagellus HAASTAA 
2–3 miehen partion jokaisesta 
lsvj-killan paikallisosastosta!

-  

Ennakkoilmoittautuminen 

30€ 28.4.2019 asti tilille

FI86 5311 0020 0117 09.

Jälki-ilmoittautuminen 40 €.

Valitse normaali- tai

herrasmiessarja.

Pirkanmaan

Laskuvarjo-

jääkärikilta ry

R
e
k
la

a
m

ik
a
ri

 O
y

Katso lisätiedot netistä!

KILPAILUKUTSU
Pirkanmaan reservipiirien SRA-

mestaruuskilpailu 11.5.2019

Pirkanmaan Reservipiirien SRA-mestaruuskilpailu järjestetään 
Matinsuon ampumakeskuksessa Sastamalassa 

lauantaina 11.5.2019. 
Kilpailu on samalla Pirkanmaan Reservipiirien joukkueiden 

karsintakilpailu vuoden 2019 SRA SM-kilpailuun. 
Pääkilpailuun otetaan enintään 40 ampujaa. 

Ilmoittautuminen aukeaa ma 1.4.2019 
https://shootnscoreit.com/ sivun kautta ja 

sulkeutuu 30.4. klo 24.00, minkä jälkeen vapaaksi jääneet 
paikat vapautuvat Pirkanmaan Res piirien ulkopuolisille ampujille 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

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, jo-
toksille 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.

Esitietovaatimuksia ei ole ja teemailta on maksuton. 
Ei tarvita ennakkoilmoittautumista.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi  

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää 

JOTOSKOULUTUS-TEEMAILTA ELI INFO
23.4.2019 KLO 18-21
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Itsenäisyyspäivän aattona Tampereen 
Raatihuoneella oli juhlan aika, kun 
Tampereen kaupunki isännöi Tampe-
reen seudun sotilaskotityön 100-vuo-
tisen toiminnan kunniaksi järjestettyä 
vastaanottoa. 

Juhlan kutsuvieraat toivottivat tervetul-
leiksi Tampereen Seudun Sotilaskotiyh-
distyksen puheenjohtaja Kirsi Tulkki ja 
Tampereen kaupungin apulaispormestari 
Aleksi Jäntti. Omassa tervehdyspuhees-
saan Jäntti kertoi, saaneensa oman ensi-
kosketuksena Tampereen Seudun Sotilas-
kotiyhdistykseen Pirkkalassa palvellessaan 
Satakunnan lennostossa silloisen Tuki-
kohtakomppanian, nykyisen Suojaus-
komppanian, päällikkönä. Tuolloin hän 
tutustui yhdistyksen silloiseen puheen-
johtajaan Riitta Sompa-Hokkaseen ja 
tapasin ensimmäisen kerran myös nykyi-
sen puheenjohtajan Kirsi Tulkin. Jäntti 
oli myös tarkoin selvittänyt yhdistyksen 
historiaa, sillä edellisellä viikolla kertaus-
harjoituksessa ollessaan hänen käteensä 
oli sattunut kirja, jossa kuvattiin suoma-
laisen sotilaskotityön satavuotinen taival. 

Kahden jääkärikapteenin kirje 
oli toiminnan lähtölaukaus
Tilaisuuden juhlapuheessa yhdistyksen 
jäsen Helena Pajari kertoi Tampereen 
seudun sotilaskotitoiminnan historiasta.  
Hän toi esiin myös sen, miten toiminta 
sai alkunsa. Sotilaskotitoiminta käynnis-
tyi Suomessa, kun jääkärikapteenit Olli 
Paloheimo ja Selim Isaksson lähettivät 
Suomen sanomalehdistölle kirjeen, jol-
la kannustettiin perustamaan sotilasko-
teja. He arvioivat Saksan kokemustensa 
pohjalta, että sotilaspalvelukseen tarvi-
taan vapaa-ajan viettoon vaihtoehto, jol-
la tuetaan kaikkien sotilaiden jaksamis-
ta ja joka tuo viestiä siitä, että sotilaan 
työ on merkityksellinen yhteiskunnalle. 
Tämä vetoomus kiiri myös Tampereelle 
ja kauppaseurassa pidettiinkin 20. mar-
raskuuta 1918 kokous, johon osallistui 
noin 50 henkeä. Päätöksenä oli, että 
kaupunkiin perustettiin yhdistys soti-
laskotitoimintaa toteuttamaan. Samana 
iltana perustettiin myös tarvittavat toi-
mikunnat. Yhdistyksen väliaikainen hal-
litus innosti kaupunkilaisia toimintaan 
mukaan ja vetosi Aamulehdessä heihin 
näin: ”Osoittakaamme tälläkin tavalla 
jokainen vointimme mukaan myötätun-
toamme nuorelle armeijallemme, joka on 

Munkin tuoksuista sotilaskotityötä Tampereen seudulla vuodesta 1918
vapautemme, sivistyksemme, viljelyksem-
me, rauhallisen kehityksemme ja kaikkien 
kansanluokkien yhteisen edun vartija.”

Pajari kertoi, että ensimmäinen sotilas-
koti avattiin sotilasviranomaisten käyt-
töönottamaan Työväentaloon, sen 1. 
kerroksessa sijainneeseen kahvihuoneis-
toon 4.12.1918.  Koti pystyi heti alus-
ta lähtien tarjoamaan myyntituotteensa: 
kahvin, teen, voileivät, puuron, maidon 
ja virvoitusjuomat edullisin hinnoin, sil-
lä lahjoituksia kertyi runsaasti. Käyttöön 
otettiin myös puurokortti, jolla vähäva-
rainen sotilas saattoi saada 16 puuroan-
nosta kuukaudessa. Näin haluttiin pitää 
huolta siitä, että varallisuudesta riippu-
matta sotilaat saivat kodin huolenpitoa, 
sanoi Pajari. 

Toimintaa tuli ensimmäinen suuri 
muutos, kun Tampereelle sijoitettu ns. 
Pohjolan jääkäripataljoona siirrettiin ke-
väällä 1919 Kalevankankaan sotilasparak-
keihin. Sinne muutti myös sotilaskoti. 

Pajari kertoi, että vuonna 1921 yhdis-
tyksen toiminta sai kuitenkin aivan uu-
den suunnan, kun Tampereella ollut 
joukko-osasto siirrettiin Hämeenlinnaan 
ja sotilaskoti suljettiin. Jääkärikapteeni 
Oiva Oleniuksen ehdotuksesta yhdistys 
perustikin sotilaskodin Korialle ja ylläpiti 
sitä 30 vuotta. Sota-aikana toimintaa oli 
lisäksi Enäjärvellä ja Myllykoskella talvi-
sodan aikana ja jatkosodassa Äänislinnas-
sa, jonka moni tuntee nykyään myös Pet-
roskoin kaupunkina Äänisen rannalla.

Sotavuosina yhdistyksen 
jäsenmäärä kahdeksankertaistui
Pajarin mukaan sota-aika asetti toimin-
nalle aivan uudet vaatimukset ja yh-
distyksen panosta tarvittiin myös ko-
tikaupungissa Tampereella. Armeijan 
liikekannallepanon aikana lokakuussa 
1939 perustettiin koti Hallituskadulle. 
Korian koti oli edelleen suurin, mutta 
Tampereellakin avattiin seitsemän kotia 
muun muassa Kalevankankaalle, Här-
mälään sekä Asemakoti rautatieaseman 

lähelle. Jatkosodan alla hankittiin kak-
si kenttäkotia rintamatoimintaa varten. 
Kaikkiaan yhdistys ylläpiti sotien aika-
na yhtätoista kotia. Pajari toi esiin, että 
ennen talvisotaa yhdistyksen jäsenmäärä 
oli vain 20, mutta se kasvoi sotavuosien 
aikana kahdeksankertaiseksi. Naiset ha-
lusivat myös näin olla mukana sotapon-
nistuksissa, kertoi Pajari.

Vuonna 1956 Korian sotilaskoti omai-
suuksineen siirtyi Korialle perustetun 
sotilaskotiyhdistyksen haltuun. Näin 
Vehmaisissa sijainneesta Vatialan sotilas-
kodista tuli Tampereen yhdistyksen työn 
keskus. Yhdistystoimintakin järjestettiin 
uudelleen ja uusi Tampereen Seudun 
Sotilaskotiyhdistys aloitti toimintansa 
samana vuonna. Uuden yhdistyksen toi-
minta alkoi vauhdikkaasti, sillä se ehti 
jo ensimmäisen toimintakuukauden 
aikana järjestää muun muassa sisaril-
lan, koulutusta, kirjaston uudistamisen 
käynnistämisen, tarjoilujärjestelyiden 
suunnittelun, hengellisen päivän sekä 
joulujuhlan koko varuskunnalle.

Ilmatorjuntapatteriston siirryttyä 
vuonna 1980 Tampereelta Ouluun 
ajoittuu vuosiin 1980 - 1985 Tampereen 
Seudun Sotilaskotiyhdistyksen ”kodi-
ton” ajanjakso. Tuona aikana Aitovuo-
ren Ilmavalvontajohtokeskuksen kant-
tiini olikin yhdistyksen ainoa sotilaskoti. 
Vuonna 1985 Satakunnan lennoston 
esikuntakomppania siirrettiin Porista 
Pirkkalaan. Pian tämän jälkeen myös so-
tilaskoti aloitti toimintansa Pirkkalassa 
täysin uusissa tiloissa, joissa se toimiikin 
tänäkin päivänä. 

Sotilaskotityön perusta, tarve ja monet 
toimintamuodot ovat pysyneet samoina, 
vaikka kukin aika on tietenkin tuonut 
toimintaan omia piirteitään, totesi He-
lena Pajari puheensa päätteeksi.

  Sirkka Ojala

Tietoa Tampereen Seudun Sotilaskotiyh-
distyksen nykytoiminnasta löydät osoittees-
ta: www.sotilaskotitampere.fi/ 
Yhdistyksellä on myös Facebook -sivu.

Juhlan kutsuvieraiden joukossa oli runsaasti myös sotilaskotisisaria vihreässä asussaan. Tampereen yhdistykseen kuuluu nykyisin yli 140 jäsentä..

  Yhdistyksen puheenjohtajana pitkään toiminut 
Riitta Sompa-Hokkanen keräsi nimet vieraskirjaan 
ja antoi kirjalahjan kaikille juhlaan osallistuneille. 
Kirja on hieno läpileikkaus Sotilaskotitoiminnasta 
Suomessa niin rauhan kuin sotavuosienkin aikana.

Raatihuoneen jouluiset kukka-asetelmat olivat Ahl-
manin Puutarha-Floristiikka koulutusalan opiskelijoi-
den käsialaa.
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Pirkan Viesti 1  2019

Juhlan upeasta musiikista vastasi juuri perustettu MPK:n Hämeen soittokunta hienoissa virka-asuissaan. 

Sotilaskotisisar Helena Pajari totesi puheessaan, 
että sotilaskotityössä on aina haluttu osoittaa ar-
vostusta ja huolenpitoa sotilaille ja varusmiehille 
heidän ollessaan usein kaukanakin kotoaan palve-
lusta suorittamassa. On tarjottu suojaisa kodin-
omainen paikka viettää vapaa-aikaa palveluksen 
lomassa. Tärkeätä on ollut myös henkisen tuen ja 
virkistäytymisen mahdollisuus. 

Apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoi myös Raati-
huoneen historiasta. Jäntin mukaan rakennus on 
toiminut näyttämönä joissain merkittävissä histo-
rian käänteissä. Muun muassa yleislakon aikaan 
1905 talon terassilta luettiin ns. Punainen julistus, 
jonka tärkeimpänä sisältönä Jäntti itse pitää vaa-
timusta yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. 
Sen seurauksena myös naiset saivat Suomessa 
äänioikeuden seuraavana vuonna.

Jokainen juhlaan osallistunut sai juhlasta lähtiessään kainaloonsa paksun, Sotilaskotiliitto ry:n julkaise-
man ja Pentti Airion toimittaman Sotilaskotityötä 100 vuotta 1918-2018 -juhlakirjan. Myös Pirkanmaan 
Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n puheenjohtaja Esko Raskila ja Reserviläispiirin puheenjohtaja Jussi 
Mäkitalo lähtivät kotimatkalle kirja kainalossaan. Keskellä Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen ny-
kyinen puheenjohtaja Kirsi Tulkki.

KILPAILUKUTSUJA

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN 
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2019

PERINNEASE
Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskuksessa
lauantaina 23.3.2019 klo 09. 
Resul sääntöjen mukaan. 
• Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).
• Perinnekivääri 100m 15lks makuu+15lks pysty
• Perinnekivääri ken  äammunta 150m 10 ls ma + 10ls py
• Perinnepistooli 50m 30lks.
Sovelle  ujen sääntöjen mukaan.
• Perinnepistooli ”lyhyt” koulu 25m. Ennen v 45, mahdu  ava tarkas-

tus laa  kkoon (alle 18cm).
• Perinnekiikarikivääri 150m 10lks kaiken maailman so  lasmallit, 

ennen v45 kertatuli tai itselataava kertatuli. Jalka so  laskelpoinen. 
Kiikari suurennus ammu  aessa max 7, teknises   max 9x. Ei elekt-
roniikkaa, valaistua ris  kkoa, valopiste  ä. Ei parallaksi säätöä.

Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 
tai sähköpos  lla misal(at)jippii.fi . Ilmoi  autumiset yhdistyksi  äin 
15.3.2019 mennessä. Paikat täytetään ilmoi  autumisjärjestyksessä. 

Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskuksessa
lauantaina 13.4.2019 klo 09.
Resul sääntöjen mukaan.
• Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A). 
• Perinnekivääri 150m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300m)
• Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls. 
• Perinnepistooli koulu 25m 30 ls 
• Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25m 15+15 ls.
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 
tai sähköpos  lla misal(at)jippii.fi . Ilmoi  autumiset yhdistyksi  äin 
5.4.2019 mennessä. Paikat täytetään ilmoi  autumisjärjestyksessä. 

PIENOISPISTOOLIN KEVÄTAMMUNNAT (ei mestaruuskilpailu)
Aitovuori torstaina 16.5.2019 klo 18  
30ls pikaosio + 3x10ls res.pika-ammunta. Ilmoi  autumiset kilpailu-
paikalla. Osallistumismaksu 10 euroa, makse  ava kilpailupaikalla.

PIENOISKIVÄÄRILAJIT
Nokia lauantaina 15.6.2019 klo 10.00
Ilmoi  autumiset ja  edustelut Pekka Niemelä p.040 5220760 
tai sähköpos  lla: pekkaniemala(at)saunalah  .fi  yhdistyksi  äin 
9.6.2019 mennessä

PISTOOLILAJIT
Nokia lauantaina 29.6.2019 
klo 9 isopistooli, 11.00 pienoispistooli ja 14.00 pika
Ilmoi  autumiset ja  edustelut Pekka Niemelä p. 040 5220760 
tai sähköpos  lla: pekkaniemela(at)saunalah  .fi  yhdistyksi  äin 
19.6.2019 mennessä

KAKSOISHIRVI
Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskuksessa 
lauantaina 13.7.2019 klo 09.
Lajit: kertatuliase ja itselataava.
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Saarela
p. 0400 356071 tai sähköpos  lla
mika.i.saarela(at)gmail.com yhdistyksi  äin 7.7.2019 mennessä. 

FP
Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskuksessa 
lauantaina 13.7.2019 kaksoishirven jälkeen.
Ilmoi  autumiset ja  edustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 
tai sähköpos  lla misal(at)jippii.fi . Ilmoi  autumiset yhdistyksi  äin 
7.7.2019 mennessä. 

RESERVILÄISAMMUNTA (PALVELUSASE)
Sastamala, Ma  nsuon ampumakeskuksessa
lauantaina 27.4.2019 klo 9. Lajit: RESUL:n sääntöjen mukaiset RA 1, 
RA 2, RA 3 ja RA 4. Sarjat H ja H50. Ilmoi  autumiset ja  edustelut: 
Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpos  lla: misal(at)jippii.fi . 
Ilmoi  autumiset yhdistyksi  äin 21.04.2019 mennessä. Paikat täyte-
tään ilmoi  autumisjärjestyksessä. 

MUISTAKAA ILMOITTAUTUA 
ANNETTUIHIN MÄÄRÄAIKOIHIN MENNESSÄ!
Osallistumismaksu sekä henkilökohtaisessa e  ä joukkuekilpailussa 
on 15 euroa per laji. Kisapaikalla ilmoi  autuminen +5 eur per laji.
Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta RUL/Reserviläisliiton sekä 
RESUL:n mestaruuskilpailuihin. 

Mitalit jaetaan he   kisapäivän pää  eeksi, 
eikä niitä toimiteta jälkikäteen!

Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta
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Viime tammikuun 3. päivänä tampere-
lainen veteraani Kauko Mäenpää täytti 
sata vuotta. Kaksi päivää sitä ennen hän 
oli meidän muutaman muun tampere-
laisen kanssa puolustusministeri Jus-
si Niinistön vastaanotolla Säätytalossa 

Sotaveteraani, kapteeni res, ylimetsänhoi-
taja Kauko Mäenpää 100 vuotta kuvattuna 
Säätytalossa 1.1.2019.

Helsingissä ja neljä päivää merkkipäi-
vänsä jälkeen hän piti esitelmän Tampe-
reen Suomalaisen Klubin Ruutiukoille. 
Aiheena oli Tampereen suojeluskunnan 
7. komppania. Oli ilo kuunnella Kau-
kon johdonmukaista, asiapitoista ja sel-
keätä esitystä. 

Kauko Mäenpää on syntyjään tampe-
relainen ja Tampereelle hän palasi siirryt-
tyään eläkkeelle. Metsähallituksen Viita-
saaren hoitoalue oli hänen työmaansa 
koko työuran ajan, ja 23 viimeistä vuot-
ta hän toimi aluemetsänhoitajana eli 
hoitoalueen johtajana. Ylimetsänhoita-
jan arvonimen hän sai vuonna 1982.

Kauko valmistui ylioppilaaksi Tampe-
reen lyseosta eli Rellusta. Hän kertoo, 
että Rellussa vallitsi erittäin isänmaal-
linen henki. Melkein kaikki hänenkin 
ikäluokkansa rellulaiset lähtivät mukaan 
Tampereen oppikoulujen yläluokkien 
pojista muodostettuun Tampereen suo-
jeluskunnan 7. komppaniaan eli niin 
kutsuttuun Koululaiskomppaniaan. Sii-
hen Kaukokin liittyi heti täytettyään 17 
vuotta tammikuun 1936 alussa. Suoje-
luskuntanuorukaisille jaettiin kiväärit ja 
annos panoksia. Sääntö oli, että kiväärin 
kanssa ei saanut kävellä jalkakäytävällä, 
vaan piti kulkea ajouran reunassa. Kou-
lupäivän päätteeksi oli iltaisin oppitun-
teja sekä viikonloppuisin ja lomien ai-
kaan maasto- ja ampumaharjoituksia. 

Tampereen Reserviupseerien 
jäsen vuodesta 1944

  Satavuotias Kauko Mäenpää esitteli 7. tammi-
kuuta Ruutiukoille kokemuksiaan ja näkemyksiään 
suojeluskunnista ja sotatoimista.

Kauko kertoo, että suojeluskunnan kou-
lutus oli todella tehokasta ja opituista 
taidoista oli suurta apua rintamalla sekä 
myöhemmin elämässä. 

Elokuussa 1939 suojeluskuntakorp-
raali Kauko Mäenpää oli kahden viikon 
ajan rakentamassa panssariesteitä Kan-
naksen Pasurinkankaalla.  Juuri siellä 
talkoolaiset kuulivat uutisen Molotov-
Tribbentrop -sopimuksen solmimisesta. 
YH:n ja Talvisodan aikana 7. komppani-
an nuorukaiset toimivat vartio- ja ilma-
valvontatehtävissä. Kaukon ryhmä oli 
muun muassa kivääriensä kanssa ”mata-
latorjuntatehtävissä” ensin Puuvillateh-
taiden myyntikonttorin katolla ja sitten 
Naistenlahden kalliolla. Kivääritulella ei 
pudotuksia saatu, mutta sillä pidettiin 
viholliskoneet korkealla, jolloin pommi-
tusten osumatarkkuus heikkeni.

Kauko Mäenpään asevelvollisuus al-
koi Riihimäellä 17.1.1940. Heti muuta-
man päivän jälkeen hän sai komennuk-
sen aliupseerikouluun ja yksikköönsä 
palattuaan heinäkuussa komennuksen 
Reserviupseerikouluun Niinisaloon. 
RUK-kurssi päättyi 8.11.1940. Hänet 
komennettiin viestijoukkueen johtajaksi 
Viestipataljoona 3:een Sääminkiin. Jat-
kosodan hyökkäysvaiheen ajan hänen 
moottoroitu viestijoukkueensa toimi 
itsenäisenä yksikkönä eri puolilla Kar-
jalan Kannasta rakentaen ja ylläpitäen 
viestiyhteyksiä. Lokakuussa 1941 jouk-
kue siirrettiin junakuljetuksin Suojärvel-
le ja sieltä yli vanhan rajan.  Taistelujen 
myötä siirryttiin Muurmannin radan 
tuntumaan Seesjärven alueelle. Kaukon 
viestijoukkue siirtyi jatkuvasti paikasta 

toiseen ympäri laajoja erämaita ja asui 
pitkiä jaksoja telttamajoituksessa. Pak-
kasta oli pahimmillaan yli 30 astetta.

Loppuvuodesta 1942 Kauko Mäen-
pää valittiin Ilmavoimien Viestikouluun 
Naarajärvelle. Oli perustettu uutena ase-
lajiyksikkönä Ilmavoimien Viestijou-
kot. Lyhyen koulutusjakson jälkeen hän 
oli perustamassa erillistä ilmavalvon-
takomppaniaa Uhtuan Eldankajärven 
tuntumassa. Komppania onnistui hyvin 
vihollisvoimien seurannassa ja pystyi an-
tamaan omille koneille ajantasaista tie-
toa vihollisen liikkeistä. Uhtuan seudul-
la tehtiin yhteistyötä myös saksalaisten 
joukkojen kanssa.  Huhtikuusta 1944 
alkaen luutnantti Mäenpää toimi Kar-
humäessä Ilmavalvontapataljoona 8:n 
esikunnassa.

Heti sodasta palattuaan Kauko Mä-
enpää ilmoittautui 4.12.1944 jäseneksi 
Tampereen Reserviupseereihin. Viime 
marraskuussa Kauko soitteli allekirjoit-
taneelle ja sanoi olevansa ”ihan sekai-
sin”. Vointia kysyessäni hän kertoi, että 
kutsu Linnan juhliin oli yllättänyt hä-
net. Juhlissa Kauko pääsi jututtamaan 
ja valistamaan monia veteraanien kah-
vihuoneessa piipahtaneita kansakunnan 
silmäätekeviä. 

Vireä veteraani elelee kotonaan Tam-
pellan esplanadin varrella.  Vielä vuo-
si sitten hän toimi Kirsti-vaimonsa 
omaishoitajana, mutta nyt Kirsti asuu 
Pellavakodissa kadun vastakkaisella puo-
lella. Tapaamiset Kirstin kanssa kuu-
luvat Kaukon päivittäiseen ohjelmaan. 
Kun kauppa-asiat tai osallistumiset ta-
pahtumiin vaativat, Kauko käynnistää 
Mersunsa ja hurauttaa paikalle. Ajan-
kohtaisia asioita hän seuraa tarkasti 
ja kuntoaan hän hoitelee lähes päivit-
täisillä pitkillä sauvakävelyillä. Ja kun 
meiltä nuoremmilta unohtuu nimet ja 
päivämäärät, Kauko luettelee ne vuo-
sien ja vuosikymmenten ajalta kakis-
telematta! Digitaaliset vempeleet hän 
sanoo suosiolla jättäneensä nuorempien 
huoleksi. Yhteiskunnan tukea Kauko ei 
ole tähän mennessä tarvinnut eikä saa-
nut. Onnittelut vireälle veteraanille!

  Markku Rauhalahti
Nuorempi ammattiveli

Vammalan Reserviläisten Perheliikuntapäivää vietet-
tiin Sastamalassa Ritajärven luonnonsuojelualueella 
joulukuun alun pikku pakkasessa. Valkeajärven rei-
tillä ja Kannaksen laavulla viihdyttiin ja viivyttiin 
omaan tahtiin. Yhdessäolo nuotion äärellä kauniissa 
maisemissa piristi kaikkia, varsinkin kun maukkaita 
eväitä löytyi itsekunkin repusta tarpeeksi.

  Eeva-Liisa Isosaari

Perheliikuntapäivänä nautittiin nuotion ääressä makkaranpaistosta ja vaahtokarkkien paahtamisesta.

Ulkoilu on hauskaa

Perheliikuntapäivä 
Ritajärven luonnon-
suojelualueella
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Vuoden 2019 maastotoiminta alkoi heti vuoden en-
simmäisellä viikolla, kun Pirkanmaan Reservipiiri-
en Maastotoimikunta järjesti Tulentekopäivän mil-
tei Tampereen (maantieteellisessä) keskustassa, eli siis 
Teiskon takametsässä.

Osallistujia saapui tapahtumapaikalle jo perjantaina, ja 
mahdollisuus oli lähteä vasta sunnuntaina, eli maastos-
sa saattoi olla kaksikin yötä testaten omia varusteitaan 
ja majoitteitaan. Yöllä lämpötila laski alle -10 asteeseen, 
mutta päivällä pakkasta oli vain muutama aste. Paikal-
la todettiin, että Suomen luonnossahan pärjää aina, jos 
vain saa tulet tehtyä. Päivän pääasiana oli kokeilla ja ver-
tailla erilaisia sytytyspaloja, sekä tietenkin yrittää tulente-
koa erilaisilla tilapäisvälineillä. Ohessa testattiin poltto-

Tulentekopäivä Teiskossa

Heikki poikkesi valoisalla ja otettiin muutama havaintokuva ja videonpätkä pienoiskopterilla (drone, RPAS). Tietokoneen 
näytöltä katsastettiin tulos saman tien. Jos todella pitää tehdä hätämerkki, tulee sen olla iso ja aukealla paikalla. (esim. 
järven jää, pelto), metsän sisältä se ei näy. Elokuvissa sankarin nenäliinan heilutus metsässä havaitaan 10 kilometrin 
päästä, mutta tositilanteessa sellaista ei kukaan huomaisi. ”Näkeeköhän kopteri tämän hätämerkin”, tuumivat kurssilai-
set katse suunnattuna taivaalle. Kuva: Sirkka Ojala.

Hätämerkin rakentamiseen tarvittiin runsaasti kuusenha-
vuja. ”Kannattaa laittaa huppu päähän niin ei lumi karise 
niskaan”, tuumasi hyväntuulinen Sami kuvaajalle. 
Kuva: Sirkka Ojala.

   Lauantaina vertailtiin muun muassa erilaisia tuliente-
kotapoja sekä sytytyspaloja. Kuva: Raimo Ojala.

  Riippumatossa kannattaa olla tuplamakuualusta, tup-
lamakuupussi ja tuulensuoja, sekä paksut sukat etteivät 
jalat palele. Kuva: Tero Ahtee.

puiden tekemistä erilaisilla sahoilla ja kirveillä. 
Osallistujilla piti olla puukon lisäksi omat eväät. Ve-

sipullo pitää olla aina mukana kesät talvet. Tulen teke-
mistä harjoiteltiin useilla eri tavoilla. Olipa osallistuja 
sitten aloittelija tai ”pyromaani”, joka saa märänkin 
puun palamaan. Kun tulen sai syttymään, nuotiol-
la pystyi keittämään vaikkapa vettä kahvia varten tai 
paistamaan makkaraa. Todettiin että pitsataksit eivät 
toimita särvintä näin syrjäseuduille. Tulen sytyttämi-
sen lisäksi maastossa harjoiteltiin ja kertailtiin muita-
kin luonnossa selviytymisen taitoja. Paikalla oli pa-
rikymmentä osallistujaa. Erityiskiitos kouluttajana 
toimineelle Tero Ahteelle. 

  Raimo Ojala

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

Tampereen 
Reserviupseerit ry

TOIMINTASUUNNITELMA
Maaliskuu-toukokuu 2019

 MAALISKUU

3.3.2019
64. Pirkan hiihto Kankaanpään Niinisalosta Tampereen Teivoon. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa https://www.pirkankierros.fi/
pirkan-hiihto/
8.1.-30.4.2019
Ilma-aseratavuoro PHA:n Peltokadun sisäampumaradalla 
tiistaisin klo 18.00-20.00. Yhteyshenkilö Vesa Valkama, vesa.val-
kama@pp.inet.fi ja 050 551 4265. Osoite Peltokatu 6 C, 2. kerros.
5.3.2019
Sarviaiset. Tervetulotilaisuus TamRun uusille jäsenille. 
Lisätiedot Eero Rönni, eero.ronni@gmail.com tai 040 554 8004.
3.1.-30.4. 2019
3.1. Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 
jossa 7 paikkaa ja 30.4.2019 pienoiskiväärirata 50 m, jossa 1 
paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00. Yhteys-
henkilö Vesa Valkama, vesa.valkama@pp.inet.fi ja 050 551 4265.
9.3.2019
Kartat ja koordinaatit -teemapäivä Tampereen Yliopistolla Tietota-
lon auditoriossa TB109, klo 10.00-17.00. Maksuton teemapäivä, 
ei ilmoittautumista. Tervetuloa!
9.-10.3.2019
RESUL ilma-asemestaruuskilpailu Ylihärmässä. Ilmoittautumiset 
15.2.2019 mennessä sähköpostitse resul@ammunnantulospalve-
lu.fi. Myös jälki-ilmoittautuminen on mahdollista. Lisätietoa 
https://resul.fi/kilpailukutsu/ilma-asemestaruuskilpailut-2019/
Piirin ampumatapahtumista lisätietoa http://pirkanviesti.fi/
ammunta/
9.-10.3.2019
Okrajotos Säkylän Huovinrinteellä. Ilmoittautumiset 28.2.2019 
mennessä suvi.lahteenmaki@hotmail.com Lisätietoa https://resul.
fi/jotos/okrajotos/  TamRu kustantaa yhdistyksen nimissä kilpaile-
vien partioiden osallistumismaksun!
21.3.2019
Seniorien esitelmätilaisuus Ilmatorjuntaa 100-vuotiaassa Suo-
messa. Esitelmän pitää Reijo Alanne alkaen kello 12.00, paikkana 
Technopoliksen kokouskeskus sali Enqvist A & B, Kalevantie 2, 
A-rakennuksen 2. krs. Esitelmän jälkeen omakustanteinen lounas 
ravintola Aleksiksessa. Ilmoittautumiset 15.3. mennessä Pauli 
Määttäselle sähköpostilla pauli.maattanen@hotmail.com tai 
puhelimella 0400 499 156.
26.3.2019 
Tampereen Reserviupseerit Ry:n kevätkokous tiistaina 26.3. 
klo 18.00 Reserviläistoimistolla Väinölänkatu 2:ssa. Kahvitarjoi-
lu klo 17.30 alkaen. Kaikille TamRun jäsenille avoin tapahtuma, 
tervetuloa!

 
 HUHTIKUU

6.4.2019
GPS-teemapäivä Tampereen Yliopistolla Tietotalon auditoriossa 
TB109, klo 10.00-17.00. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista. 
Tervetuloa, vaikkei sinulla omaa käsilaitetta olisikaan!
23.4.2019
Jotoskoulutus teemailta reserviläisjärjestöjen toimistolla, 
Väinölänkatu 2:ssa klo 18.00-21.00. Tervetuloa!
28.4.2019 
Köysilaskeutumiskoulutus. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Tero Ahtee, tensu@iki.fi

 TOUKOKUU

11.5.2019 
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lip-
puvartioille lauantaina 11.5.2019 klo 14.00-15.00 Reservijärjes-
töjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa 
neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön 
harjoituksena klo 15.00-16.00 Kalevankankaan hautausmaan 
pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 01.05.2019 
mennessä sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.fi
20.5.2019 
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden 
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 20.5.2019 Ka-
levankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon 
hautausmailla.

 KESÄKUU

4.6.2019
Tampereen varuskunnan järjestämä puolustusvoimien lippujuh-
lan päivän kunniakäynti ja seppeleen lasku 4.6.2018 Kalevan-
kankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämä 
muistotilaisuus Mannerheimin patsaalla Leinolassa.
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Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 

PMT ry:n

VUOSIKOKOUS

Maanantaina 15.4.2019 klo 18.00
Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla

Väinölänkatu 2, Tampere

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

Pälkäneellä 
joulutuliperinne siirtyy 
sukupolvelta toiselle

Tälläkin kertaa väkeä saapui paikalle sankoin joukoin lyhdyin ja otsalampuin varustautuneina. Kuva: Raimo Ojala.

kokouskutsut

Tampereen Reserviläiset järjesti 9. joulukuuta Sillanpää -majalla talkoot. Tavoitteena oli 
saada maja talviteloille. Tehtävää oli pienistä askareista isompiin hommiin, joista merkit-
tävin oli kaadettujen puupöllien siirto sateensuojaan ja pilkkominen polttopuiksi.
Kukin sai osallistua oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Perinteiseen tapaan talkoolai-
sille tarjottiin ruoka ja kahvit. Paikalla oli kymmenkunta yhdistyksen jäsentä. 
 Teksti: Raimo Ojala, kuva: Hannu Hauki.

Talkoot Sillanpää-majalla

Maamme Vapaussodan alkamista muisteltiin jälleen 
myös Tampereen Tuomiokirkossa perinteisen Tam-
misunnuntain kirkkoillan merkeissä sunnuntaina 27. 
tammikuuta. Tällä kertaa juhlapuhujana oli rovasti 
Sauli Keskinen. Puheessaan hän toi esiin tärkeän asian 
sovinnon. Keskisen mukaan sovinnon rakentamiseen 
me tarvitsemme ennen kaikkea rauhaa ja iloa, mutta 
emme kaunaa ja katkeruutta. Tänä vuonna lippunsa ti-
laisuuteen toi kaikkiaan 24 järjestöä. 

Lue rovasti Sauli Keskisen puhe ja katso kuvat 
pirkanviesti.fi  -sivustolta.

Rovasti Keskisen 
puhe kosketti 
tammisunnuntain 
kirkkoillassa

  Suomen lippu saapui komeasti tilaisuuteen kolmen 
Kangasalan Reserviupseerikerhon jäsenen tuomana. Lip-
pua kantoi Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjoh-
taja Panu Maijala ja airuina toimivat Lauri Wirola ja Hannu 
Wirola. Kuva: Raimo Ojala.

Tunnelmalliset joulutulet syttyivät joulukuulla jo 24. 
kerran Syrjänharjun tutussa supassa.  Tapahtuman jär-
jestäjinä olivat jälleen Pälkäneen reserviläisjärjestöt ja 
Pälkäneen seurakunta. Pälkäneen joulutulitapahtumal-
la on jo pitkä perinne ja tapaht umaan osallistuu vuosit-
tain satoja joulutunnelmaa etsiviä paikkakuntalaisia ja 
myös kauempaa tulevia vierailijoita. 

Tälläkin kertaa paikalle saapui useita satoja joulutun-
nelmaa etsiviä osallistujia. Moni tulille tuleva isä ja äiti 
on itsekin osallistunut jo lapsena tapahtumaan omien 
vanhempiensa kanssa. Jouluevankeliumin tilaisuudessa 
luki Tuomo Iivonen ja joulupuheen piti Seppo Kor-
keila. Perinteiseen tapaan mukana oli myös Korsukööri.

Katso lisäkuvat pirkanviesti.fi-sivustolta

  Sirkka Ojala

www.pirkanviesti.fi  
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N

JA IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET

pidetään IKATA:n Altin Salissa 

maanantaina 25.03.2019 klo 18.00.

Kahvitarjoilu!

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Hallitukset

kokouskutsut

Kokouskutsu

MAANPUOLUSTUSJUHLA ja

PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON 
PIRKANMAAN PIIRI RY:N 

KEVÄTKOKOUKSET PIDETÄÄN

TORSTAINA 28.3.2019 klo 17.00-20.30 

Tampereen Suomalaisella Klubilla, 
Puutarhakatu 13, Tampere

Maanpuolustusjuhlan ohjelma:

Ilmavoimien soittokunta 

Avaussanat
puheenjohtaja Jyrki Keto-Tokoi,

Tampereen Reserviupseerit ry

Juhlapuhe
apulaiskomentaja, eversti Karri Heikinheimo

Panssariprikaati

Huomionosoitukset

Päätössanat
puheenjohtaja Jarno Lahtinen,

Tampereen Reserviläiset ry

Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00
Maanpuolustusjuhla klo 18.00

Piirien kevätkokoukset alkavat heti 
maanpuolustusjuhlan päätyttyä

Kokouksissa käsitellään sääntöjen 
määräämät kevätkokousasiat

Tervetuloa!
Piirihallitukset

Järjestäjinä: 

Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen Reserviläiset ry

Pukeutumisohje: Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
PIDETÄÄN TIISTAINA 19.3.2019 KLO 19.00

Irjalan makasiinilla, Irjalankuja 4, Tampere

Huom! Esitelmä alkaa klo 18.30

Tervetuloa!
Hallitus

LEMPÄÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
pidetään Lempäälässä, Näppilän tilalla

 keskiviikkona 27.3.2019 klo 18.00 alkaen

Osoite: Vesilahdentie 83 

KAIKKI KERHON JÄSENET TERVETULOA!

MUISTUTUS

VAMMALAN RESERVILÄISET RY:N  

KEVÄTKOKOUS 

torstaina 7.3.2019 klo 18.00.
Svean kokoustila Jaatsi, 3. kerros.

Marttilankatu 5, 38200 Sastamala.

Kokoustilaan käynti Kirkkokadun puolelta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT. KAHVITUS. 

Tervetuloa!              Hallitus

NOKIAN RESERVIUPSEERIT RY:N

NOKIAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET

pidetään tiistaina 12.3.2019 klo 17.30 alkaen 

Nokian Nordean kokoustiloissa

os. Pirkkalaistori 1, 

käynti Härkitien puoleisesta päädystä.

Ohjelma:
17.30 kahvit

18.00 kokousesitelmä, jonka jälkeen 
yhdistysten kevätkokoukset.

 
Rikosylikomisario Jari Kinnunen pitää ennen 

kokousta esitelmän aiheesta: ”Turvallisuustilanne 
Pirkanmaalla rikospoliisin näkökulmasta”.

Tervetuloa!

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

KEVÄTKOKOUS
26.3.2019 KLO 18.00 

Reservijärjestöjen toimiston neuvotteluhuone Marski

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Palkitsemiset

Kokousesitelmä 

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat

 Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

TERVETULOA

Hallitus

KOKOUSKUTSU

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

KEVÄTKOKOUS

järjestetään tiistaina 23.4.2019 klo 18.00

PAIKKANA Technopolis Yliopistonrinne, 

Kalevantie 2, Tampere. 

Käynti pääovesta ja aulasta yksi kerros alas, 

josta löytyy kokoussali Häggman. 

Sijoitusjohtaja Juha Sarsama pitää ennen kokousta 
klo 17.30 alkaen Panostaja Oyj:n yritysesittelyn. 

Panostaja Oyj tunnetaan tamperelaisena isänmaallisena 

yrityksenä, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä.

Kokouksessa esillä Tampereen Reserviläiset ry:n 
sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi 

kunniajäseneksi kutsuminen ja huomionosoitukset.

Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen

Tervetuloa

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY

KEVÄTKOKOUS 21.3.2019 KLO 18
Pirkanmaan Reserviläisjärjestöjen toimiso, 

Väinölänkatu 2, Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

kevätkokoukselle määräämät asiat.  

Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen 

kertoo NVL:n ajankohtaisista asioista 

ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Hallitus

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET

pidetään 21.3.2019 KLO 18.00 alkaen

osoitteessa: Kirkkotanhua 1, Ylöjärvi.

 Kahvitus 17.30 alkaen

Samassa paikassa järjestetään myös 

YLÖJÄRVEN SOTAVETERAANIEN 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

21.3.2019 klo 18.00

Kokousesitelmä FL Tuomas Salminen 

aiheena ” Mannerheim ja ortodoksi kirkko”

Tervetuloa!
Ylöjärven Reserviupseerit ry

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

Ylöjärven sotaveteraanit ry
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin 
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi /hein
puh. 03 375 0147
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

NokiaNokia

Orivesi
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
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ylöjärvi
Suomen Kukkatarvike Oy 
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

www.pirkanviesti.fi 

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

Tiedätkö?
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1

9
  

Ajankohtaisia maanpuolustus-
kysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuinka monta vuotta täytti tammikuussa Suomen 
Sotahistoriallinen Seura?

2. Kuka valittiin tammikuussa vuoden 2018 
sotilasurheilijaksi?

3. Mikä on maavoimillemme hankittavien 
vastatykistötutkien valmistusmaa?

4. Kuka aloittaa ilmavoimien komentajana 
huhtikuun alussa?

5. Kuinka monella paikkakunnalla Puolustusvoimien 
musiikillinen kesäkiertue vierailee ensi kesänä?

6. Minä vuonna valtioneuvosto tekee päätöksen 
Hornet-kaluston seuraajasta?

7. Millä paikkakunnalla sijaitsee Viestikoulu?
Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT ry
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.

Kotiin taiKotiin tai
lahjaksilahjaksi

Ostamalla PMT:n jäsen-
tuotteita tuet vapaaehtoista tuotteita tuet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötämaanpuolustustyötä..

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

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

Lisää tuotteita:

pirkanviesti.fi

Onnitteluadressit
- RUL ja RES

Adressit
lua
a R

ess
adressit
RES

sit

MT

Suruadressit

8€8€//kplkpl

Eko-olkalaukkuEko-olkalaukku

KESTO-KESTO-
SUOSIKKI 
SUOSIKKI 

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

TeTe
naan
PPPPPiiikk
((k(kkkokook

PPyyö
IkIkIkkIk un
Ruos
teräs
l ij

rkanviesti.firkanviesti.fi
A4 n n A4 kokoinen ka
Laukun vasemmLauL kun vasemm
hhharmaalla painehaharhararhahahh maalla paine

Leijona heijastin
Edullinen.
Kotimainen ja 
hyvälaatuinen.
Kirkas heijastus -
pinta.

5€5€
2 kpl2 kpl

Ostam ll PMT: jäOstamalla PMT:n jäsOO

25€25€

LeijonavyöLeijonavyö
Nahkainen laadukas kääntövyö. Sopii Nahkainen laadukas kääntövyö. Sopii 
myös naisille. (musta/viininpunainen)myös naisille. (musta/viininpunainen)

Nyt uusi erä 

Nyt uusi erä 

kultasoljella!

kultasoljella!



• 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 

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

Hammaspyörät 
Vaihteistot

www.katsa.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 

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

www.are.fi 

Sotilas- ja 
virkapukujen 

toimittaja. 

Myös 
reserviläisille.www.imagewear.eu

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

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

KMV-
Turvapalvelut Oy

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

R.M. HEINO
Haaveista totta

SITOUDUMME 
TULEVAISUUTEEN

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

Kiitämme 
tukijoitamme!

Pirkan Viesti 1  2019
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Kiitämme tuestanne!

ARKKITEHTIHUONE NIEMINEN
Hämeenkatu 26 A   33200  Tampere

www.arkkitehtihuone.fi



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

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

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

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi 

Kiitämme tuestanne!

Tampere

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

K
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• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt
Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)
www.lukkoluket.fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Tate
Tammelan Talotekniikka Oy

– talotekniikkaa Tammelasta –
www.tamtate.com

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy

Tilintarkastustusyhteisö



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 

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!

www.kayttolukko.fi  |  info@kayttolukko.fi  

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!
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Pirkanmaan Reserviläispiirin 
jäsenhankintakilpailu ratkesi

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI 31.12.2018 2006 2008 2014 2017 2018 Uu-
sia

HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY 290 302 286 269 257 11

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY 153 173 150 144 152 11

JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY 92 82 79 77 74 2

KANGASALAN RESERVILÄISET RY 210 212 210 210 219 14

KURUN RESERVILÄISET RY 12 11 8 7 8 0

LAVAJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 306 342 359 360 358 9

LEMPÄÄLÄN RESERVILÄISET RY 141 151 137 146 148 4

LÄNGELMÄEN RESERVILÄISET RY 59 63 57 54 52 1

MOUHIJÄRVEN RESERVILÄISET RY 110 119 131 127 123 5

MÄNTÄN SEUDUN RESERVILÄISET RY 114 105 88 82 76 2

NOKIAN RESERVILÄISET-NRAU RY 184 180 150 169 167 5

ORIVEDEN RESERVILÄISET RY 133 127 117 118 120 6

PARKANON RESERVILÄISET- ALIUPSEERIKERHO RY 92 87 216 178 164 2

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY 97 109 107 158 174 18

POHJOIS-TAMPEREEN RESERVILÄISET RY 54 52 73 67 66 8

PÄLKÄNEEN RESERVINALIUPSEERIT RY 36 61 62 51 53 6

RUOVEDEN RESERVILÄISET RY 111 110 122 107 106 5

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY. 1073 1210 1203 1234 1249 110

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET 114 110 92 105 103 5

VAMMALAN RESERVILÄISET RY 106 145 167 197 210 20

VESILAHDEN RESERVILÄISET RY 57 69 71 70 67 1

VIIALAN RESERVILÄISET RY 60 56 38 31 30 2

VIRTAIN RESERVILÄISET RY 64 75 81 101 112 13

YLÖJÄRVEN RESERVINALIUPSEERIT RY 138 152 201 197 193 6

ÄETSÄN RESERVILÄISET RY 87 102 115 107 106 3

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY YHTEENSÄ 3893 4205 4320 4366 4387 269

Reserviläispiirin jännittävä kisa 
huipentui vuoden lopulla. Pii-
ri säilyi edelleen Suomen suu-
rimpana lähes 4 400 jäsenel-
lään. Isojen yhdistysten sarjassa 
(yli 100 jäsentä) Virtain Reser-
viläiset ja Pirkkalan Reserviläi-
set kasvattivat jäsenmääräänsä 
eniten, molemmat yli 10 pro-
sentilla.  Vammala, Ikaalinen ja 
Kangasala olivat kuitenkin tii-

viisti tuntumassa. Pienten yh-
distysten sarjassa Pälkäne oli 
suvereeni voittaja. Vuoden mit-
taan jäseniä eniten hankkivat 
Jarno Lahtinen TRES ja Vam-
malan Reserviläisten Mika Sa-
lovaara, kumpikin lähes 20 
jäsentä. Uusi kilpailu on alka-
nut vuoden alussa – mars, mars 
mukaan! 

   Jussi Mäkitalo  

(Kysymykset sivulla 16)

Tiesitkö että?

1. 75 vuotta

2. Suunnistaja, kersantti Marika Teini

3. Israel 

4. Prikaatikenraali Pasi Jokinen

5. 10 paikkakunnalla

6. Vuonna 2021

7. Riihimäellä

V
a
s
ta

u
k
s
e
t

www.tuulilasimyyn  .fi 

Kiitämme 
tukijoitamme!



Talkoohenkeä SRA-cupissa
Vammalan Reserviläisten SRA-cup 
-päivän aamuna käy rastipisteillä kova 
kuhina. Yli kaksikymmentä miestä on 
rakentamassa taulutelineitä ja kiinnit-
tämässä niihin tauluja. Kerran kuu-
kaudessa koko vuoden ajan käytävään 
cup:iin osallistuu keskimäärin 25 osal-
listujaa per kerta.

Matinsuon ampumakeskuksen pistoo-
li-, kivääri- ja luodikkoradat palvelevat 
panttivangit, vanginkuljetus ja pistole-
ro -rastien suorituspaikkoina. Kilpai-
lunjohtajan, Pirkanmaan Reservipiirien 
SRA-kouluttaja Mika Saarelan rastiku-
vauksia kuunnellaan tarkkaan.

- Ampujan suoritus lähtee tämän vii-
van takaa. Ase on ladattu ja varmennet-
tu, ja perä on olkaa vasten. Aukko B:stä 
ammutaan viisi taulua ja sen jälkeen siir-
tyminen aukolle C, josta ammutaan seit-
semän taulua.

Cup-suorituksen vaativuutta lisää suo-
rituspaikkojen välissä oleva pakollinen 
lippaanvaihto. Miehet katsovatkin tark-
kaan ampumakulmia, suunnittelevat 
oman suorituksensa kulkua ja tarkenta-
vat kysymyksin kunkin rastin suorituk-
sen yksityiskohtia.

Roni Laaksonen on harrastanut 
SRA:ta kolme vuotta, ja hän toteaa rato-
jen olevan aina erilaisia ja monipuolisia.

- Lajin myötä kehittyy fysiikka ja liik-

kuminen sekä suorituksen suunnittelu-
taito. Tässä täytyy käyttää päätään.

Laaksonen kertoo SRA-harrastuksen 
kehittävän turvallista aseenkäsittelyä ja 
aseenkäsittelyn osaamista. Hän kehuu 
reserviläisporukkaa hyväksi ja yhteishen-
gen olevan sen mukainen.

- Rastisuoritusten välissä on aikaa ju-
tella. Ei tästä lajista löydy miinusta. 
Tämä on mahtavaa toimintaa.

Jaska Ruohola aloitti SRA-harrastuk-
sen viime kesänä kyllästyttyään pelkkään 
paikaltaan pahvitaulujen ampumiseen. 
SRA:lle tyypillinen liikkumisen ja am-
pumisen vuorottelu miellyttävät miestä.

- On haastavaa ampua eri kaliiberisilla 
aseilla ja eri asetyypeillä, kuten pistoolil-
la ja kiväärillä.

Ruoholan harrastus ei jää pelkkään 
ampumiseen. Hän oli rakentamassa vii-
me kesänä perinnetykin siirtolavettia. 
Ruohola osallistui pari vuotta sitten Hä-
meenlinnassa pidettyyn perinnetykistö-
näytökseen RsPsto1. riveissä.

- Uusia näytöksiä valmistellaan. Tyk-
kien ja vanhojen kuljetusautojen kun-
nostustyötä on riittämiin.

SRA-harrastusta aloitteleville on tar-
jolla taas kursseja Pirkanmaalla. Niistä 
on tietoa osoitteessa http://pirkanviesti.fi /
sra-toiminta/

  Eeva-Liisa Isosaari

Pistolero-rastilla ammuttiin kahteen tauluun pistooliradan pöytätason alta tuomarin 
tarkassa valvonnassa. Talvipakkasella paksummat vaatteet ja sormien jäätyminen 
tuovat suoritukseen oman lisävaikeutensa. Kuva: Mika Salovaara
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- Tämä tuo vähän vaihtelua ja on mielenkiintoista, ker-
too Ville Pekkala sovelletun perinneammunnan rastilla.

Pekkala on varustautunut lämpimin vaattein, sillä 

pakkaslukemat ja lumikinokset luovat lähes sipe-
rialaiset tunnelmat. Vammalan Reserviläisten so-
velletun perinneammunnan kisaan Matinsuon 
ampumakeskuksessa osallistuvat yhdistyksen sin-
nikkäimmät sissit.

- Olen aiemmin kokeillut perinneaseilla ampu-
mista vain kerran. Ammuin sukulaiseni kanssa hä-
nen aseillaan ampumaradalla. Nyt ovat luvat vetä-
mässä omia aseita varten, jatkaa Pekkala.

Kilpailun johtaja, Pirkanmaan Reservipiirien 
SRA-kouluttaja Mika Salovaara saapuu paikalle 
tauluja tuomaroimasta. Hän toteaa edellisen am-
pujan suorituksen menneen hyvin.

- Siirtymisineen aikaa kului vain 41 sekuntia. 
Yksi osuma oli C-tasoinen, loput A-tasoa. Hieno 
tulos rastilla, jossa kymmenen laukauksen suori-
tus tehtiin viiiden patruunan makasiinin omaaval-
la pulttilukkoisella.

Salovaara luonnehtii sovelletun perinneammun-
nan olevan hienoa vaihtelua ja perinteiden kunni-
oitusta. Toki myös hyvää ajanvietettä.

- Reserviläiset voivat ampua talvellakin. Ei ke-
säkelejä tarvitse odotella, toteaa hän ja lähtee tuo-
maroimaan seuraavaa suoritusta. 
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Vammalan Reserviläisten Ur heilu- ja ampumatoimikun-
ta teki viime syksynä kattavan jäsenkyselyn, jossa tiedus-
teltiin jäsenistön halukkuutta harrastaa liikuntaa mitä eri-
laisimmissa aktiiviliikunnan muodoissa. Yksi ryhmä on jo 
aloittanut toimintansa.

- Luvassa on kevyttä kuntoilua kuntonyrkkeilyn puitteis-
sa. Tempoa lisätään matkan varrella kohti kevättä. Vamma-
lan Reserviläisistä ei ehkä puolessa vuodessa tule atleette-
ja, muttei kotlettejakaan, kuvailee helmikuun puolivälissä 
aloittaneen ryhmän tavoitteita harjoitusten ohjaaja Riku 
Salminen.

Toisena kuntonyrkkeilyohjaajana on Valtteri Vieras, 
jonka olemuksesta näkee jo kauas, ettei kyse ole sohvaperu-
nasta. - Urheilen paljon, ja haluan tukea toisten harrastus-
liikuntaa. Jos joku innostuu tästä, jeesaan häntä mielelläni. 

VamRes:in puheenjohtaja Tero Matintalo on kaivanut 
nyrkkeilyhanskat autotallin nurkasta. - Oman porukan kes-
ken on mukavaa kokeilla uutta lajia ilman suorituspaineita. 
Tämä on matalan kynnyksen liikuntaa parhaimmillaan.

Ryhmän ikänestoriksi tunnustautuva Juha-Pekka Ah-
tiala on lähtenyt mukaan kropan liikkuvuutta tehostaak-
seen. - Tämä on mukava porukka. Mikäs sen hienompaa 
harrastaa kunnonkohotusta.

Hikeä pintaan ja sykettä nostamaan. Tätä tavoittele-
vat VamRes:laiset ja kannustavat lukijakuntaa tulemaan 
harjoituksiin mukaan. Kaikki ovat tervetulleita ryhmään 
pientä salimaksua vastaan.
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Kuntonyrkkeilyä 
Sastamalassa

Perinneaseet toimivat talvipakkasella

Valmistautumista sovelletun perinneammunnan suorituk-
seen Matinsuon ampumakeskuksessa tammikuun pakka-
sessa.

Rastitehtävässä ammuttiin pystykorvalla kolmesta eri pisteestä. Menossa suorituksen viimeiset laukaukset.

Kuntonyrkkeilyä ohjaavat Valt-
teri Vieras ja Riku Salminen. 
Ryhmässä tehdään paitsi pa-
riharjoitteita myös lihaskuntoa 
nostavia harjoituksia.


