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PUOLUSTUSLAITOKSEN 40-VUOTIS
JUHLAPÄIVÄNÄ 4. 6. 1958 

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin patsaalla 
V ehmaisissa juhlatilaisuus 

Juhlan järjestää Tampereen Varuskunta, Tampereen ev.lut. seura
kunnat ja kansalaisjärjestöt. 

Juhla alkaa klo 18.00. 

Järjestöt kokoontuvat lippuineen klo 17 .30 mennessä Mikkolan talon 
pihaan. Mikkolan talon pihasta marssitaan suljettuina osastoina 
patsaalle. 

Tampereen liikennelaitoksen toimesta ·järjestetään linja-autokulje
tukset Vehmaisiin ja takaisin. Autot lähtevät Vanhan kirkon edus
talta klo 16.30 alkaen. 

OHJELMA: 
FANFAARI 
MARSALKAN HOPEATORVET, Kotkien soittokunta, 

joht. R. Lehtonen. 
FINLANDIA, Jäämien kuoro, joht. H . Miettinen. 
PUHE, ·eversti Viljo Rommi. 
TORVISOITTOA 
OI KALLIS SUOMENMAA . .. , Kotkien soittokunta. 
SEPPELEEN LASKU 
TORVISOITTOA 
VANHAN KAARTIN MARSSI, Kotkien soittokunta. 
RUKOUS, pastori 0. Honkkila. 
KUOROLAULUA ' 
SUOMALAINEN RUKOUS, Jäämien kuoro. 
VIRSI 459: 2-3. 

OI HERRA SIUNAA SUOMEN . . . , Soittokunta, kuoro ja yleisö. 

Puku: sotila s- tai siviilipuku. Kunniamerkit rintaan. 
Reservin upseerit ja a 1 i upseerit, joukolla mukaan. 
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Taival jatkuu ja tehostuu 
jos ja kun toimeen tartutaanl 

Vuosia kestäneen valmistelun jälkeen on Pirkka-Hämeen 
nykyisille maanpuolustusjärjes.töille saatu yhteinen tiedoitus
lehti. Tällaisen lehden tarpeellisuus on kaikkien maanpuolus
tusjärjestöjen taholta yksimielisesti todettu. Lehti vastaa tar
koitustaan vain sillä nimenomaisella edellytyksellä, että kaikki 
eri yhdistykset ja yhteenliittymät käyttävät sitä tiedoitus- ja 
ilmoitusvälineenään. On erittäin tärkeätä, että jokainen ker
hojemme jäsen on tietoinen kaikista saavutuksista ja työmuo
doista, joista eri kerhoissa on saatu myönteisiä tuloksia. Lehden 
palstoilla on myös mahdollisuus tehdä aloitteita, joiden toivo
taan vaikuttavan elvyttävästi maanpuolustusharrastukseen. 

Suuriarvoista on saada tietoja kerhojen naisjaostojen toi
minnasta ja työmuodoista. Sitä tietä voidaan saada syntymään 
naisosastoja myös niihin kerhoihin, joista ne toistaiseksi puut
tuvat. Naisosastojen apu maanpuolustushengen kohottajana ja 
jalostajana on osoittautunut Suomen historian eri vaiheissa 
mitä tärkeimmäksi. Aivan ratkaiseva on heidän työnsä nouse
van nuorison kasvattajana. 

Suuremmissa reservikerhoissa on nuorilla upseereilla omat 
vänrikkiosastonsa. Tällaiseen jakoon ei ole mahdollisuutta 
pienissä kerhoissa eikä se ole tarpeellistakaan. Sensijaan on 
hyödyllistä monestakin syystä huolehtia siitä, että nuoret up
seerit ja aliupseerit ovat edustettuina kerhojen johtoelimissä. 
Jälkikasvusta on ajoissa huolehdittava, sotaveteraanien koke
mukset ja perinteet on jätettävä jälkipolvelle. 

Tämänhetkinen tärkein yhteinen tehtävämme on käynnissä
olevien arpajaisten tehokas loppuun vieminen. Kun tämä lehti 
tulee käteesi, niin käytä viimeisetkin päivät arpojen levittä
miseen. Meidän piirimme ei kilvassa suostune jäämään vii
meiseksi. 

Kaiken toimintamme päämääränä nyt j a aina olkoon: Itse
näinen Suomi ja vapaa Suomen kansa. 

Y r j ö R. S a a r i n e n. 
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Keskittymistä 
Maanpuolustustahtoa lujittavina ja -taitoa kehittävinä järjestöinä 

toimivat paikkakunnallamme Reserviupseeri- - ja -aliupseerikerhot. Yh
distysten työ kohdistuu paitsi jäsenistöön, myöskin ulospäin suureen 
yleisöön sekä etenkin nuorisoon pyrkien täten laajoissa piireissä herät
tämään ja kehittämään isä:;,1maallista ajattelutapaa, maanpuolustushen7 

keä ja -tahtoa. Toiminnassa on pääpaino jäsenistön tietouden ylläpitä
misessä maanpuolustusasiain kehityksestä sekä kunnon säilyttäminen 
erilaisin fyysilliseen kasvatukseen soveltuvin urheilu- ja kilpailumuodoin. 

Toimintansa tukemiseksi ovat nämä yhdistykset joutuneet omatoimi
sesti harjoittamaan paikkakunnallamme eri muodoissa tapahtuvaa va
rainkeräystä. Yhdistysten rinnakkain tapahtuvan keräyksen puolin ja 
toisin aiheuttamat hankaluudet ja epäselvyydet johtivat kuitenkin aja
tukseen varainhankinnan keskittämiseksi. Tätä tarkoitusta varten pe
rustettiinkin viime maaliskuun 4 päivänä Tampereen reservin upseerien 
ja -aliupseerien YHTEISTUKI-niminen kannatusyhdistys, joka tulee siis 
vast'edes tukemaan alussa mainittujen yhdistysten taloutta, joten nämä 
saavat keskittyä varsinaisiin maanpuolustustyötä kehittäviin tehtäviin. 

Välittömänä seurauksena varainhankinnan keskittämisestä päätettiin 
myöskin toteuttaa jo pitkän aikaa vireillä ollut ajatus siitä, että Tam
pereen Reserviupseeri- ja -aliupseerikerho sekä Pohjois-Hämeen Re
serviupseeri- -aliupseeripiiri ryhtyisivät julkaisemaan yhteistä tiedoi
tuslehteä. Tehty päätös sai jokaisen siihen osallistuneen taholla yksi
mielisen kannatuksen. Tämä ei olekaan ihme, sillä uusi lehti tulee var
maan pienemmin kustannuksin ja kuitenkin tehokkaammin palvelemaan 
yhteistä asiaamme kuin tähän asti ilmestyneet kolme erillistä lehteä. 

PIRKAN VIESTIN ensimmäinen numero on nyt lukijoidensa kädessä. 
Sen julkaisemisesta huolehtii toimikunta, johon kuuluu edustaja kusta
kin edellä mainitusta yhdistyksestä. Lehden päätoimittajaksi on lupau
tunut ins.kapt. Jarl Berg, joten uskomme uudella tulokkaana olevan 
kaikki edellytykset suorittaa se tärkeä tehtävä, joka sillä on tiedoitus
temme levittäjänä. 
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Reservin upseeri ja -aliupseeri 
onnittelee tai valittaa surua arvokkaalla tavalla 

MAANPUOLUSTUS ADRESSILLA 
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Yhteistuen toimistosta. 
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TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT 

Sankari vainajien muistopäivän aattona 17. 5. 1958 juhlisti Tampereen 
Reserviupseerikerhon asettama vartio koulumme muistohetkeä, mistä 
muodostui unohtumaton kunnianosoitus niille entisille oppilaillemme, 
jotka antoivat kaikkensa isänmaamme hyväksi. Kiitollisina totesimme 
tämän lyhyen tilaisuuden herättämän syvän hartauden. 

V. A. Kolari, rehtori 
Tampereen Yhteislyseo 

Pentti Kale 1 a, rehtori 
Tampereen Lyseo 

Eino Arohonka, rehtori 
Tampereen Klassillinen Lyseo 

S a k a r i N i em i n e n, rehtori 
Tampereen Kauppaoppilai tos 



Johtamistaidon kurssi 
kesäyliopistossa 
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Tämä suurta mielenkiintoa herättänyt kurssi selvittelee esimiehen 

pulmia sekä esimiehen ja a.laisen välisiä suhteita ja auttaa varmaan

kin meitä monella tavalla tehtäviemme suorittami.sessa sekä sopeutumi

sessa työympäristöämme. Tämän kurssin järjestävät Teollisuuden Työn

johto-opiston ja Helsingin Yliopiston Johtamistaidon kurssien opettaja

voimat yhdessä kesäk. 9. ja 18. päivieh välisenä aikana päivittäin klo 10-

12 ja 13-15 Tampereen Kesäyliopistossa Amurin kansakoululLa. Kurs

sille, joka on osittain jatkoa viimekesäiseen, toivomme kaikkien reservi-

1.1pseereiden joukolla osallistuvan. 

Jollet ole vielä postittanut JÄSENTIETOLOMAKETTA, niin 

ÄLÄ UNOHDA 

tehdä sitä tänään. Lomakkeen löydät Tampereen Reservi
upseerin vihneisestä numerosta. 

HARRI RANTALA HALLITSI VARUSKUNTA
KILPAILUJA 

Tampereen varuskuntakilpailu järjestettiin hyvissä olosuhteissa Veh
maisten-Kangasalan maastossa. Ohjelmassa olivat ammunta, kartan
luku ja suunnistaminen. 

Ammunta suoritettiin sotilaspistoolilla, jolla ammuttiin 15 laukausta 
kolmesta tuliasemasta yhteensä 10 tauluun. Tehtävä osoittautui vai
keaksi samoin kuin kartanlukukin. Viimeksi mainittu suoritettiin 1.500 
metrin matkalla kahdesta tähystyspisteestä, joista oli kartalta määritel
tävä 10 kohdetta ja muunnettava ne kordinaateiksi. Tehtäviin varattu 
50 minuutin aika oli monille kilpailijoille riittämätön, sillä muutamat 
tähystyskohteet olivat vaikeasti määriteltäviä. 5,7 km:n suunnistus
reitti oli vedetty helppokulkuiseen, joskin suoperäiseen maastoon. 

Mieskohtaisen kilpailun voitti ylivoimaisesti konst. Harri Rantala. 
Hän oli paras kaikissa kolmessa tehtävässä ja hänen lopputuloksensa oli 
yli 18 minuuttia parempi seuraavaksi tullutta. Joukkuekilpailussa oli
vat poliisit omaa luokkaansa. Tuloksia: 
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Yl. sarja 

1. Konst. H. Rantala 
2. Konst. M. Rantala 
3. Konst. R. Pulakka 
4. Res.alik. 0. Lehtinen 
5. Res.vänr. J . Mattila 
6. Res .kers. E. Ikävalko 
7. Konst. E. Pekarila 
8. Kers. P. Saarinen 
9. Luutn. M. Tiiro 

10. Kers. K. Salmelainen 
11. Res .vänr. T. Aaltonen 
12. Kers. T. Salmi 
13 . Kers. P . Kalliokoski 
14. Res.vänr. 0. Rissanen 
15. Kers . S. Silventoinen 
16. Ylikers. S . Gröhm 

35-v. sarja 

CTJ~ 

";:: d I .i::: ..... • 1 

5 '§ i::: d -~@ s QJ cll f.:< § .5 
s -8 ~~ 5§ 

-::i:: ·s;: ~ E r.n+> 
9 13/47 = 93+ 4.00 min.+ 2.48 m in. 0.46.13 
8 11/44 = -81+ 8.00 min. + 9.44 min. 0.53.10 
5 11 / 48 = 63+14.00 m in.+ 9.28 min. 0.56.40 
4 6/ 24 = 42.+21.00 min.+ 6.08 min. 1.02.05 
5 6/16 = 48+19.00 min.+ 4.48 min. 1.11.55 
2 3/ 10 = 21+28.00 min.+ 3.28 min. 1.06.07 
7 7 /24 = 63+14.00 min.+12.24 min. 1.24.54 
8 11/36 = 81+ 8.00 min.+28 .16 min. 1.18.22 
2i 2/10 = 18+29.00 min.+ 7.28 min. 1.21.12 
6 9/33 = 63+14.00 min.+22.32 min. 1.44.11 
6 7 /18 = 57 +16.00 min.+ 6.40 min. 1.56.30 
2 2/3 = 18+29.00 min.+19.04 min. 1.50.10 
7 10/33 = 72+11.00 min.+45.2.8 min. 1.52.13 
4 4/11 = 36+23.00 min.+12.48 min. 2.14.35 
4 5/18 = 39+22.00 min.+35.04 min. 2,.04 .35 
3 4/10 = 30+25.00 » +1.06.40 min. 1.44.12 

1 

~ 
p. U) 

p. 0 

S:§ 
0.521.01 
1.10.54 
1.20.08 
1.29.13 
1.35.43 
1.37.35 
1.51.18 
1.54.38 
1.57.40 
2.10.43 
2.17.10 
2.38.14 
2.48.4 1 
2.50 .23 
3.01.22 
3.15.52 

1. Tal.hoit. V. Siiri 9 12/44 = 90+ 5.00 min.+ 4.56 min. 1.04.50 -1.07 1.13.39 
9/37 = 69+12.00 min.+ 5.28 min. 1.03.30 -1.07 1.19.51 
4/10 = 30+25.00 min.+ 5.12 min. 1.03.45 -1.07 1.32.50 
8/23 = 54+17.00 min.+12.08 min. 1.17.20 -1.07 1.45 .21 

2. Res.luutn. A. Niemelti 7 
3. Res.vänr. 0 . Halala 3 
4. Konst. T. Mikkonen 5 
5. Konst. R. Ahonen 8 
6. Res .kers. U. Ahlberg 4 
7. Res.kers. E . Harju 7 
c3. Res.ylik. P. Lehonoksa 2 
9. Res.luutn. A. Peltonen 4 

10. Konst. T. Hepo-oja . 3 
11. Res.kers . J . Rajamäki 3 

50-v. sarja 

1. Res.luutn. R. Halme 9 
2. Res.luutn. A. Simola 7 
3. Res .maj. J. Kirjavainen 4 

43-v. sarja 

12/45 = 84+ 7.00 min.+10.08 min. 1.30.27 -l.07 1.46.28 
6/19 = 42+21.00 min.+13.04 min. 1.18.17 - -1.07 1.51.14 
9/24 = 69+12.00 min.+ 5.52 min. 1.44.34 -1.07 2.01.28 
2/ 4 = 18+29.00 min.+ 7.12 min. 1.36.05 -1.07 2,.11.10 
5/ 19 = 39+22.00 min,+10.40 min. 1.47.15 -1.07 2.18.48 
4/17 = 30+25.00 min.+19.28 min. 1.48.10 -1.07 2.22.31 
7 /19 = 39+22.00 min.+ 8.16 min. 2.10 .20 -1.07 2.49 .29 

12/45 = 90+ 5.00 min.+ 5.36 min. 1.12.48 -5.36 1.17.48 
11 / 39 = 75+10.00 min.+ 3.52i min. 1.22.05 -5.36 1.29.21 
8/24 ::-= 48+19.00 min.+40.24 min. 1.53.00 -4.12 1.27.32 

1. Ylikonst. E. Torkko 
2. Komis. T. Järvinen 

9 12/ 50 = 90+ 5.00 min.+ 5.44 min. 1.21.00 -5.36 2.46.48 
7 10/ 37 = 72+11.00 min.+14.00 min. 1.16.35 -4.12 1.37.03 

3. Vääp . A. Perttula 5 6/15 = 48+19.00 min.+30.32 min. 1.25.40 --4.12 2.11.00 
4. Res.vääp. M. Vuoristo 4 6/ 12 = 42+21.00 min.+ 9.12 min. 1.51.18 -4.12 2.17 .18 

POL.LAITOS 

Konst. H. Rantala 
Konst. M. Rantala 
Tal.hoit . V. Siiri 
Konst. R. Pu1akka 
Ylikonst. E. Torkko 

0.52.01 
1.10.54 
1.13.39 
1.20.08 
1.27 .32 

6.04 .14 

TRUK 

Luutn. R. Halme 
Luutn. A. Niemelä 
Luutn. A. S imola 
Vänr. 0. Hatala 
Vänr. J . Mattila 

1.17 .48 
1.19.51 
1.29.21 
1.32.50 
1.35.43 

7.15.33 



TRAUK 

Res.alik. 0. Lehtinen 
Kers. E. Ikävalko 
Kers. U. Ahlberg 
Kers. E. Harju 
Ylikers. P. Lehonoksa 

1.29.13 
1.37.35 
1.51.14 
2,.01.28 
2.11.10 

9.10.40 
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VARUSK. KANTAHENK. 

Kers. P. Saarinen 
Luutn. M. Tiiro 
Kers. K. Salmelainen 
Vääp. A. Perttula 
Kers. T. Salmi 

1.54.38 
1.57.40 
2.10.43 
2.11.00 
2.38.14 

10.52.15 

Kangasalan ikämiesupseerit parhaita partiokilpailussa 

Pohjois-Hämeen Reserviupseeri- ja -aliupseeripiirin partiokilpailu 
pidettiin Siivikkalan maastossa Tampereen Reserviupseerikerhon järjes
tämänä. Kilpailu käsitti vaikeahkoon maastoon sijoitetun lankkuaidan 
ylityksen, käsikranaatin heiton ja ammunnan käsittävän esteradan sekä 
lisäksi kartanluvun ja suunnistuksen. Partioon kuului neljä miestä. -
Tulokset: 

Yleinen sarja: 1) Tampereen Reserviupseerikerhot 14 pist (Suuniittu, 
V. Välimäki, T. Aaltonen, J. Perttunen), 2) Tamp8reen Reservialiupseeri
kerho I 19 (R. Pulakka, U. Lehtisaari, A. Viitala, T. Diehl), 3) Kan
gasalan Reserviupseerikerho 21 (J. Tiitola , P. Saviharju, P . Hakala, A. 
Saksala), 4) Tampereen Reservialiupseerikerho II 29 (E. Raitila, E . Ikä
valko, E. Ristilä, 0. östring). 

Ikämiessarja: 1) Kangasalan Reserviupseerikerho 11 pist. (V. Vaar
ma, K . Aaltonen, J . Salokangas, T. Poikolainen) , 2,) Tampereen Reservi
aliupseerikerho I 22 (E. Harju, T. Mikkonen, U. Thlberg, J. Rajamäki) , 
3) Tampereen Reservialiupseerikerho II 24 (P. Lehonoksa, V. Vuorinen, 
V. Raitinen, J. Koho), 4) Messukylän Reserviupseerikerho 27 (J. Mai
jala' Y. Laalahti, H. Heikkinen, J. Louhivuori) . 

Yli-ikämiessarja: 1) Tampereen Reservialiupseerikerho 24 pist. (E. 
Torkko, T. Görman, V. Virtanen, A. Juusenaho) . 

Veteraanisarja: 1) Tampereen Reservialiupseerikerho 29 pist. (T. Sak
sala, N. Lepokorpi, J. Collanus, E'. Rehn) . 

Kerhon toimisto 

Ratinanlinnassa Aleksanterinkatu 32, puh. 27 957, on avoinna arki

päivisin klo 12-17, lauantaina 12-14. 
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TAMPEREEN RESERVIALIUPSEERIT 

Yhteistoiminnasta 

PIRKAN VIESTI jatkaa PIRKAN RESERVIALIUPSEERIN perinteitä 
olemalla yhdyssiteenä kaikkien maanpuolutustyötä harrastavien reser
vin upseerien ja -aliupse€rien tiedoituslehtenä. 

Yhteistoiminta reservin upseerien kanssa on viime aikoina saavutta
nut kauniita tuloksia. Mainittakoon vain yhteinen kannatusyhdistys, 
joka tukee myös meidän reservin aliupseerien toimintaa. Myös monet 
yhteiset valistus- ja kilpailutilaisuudet ovat olleet yhteisiä. Näissä mer
keissä toimintaa tullaan edelleen kehittämään, ja uskomme, että se on 
edistävä yhteistä asiaamme maanpuolustustahtoisen kansan luomiseksi 
isänmaamme onneksi ja menestykseksi. Me reservin aliupseerit ter
vehdimme ilolla jokaista yhteistoimintaa ja yhteistyötä edistävää toi
menpidettä, joiden merkeissä toivomme ensi syksyn toimintakauden 
alkaessa maanpuolustustyön saralla toimintaa suunniteltaessa otettavan 
huomioon. 

Kers M L a i t i n e n 
* :,: * 

NIITÄ ALIUPSEEREITA, jotka eivät ole saaneet lehteämme Pirkan 
Reservialiupseeria tai tätä uutta Pirkan Viestiä, pyydämme ilmoittamaan 
siitä, samoinkuin osoitteen muutoksista jäsenkirjurillemme alik. Seppo 
SE.vontaukselle, osoite Mäkikatu 13, Pispala. 

Myös ne jäsenet, jotka ovat suorittaneet vuotuisen jäsenmaksunsa, 
saavat RESERVIN ALIUPSEERI-nimisen aikakauslehden. Mikäli sen 
postituksessa on havaittavissa puutteellisuuksia tai huomauttamista, ke
hoitetaan siinäkin asiassa kääntymään jäsenkirjurimme puoleen ylläole
valla osoitteella. 

* * * 

TAMPEREEN RESERVIALIUPSEERIEN NUORTEN JAOSTO järjes
tää heinäkuussa nelipäiväisen viikonloppuleirin Pälkäneelle. Ohjelma 
on suunniteltu melko monipuoliseksi, josta mainittakoon ammunnat, 
suunnistaminen ja maastoilu. Leiristä tullaan aikanaan lähettämään 
tiedot kiertokirjeessä kaikille nuorten jaoston jäsenille. Kirjeestä ilme
nee leirin aika ja ilmoittautumiset yms. 

PIRKAN VIESTIIN tarkoitetut aliupseerien tiedoitukset, avustuk
set yms. osoitetaan: kers M. La i t i ne n, Kullervonkatu 38 A 69 
Kaleva tai puhelin 21 200/52. 
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Oikaisu 

Toukok. N:ssa 4 ollut virheel

linen aliups. hiha- ja reppumerk

ki oikaistaan oheisen malliseksi. 

* * * 

RETKEILYKAUDEN nyt alkaessa kehoitetaan jokaista hankkimaan 
retkeilypuseronsa hihaan ja selkäreppuunsa ylläkuvattu RAuL:n valmis
tuttama kankainen tunnuksemme. Hinta ainoastaan 60 mk. Saatavana 
mm. Radioliike OSAsta, Rautatienkatu 16. 

* * * 

HERRAT ALIUPSEERIT! Arpajaiset ovat käynnissä ja viimeinen 
rynnistys siinä toiminnassa alkamassa. Hyvä aseveli! Oletko tehnyt 
oman osuutesi tässä toiminnassamme? RUL:n kannatusyhdistys asetti 
myynnin tavoitteeksi 10 arpaa jäsentä kohden, minkä tehtävän suorit
tamisessa tarvittaisiin Sinunkin apuasi. Myy tai osta oma osuutesi. Tee 
se tänään! ML 

VELJESTUKIARPOJEN 
viimeiset myyntihetket ovat kävillä. Toukokuun tilipäivän myynti
r ynnistys on enää jäljellä. Viimeistään silloin on arvat saatava 
loppuunmyydyiksi. 

Kerhojen on tilitettävä myydyt arvat ja palautettava myymättö
mät viimeistään 6. 6. 1958 mennessä piiriasiamies luutn. 0. 
Tannerille. 

Tämän jälkeen ei arpojen palautusta voida tehdä, koska määrä
ajassa palauttamat arvat katsotaan myydyiksi. 
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POHJOIS-HÄMEEN RESERVIUPSEERIPIIRI 

Esitelmät syksyllä 1958 

Alkaen syyskuusta on syksyn kuluessa suunniteltu pidettäväksi seu
r2.avat esitelmät. Kerhoja pyydetään yhteistoiminnassa naapurikerho
jen kanssa laatimaan ehdotuksen kunkin esitelmän ajasta ja paikasta. 
Ehdotukset pyydetään lähettämään piirin sihteerille kapteeni J o k i s a 1 o, 
os. Aleksis Kivenkatu 11 A , puh. 21 620, kotiin 21 623, kesäkuun kuluessa. 

Majuri JÄRVELÄ: (Tam. It.Psto) 
Jv.aseistuksen nykyinen kehitystaso ja tulevaisuuden näkymiä. 

Eversti TIITOLA tai kapteeni SIUKOSAARI: 
Suursaaren valtaus. 

Majuri ROSENHOLM: (Tam. It.Psto) 
Totaalinen sota. 

Eversti NIHTILÄ: 
Katsaus poliittisiin tapahtumiin maailmassa 1958. 

Kangasalan Reserviupseerikerho r.y:n 
jäsenille 

4. 6. kokoonnutaan Heramalla kello 19.00. 

20. 6. vietetään Heramalla juhannusyön valvojaisia. 

Kokko sytytetään noin kello 22.00. 

Jäsenet perheineen ja ystävineen tervetuloa! 



11 

Suomen Sodan 
150 V. 

Heinäkuun 20 pa1vana on suunniteltu pidettäväksi muistojuhlat 

Kurun ja Teiskon hautausmailla olevilla Suomen sotilaiden haudoilla 

sekä Kautun kanavalla olevalla Roföin-Spoofin muistomerkillä. Matka 

on aiottu järjestää laivalla Tampereelta. Laivalipun hinta on 1600:

hengeltä. Ilmoittautumiset lähetettävä kesäkuun 15 päivään mennessä 

kapteeni Jokisalolle, osoite Aleksis Kivenkatu 11 A, puh. 21620, kotiin 

21623 tahi kauppias Otto Salolle, osoite Radioliike Osa, Rautatienk. 16, 

puh. 27051. Kun paikkoja on rajoitetusti tullaan ne varaamaan 

ilmoi ttautumisj ärj estyksessä. 

TAMPEREEN RESERVIN UPSEERIEN JA 

-ALIUPSEERIEN YHTEISTUKI r.y. 

H a 11 i t u s: Wald. Jense·n yhdistyksen puheenjohtaja, Erik Wirze
riius varapuheenjohtaja, \Stig H. Hästö, Karl-Erik Ladau, Vihtori Rei
vala, Otto A. Salo, Lars Sandbacka, R. Sjöholm, Jorma Soipanen, Sten 
Söderholm ja V. Virkkunen. 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii ylil. N. Patronen. 

Toimisto: Tampere, Aleksanterinkatu 32, puhelin 27 957. 

Hallitus on kokoontunut kahdesti ja toiminta on viitoitettu. Toivot-
tavasti tämä hyvä alku luo pohjan tarpeelliselle jatkuvuudelle ja siten 
tarjoaa molemmille järjestöille taloudellisen mahdollisuuden saada kes
kittyä Isänmaamme hyväksi suoritettaviin tehtäviin. Ehkä näin rinnan 
toimien luomme yhteiselle asialle sen voiman, jota vast'edes tärkeätä 
maanpuolustussarkaa muokatessamme tarvitsemme ja kehitämme yhteis
toimin sellaisen taloudellisen pohjan, että toiminnan jatkuvuus saadaan 
taatuksi. 



'Tampo o 
Hickkak Ja. 
Alan .. n.Un o , 
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MUISTA TÄMÄ 

Majalla kevätsiivoustalkoot ensi 
perjantaina 6. 6. kello 18.00 al
kaen. 

Päätteeksi hyvälöilyinen sauna. 
Saunavarusteet mukaan. 

PIRKAN VIESTI 

Päätoimittaja: Jarl Berg, 

Toimitussihteeri: N. Patronen. 

Toimituskunta: A. Solja, 0. Tan-
ner ja M. Laitinen. 

Toimitus: Aleksanterink. 32. 
Tampere - puhelin 27957. 

MAJAN KULMALTA 

Tampereen Res.ups.kerhon maja upseerien ja aliupseerien yhteis

käyttöön. 

29.4 . 1958 pidetyssä Tamp. res.ups.- ja -aliups.kerhojen puhemiehis

tön kokouksessa päätettiin . .. : 

»6 §. Molemmin puolin käytettyjen puheenvuorojen jälkeen hyväk
syttiin majan käyttö kerhojen kesken: samoin oikeuksin ja velvollisuuk

sin .. . » 

Ylläolevan johdosta lausutaan Tampereen Reservin aliupseerit r.y. 
ter ·vetulleeksi majan kä'yttäjien »poppooseen». 

Res.ups.kerhon viestiosasto toimii. 

- Se jo vääntää koukkua pylvääseen, 
et' on toivo·a saada puhelin majaan ylvääseen. 

Hyvät enteet. 

»Vedä Winterillä. » 
Maja ma.alataan » Winterillä» sisältä ja ulkoa. 

Kirjapaino Hermes O.Y., T:re 1958 


