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Reservissä on voimaa jatkossakin

Toimintamme käynnistyy jälleen
Toimintamme on jo aktivoitunut huo-
mattavasti viime vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Viime syksy-
nä podettiin yleistä tuskaa, kun useat 
tapahtumat ja merkittävät yhdistysten 
vuosijuhlat oli peruttu tai siirretty tule-
vaisuuteen määrittelemättömään ajan-
kohtaan. Kuluneen kesän ja alkusyk-
syn aikana tapahtumia on alettu jälleen 
järjestää rajoitusten puitteissa hybridi-
tapahtumina ja mahdollisuuksien mu-
kaan paikan päällä osallistuen. Heinä-
kuussa MPK:n Kesäyön marssi keräsi 
runsaan määrän osallistujia Tampereel-
le Pyynikin maisemiin. Tämän lisäksi 
kevään ja kesän aikana saattoi osallis-
tua innovatiivisesti Maaottelumarssiin 
ja RESUL Four Day March -etämars-
sitapahtumaan sekä moniin muihinkin 
marssitapahtumiin, joihin pystyi osal-
listumaan joko omalla paikkakunnalla 
tai missä itse sattui fyysisesti olemaan 
marssin ajankohtana. Syyskuussa ta-
pahtumat sitten jo ruuhkautuivat, sillä 
lauantaina 4. syyskuuta samalle päiväl-
le osuivat Hämeen Hölkkä, Kangasal-
la järjestetty vänrikkipäivä, MPK:n Re-
serviläispäivä sekä maakuntajoukkojen 
taistelijoille suunnattu Pajarin marssi. 

Uutta toimintaa suunniteltaessa ja 

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

Syyskuun 9. päivä julkaistiin uusi val-
tioneuvoston puolustusselonteko, joka 
ohjaa Suomen puolustuksen kehit-
tämistä kuluvalla vuosikymmenellä. 
Edellinen puolustusselonteko on vuo-
delta 2017, joten maailma ja uhkaku-
vat ovat ehtineet jo neljässä vuodessa 
muuttumaan ympärillämme. Reservi 
tai reserviläiset mainitaan tuossa uudes-
sa eduskuntaan menevässä dokumen-
tissa parisenkymmentä kertaa, mikä 
on tuplasti enemmän verrattuna nel-
jän vuoden takaiseen puolustusselonte-
koon. Tästä voisi päätellä, että koulute-
tun ja osaavan reservin painoarvo ei ole 
ainakaan vähenemässä nykyisestä. Ase-
velvollisuus ja koulutettu reservi maini-
taan jo julkaisun seitsemännellä rivillä. 

Selonteko linjaa, että nykyiset alu-
eelliset joukot lakkautetaan. Tämä ei 
kuitenkaan vaikuta sodan ajan koko-
naisvahvuuteen, vaan nykyiset alueelli-
set joukot jaetaan paikallisjoukkojen ja 
operatiivisten joukkojen kesken. Pää-
osa alueellisista joukoista on jatkossa 

paikallisjoukkoja, joiden tehtäväkent-
tä laajenee ja monipuolistuu nykyises-
tä. Samalla myös paikallisjoukkojen ka-
lusto ja liikkuvuus kasvavat nykyisestä. 
Tästä kehityksestä saimme jo taannoin 
viitteitä, kun uusien panssaroitujen 
taisteluajoneuvojen hankinnan yhtey-
dessä ilmoitettiin nykyisten moderni-
soitujen Pasien siirtymisestä vähitellen 
paikallisjoukkojen käyttöön. Operatii-
viset joukot saavat täysin uutta ajoneu-
vokalustoa.

Paikallispuolustus ennaltaehkäisee 
ja torjuu jatkossa nykyistä paremmin 
myös laaja-alaista vaikuttamista koko 
maan kattavasti. Kokeneiden reservi-
läisten rooli korostuu, kun siviilissä 
hankittu osaaminen sekä paikallistun-
temus hyödynnetään aiempaa parem-
min. Paikallisjoukkojen rekrytoinnissa 
ja kouluttamisessa hyödynnetään jat-
kossa nykyistä enemmän vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen resursseja ja vapaa-
ehtoisia reserviläisiä. Mitä kaikkea tämä 
käytännössä sitten tarkoittaakaan, niin 

se varmasti avaa uusia mahdollisuuksia 
aktiivisille reserviläisille.

Paikallisella reserviläisyhdistystasolla 
tärkein toimintamuoto lienee ampu-
matoiminta sen eri muodoissa. Koro-
na-ajasta huolimatta, tai ehkä juuri sen 
vuoksi, ammuntaharrastus ja -koulutus 
on ollut aktiivista ympäri Pirkanmaan. 
Esimerkiksi piirimme suurimmassa yh-
distyksessä Tampereella ampumavuorot 
ja -kilpailut sekä koulutukset ovat ol-
leet jopa ennätyksellisen täynnä, jolloin 
kaikki eivät ole mahtuneet edes mu-
kaan. Sama kehitys on näkynyt myös 
piirimme jäsenmäärässä, joka on ollut 
kuluvana vuonna suotuisaa. Aktiivisten 
reserviläisten määrä on lisääntynyt.       

Kattojärjestömme Reserviläisliitto tu-
kee paikallista reserviläisyhdistystoimin-
taa taloudellisesti projektituen kautta. 
Sitä on viime aikoina vain haettu mel-
ko laiskanlaisesti, vaikka varmasti pai-
kallisyhdistyksissä olisi hyviä hankkei-
ta tuettavaksi ja sitä kautta toiminnan 
kehittämiseksi. Sellainen asia voi olla 

esimerkiksi aseiden hankinta yhdis-
tyksen jäsenten ampumaharrastuksen 
tukemiseksi. Yhtä hyvin se voi olla 
avustus yhdistyksen lipun uusimiseksi 
tai Suomen lipun hankkimiseksi juhlati-
laisuuksiin. Tämä tukikanava kannattaa 
pitää mielessä ja sitä myös hyödyntää 
vaikka vielä kuluvana vuonna.

Toivotan reipasta syksyä ja menestys-
tä loppuvuoteen!

  Jarno Lahtinen
2. varapuheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry 

toimintatapoja kehitettäessä kannattaa 
hyödyntää korona-aikana opittuja käy-
tänteitä ja ottaa niistä parhaat ratkaisut 
käyttöön. Sosiaalisiin tapaamisiin sekä 
toimintaan hyvässä seurassa kannattaa 
panostaa ja samalla mahdollisuuksien 
mukaan keventää yhdistysbyrokratian 
vaatimaa aikaa käyttämällä sopivia tar-
jolla olevia teknisiä ratkaisuja.

Kuten edellisessä kirjoituksessani 
mainitsin, kansallista veteraanipäivää 
vietettiin Tampereella huhtikuussa Ylen 
televisiolähetyksen välityksellä. Tällä 
hetkellä veteraaniyhdistysten toimintaa 
muokataan valtakunnan laajuisesti uu-
teen toimintamalliin.

Veteraaneja on keskuudessamme 
edelleen runsas viisituhatta ja heidän 
keski-ikänsä on jo yli 95 vuotta. Onkin 
ymmärrettävää, että veteraanien aktii-
vinen toiminta sekä toimijoiden määrä 
yhdistyksissä on vähentynyt. Veteraa-
niliitot ovat ajamassa omaa toimintaan-
sa alas ja toiminta keskitetään jatkossa 
jo aiemmin perustettuun Tammenleh-
vän Perinneliittoon. Saman suuntainen 
kehitys tapahtunee myös paikallisesti 
perustettaessa Tammenlehvän Perin-
neyhdistyksiä ja nykyisten veteraani-
yhdistysten lopettaessa toimintaansa. 

Lähitulevaisuudessa veteraaniyhdistyk-
siä tuleekin olemaan huomattavasti vä-
hemmän ja näissä elossa olevat veteraa-
nit ovat itseoikeutetusti kunniajäseniä. 
Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ve-
teraaniperinteen henkiset ja aineelli-
set ilmenemismuodot sekä löytää tälle 
perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vas-
tuunkantajat. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 
vuotta siitä, kun Lotta Svärd -järjestö 
perustettiin. Lottaperinnettä vaalivat 
yhdistykset ovat juhlistaneet tätä vuot-
ta ympäri Suomea muun muassa jär-
jestämällä Lotta-aiheisia näyttelyitä ja 
Lottakanttiineja eri tapahtumissa. Lot-
taperinneyhdistysten toiminnan pai-
nopisteenä on Lotta Svärd -järjestön 
arvokkaan työn ja tiedon tutkiminen 
sekä taltioiminen tuleville sukupolvil-
le. Perinneyhdistykset järjestävät myös 
kuntoutusta ja virkistystoimintaa elos-
sa oleville lotille ja pikkulotille Lotta 
Svärd Säätiön tulella. Pirkanmaalla lot-
tien perinteitä taltioi ja ylläpitää Tam-
pereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo 
sekä Pirkanmaan Lottaperinne ry.

Syksyn toiminta-aikaa on vielä run-
saasti jäljellä ennen jouluun hiljen-
tymistä ja valmistumista jouluaaton 

kunniavartioihin. YH-päivää vietetään 
Tampereella Talvisodan muistomer-
killä 14.10. ja itsenäisyyspäivän sere-
monioita Kalevankankaalla kuitenkin 
sen hetkinen koronatilanne ja viran-
omaismääräykset huomioiden. Piirien 
syyskokoukset ja Maanpuolustusjuhla 
järjestetään 4.11. Lempäälässä, jonne 
toivonkin runsaasti osallistujia. Kaik-
kiin näihin sekä muihin syksyn tule-
viin tapahtumiin ja tilaisuuksiin löytyy 
tietoa tästä Pirkan Viesti -lehdestä sekä 
pirkanviesti.fi  -verkkosivustolta.

Hyvää ja aktiivista syksyä kaikille!

  Mikko Hörkkö 
puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
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Sirkka Ojala
päätoimittaja

Pirkan Viesti-lehti
sirkka.ojala@gmail.com

Liikunta lisää elämänlaatua 

Olemme saaneet nauttia kauniista ja 
poikkeuksellisen helteisestä kesästä. 
Nyt itse kukin meistä varmaan odottaa 
syksyn ja talven tapahtumia ja myös re-
serviläistoimintamme aktivoitumista. 
Yksi hyvä merkki tästä onkin jo tieto 
Lempäälän Manttaalitalossa 4. marras-
kuuta järjestettävästä reservipiiriemme 
syyskokoustapahtumasta ja kokousten 
yhteydessä pidettävästä Maanpuolus-
tusjuhlasta. Juhlassa kuulemme kan-
sanedustaja Veijo Niemen terveiset 
Arkadianmäeltä ja voimme nauttia pit-
kän koronatauon jälkeen myös Ilma-
voimien soittokunnan musiikista ihan 
livenä.

Mennyt kesä tarjosi useammankin 
mahdollisuuden testata omaa kestä-
vyyskuntoa. Muun muassa Tampereel-
la, yhtenä heinäkuun helteisimpänä 
päivänä järjestettyyn MPK:n Kesäyön 
marssi -tapahtumaan osallistui noin 
200 liikkujaa. Jos marssi jäi tänä vuon-

na kokematta, niin ensi vuonna, on uusi 
mahdollisuus. Silloin tapahtuma järjeste-
tään meille Hämeen Hölkästä tutulla ta-
pahtumapaikalla Lamminpään ulkoilu-
majan maastossa Ylöjärvellä. Koska itse 
meinasin sammahtaa Kesäyön marssin 
12 kilometrin loppupäässä Pispalan por-
taisiin niin siitä sisuunnuin ja osallistuin 
myös RESUL Four Day March -etämars-
sitapahtumaan. Kun sää viileni heinä-
kuun loppupuolella, niin omakin mars-
siaskeleeni kulki paremmin ja sain olla 
ylpeä itsestäni, onnistuttuani marssimaan 
neljän päivän aikana reilun 60 kilometriä.  
Hiukan pirkanmaalaisille jäi petrattavaa 
ensi vuoden marssin Kilsakisaan, sillä Pir-
kanmaa ylsi piiritason kokonaistuloksissa 
vasta yhdeksännelle sijalle ja matkaa kär-
keä pitäviin Keski-Suomen Reserviläispii-
riin ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiiriin 
onkin melko paljon. Marssikilometrejä 
Pirkanmaalla kertyi neljän päivän aikana 
yhteensä 4158,3.

Syksy on yhdistyksissä uusien suun-
nitelmien aikaa, kun seuraavan vuoden 
toimintaa pohditaan. Koronapande-
mia on rajoittanut yhdistysten tapahtu-
mia merkittävästi kuluneiden kahden 
vuoden aikana. Nyt siis toivo elää ja täl-
lä tietoa ainakin kokoontumisrajoituk-
set ollaan poistamassa lokakuun aikana. 
Suunnittelemista kannattaa siis jatkaa, 
vaikka vastoinkäymisiä voikin vielä tul-
la matkan varrelle. Edellä mainitsemani 
liikuntatapahtumat ovat yksi mahdolli-
suus yhdistysten toimintaan, vaikka ke-
räämällä yhdistyksen jäsenistä oma jouk-
kue ensi vuoden Kesäyön marssille tai 
piirien omaan jokasyksyiseen liikuntata-
pahtumaan Hämeen Hölkkään. Uusien 
tutkimusten valossa pienempikin viikko-
liikunta lisää elinvuosia ja parantaa elä-
mänlaatua. 

Mukavaa ja liikunnallista syksyä 
kaikille!

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys järjestää 
yhteistyössä Pirkanmaan Lottaperinne ry:n kanssa 

Lotta Svärd 100 vuotta -näyttelyn Tampereen Suomalaisella Klubilla, 
Pyynikki kabinetissa (3. krs.), Puutarhakatu 13, Tampere.

Näyttelyssä kerrotaan kirjoituksin ja valokuvin lotta-
järjestön toiminnasta osana itsenäistyneen 
Suomen vapaaehtoista maanpuolustusta. 

Näyttely on esillä 5.–30.10.2021 
Klubin ravintolan aukioloaikoina, ma-pe klo 11.00–14.00. 

Muina aikoina sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja: Kari Nykänen, 040 577 7067, kariny@kolumbus.fi

LOTTA SVÄRD 
100 VUOTTA -NÄYTTELY 
Suomalaisella Klubilla

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

TAMRU:n seniorit tiedottavat
Filmiesitys TAMRU:n senioreille (avec) torstaina 18.11.2021 klo 12.00
Tampereen Suomalaisella Klubilla Pyhäjärvi-kabinetissa Puutarhakatu 13

Esitetään vapaussotaa kuvaava fi lmi "Kun painuvi päät" 
Esityksen jälkeen yhteinen lounas Klubin ravintolassa. 

Ilmoittautumiset 14.11 mennessä Pauli Määttäselle: pauli.maattanen@hotmail.com tai tekstiviestillä 0400 499156

HUOM!
SATAKUNNAN LENNOSTON

VALVOJAKORTIN
OMAAVAT

Jos olet Pirkanmaan Reserviläis-
piirin valvojakortin omaava, etkä 
ole saanut  valvojille osoitettua 

sähköpostia tämän vuoden aikana, 
päivitä sähköpostiosoitteesi. 

Lähetä voimassa oleva 
sähköposti tieto ositteeseen 
juha.moijanen@pp.inet.fi . 

Tähän samaan osoitteeseen voit 
myös ilmoittaa olisitko kiinnostunut 

piirin omasta valvojakurssista. 

Muista vierailla tasera.fi -sivuilla. 

Tallenna itsellesi myös ratakalenteri 
Taseran sivuilta, näin tiedät mitä 

radoilla tapahtuu.

Turvallinen elämä luentosarja 
Vesilahdessa on alkanut turvallinen elämä luentosarja. 
Kaikki luennot järjestetään Team-etäluentoina. Linkki luen-
toihin löytyy kirjaston tapahtumakalenterista osoitteesta: 
www.vesilahdenkirjasto.fi 
Luentojen tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan. 

19.10.2021 klo 18.00
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toiminta 
Maanpuolustuskoulutuksen entinen toiminnanjohtaja 
prkenr evp Pertti Laatikainen
9.11.2021 klo 18.00
Kansakunnan henkinen kestävyys 
Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö
Luentosarjan yhteistyökumppaneina toimivat:
Vesilahden Reserviupseerit, Vesilahden seurakunta ja 
Vesilahden kunta.

Koronatilanteen vuoksi muutokset mahdollisia. 
Lisätietoja tapahtumista ja niiden toteutumisesta 
www.vesilahdenkirjasto.fi 

YH-päivän kunniakäynti 
Talvisodan muistomerkillä 
14.10.2021 klo 12.00 Tammelassa
(Emil Aaltosen puisto, Tammelan puistokatu 27)

Puhe, eversti evp. Pentti Väänänen
Puhe, sotilaspastori Juhana Saari

Seppeleenlasku
Ilmavoimien soittokunta

Mieskuoro Kelot

Järjestää:

Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry

äät"
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in memoriam 

In memoriam Liisa Kärkkäinen

L iisa Kärkkäinen, Tampereen 
Seudun Reserviläisnaiset ry:n 
kunniapuheenjohtaja, nukkui 

ikilepoon 16.4.2021. Muistamme Lii-
san iloisena, isänmaallisena ja luotetta-
van ystävänä. Hän oli rakastettu puoli-
so, äiti, mummu, isomummu ja ihana 
ystävä. 

Liisa Kärkkäinen syntyi Kauhajoella 
1.4.1924 maataloon perheen ainoaksi 
lapseksi. Isänmaalliset arvot olivat itses-
tään selviä Liisan lapsuudenkodissa. Se 
perintö kantoi läpi Liisan elämän ja jat-
kuu hänen lastensa kautta yhä edelleen. 

Liisa kävi Kauhajoella keskikoulun ja 
emäntäkoulun. Sen jälkeen hän suorit-
ti Helsingissä ravintola-alan opinnot, 
joihin kuuluvat harjoittelujaksot veivät 
hänet mm. Ouluun. Oulussa hän ta-
pasi tulevan miehensä, veturinkuljetta-
jaksi opiskelevan Paavon. Rakkaus roi-
hahti ja siitä seurasikin elämänikäinen 
avioliitto. Perheen kaksi vanhinta lasta, 
Raija ja Pekka, syntyivät Rovaniemellä. 
Merja, perheen kuopus, syntyi Tampe-
reella, jonne perhe muutti 1950-luvun 
alussa isä-Paavon töitten matkassa. Lii-
sa oli monet vuodet kotiäitinä, mutta 
lasten vartuttua hän aloitti työt Tampe-

reen Normaalikoulun keittiössä valmis-
taen työuransa aikana koululounaita tu-
hansille oppilaille eläkkeelle jäämiseensä 
asti. 

Talvisodan puhjettua Liisa aloitti pik-
kulottana ja toimi Kauhajoella mm. il-
mavalvonnassa. Vuonna 1943 Liisa an-
toi Lottalupauksen Seinäjoella Törnävän 
kirkossa. Lotta Svärd -peruskurssin suo-
ritettuaan hän oli mukana Seinäjoen 
paikallisosaston toimisto- ja viestintäja-
ostossa. 

Paavo-puoliso oli sotaveteraani ja ak-
tiivisesti mukana Tampereen Reservina-
liupseeriyhdistyksen toiminnassa. Oli 
luontevaa, että Liisa liittyi Tampereen Re-
servinaliupseerien Naisjaostoon jo vuon-
na 1959, neljä vuotta naisjaoston perus-
tamisen jälkeen. Vapaaehtoinen naisten 
maanpuolustustyö 1950–1990-luvuilla 
oli pitkälti pääyhdistyksien toiminnan 
mahdollistamista. Kerättiin varoja muo-
nituksilla, kahvituksilla ja myyjäisillä, 
jotta reservinaliupseerit saattoivat toi-
mia. Naisten varojen keruu mahdollis-
ti mm. Tampereen Reserviläisten lipun 
hankinnan. Liisa valittiin vuonna 1980 
Tampereen Reservinaliupseerien Nais-
jaoston puheenjohtajaksi, jota tehtävää 

hän hoiti innostuneena ja innostavana 
aina vuoteen 1988 asti. Hän oli pidet-
ty puheenjohtaja, joka johti joukkoja 
edestä esimerkkiä näyttäen. 1990-luvun 
alkupuoleen asti vapaaehtoinen maan-
puolustustyö ei ollut niitä julkisesti suo-
situmpia harrastuksia. Siitä huolimatta 
Liisa ja monet aikalaisnaiset olivat in-
nolla mukana isänmaan hyväksi monin 
tavoin. 

Vapaaehtoisen naisten maanpuolus-
tustyön ohella Liisan rakas harrastus oli 
Martat. Hän oli aktiivinen martta mo-
nien vuosien ajan Hervannan Martoissa. 
Liisa vietti paljon aikaa myös Kauhajoel-
la kotitalollaan aivan kuolemaansa asti. 
Liisan hoidossa kotitalo pysyi kunnossa 
ja puutarha kukoisti. Liisa onnistui hie-
nosti perheen, työn ja omien harrastus-
ten yhteensovittamisessa. Liisa kannusti 
myös lapsiaan harrastusten pariin, joista 
heillekin syntyi malli aktiivisesta elämä-
notteesta.

Kun Liisa halusi jättää puheenjohtaja-
tehtävän, se ei tarkoittanut sitä, että hän 
olisi jättänyt Tampereen Reservinaliup-
seerien naisjaoston toiminnan. Uusien 

tuulien puhaltaessa 1990-luvun alussa 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 
Liisa oli kaikissa uudistuksissa muka-
na tukena ja kannustajana. Liisa ei ollut 
se, joka sanoi, ”ettei käy, ei ennenkään 
näin ole tehty”. Liisa kannusti meitä uu-
dempia toimijoita uuteen aikaan naisten 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. 
Kun naisjaosto päätti rekisteröityä itse-
näiseksi yhdistykseksi ja liittyä Reservi-
läisliittoon, Liisan tuki tässä hankkeessa 
oli ensiarvoisen tärkeää. Liisa oli viisas 
nainen, joka eli jalat vahvasti isänmaas-
sa. Muistamme Liisan vieraanvaraisena 
ystävänä, muonitusten mestarina, iloise-
na ja hyväsydämisenä ihmisenä.

Liisaa jää ikävä, mutta hänen tyttären-
sä Raijan sanoin: ”Emme ole tulleet itke-
mään mummun kuolemaa, vaan iloitse-
maan pitkästä elämästä.”

Liisa oli Tampereen Seudun Reser-
viläisnaiset ry:n kunniapuheenjohta-
ja, Tampereen Reservinaliupseerit ry:n 
kunniajäsen. Hänelle myönnettiin 
Reserviläisliiton ansioristi vuonna 1999.

  Tiina Kokkola

Pälkäneen kotiseutuviikon tiistai-iltana 20. heinäkuuta 2021 kutsuivat Pälkäneen 
maanpuolustusnaiset ja reservijärjestöjen Korsukööri perinteisesti laulajia Lotta-
laulajaisiin Nuijantaloon.

Vahva isänmaallinen hetki koettiin laulajaisten alussa, kun puheenjohtaja Virva 
Läärä toivotti laulajat tervetulleiksi, heidän joukossaan 99-vuotiaan lotan Sirkka 
Huhtisen ja 93-vuotiaan pikkulotan Maire Alkmanin. Hän muistutti Lotta Svärd 
100 vuotta -juhlavuodesta, jota Korsukööri Matti Huomon säestyksellä kunnioitti 
Sillanpään marssilaululla.

Epidemia oli estänyt edelliskesän tilaisuuden, joten tänä kesänä oli syytä ko-
koontua laulamaan elämäniloisia lauluja. Niinpä laulut kertoivat luonnosta, va-
paudesta, ystävyydestä ja yhdessäolosta.

Vanhat, tutut kansakoululaulut, kansanlaulut ja viihdelaulut täyttivät taas Nui-
jan salin.

Perinne jatkuu! 
  Kirsti Uotila  

Lottalaulajaisperinne jatkuu Pälkäneellä

  Pälkäneen maanpuolustusnaiset näyttivät, että onnistunut tapahtuma osataan järjes-
tää myös poikkeuksellisina aikoina.

Kuvassa takana Korsukööri ja ohjelman vetäjä Kirsti Uotila lottapuvussa. Maskeista ja 
koronaohjeista huolimatta tunnelma vuoden 2021 Lottalaulajaisissa oli varsin viihtyisä ja 
hyvä. Kuva: Matti Vaittinen.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset vierailivat syyskuussa Liisan haudalla Kalevan-
kankaalla ja toivat haudalle keltaisen krysanteemin sekä sytyttivät muistokynttilän. 
Kuva: Sirkka Ojala.
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Koronapandemian takia jouduttiin vuon-
na 2020 perumaan Pirkanmaan Reser-
viupseeripiirin 70-vuotisjuhla ja juhlas-
sa jaettavat huomionosoituksetkin jäivät 
näin odottamaan terveysturvallisempia 
aikoja. Kesäkuun alkupuolella piiri jär-
jesti kaksi pienimuotoista palkitsemis-
tilaisuutta kaikille palkittaville tutuksi 
tulleessa Pirkanmaan Reservijärjestöjen 
toimiston kokoushuone Marskissa.

Reserviupseeripiirille 
kunniajäseniä ja 
kunniapuheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri kutsui 
2. kesäkuuta palkitsemistilaisuuteen nel-
jä huomattavalla tavalla vuosien saatossa 
piirin tarkoitusperiä edistänyttä henki-
löä. Tilaisuudessa piirin kunniapuheen-
johtajaksi kutsuttiin majuri Jari Lindell. 
Kunniajäseniksi kutsuttiin majuri Han-
nu Komppa, kapteeni Jaakko Lampi-
mäki ja kapteeni Veikko Parkkinen. 
Kaikki palkitut ovat olleet vuosia mu-
kana muun muassa piirihallitustyösken-
telyssä ja he ovat edustaneet piiriä myös 
Suomen Reserviupseeriliiton toiminnas-
sa. Lisäksi kaikki ovat toimineet samaan 
aikaa erittäin aktiivisesti oman kotipaik-
kakuntansa reserviupseeriyhdistyksessä.

Jari Lindell on toiminut muun muassa 
piirin puheenjohtajana vuosina 2002–
2006 ja ollut jäsenenä Reserviupseeri-
liiton liittohallituksessa- ja valtuustossa. 
Lindell toimi pitkään myös Pirkanmaan 
Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n pu-
heenjohtaja ja hän on edelleen Reser-
viupseeripiirin palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtaja. 

Jaakko Lampimäki on antanut työ-
panostaan piirihallitustyöskentelyn ja 

liittotason tehtävien lisäksi erityisesti 
piirien tiedotukselle ammattitaitoisena 
valokuvaajana ja toimittajana. Lampi-
mäki on toiminut muun muassa Pirkan 
Viesti -lehden toimitussihteerinä ja piiri-
en tiedotustoimikunnan jäsenenä. 

Veikko Parkkinen on toiminut Reser-
viupseeripiirin puheenjohtajana vuosina 
1985–1987. Useita toimintavuosia Vei-
kolle kertyi myös Reserviupseeriliiton 
hallituksessa sekä liittovaltuustossa. 

Hannu Komppa on ollut piirihalli-
tus- ja liittotehtävien lisäksi erityises-
ti Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki 
PMT ry:n kantava voima toimien pit-

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
palkitsemistilaisuudet Väinölänkadulla

kään PMT ry:n varapuheenjohtajana 
sekä hallituksen jäsenenä.

Palkittujen puolesta pitämässään pu-
heenvuorossa Jari Lindell antoi ison 
kiitoksen kunniakkaalle Pirkanmaan 
Reserviupseeripiirille ja sen johdol-
le palkittujen saamista järeän luokan 
huomioinneista. Lindellin puheenvuo-
ron aikana kunnioitettiin hetken hil-
jaisuudella myös edesmenneitä piirin 
kunniapuheenjohtajia ja kunniajäse-
niä ja heidän arvokasta työtään reser-
viupseeriston hyväksi.  Lindell kehotti 
kohdistamaan kiitolliset ajatukset myös 
sotiemme veteraaneille, niin miehille 

kuin naisille. Heidän ansiostaan lip-
pumme väri on yhä sinivalkoinen, to-
tesi Lindell.

Reserviupseeripiirin 
pienoisliput
Kauniina kesäkuun 12. päivänä vietettiin 
vuodelta 2020 siirtynyttä Reserviupsee-
rikoulun 100-vuotisjuhlaa virtuaalisesti 
näyttöpäätteiden äärellä. Päivä oli hyvin 
muistorikas kaikille Rukkilaisille ja näin 
myös hyvin sopiva Pirkanmaan Reser-
viupseeripiirin eteen työtä tehneiden pii-
rin entisten puheenjohtajien muistami-
seen. Kokoushuone Marskiin saapuikin 
palkittaviksi viisi piirin entisistä puheen-
johtajaa kapteeni Pasi Alho, kapteeni 
Hannu Jokinen, majuri Jari Lindell, 
kapteeni Veikko Parkkinen ja kapteeni 
Jarmo Talasrinne. Kutsuttuja, joille päi-
vä ei sopinut muistetaan myöhemmin 
piirin syyskokouksen yhteydessä.

Tilaisuudessa puheenjohtajille luovu-
tettiin piirin arvokkain huomionosoi-
tus, piirin pienoislippu. Piirin palkit-
semisvaliokunnan puheenjohtaja Jari 
Lindell kertoi, että jatkossa lippu on 
tarkoitus luovuttaa jokaiselle piirin pu-
heenjohtajana toimivalle puheenjohta-
jakauden päättyessä. Huomioimisia oli-
vat luovuttamassa Reserviupseeripiirin 
puheenjohtaja majuri Mikko Hörkkö 
ja varapuheenjohtaja kapteeni Mikko 
Ritakallio. 

Palkitsemisten jälkeen maistuivat pu-
heenjohtajien keittämät kahvit runsai-
den tarjottavien kera. Kahvitellessa pääs-
tiinkin pitkästä aikaa keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista ja muistelemaan 
myös menneitä, muun muassa piirin 
muistorikasta 60-vuotisjuhlaa, joka jär-
jestettiin Tampereen klassillisen lukion 
tiloissa. Muistona juhlasta kokoushuo-
neen seinälle onkin ripustettu Jaakko 
Lampimäen ottama valokuva. 

  Sirkka Ojala

  Piirin uudet kunniajäsenet kapteeni 
Veikko Parkkinen, kapteeni Jaakko Lam-
pimäki, majuri Hannu Komppa ja kunnia-
puheenjohtaja majuri Jari Lindell. Kuva: 
Raimo Ojala.

  Piirin lipulla palkitut kuvattiin perintei-
seen tapaan piiritoimiston Marskin silmi-
en alla ja piirin 60-vuotisjuhlasta otetun 
valokuvan äärellä. Vasemmalta kapteeni 
Hannu Jokinen, majuri Jari Lindell, kaptee-
ni Veikko Parkkinen, kapteeni Pasi Alho ja 
kapteeni Jarmo Talasrinne. Kuva: Sirkka 
Ojala.
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Kangasalan Reserviupseerikerhon He-
ramaanjärven rannalla sijaitseva vuonna 
1956 rakennettu Heraman asevelimaja 
sai vuoden koronatauon jälkeen jälleen 
toimia Pirkanmaan Reserviupseeripiirin 
”kesäkuun 4. päivän” palkitsemistilai-
suuden näyttämönä. Tilaisuuden isän-
tänä toimi Kangasalan Reserviupsee-
rikerho aktiviisine jäsenineen. Vaikka 
koronapandemian väijyi 2. kesäkuuta 
vielä taustalla, voitiin tilaisuus kuiten-
kin järjestää varsin koronaturvallisesti. 
Säiden haltijakin suosi tilaisuutta kuten 
usein ennenkin, joten suurin osa ajasta 
voitiin viettää ulkosalla majan terassilla 
ja kauniissa pihapiirissä tai laiturilla is-
tuen. 

Suomen Reserviupseeriliiton kultai-
nen ansiomitali soljen kera luovutettiin 
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin vara-
puheenjohtaja, kapteeni Mikko Rita-
kalliolle. Mitali on myönnetty myös 
Kangasalan Reserviupseerien jäsenelle 
luutnantti Ilkka Kiviselle. Reserviup-
seeriliiton kultaisen ansiomitalin He-
ramalla saivat majuri Jussi Järvinen, 
Nokian Reserviupseerit ja yliluutnantti 
Markku Kinnanen sekä yliluutnant-
ti Lari-Pekka Erkkilä, Sastamalan Re-

serviupseereista. Mitali on myönnetty 
myös Ikaalisten Reserviupseerikerhon 
jäsenelle, luutnantti Jali Smolanderille.

Reserviupseeriliiton hopeisella ansio-
mitalilla palkittiin Pirkanmaan aluetoi-
miston päällikkö, everstiluutnantti Matti 
Heininen ja insinöörimajuri Kari-Pekka 
Niemelä.

Reserviupseeriliiton pronssinen an-
siomitali luovutettiin Tampereen Re-
serviupseerien jäsenelle, yliluutnantti 
Rimma Ahoselle, ja Kangasalan Re-
serviupseerikerhon jäsenelle, luutnant-
ti Aki Urkolle. Reserviupseeriliiton 
pronssinen ansiomitali on myönnetty 
myös Messukylän Reserviupseerien jä-
senelle, yliluutnantti Jari Syrjärinteelle. 
Reserviupseeripiirin hopeisella ansiomi-
talilla palkittiin luutnantti Jari Puusti-
nen, Tampereen Reserviupseereista. 

Lisäksi Reserviupseeripiirin kultainen 
ansiomitali on myönnetty Kangasalan 
Reserviupseerien jäsenelle, yliluutnantti 
Hannu Ylistalolle ja Reserviupseeripii-
rin pronssinen ansiomitali Tampereen 
Reserviupseerien jäsenelle, luutnantti 
Kari Kuljulle.

Perinteen mukaan palkitsemisten ja 
Marskin ryypyn jälkeen tilaisuus jat-

Tilaisuudessa luovutettiin myös Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen seinäkilpi nro 25 Tampereen Reserviup-
seereille päivänmäärällä 28.3.2020 jolloin oli tarkoitus viettää yhdistyksen 90-vuotisjuhlaa. Kilpeä olivat luovutta-
massa Maanpuolustusyhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Eskola ja puheenjohtaja Jouni Koskela. Kilven vas-
taanottivat yhdistyksen puolesta Jari Puustinen ja Rimma Ahonen.

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri palkitsi Heramalla 

Tilaisuuteen paikalle päässeet palkitut yhteiskuvassa. Ylärivi vasemmalta: yliluutnantti Jari Puustinen, kapteeni Mikko Ritakallio, majuri Jussi Järvinen, luutnantti Aki Urkko, insinöö-
rimajuri Kari-Pekka Niemelä, everstiluutnantti Matti Heininen sekä palkitsijat Reserviupseeripiirin puheenjohtaja majuri Mikko Hörkkö ja piirin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 
majuri Jari Lindell. Alarivissä vasemmalta: yliluutnantti Lari-Pekka Erkkilä, yliluutnantti Markku Kinnanen ja yliluutnantti Rimma Ahonen. Kuva: Sirkka Ojala.

kui veljesillan merkeissä. Upseerin ilta-
palaksi tarjolla oli maittavaa hernerok-
kaa ja palan painikkeeksi vahvat kahvit. 
Väki viihtyikin majan terassilla pitkään 
alkukesän nälkäisistä hyttysistä huoli-

matta ja puheensorina kävi taajaan päi-
vänpolttavista aiheista ja maanpuolus-
tuksesta. 

  Sirkka Ojala

Maanpuolustusnaisten Liiton 
Pirkanmaan Piiri ry:llä 
tulossa vilkas syksy
Maanpuolustusnaisten Liiton liittokokous järjestetään 
Tampereella 30.10.2021. Pirkanmaan jäsenyhdistykset ovat 
vahvasti mukana järjestelyissä. Suunniteltavaa ja järjestettä-
vää riittää myös ensi vuodelle, sillä helmikuussa 2022 järjes-
tetään piirin oma 60-vuotisjuhla ja huhtikuussa piirin jär-
jestelyvastuulla ovat kaksipäiväiset MNL:n liittopäivät. 

  Johanna Ahlgrén-Holappa

  Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry:n hallitus on 
kokoontunut korona-aikana etäkokouksin. Teams-kokouksessa 
edustajat jäsenyhdistyksistä Hämeenkyröstä, Nokialta, Sasta-
malasta, Tampereelta, Kangasalta, Messukylästä ja Pälkäneeltä. 
Kokousta vetämässä piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen.
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Elokuun alussa Panssariprikaatin ko-
mentaja vaihtui, kun prikaatia johta-
nut prikaatikenraali Tero Ylitalo siir-
tyi Maavoimien operaatiopäälliköksi.

Eversti Rainer Kuosmanen siir-
tyi Parolaan Panssariprikaatin ko-
mentajaksi Kaartin Jääkärirykmentin 
apulaiskomentajan tehtävästä. Kuos-

Eversti Kuosmanen otti Panssariprikaatin johtoonsa
manen on urallaan työskennellyt eri-
tyisesti operatiivisen suunnittelun ja 
erikoisjoukkojen kehittämisen parissa 
muun muassa Maavoimien esikunnas-
sa. Kuosmanen on ollut myös patal-
joonan komentajana Pohjois-Karjalan 
prikaatissa. Lisäksi hän on ollut kan-
sainvälisissä kriisinhallintatehtävissä 

Bosnia-Herzegovinassa sekä yhteys-
upseerina Yhdysvalloissa. 

Panssariprikaatissa vietettiin pieni-
muotoista komentajan vaihtotilaisuut-
ta heinäkuun lopulla. Paikalle voitiin 
kutsua vain pieni joukko kutsuvierai-
ta koronapandemiarajoitteista johtuen 
ja tilaisuus järjestettiinkin pääosin ul-

kona. Vaihtotilaisuudessa saatiin ihas-
tella myös Panssariprikaatin komeaa ja 
suorituskykyistä kalustoa ohimarssin 
merkeissä ja kuunnella Varusmiessoit-
tokunnan Showbandin esityksiä. 

  Sirkka Ojala

Komentajien tervehdysvuoroa odotellessa kutsuvieraat saivat 
nauttia Varusmiessoittokunnan Showbandin upeista esityksistä.

  Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko luovutti 
Panssariprikaatin lipun eversti Rainer Kuosmaselle prikaatin juh-
lakentällä ja samalla prikaati sai uuden komentajan. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Ohimarssilla nähtiin myös Jääkäritykistörykmentin uusin kalusto K9FIN lempinimeltään 
Moukari. Kuva: Raimo Ojala.

Pirkanmaan Reserviläispiiri ja Pirkanmaan Reserviupseeripiiri kiittivät eversti Tero Ylita-
loa yhteistyöstä ja toivottivat uuden komentajan tervetulleeksi Panssariprikaatiin.  Kirja-
lahjat luovuttivat Reserviläispiirin puolesta piirin sihteeri Raimo Ojala ja Reserviupsee-
ripiirin puolesta piirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
ylensi eversti Tero Ylitalon prikaatikenraaliksi 1.8.2021 lukien. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkka-Hämeen Pioneerikillan kevät-
kokouksessa muistettiin majuri Tho-
mas Valtosta pioneerihakulla. Palkin-
non luovutti killan puheenjohtaja Pertti 
Koivuaho.

Pioneeritarkastaja eversti Juha Hel-
le luovutti Pertti Koivuaholle ja Petri 
Lylylle Suomen Leijonan ritarikunnan 
ritarimerkin. Majuri Valtoselle luovu-
tettiin maanpuolustusmitali kultaisella 
soljella.

  Juha Happonen

Pirkka-Hämeen 
Pioneerikilta 
muisti aktiivisia 
toimijoitaan

Palkitut Pertti Koivuaho, Petri Lyly ja majuri Thomas Valtonen. 
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Pirkanmaan  Reserviläispiiri järjesti 
15.6.–31.8.2021 kaikille avoimen va-
lokuvauskilpailun, jonka teemana oli 
”Reserviläinen poikkeusoloissa”. Kil-
pailun tuomaristona toimi piirin työ-
valiokunta. Voittajaksi selvisi Sami 
Rantasen ottama kuva, josta tuoma-

risto totesi ”Vuoden 2021 kesä on ol-
lut poikkeuksellinen hellejaksojen ja 
koronapandemian vuoksi. Reserviläi-
senkin on ollut syytä nauttia riittävästi 
nestettä. Reserviläinen on valmiudessa 
kuunnellen radiosta ajankohtaisia ti-
lannetiedotuksia sekä rentouttavaa mu-

siikkia. Lisäksi kuva on sopivasti ra-
jattu.” Kilpailussa toiseksi tuli Leena 
Palovainion kuva. Kiitos kaikille kil-
pailuun osallistuneille. 

  Raimo Ojala

”Reserviläinen poikkeusoloissa” -valokuvauskilpailu on ratkennut

Kilpailussa toiseksi tuli Leena Palovainion kuvakooste. 

  Voittajaksi selvisi Sami Rantasen ottama kuva.

Soppeenmäen 1. maailmansodan aikai-
set juoksuhaudat saivat vuoden odotuk-
sen jälkeen ansaitsemansa opastaulun. 
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry adop-
toi juoksuhaudan jo vuoden 2020 ai-

kana, jolloin kohteessa pidettiin myös 
yhdistyksen ensimmäiset talkoot.  Juok-
suhaudan muodot on saatu hyvin nä-
kyviin pienillä raivauksilla sekä alus-
kasvillisuuden poistamisella. Hoidon 

tavoitteena on lähiympäristön kunnosta 
ja siisteydestä huolehtiminen. Vesakko 
poistetaan vuosittain ja roskat kerätään. 
Mahdollisesta ilkivallasta ilmoitetaan 
myös kaupungille, jotta monumentti saa 
olla rauhassa myös tulevaisuudessa kau-
punkilaisten ja turistien nähtävyytenä 
Ylöjärven vesitornin kupeessa.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että 
saimme pitkään kestäneen projektim-
me maaliin ja saamme olla mukana säi-
lyttämässä tärkeää paikallishistoriaamme 
jälkipolville. Traumaattisiakaan tapah-
tumia ei saa unohtaa, sillä se on osa 
maamme historiaa ja identiteettiämme. 
Tehtävämme on säilyttää historiallisia 
kohteita, jotta muistamme, ettei sama 
tapahtuisi koskaan uudelleen. Yhdistyk-
sellä on vireillä jo seuraava kotikaupun-
gin projekti, mutta siitä kerromme sitten 
kun saamme sen vietyä eteenpäin.

Lisätietoa aiheesta löydät: https://
adoptoimonumentti.fi /ylojarven
-soppeenmaen-1-maailmansodan
-aikaiset-linnoitukset/

  Sami Rantanen 
puheenjohtaja

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Soppeenmäen juoksuhaudat 
saivat opastaulun

TULENTEKOPÄIVÄ
8.1.2022

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää 
loppiaisviikonloppuna Tulenteko-teemapäivän.

Kokeillaan ja vertaillaan erilaisia sytytyspaloja ja 
luonnosta saatavia sytykkeitä, sekä tietenkin tulentekoa 

pelkällä puukolla ja tulitikuilla.

Aloitetaan lauantaina kello 10.00, ja touhutaan ainakin 
päivän valoisa aika perusleirityyppisesti. Omat eväät mukaan, ta-
valliseen tapaan leirissä on tarjolla kuumaa vettä nuotiopaikalla.

Paikalla voi myös maastoyöpyä pe-la tai la-su, mikäli haluaa 
testailla omia varusteitaan ja/tai majoitteitaan. 

Kysy lisää Tensulta.

Ei osallistumismaksua, eli ilmainen.

ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään 4.1.2022, 
ilmoittaudu ja kysy tarkempi kokoontumispaikka: 

Tero Ahtee, tensu@iki.fi 

VAPEPAN PERUSKURSSI 
ETÄKOULUTUKSENA VERKOSSA

la 16.10.2021 klo 09.30–14

Neljä tuntia kestävällä etäkurssilla tulevat tutuiksi:
• Vapepan historia ja toiminta

• Vapepan hälytysryhmät ja hälyttäminen
• Vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena

Ilmoittaudu mukaan 13.10.2021 mennessä.
https://vapepa.fi /tapahtuma/

etakoulutus-vapepan-peruskurssi-4-h/

Kurssi on maksuton.

Kurssi on kaikille avoin eikä osallistuminen edellytä 
ennakkotietoja. 

Kurssin järjestää SPR:n Hämeen piiri.

Kannattaa katsella muitakin koulutuksia verkkosivustolta: 
https://vapepa.fi /tapahtumakalenteri/
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kokouskutsut

Kokouskutsu
IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n,

IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET 

SYYSVUOSIKOKOUKSET 
pidetään IKATA:lla 

keskiviikkona 27.10.2021 klo 18.00

Kahvitarjoilu! 
Kokouksissa käsitellään sääntöjen 

syysvuosikokouksille määräämät asiat. 

Tervetuloa! 
Hallitukset

Maanpuolustusjuhla sekä

PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:n 
ja PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:n

SYYSKOKOUKSET
torstaina 4.11.2021 klo 18

kahvitarjoilu klo 17–18
Lempäälän Manttaalitalossa, 

Manttaalitie 1, Lempäälä. 

Maanpuolustusjuhlan ohjelma klo 18
Tervetulosanat, Lempäälän Reserviupseerikerho ry

Juhlapuhe, kansanedustaja Veijo Niemi
Musiikkiesityksiä, Ilmavoimien soittokunta, 
johtajanaan musiikkimajuri Jaakko Nurila

Palkitsemiset
Päätössanat, Lempäälän Reserviläiset ry

Maamme, yleisö ja soittokunta

Maanpuolustusjuhlan jälkeen pidettävissä 
syyskokouksissa käsitellään 

sääntömääräiset syyskokousasiat. 

Tervetuloa!
Hallitukset

Pukeutumisohje: 
Paraatipuku tai tumma puku sekä kunniamerkit

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:n
SYYSKOKOUS

Järjestetään keskiviikkona 20.10.2021 klo 17.00
Paikkana on Tampereen Komediateatterin juhlasali 

osoitteessa Lapintie 3 a, 33100 Tampere. 

 Juhlavan syyskokouksen aluksi on 
mm. täytekakku- ja kuohuviinitarjoilu, 

jonka jälkeen MPK:n soittokunta sekä Teekkarikuoro 
esiintyvät isänmaallisin sävelin. 

Kokouksessa ovat esillä Tampereen Reserviläiset ry:n 
sääntömääräiset syyskokousasiat. 
Lisäksi jaetaan huomionosoituksia. 

HUOMIO! Tarjoiluja varten pyydämme 
ennakkoilmoittautumista 13.10.2021 mennessä 

osoitteeseen toimisto@tampereenreservilaiset.fi  
tai 044 512 4477.

Tervetuloa!
Tampere 18.8.2021

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

Pukukoodi: 
tumma puku tai paraatipuku ansio- ja kunniamerkein

Kokouskutsu
MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 2.11.2021 klo 19.00

Irjalan makasiinilla, Irjalankuja 4, Tampere

HUOM. Esitelmä alkaa klo 18.30

Tervetuloa!
Hallitus

Kokouskutsu
JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään sunnuntaina 24.10.2021 

klo 17.00 alkaen.
Kokouspaikkana Oriveden Värin tilat 

osoitteessa: Keskustie 37, Orivesi.

Tervetuloa!

TAMPEREEN SEUDUN 
RESERVILÄISNAISET RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Pidetään keskiviikkona 13.10.2021 KLO 18.00 etänä 
TEAMS-sovelluksen kautta. 

Linkki esitykseen löytyy Tampereen Seudun 
Reserviläisnaiset ry:n verkkosivustolta osoitteesta: 

tampereen-seudun-reservilaisnaiset.reservilaisliitto.fi  

Kokouslinkin voit tarvittaessa pyytää myös puheen-
johtaja Minna Jokelalta, minna.jokela@kotikone.fi  

Tervetuloa! 

Hallitus

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY
SYYSKOKOUS

26.10.2021 klo 18.00
Technopolis Asemakeskus

Peltokatu 26, 33100 Tampere

Palkitsemiset

Käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset 
syyskokousasiat 

Kahvitarjoilu 17.30 alkaen

TERVETULOA
Hallitus

Kokouskutsu
YLÖJÄRVEN 

RESERVINALIUPSEERIT RY:n
SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 27.10.2021 klo 18.00.
Paikkana Lamminpään Ulkoilumajan kahvio 

(Velodromintie 45). 

Tulethan vain terveenä.

Tervetuloa!
Hallitus

Tiedätkö?

V
a
s
ta

u
k
s
e
t 

s
iv
u
lla

  
1

6
  

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

1. Kuka aloitti elokuun alussa Maanpuolustuskoulutus yhdistyksen toiminnanjohtajana?

2. Mikä sotilassoittokuntamme täyttää tänä vuonna 100 vuotta? 

3. Kuinka monta luutnanttia valmistui Kadettikoulusta elokuun lopulla?

4. Missä kunnassa sijaitsee Hukkakeron massaräjäytysalue, jossa Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos jälleen elokuussa hävitti vanhentuneita räjähteitä?

5. Kuinka monta raja- ja merivartijaa palvelee Rajavartiolaitoksessa?

6. Minkä kahden maan puolustusministeriöiden kanssa Patria allekirjoitti elokuun lopulla 
puitesopimuksen yhteisestä panssariajoneuvojärjestelmästä?

7.  Millä neljällä paikkakunnalla Puolustusvoimien palvelukeskus toimii? 
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Syyskuun alun sää suosi 4.9.2021 jär-
jestettyä Hämeen Hölkkä -liikuntata-
pahtumaa. Juoksijat ja kävelijät lähtivät 
matkaan, kun lähtölaukauksen ampui 
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin pu-
heenjohtaja Mikko Hörkkö. Tapahtu-
man sarjajakoa ja reittiä oli tänä vuonna 
uudistettu. Tällä kertaa osallistujia oli eri 
sarjoissa 78. 

Ylöjärven kaupungin tervehdyksen 
tapahtumaan toi Ylöjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Juho Oja-
res. Puheessaan hän totesi, että liikun-
ta äärimmäisen tärkeää kaikille ja kaiken 
ikäisille. Korona-aika on lisännyt perhei-
den luonnossa liikkumista. On lähdetty 
yhdessä metsiin sienestämään ja marjas-

tamaan tai muutoin retkeilemään. 
- Pidän tärkeänä ja perusteltuna, että 

kunta on mukana yhteistyökumppanina 
eri järjestöille tukien liikuntatapahtumi-
en järjestelyitä. Vaikka hölkkä ja juoksu 
onkin yksilölajeja yhdessä tekeminen ja 
yhteisöllisyys ovat suurimpia syitä, miksi 
tähänkin tapahtumaan osallistutaan aina 
uudestaan.

Kilpailun johtajana toimi Sami Ran-
tanen, joka kertoi, että tapahtuman 
suunnittelu alkoi jo viime syksynä ni-
meämällä jokaiseen tehtäväalueeseen 
vastuuhenkilöt. Alkuvuodesta täyden-
neltiin vapaaehtoisien määrää ja tarken-
nettiin vastuita.

- Olen erittäin kiitollinen ja otettu 

Hämeen Hölkkä järjestettiin 47. kerran

Lähtölaukauksen jälkeen joukko lähti mat-
kaan kilpasarjalaisten imussa. 
Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala

siitä panostuksesta, jonka vapaaehtoi-
set antoivat tapahtuman eteen. Ilman 
MP-järjestöjen saumatonta yhteistyötä 
ei HäHö21 olisi ollut näin hieno tapah-
tuma, kiitos kaikille tapahtuman järjes-
telyihin osallistuneille.

- Poikkeukselliset rajoitukset ja ajat 
ovat edelleen vahvasti läsnä arjessamme 
ja silti saimme melkein 80 reitin kiertäjää 
paikalle. Mikä ilahduttavinta oli osallistu-
jien ikähaitari, pienistä hölkkääjistä ihan 
SM- tason aikuisten juoksijoihin asti. Py-
rimme perinteisellä Hämeen Hölkkä -lii-
kuntatapahtumalla saavuttamaan koko 
perheen yhteisöllisen ja liikkumisen ilon 
tunteen. Mielestäni tämä onnistui tänä 
vuonna paremmin kuin hyvin.

- Kiitokset ratamestari Martti Kau-
nistolle, joka oli onnistunut todella 
hyvin merkinnöissä. Merkinnät tarkis-
tettiin vielä ennen lähtöä ja kaikki oli tä-
män vuoden reitille kunnossa. Teimme 
rataan tälle vuodelle muutoksen ja nyt 
juostiin sama ns. vesitornin lenkki ja 18 
km kilpailijat juoksivat kyseisen lenkin 
kahteen kertaan. Tämä helpotti radan 
merkitsemistä ja juomapisteen toiminta 
asaatiin myös tehostettua.

- Pirkanmaan Reservipiirien Maasto-
toimikunnan mukanaolo oli mahtava 
plussa tapahtumalle ja tätä täytyy vielä 
tulevinakin vuosina kehittää. Sopii mie-
lestäni teemaltaan hyvin meidän tapah-
tumaamme jatkossakin. Samoin meidän 
tapahtumamme kuvakollaasit ovat olleet 
hienoa katseltavaa ja ammattimaises-
ti otettuja. Tässä kohtaa kiitos kuuluu 
Sirkka ja Raimo Ojalalle, joiden am-
mattitaito ja yhteistoiminta on saumat-
toman hyvää.

- Osallistujat olivat iloisella mielellä ja 
varsin tyytyväisiä tapahtumaamme. Itse 
en ainakaan kuullut kriittistä palautet-
ta ja terveysturvallisuuskin hoidettiin 
tapahtuman aikana ohjeiden mukaan 
mallikkaasti.

- Ensi vuodelle toivon, että korona 
on hellittänyt ja osallistujamäärä nou-
sisi 100 osallistujan tuntumaan tai jopa 
yli. Kapasiteettia reilusti yli 100 osal-
listujan tapahtumaan meillä on ja uu-
sia mahdollisia sarjoja on mietinnässä 
kuten esim. ”reserviläisten 9 km pi-
kamarssi 10 kg kantamuksen kanssa”. 
Katsotaan siis mitä vuosi 2022 tuo tul-
lessaan.

  Raimo Ojala

Osallistujien vastaanotto oli tänäkin vuonna ulkona.

Tapahtuman johtajana toimi Ylöjärven 
Reservinaliupseerien puheenjohtaja Sami 
Rantanen. Koronavirustilanne huomioitiin 
mm. käsidesein ja kasvomaskein.

Ylöjärven kaupungin tervehdyksen tapah-
tumaan toi Ylöjärven kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Juho Ojares.

Piirien Maastotoimikunnan rasti ja aktiivit Tapio, Jari ja Hannu olivat tänä 
vuonna mukana tapahtumassa esitellen muun muassa jotoksilla tarvittavia 
välineitä. 

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n joukkue Tiina, Miia, 
Leena ja Hannele osallistuivat kuntosarjaan. Matkaa kertyi 
9 kilometriä.

Piirien Henkisen Maanpuolustuk-
sen toimikunnan puheenjohtaja, 
eversti Leo Ukkonen pisti kilpasar-
jassa kampoihin kymmeniä vuosia 
nuoremmilleen.
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Kesäyön marssi on perinteinen mars-
sitapahtuma, joka on tarkoitettu kaikil-
le kunnostaan huolehtiville. Tampereen 
Kesäyön marssi järjestettiin 17.7.2021 
Pyynikki – Pispala – Hyhky alueen kä-
velyreiteillä, reitillä oli muun muassa 
legendaariset Pispalan portaat. Matko-
ja oli kolme, 42 km, 25 km ja 12 km. 
25 km:n reserviläismarssin varustusvaa-
timuksena oli maastopuku ja noin 10 
kg:n painoinen oma reppu. Lähtöä tah-
ditti MPK Hämeen soittokunta.

MPK Hämeen piiripäällikkö Matti 
Eskola kertoi, että tapahtuma onnistui 
erinomaisesti. Eskolan mukaan osallis-
tujat antoivat kauttaaltaan kiittävää pa-
lautetta: tapahtuman ilmapiiri oli rento 
ja kannustava, hyväntuuliset MPK-toi-
mitsijat tsemppasivat marssijoita, huol-
to toimi erinomaisesti. Reitti oli vaativa 
johtuen mm. Pispalan portaista, mut-
ta maisemiltaan upea ja MPK Hämeen 

Kesäyön marssi Tampereella
soittokunnan marssimusiikki toi marssi-
joille hymyn huuleen.

Kyseessä onkin hyvän mielen kävely-
tapahtuma, johon voi osallistua yksin, 
kaksin, koko perheen voimin tai kasata 
vaikka harrasteporukasta tai työkavereis-
ta marssiosaston. Tavoitteena on kehit-
tää reserviläisten marssitaitoja, edistää 
kaikkien kansalaisten liikunta-aktiivi-
suutta sekä aktivoida nuoria.

Marssin suojelijana oli Tampereen 
apulaispormestari Aleksi Jäntti sekä 
marssin johtajana Heikki Kivikko. 
Osallistujia eri sarjoissa oli yhteensä 
noin 200 ja toimitsijoita 40.  Mars-
si järjestetään ensi vuonnakin Pirkan-
maalla, paikkana on Lamminpään ul-
koilumaja.

Hölkän tulokset: pirkanviesti.fi 

  Raimo Ojala

Marssimatkojen alkamista odotellessa sai makean lähdön sotilaskotiauto Onnin tarjoil-
lessa herkkujaan.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n joukkue Marika, Sivi, Hannele ja Sirkka tyyty-
väisinä maalissa 12 kilometrin marssimatkan jälkeen.

Huoltopisteillä oli tarjolla vettä, mehua, energiajuomaa, banaaneja, suolakurkkuja sekä 
keksejä.

Huoltopiste marssin kääntöpaikalla.

MPK Hämeen soittokunnan esityksistä sai nauttia myös matkojen kääntöpaikalla.

Kuvat: Sirkka Ojala ja Raimo Ojala. 
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Puolustusvoimat järjesti jälleen yhteistyössä Pirkanmaan Reservi-
läispiirin ja Pirkanmaan Reserviupseeripiirin kanssa PMT:n Neu-
vottelukunnan ampumakilpailun 7. kesäkuuta Pirkkalassa Sata-
kunnan lennoston ampumaradalla.

 Tapahtuman aluksi tervetulotoivotuksen ja Puolustusvoimien 
ajankohtaiskatsauksen piti runsaslukuiselle osallistujajoukolle Pir-
kanmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Matti Heini-
nen. Tilaisuuden osallistujille esittäytyi myös PMT ry:n uusi pu-
heenjohtaja Sami Tyven, joka toimii nykyään MPK:n Tampereen 
koulutuspaikan valmiuspäällikkönä. Kaunis kesäkuun sää suosi 
kilpailua ja maukkaista sotilaskotiauto Onnin munkkikahveista 
saatiin vielä makea aloitus ennen ampumaradalle siirtymistä. 

Kymmenen laukauksen kilpasarja ammuttiin rynnäkkökivää-
rillä makuuasennosta useamman kohdistuslaukauskierroksen ja 
tähtäinten siirtojen jälkeen. Ammunnan johtajana toimi kaptee-
ni Ville Kalliola aluetoimistosta. Kolmen kärki oli hyvin tasavä-
kinen. Voittajaksi laukoi tällä kertaa Emil Laitinen 89 pisteellä, 
toiseksi sijoittui Mika Räty 88 pisteellä ja kolmanneksi tuli Timo 
Keskinen 87 pistettä.

  Sirkka Ojala

PMT ry:n ampumakilpailu 
Pirkkalassa

PMT ry:n puheenjohtaja Sami Tyven kirjaa 
ammunnan tuloksia. Kuva: Sirkka Ojala.

Reserviläisten ampumataito on keskeinen osa sotilas-
osaamista ja reserviläisen kenttäkelpoisuutta. Ampumaradalle 
pääseminen pitkän koronatauon jälkeen tuntuukin mukavalta 
myös Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mikko 
Hörköstä. Kuva: Sirkka Ojala.

Tuloksia tarkastellaan tauluilla. PMT ry:n oltermanni Veli-Matti Kohtamäki on varsin tyytyväinen ampumatulokseensa.

Everstiluutnantti Matti Heininen kertoi 
Puolustusvoimien ajankohtaisista asioista. 
Kuva: Raimo Ojala.

Vatulan ampumaurheilukeskus Ikaa-
lisissa on tunnettu metsästysammun-
tojen menestyksekkäänä kisapaikkana. 
Nyt toiminnallisen ammunnan puo-
lella se kunnostautui myös SRA-kilpai-
lujen järjestämisessä. Historian ensim-
mäinen Vatulan SRA Cupin osakilpailu 
pidettiin rennoissa tunnelmissa ja ke-
säisen vaihtelevassa säässä 15.5.2021. 
Pieni ukkoskuurokaan ei latistanut tun-
nelmaa. Ikaalisten Reserviläisten järjes-
tämässä kilpailussa ammuttiin sekä ki-
väärillä että pistoolilla ja siinä oli viisi 

rastia. Tapahtumassa oli 23 kilpailijaa 
ja 11 toimitsijaa. Laukauksia ammut-
tiin yli 2500 kappaletta. 

Vatulan ampumaurheilukeskus tar-
joaa hyvät mahdollisuudet kaikkeen 
toiminnallisen ammunnan harrastami-
seen. Vatulassa on tänä vuonna ammut-
tu SRA:n lisäksi myös IDPA-, IPSC- ja 
4GT-kilpailuja. Toiminnallisen am-
munnan harjoituksia järjestetään Vatu-
lan radalla viikoittain. 

Ikaalisten Reserviläiset ja Ikaalisten 
Reserviupseerikerho järjestivät heinä-

kuussa SRA-kurssin. Kahtena iltana oli 
teoriaosuus, ja kolmantena iltana am-
pumakokeet. Molemmilla Ikaalilaisilla 
maanpuolustusjärjestöillä on sekä ki-
vääri että pistoolikalustoa, joten oma 
ase ei ollut kurssille osallistumisen edel-
lytyksenä. 

SRA-tunnelmasta pääsee Ikaalisissa 
nauttimaan vielä kahden kilpailun ver-
ran tänä vuonna. Ikaalisten Reserviläi-
set ja Ikaalisten Reserviupseerikerho 
yhteistyössä järjestävät 6.11. SRA2-kil-
pailun, joka ammutaan pelkällä kivää-

rillä. SRA3-kilpailu pidetään 13.11. ja 
se ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja 
haulikolla. Kaikki kolme kilpailua las-
ketaan mukaan cup-kilpailuun. Vii-
meisen osakilpailun jälkeen palkitaan 
cupissa menestyneimmät. 

Tervetuloa mukaan ampumaan!

  Jali Smolander
vauk ry hj

toimj pj

SRA-kisat Vatulassa



Pirkan Viesti 3 2021

13

Ajatus Tampereen Reserviläisten omas-
ta SRA-kilpailusta syntyi joskus vuo-
den 2019 loppupuolella. Ensimmäise-
nä idean heitti ilmoille ampumaosaston 
jäsen ja aktiivinen SRA-harrastaja Aki 
Raitanen. Kisoja lähdettiin suunnit-
telemaan Aki Raitasen ja Ville Lahti-
sen toimesta keväälle 2020 ja paikak-
si pyrittiin varmistamaan Satakunnan 
lennoston ampumarata, Lempäälän ja 
Pirkkalan rajalla. 

Rasteja ja käytännön toteutukseen 
liittyviä seikkoja hiottiin vuoden 2020 
alkupuolella, mutta kun kevät alkoi lä-
hestyä, kävi melko nopeasti selväksi, 
että COVID19-pandemiasta johtuen, 
kisoja ei 2020 päästäisi järjestämään. 

Loppuvuodesta 2020 todettiin, että 
aloitetaan kisojen suunnittelu jälleen ja 
touhuun otettiin ampumaosaston Roni 
Laaksonen, jolla oli pitkällinen koke-
mus SRA-harrastuksen parista. Alettiin 
työstää rastikuvauksia, suunnitella suo-
rituspaikkoja ja tehdä kilpailun yleis-
suunnitelmaa. Keväällä 2021, kun ko-
ronatilanne alkoi jo hieman hellittää, 
todettiin, että kilpailu pyritään järjes-
tämään toukokuussa 2021. Varaukset 
Puolustusvoimille tehtiin TASERAn 
kautta ja Puolustusvoimien kanssa so-
vittiin, miten ratoja saa käyttää. Rata-
alue päätettiin varata kokonaisuudes-
saan kilpailuiden käyttöön ja samalla 
todettiin, että tilaisuuteen ei turvalli-
suussyistä oteta yleisöä. 

Materiaalia kilpailua varten työstet-

TRES järjesti SRA-kilpailun
tiin ja hankittiin pitkin kevättä ja kun 
kisaviikko vihdoin koitti, käytiin hake-
massa noin 200 metriä puutavaraa, 150 
metriä työmaa-aitaa ja kasa erilaista 
pientarviketta, jotka toimivat pääasial-
lisena rastien rakennusmateriaalina. 

Kilpailuiden rastit rakennettiin perjan-
taina 21.5. Työt aloitettiin heti aamusta, 
mikä osoittautui hyväksi valinnaksi, sil-
lä päivän mittaan lähes taukoamatta jat-
kunut vesisade hidasti rakentamista ja 
tuotti hieman ylimääräistä päänvaivaa 
pahvisten taulujen suhteen. Lopulta kui-
tenkin noin klo 15 perjantaina päästiin 
aloittamaan toimitsijakilpailu. Vesisa-
de ja tuuli aiheuttivat edelleen haastetta 
toimitsijakilpailun aikana, kun kastu-
vat taulut eivät suojamuoveista huoli-
matta meinanneet pysyä taulutelineissä. 
Toimitsijakilpailu päätettiin illalla klo 
20.00, koska ympäristölupa kieltää am-
pumatoiminnan sen jälkeen. Suurin osa 
toimitsijoista ehti ampua kilpailun vii-
destä rastista kolme. 

Kisapäivä koitti lauantaina 22.5. ja 
rata-alue avattiin kello 8.30. Lauan-
taina paistoikin jo se kuuluisa reservin 
aurinko ja tilanne näytti edelliseen päi-
vään verrattuna kaikin puolin hyvältä. 
Kilpailijat alkoivat saapua heti aamusta. 
Heiltä tarkastettiin henkilö- ja osallis-
tumistiedot rata-alueelle johtavalla tiel-
lä, päävalvojan kopin kohdalla. Tarkas-
tuksen jälkeen heidät ohjattiin omalle 
aloitusrastilleen, jossa suoritettiin asei-
den tarkastus ja alkupuhuttelu. Aika 

lailla tasan kymmeneltä kaikuivat lä-
hes yhteislaukauksen tavoin ensimmäi-
set paukahdukset rasteilta. Kilpailussa 
ammuttiin 5 rastia, joista 2 pistoolil-
la ja 3 kiväärillä. Ampumamatkat oli-
vat pistoolilla 5–25 metriä ja kivääril-
lä 10–300 metriä. Kilpailussa oli loppu 
viimein 37 osallistujaa ja 33 toimitsijaa.

Kisa lähti rullaamaan, ja nyt kilpai-
lunjohtajan, ratamestarin ja muiden 
toimitsijoiden tehtävä oli vain taa-
ta kaikille kilpailijoille reilu, sujuva ja 
mukava kilpailupäivä. Päivä sujuikin 
mainiosti ja aurinko jaksoi paistaa lähes 
koko kilpailun ajan. 

Everstiluutnantit Matti Heininen
(Pirkanmaan aluetoimisto) ja Mika 
Hakala (Satakunnan lennosto) kävivät 
tutustumassa kilpailuun. Lisäksi vieraa-
na oli TASERA:n edustaja Juha Moija-
nen. Vieraille esiteltiin SRA-toimintaa 
Tampereen Reserviläisten ampuma-
osaston toimintaa, käytiin tarkastamas-
sa kaikki rastit ja seurattiin suorituksia. 
Vieraat olivat näkemäänsä tyytyväisiä ja 
heille jäi oikein positiivinen yleiskuva 
tapahtumasta. He totesivat, että järjes-
telyorganisaatio oli erittäin sitoutunut-
ta vaativiin tehtäviinsä ja tapahtumaan 
osallistujien parissa näyttäytyi mukava 
yhteishenki, vaikka kyseessä olikin kil-
pailutapahtuma. Erityisen hyvänä ja 
tärkeänä he pitivät sitä, että tapahtuma 
oli turvallisesti ja ammattitaitoisesti jär-
jestetty.   

Iltapäivällä, noin kello 15.00 oli-
vat kaikki kilpailijat suoriutuneet ras-
teistaan ja iltapäivän sopivissa väleissä 
pystyttiin järjestämään myös toimitsi-
joille mahdollisuus ampua perjantailta 
suorittamatta jääneet rastit. Ampuma-
toiminta päättyi hieman ennen kello 
16.00. 

Jo aiemmin oli päätetty, että palkin-
tojen jako suoritetaan postitse, jotta 
minimoidaan altistumisen riski. Osa 
palkinnoista meni toimitsijoille ja ne 
jaettiin jo paikan päällä. Purkutoimien 
ja siivouksen suhteen oltiin myös te-
hokkaita ja alue saatiin siistiksi kello 18 
mennessä. Näin säästyi sunnuntai kil-
pailusta palautumiseen. 

Kaiken kaikkiaan kisasta saatiin po-
sitiivista palautetta sekä kilpailijoil-
ta, toimitsijoilta että vierailta. Ensim-
mäinen kisa vaatii hieman ylimääräistä 
ponnistelua, mutta kokemusta karttui 
rutkasti ja uskon, että meille kaikille 
jäi tilaisuudesta hyvä tunne. Tavoittee-
na on järjestää SRA-kilpailut tulevai-
suudessa vuosittain. Suuret kiitokset 
toimitsijoille, kilpailijoille ja vieraille. 
Katsotaan, mitä vuosi 2022 tuo tulles-
saan. 

  Aki Raitanen
Kilpailun johtaja

  Roni Laaksonen
Ratamestari

www.pirkanviesti.fi 
aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Reserviupseerikoulun 100-vuotisjuhlaa oli tarkoitus viettää Haminassa alku kesästä 2020, mutta tilaisuus 
jouduttiin koronapandemian vuoksi siirtämään uuteen ajankohtaan. RUK 101 -vuotisjuhlaa vietettiin 12. ke-
säkuuta virtuaalisesti näyttöpäätteiden äärellä, ja toivomus oli, että Suomen kaikille sankarihautausmaille ja 
sankariristeille lasketaan seppele juhlapäivän aamuna kello yhdeksän kunkin paikkakunnan Reserviupseeri-
yhdistyksen toimesta.

Reserviupseerikoulu 100 vuotta kunniakäynnit Pirkanmaalla

Lempäälässä Reserviupseerikerho las-
ki 12.6. kello 9 seppeleet sankarihau-
doille sekä jalkaväenkenraali, Man-
nerheim-ristin ritari K. A. Tapolan 
hautamuistomerkille. Kustaa Tapola 
toimi Reserviupseerikoulun johtajana 
vuosina 1934–37. Seppeleiden laskun 
jälkeen pidetyssä kahvitilaisuudessa kes-
kustelimme lempääläisistä upseerisanka-
rivainajista.

Ote Hannu Tapolan puheesta sanka-
riristillä: 

”Lempäälässä sankarivainajia on 185, 

joista 44 talvisodassa, 138 jatkosodassa 
ja kolme Lapin sodassa. Heistä 15 on 
upseeria, joista neljä talvisodan ja 11 
jatkosodan sankarivainajaa. Siis joka 
12. sankarivainaja on upseeri.

Heidän ikänsä vaihteli 20:n ja 30:n 
välillä, yksi oli 62-vuotias. Puolet heis-
tä oli perheellisiä ja viidellä oli lapsia. 
Jatkosodan sankarivainajista oli kuusi 
mukana jo talvisodassa. Kaatuneista up-
seereista 13 oli joukkueenjohtajia, yksi 
komppanian päällikkö ja yksi talousup-
seeri. Sotilasarvo vänrikki tai luutnantti.

RUK 100 vuotta -tapahtuma Lempäälässä

Kerhon jäseniä sankarihautausmaalla. 

Messukylän
kunnianosoitus
Messukylän reserviupseerit järjestivät 
kunnianosoituksena seppeleenlaskutilai-
suuden RUK 100-vuotisjuhlan kunni-
aksi 12.6.2021 Messukylän kirkon san-
karivainajien haudan sotien 1939–45 
muistopatsaalla. Tilaisuudessa puheen 
piti luutnantti Seppo Laalahti ja seppe-
leenkantajana toimi kapteeni Antti Laa-
lahti. 

  Seppo Laalahti

  Suomen lipun vartio luutnantti Jaakko 
Kaura, insinöörimajuri Kari-Pekka Nieme-
lä ja luutnantti Kai Hirvonen. Kunniavartio 
luutnantti Kalervo Karimo ja majuri Jarkko 
Tikka. Messukylän Reserviupseerien lip-
puvartiossa kapteeni Markku Holappa, yli-
luutnantti Juha Valtamo ja luutnantti Janne 
Paananen. Kuva: Matti Kataja.

Jokainen sankarivainaja on oma yksi-
lö. Jokaisella heistä on oma ainutlaatui-
nen tarina, joka ansaitsee säilyä muis-
toissamme.

Jos pitäisi lyhyesti luonnehtia tyypil-
linen lempääläinen upseerisankarivai-
naja, hän saattaisi olla tällainen:

Vänrikki, jalkaväen joukkueenjohta-
ja, ikä 24 vuotta, opiskelija, kuului suo-
jeluskuntaan. Edestäjohtaja, joka sai 
surmansa taistelutilanteessa johtaessaan 
joukkoaan raskaissa olosuhteissa. 

Kustaa Tapola, joka toimi vv. 1934–

37 Reserviupseerikoulun johtajana, 
talvisodassa Kannaksen armeijan esi-
kuntapäällikkönä ja jatkosodassa Kar-
jalan armeijan esikuntapäällikkönä sekä 
Hämäläisdivisioonan (5.D) johtajana, 
on sanonut kirjassaan ”Hämäläisistä 
sodissamme” johtamisesta seuraavaa: ” 
Esimiehen ja toverien esimerkki onkin 
kovassa paikassa usein vakuuttavampi 
kuin kehotukset””

  Hannu Tapola

Puheen sankaristillä piti reservin majuri Hannu Tapola ja seppeleen 
laskivat kerhon puheenjohtaja, reservin luutnantti Juuso Naskali ja 
kerhon kunniapuheenjohtaja, reservin majuri Pertti Keinonen. 
Kuvat: Jari Kangas.
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Reserviupseerikoulu 100 vuotta kunniakäynnit Pirkanmaalla

Tampereen Kalevankankaan ja Lamminpään kunniakäynnit

Reserviupseerikoulun 101-vuotisjuhlapäivän aamuna 12. kesäkuuta tasan kello yhdeksän Tampereella järjestettiin 
pienimuotoinen kunniakäynti Kalevankankaan sankariristille. Kunniakäynnin suorittivat Pirkanmaan Reserviupseeri-
piirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö, Tampereen Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Jyrki Keto-Tokoi ja Ilkka Mänty-
vaara. Kuva: Sirkka Ojala.

  Myös Tampereen Lamminpään hautausmaan sankariristille laskettiin kaunis havuseppele täsmällisesti aamulla 
kello yhdeksän. Samalla kunnioitettiin sankarivainajien muistoa. Seppeleenlaskijat vasemmalta Kari Saarinen ja Jor-
ma Hautala.

Seppeleenlasku 9.6.2021
Reserviupseerikoulun 100-vuotis-
juhlapäivänä 12.6. laskettiin kello 9 
havuseppele lippuvartioin myös Päl-
käneen Sankarihaudalla. Pälkäneen 
Reserviupseerikerhosta (80 vuot-
ta 9.2.2021) tässä kunniatehtävässä 
olivat seppeleenlaskijat Vesa Mella-
vuo ja Kalevi Koivisto sekä vartio-
miehet Ilkka Simola, Tuomo Iivo-
nen, Antti Järvinen, Ismo Syrjä, 
Henrik Kalima ja Petri Munukka.

Ampumaharrastus 
yhä vahvempaa
Helmikuun lopussa aloitettuja, joh-
dettuja, yhteisiä harjoitusammun-
toja on lokakuun alkuun mennessä 
pidetty jo 27 kertaa. Lisäksi on Päl-
käneen radalla ”paukuteltu” sallittui-
na aikoina omatoimisesti. Yhteishar-
joituksissa on käynyt 29 aliupseeri- ja 
upseerikerhojemme jäsentä. Mukana 

Ammuntojen jälkeen 11.8.2021.

Kuulumisia Pälkäneeltä

ammuntoja johtamassa ovat usein ol-
leet myös Hannu ja Lauri Wirola, 
heille erityinen kiitos myös monista 
aseista, joita on saatu kokeilla. Mu-
kaan on saatu myös nuoria reserviläi-
siä – uusia aselupiakin on anottu ja 
saatu. Ammunnoista on meilien li-
säksi kerrottu joka viikko Sydän Hä-
meen lehden MeNyt-palstalla – on 

hyvä tiedottaa aiheesta myös yleisesti. 
Ammunta on koettu mukavaksi, yh-
teiseksi harrastukseksi.

  Vesa Mellavuo

Muistomerkin äärellä Tuomo Iivonen 
ja Antti Järvinen.

12.6. tapahtuman vartiosto kirkon portailla.

Messukylän kirkon Sankarihautausmaalla 
vietettiin 16.5. perinteinen kaatuneitten 
muistopäivän muistotilaisuus ilman kut-
suttua yleisöä koronamääräykset huomi-
oiden. Sotien 1939–45 sankarivainajien 
muistomerkin kunniavartion olivat aset-
taneet Messukylän Reserviupseerit, ku-
ten myös Suomen lipun vartion. Suomen 
lippu tuotiin haudalle Saana Seppälän 
fanfaarin johdattamana. Kaikille sankari-
vainajien haudoille oli Messukylän perin-
neseuran toimesta laitettu Suomenlippu. 

Seppeleet laskettiin sankarivainajien 
muistomerkille sekä 1918 vakaumuksen-
sa puolesta kaatuneitten haudoille. Seppe-

Kaatuneitten muistopäivän 
muistotilaisuus Messukylässä

  Suomenlippu saapui Saana Seppälän fan-
faarin saattelemana. Saattueen vastaanotti 
komentava upseeri luutnantti Seppo Laalahti 
ja taustalla seppelepartio Terttu Haikka, Anna-
Kaarina Rantaviita-Tiainen ja Lea Vähäsarja-
Mäkinen.

lepartiossa oli juhlapuhuja Anna-Kaarin 
Rantaviita-Tiainen, rukouksen lukenut 
Terttu Haikka sekä Lea Vähäsarja-Mäki-
nen. Tilaisuuden komentaja ja teksti luut-
nantti Seppo Laalahti, kuvaus Matti Ka-
taja.

  Seppo Laalahti
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Lippu-upseerina toimi Ari Lehtonen ja pappina Anu Mätäsniemi. Kunniavartiossa olivat Mikko Paitula ja Harri Mokkila. Seppelpartio: 
Jukka Osara, Erkki Koskinen (laski seppeleen) ja nauhat luki Tiina Lindi-Mokkila. Suomenlippu: Heikki Uusitalo, airueet Ulla ja Klaus 
Pentti, Järjestöliput: Sotainvalidit Juhani Ahola, Sotaveteraanit Hannu Valkama, Upseerit Ari Ilottu, Aliupseerit Jorma Heikkinen, 
Maanpuolustusnaiset Minna Järvenpää. Kuva ja tiedot: Kaija Valkama.

Jatkosodan päättymisen muistopäivä 4.9.2021 Hämeenkyrössä

Vastaukset 
sivun 9 kysymyksiin

Tiesitkö 
että?

1. Prikaatikenraali evp 
Antti Lehtisalo

2. Rakuunasoittokunta  

3. 152

4. Kittilässä

5. Noin 1700

6. Suomen ja Latvian

7. Joensuussa, Tampe-
reella, Tuusulassa ja 
Mikkelissä

Pioneerimateriaa-
lin esittelykontti 
reserviläis-
tapahtumiin 

  Majuri Valtonen esittelee Raivaamisen 
estopanosta ja samalla näkyy esteettö-
myysramppi.

Pirkkalasta Satakunnan lennostosta voi 
lainata erilaisiin reserviläistapahtumiin 
pioneerimateriaalia sisältävän esittely-
kontin.

Kontti tuo ulottuvuutta erilaisiin ta-
pahtumiin. MPK:sta voi lisäksi kysyä 
esittelijäksi reserviläistä, joka on pereh-
tynyt kontin sisältöön.

Tämä kyseinen kontti siirtyy mukavas-
ti konttikuorma-autolla erilaisiin tapah-
tumiin jotka käsittelevät maanpuolus-
tusta reserviläiskentällä pioneeriaselajiin 
liittyen.

Sisältö esittää pääosin miina- ja räjäh-
demateriaalia, josta on seikkaperäisesti 
kerrottu kontin materiaalin esittelyteks-
teissä. Tähän asti yleisimmät tapahtu-
mat joissa kontti on ollut esillä ovat ol-
leet MPK:n järjestämät reserviläispäivät 
ja jopa Kangasalla järjestetty tapahtuma 
Jukolan viesti. Sielläkin konttia esitel-
tiin.

Kontin materiaali on kohdennettu 
selkeästi reserviläisten koulutustapah-
tumiin joissa myös tulee selväksi histo-
riaakin pioneerimateriaaleista. Minulle 
avautui vanhana pioneerina paljon uut-
ta, kun sain ensimmäisen esittelyn kon-
tin erilaisista materiaaleista.

Kontin voi tilata lennostosta tuki-
pyyntönä erilaisiin tapahtumiin, kertoi 
majuri Thomas Valtonen. Tämä kontti 
on esteetön ja sinne pääsee tutustumaan 
myös pyörätuolia käyttäen.

  Juha Happonen
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Porin prikaatin Niinisalon varuskunnan 
lippukentälle oli jo hyvissä ajoin valmis-
teltu äänentoisto tulevaa valatilaisuutta 
varten, ja edeltävänä päivänä valan kaava 
oli harjoiteltu yhdessä. Pian alkaisi koko 
alokaskauden merkittävin yksittäinen ti-
laisuus, johon osallistuisimme.

Valmistautuminen oli tuottanut tu-
losta ja Pohjanmaan jääkäripataljoonan 

alle kuuluva tiedustelukomppania selvisi 
valasta kunniakkaasti. Valassa Porin pri-
kaatin komentajan ohitse marssiminen 
Merivoimien soittokunnan tahtiin oli 
erityisen juhlallista.

Palvelusaikani Niinisalossa on ollut vä-
hintäänkin muistorikasta. Siellä ollessani 
asustuksen ja oikeastaan kaiken muukin 
piti olla aina täysin kunnossa. Marssit ja 

koulutukset olivat monella tapaa vaati-
via, ja se olikin varsin palkitsevaa, kun 
niistä suoriuduttiin. Onnistumiset olivat 
joka tapauksessa yhteistyön tulosta: sen 
ansiosta voitimme erään partiohaasteen-
kin, mistä saimme palkinnoksi munkki-
kahvit sotilaskodista.

Miksi sitten halusin mennä erityisteh-
täviin? Halusin ylläpitää ja kehittää sekä 

Millaiset ovat toimittajan erityistehtävät?
Pirkanmaan Reservipiirien tiedotustoimikunnan nuorisojäsen Jere Tuononen aloitti palveluksensa 
5. heinäkuuta saapumiserässä 2/21 Niinisalossa ja eteni siitä Ruotuväen toimittajaksi Pääesikunnan 
viestintäosastolle. Erityistehtävät antavat oivan tilaisuuden hyödyntää omaa olemassa olevaa kokemusta, 
jota myös karttuu palveluksen aikana.

Jere Tuononen työnsä äärellä Ruotuväki-lehden toimituksessa. Kuva: Puolustusvoimat.

kirjoittamisen että kuvaamisen taitojani 
palveluksen aikana. Samalla pääsisin ole-
maan osa Ruotuväen omaa toimitusta ja 
näkemään miten lehti toimii, tapaamaan 
mielenkiintoisia henkilöitä, tarkastele-
maan yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä 
hakemaan tietoa eri tietolähteistä. Tai-
dot ja tiedot, joita erityistehtävissä siis 
saa, tulevat olemaan arvokkaita myös 
tulevaisuutta ajatellen.

Tein ensimmäisen juttuni painettuun 
lehteen MPKK:n väitöskirjasta ja luin 
sitä varten lehdistötiedotteen, itse eng-
lanninkielistä väitöskirjaa ja haastatte-
lin kirjoittajaa. Jotkin aiheista vaativat 
hieman enemmän taustatyötä kuin toi-
set, mutta erityisen palkitsevaa on ol-
lut haastattelujen tekeminen. Hienoa 
on myös, kun saa haastateltavilta kom-
mentteja, kuten ”hyvä juttu”. Tehtävät 
ovat monipuolisia ja tarjoavat mielen-
kiintoisen näkökulman toimitustyöhön.

Varsinaisessa toimitustyössä juttu-
ja voidaan tehdä jopa päivittäin – osa 
painettuun lehteen ja osa verkkoon. 
Molempien taustalla on kuitenkin toi-
mittajien ja kuvaajien välistä yhteistyö-
tä aina jutun valmistelusta oikolukuun 
saakka. Toimitus on tiivis ryhmä, jossa 
on mukava työskennellä ja vaihtaa aja-
tuksia toisten kanssa lehden tekemises-
tä, sen kehittämisestä sekä yksittäisistä 
jutuista.

Erityistehtävissä pääsee tekemään kui-
tenkin myös muutakin kuin vain toi-
mitustyötä. Arkipäivisin olemme teke-
mässä juttuja joko toimistolla tai sen 
ulkopuolella, mutta viikonloppuisin 
osallistumme Santahaminassa muun 
muassa liikunta-, taistelu- ja ammun-
takoulutuksiin. Myös esimerkiksi kes-
ken viikon näihin koulutuksiin voi osal-
listua, jos siihen vain on sopivaa aikaa. 
Keskeisiä perustaitoja voidaan näin ke-
hittää myös erityistehtävissä palvellessa.

  Jere Tuononen

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
Auto- ja konevuokraamo J. Lundán Ky, 
autohuolto ja -vuokraus

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 



ympäristölle ystävällinen 
tapa lämmittää 
– jo yli 50 vuotta

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

Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd.   puh. 03 358 760 fax: 03 368 4311
Turkkirata 10  33960 Pirkkala    www.voitelukeskus.com

Turvesuonkatu 16, 33400 Tampere
Puh. +358 3 346 5566, fax  +358 3 346 5245

www.lielahdenautokeskus.fi

Tampere

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

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Invea Oy

www.hervannankaivin.fi

puh. 040 564 0010

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

www.tuulilasimyyn  .fi 

KHT-yhteisö
Idman Vilén Grant Thornton Oy
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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

Suunnittelu 
Teräsmaa Oy

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

OP Tampere

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

Kiitämme 
tukijoitamme!

ERIKOISINFRA OY
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Touko-kesäkuussa toteutettiin Satakunnan lennos-
ton tukikohdassa Pirkkalassa hieman harvinaisempi 
rakennushanke. Frisbeegolfi a pelanneet varusmiehet 
saivat iltaisin ihmetellä läheisestä metsästä kantautu-
vaa moottorisahojen, vääntimien ja vasaroiden ääntä 
ja hämmästellä monenkirjavissa maasto- ja työvaatteis-
saan hääriviä reserviläisiä. Monet liitokiekkoilijat kävi-
vätkin kysymässä mitä reserviläiset oikein rakentavat 
keskelle metsää. ”Kirkkoa teille”, kuului hyväntuulinen 
vastaus, ”juu, juu, ihan oikeesti”. 

Vanhimmissa varuskunnissa on kirkko, ja pitkään toi-

Pirkkalan uusimman kirkon katto on korkealla

Metsäkirkko valmiina 17.6.2021. Alttarin suuren ristin suunnitteli Jussi Lyly ja toteutti talkooporukka yhdessä. 
Kuva: Thomas Valtonen.

mineisiin uudempiinkin on rakennettu kappeleita ja ul-
koilmahartauspaikkoja, mutta uudehkona tukikohta-
na ei Pirkkalassa ole ollut erityistä jumalanpalveluksille, 
hartaushetkille tai varusmiesten omalle hiljentymiselle 
pyhitettyä paikkaa. Tilanteen korjaamiseksi syntyi ajatus 
kirkkotalkoista keväällä 2021 varuskunnan sotilaspasto-
ri Juhana Saaren ja silloisen pioneeripäällikön, maju-
ri Thomas Valtosen, keskustellessa. Jo vuosia hyvää ja 
kirjaimellisesti rakentavaa yhteistyötä reserviläisten ja 
etenkin Pirkka-Hämeen Pioneerikillan kanssa tehneel-
lä Valtosella oli tiedossa (aina) valmis talkooporukkakin. 

Valtonen otti huhtikuussa yhteyttä pioneerikillan vara-
puheenjohtajaan Petri Lylyyn. Petrin ja killan puheen-
johtaja Pertti Koivuahon tehtyä pikaisen kyselyn killan 
aktiivien keskuudessa saattoi Petri varsin pian ilmoittaa, 
että totta kai kilta tulee talkoisiin! 

Hanke toteutettiin kustannustehokkaasti paitsi työ-
voiman myös materiaalien osalta, sillä  betoniset ras-
kaimmat osat tehtiin valmiista linnoite-elementeistä: 
saarnastuolin rungoksi pääsi kyljelleen käännetty stan-
dardoitu U-elementti ja alttarin perustaksi kattolaatan 
prototyyppi. Juhanan ja Thomasin tiedusteleman pai-
kan raivasi SatLston Suojauskomppania varusmieshar-
joituksena, ja raskaammat pohjatyöt betonielementtien 
paikalleen siirtoa myöten hoiti vääpeli Marko Peura-
niemi lennostosta. 

Sitten olikin jo puurakentamisen ja Pirkka-Hämeen 
Pioneerikillan vuoro. Neljänä torstai-iltana 27.5.–17.6. 
mönkijä möyrysi, saha soi ja hiki höyrysi. Ja niin val-
mistui luonnonläheinen hartauspaikka tukikohtaan: 
alttari, saarnastuoli, ja penkit n. 45 osallistujalle män-
tyjen siimeksessä. Aktiivisimmista talkoolaisista mai-
nittakoon ihan nimeltä, Pertti Koivuahon ja työmaan 
”kymppinä” toimineen Petri Lylyn lisäksi, Markku 
Kahari, taiteellisesta toteutuksesta vastannut Jussi 
Lyly sekä mm. kirkon penkit ja pöydän kuljetettaval-
le kenttäalttarille rakentanut Lauri Mikkonen. Hen-
ki oli hyvä ja tahti kova, ja pioneerien rakennusperin-
teen motostakin ”rumaa, lujaa ja nopeasti” tingittiin 
vain ensimmäisen kriteerin kohdalla. Rakennustaitoja 
hyödynnettiin ja uuttakin opittiin. Kirjottajakin oppi, 
että omaan korvaan valutettu lahonestoaine torjui työ-
maalle suurin joukoin saapunutta siivekästä sotaväkeä 
jopa tehokkaammin kuin niskaan levitetty Off. Ei kui-
tenkaan täysin sekään  minun vereni, hyttyset, teidän 
edestänne annettu!

Kirkon ”harjannostajaiset” – ulkoilmakirkon kysees-
sä ollen siis taivaankannennostajaiset – pidettiin va-
ruskunnan henkilöstösauna Petkelhovin takkatuvalla 
pioneerikillan kevätkokouksen merkeissä, särvitettynä 
Juha Happosen järjestämällä maistuvalla järvikala-
aterialla. Sittemmin kirkkoa on ehditty käyttää jo mm. 
alokkaille järjestetyssä tilaisuudessa ja sotilaskotisisar-
ten hartaustilaisuudessa, mutta virallinen käyttöönot-
totilaisuus, jota kunnioitti läsnäolollaan myös Tampe-
reen hiippakunnan piispa Matti Repo, pidettiin vasta 
30. syyskuuta.

  Tapio Kotipelto

Lauri Mikkonen (etualalla) veistää kirkon penkkejä, Pertti Koivuaho (takana vasemmalla) optimoi 
katseellaan mönkijälle reittiä puutavaran tuomiseksi tiettömälle työmaalle, takana oikealla rakenne-
taan alttaria saarnastuolin viereen. Kuva: Thomas Valtonen. 

 Jussi Lyly kiinnittää Kristus-fi guuria suunnittelemaansa ja toteuttamaansa saarnastuolin krusifi k-
siin. Kuva: Petri Lyly.

 Puolustusvoimien perinteistä eli pedagogisesti tehokkainta työtapaa noudattaen tie työmaalle 
rakennettiin vasta viimeksi. Samalla syntyi kirkon keskikäytävä. Ohjaimissa Thomas Valtonen. Kuor-
maajan lainasi AVANT Markku Kaharin kautta. Kuva: Juha Happonen.


