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Reserviläisillä on merkittävä rooli
Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä
Otan piirin puheenjohtajan tehtävät
vastaan innolla ja kiitollisena saamastani luottamuksesta. Haluan myös kiittää majuri res Mikko Hörkköä erinomaisesta työstä piirin puheenjohtajana
viimeisen neljän vuoden aikana. Toimiessani edelliset neljä vuotta piirin
1. varapuheenjohtajana suuri osa piirimme toimijoista ja yhteistyötahoista
on tullut tutuksi. Toivonkin hyvän yhteistyön jatkuvan ja entisestään kehittyvän tulevaisuudessa. Piirin toimistossa
on tapahtunut myös muutoksia. Piirin
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Päivi
Huotari siirtyi eläkkeelle vuoden 2021
lopussa. Toivotan Päiville mukavia eläkepäiviä. Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuen, Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteiseksi järjestösihteeriksi
on valittu Sirkka Ojala. Toivotan Sirkalle onnea ja menestystä uudessa tehtävässä.
Muutoksia tapahtuu myös Euroopan turvallisuustilanteessa. Venäjän
toimet Ukrainan rajalla sekä sen esittämät vaatimukset Naton itälaajentumi-

sen estämiseksi ja etupiiriajattelun palauttamiseksi, ovat herättäneet laajaa
keskustelua niin Suomessa, kuin ulkomaillakin. Valitettavasti itänaapurimme viime aikojen toimet ovat luoneet
turvallisuuspoliittista rauhattomuutta
ja epäjärjestystä lähialueillamme. Ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli
Niinistö muistutti uudenvuoden puheessaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa. Se on
rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Kansallinen turvallisuus, itsemääräämisoikeus ja liikkumatila ovat pienille maille aivan yhtä arvokkaita kuin
suurille. Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös
mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti
ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse
päätämme. Joka tapauksessa ja kaikissa tilanteissa meidän on kuitenkin huolehdittava omasta puolustuksestamme
ja valmiudestamme. Jälleen voimme
todeta, että omien puolustusvoimien ylläpito ja määrätietoinen kehittäminen on ollut viisasta. Suomalai-

nen yhteiskunta on vahva, meillä on
korkea maanpuolustustahto, sekä uskottavat puolustusvoimat. Tämä luo
suomalaisen
kokonaisturvallisuuden
kestävän pohjan, jossa meillä reserviläisillä on merkittävä rooli. Tämän vuoksi
onkin tärkeää, että pidämme huolta
omasta toimintakyvystämme ja osaamisestamme. Suomi on tehnyt isoja ja
johdonmukaisia päätöksiä puolustusmateriaalihankintoihin liittyen. Lisäksi erityisesti Maavoimien valmiutta on
parannettu merkittävästi muutamien
viime vuosien aikana. Samalla olemme
kehittäneet kansainvälistä puolustusyhteistyötämme – ja hyvä niin. Epävakaina aikoina on hyvä olla kumppaneita.
Näillä toimilla annamme itsellemme ja
muille vahvan signaalin, että olemme
tarvittaessa valmiita ja kykeneviä koko
Suomen puolustamiseen.
Vuosi 2022 käynnistyy valitettavasti koronaepidemian edelleen jatkuessa.
Tästä huolimatta piirin tavoitteena on
aktiivisen toiminnan vuosi. Liiton toiminnan painopisteitä ovat tänä vuonna

mm. kolmivuotissuunnitelman päivittäminen, vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonta sekä toimintakyvyn ja
ampumataidon kehittäminen. Jokainen
meistä voi huolehtia omatoimisesti toimintakyvyn ja ampumataidon kehittämisestä. Lenkille, ladulle, kuntosalille
tai ampumaradalle lähteminen säännöllisesti on meistä itsestämme kiinni. Hyvää talven jatkoa ja liukkaita latuja.
Mikko Ritakallio
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Reserviläistoiminta vetää puoleensa
Tätä ensimmäistä kirjoitustani piirin
puheenjohtajana kirjoittaessani tunnen sisimmässäni suurta ylpeyttä, kiitollisuutta ja intoa alkaessani hoitaa tätä
arvokasta tehtävää kunniakkaan järjestömme peräsimessä. Kiitokset luottamuksestanne. Edeltäjäni ovat tehneet
hienoa työtä, minkä johdosta osaltaan
piirimme on tätä nykyä Suomen suurin
reserviläispiiri. Sellaisena me haluamme
sen varmasti nähdä myös jatkossa. Se
vaatii kylläkin meiltä tarmokkaita toimia ja uudistumista, sillä ei muuallakaan
aivan toimettomia ole oltu. Liittomme
jäsenmäärä kohosi vuodenvaihteessa uuteen kaikkien aikojen ennätykseen, joten reserviläistoiminnassa on voimakasta
vetovoimaa. Tämän kehityksen on hyvä
näkyä myös meidän piirimme jäsenmäärässä.
Piirimme näkyvyyttä ja vetovoimaa
kasvatetaan 23.-24.4. Ideaparkissa järjestettävässä Koko kansan maanpuolustustapahtumassa. Tapahtuma keräsi
vajaat kolme vuotta sitten runsaasti ihmisiä paikalle, ja saimme erittäin hyvin
positiivista näkyvyyttä. Tulevaa tapahtu-
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maa silmällä pitäen täytyy vielä aiempaa
enemmän kiinnittää huomiota siihen,
että saamme tapahtumassa ja sen jälkeen
liittymään meille uusia jäseniä. Tilaisuuteen ovat kaikki piirimme yhdistykset
tervetulleita tekemään jäsenhankintaa.
Maanpuolustustapahtumaan tulee piirille koju, jossa voi täyttää liittymislomakkeen. Tarvittaessa opastamme sopivan yhdistyksen valinnassa esimerkiksi
asuinpaikan perusteella. Innokasta talkooväkeä kaivataan siis paikalle, joten
saa olla aktiivinen!
Toivottavasti alkanut vuosi 2022 vapauttaa meidän vihdoinkin koronapandemian aiheuttamista ennalta-arvaamattomista rajoitteista yhteiskunnallemme
ja sitä kautta myös reserviläistoiminnallemme. Toisaalta poikkeusajat ovat myös
tuoneet meille runsaasti uusia jäseniä –
annetaan tämän kehityksen pysyä ylävireisenä jatkossakin. Erityisesti ampumaharrastus tuntuu vetävän nyt väkeä
puoleensa, eritoten SRA. Mikäli yhdistyksissä on tarvetta saada tukea esimerkiksi ampumaedellytystensä parantamiseksi, mietitään yhdessä mitä se kussakin

tilanteessa voisi olla. Liittomme kautta
on saatavissa suoraa taloudellista tukea
muun muassa aseiden ja tarvikkeiden
hankintaa varten jäsenistön yhteiskäyttöön, joten sitä kannattaa hyödyntää.
Avoimin mielin on hyvä myös miettiä
mitä kokonaan uutta toimintaa reserviläispiiri voisi edesauttaa, sillä nykyiset
toimikunnat eivät ole kiveen hakattuja.
Reserviläisliiton hallitus keskusteli
vuoden ensimmäisessä kokouksessaan
Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Liittohallituksen jäsenistä reilusti yli puolet suhtautuivat myönteisesti
Natoon, allekirjoittanut mukaan lukien. Nato-kantaa kysytään myös koko jäsenkunnalta jälleen kerran jo perinteeksi
muodostuneesta jäsenkyselyssä. Mielestäni avoin Nato-keskustelu on hyvästä, sillä nykyinen välttelevä linja ei tuo
esille esimerkiksi Nato-jäsenyyden hyviä
ja huonoja puolia tai mitä se merkitsisi nykyiselle reserviläisarmeijallemme.
On mielestäni hyvä, että tätä keskustelua käydään myös reserviläisten kesken,
vaikkakin päätös lopulta on yksinomaan
valtiojohdon harteilla.

Tässä kohtaa on paikallaan lausua suuret kiitokset edeltäjälleni Jussi Mäkitalolle neljän vuoden puheenjohtajapestistä, jonka aikana olen saanut itse olla
varapuheenjohtajana. Hienoa, että jatkat edelleen aktiivisesti hallituksissa piirin sekä liiton tasoilla ja annat tarvittaessa tukeasi.
Mielellään otan suoraan palautetta
vastaan, miten voisimme kehittää reserviläistoimintaa Pirkanmaalla. Toivotan
hyvää alkanutta vuotta ja reipasta kevättalvea. Ollaan yhteyksissä.
Jarno Lahtinen
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Vuoden alussa tutusta piiritoimistosta tuli työpaikka
Sain elämäni parhaan joululahjan
23. joulukuuta, kun puhelimeni pirahti ja silloinen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Mikko Hörkkö
kertoi, että olin tullut valituksi useamman pätevän hakijan joukosta
Pirkanmaan Reservipiirien ja Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry:n järjestösihteeriksi. Olin jo työhakemuksessani kertonut valitsijoille, että työ olisi itselleni ns. unelmaduuni. Sitä työ on edelleenkin parin
kuukauden työrupeaman jälkeen.
Lähes päivittäin opin jotakin uutta
ja aina jokin asia vierähtää eteenpäin
toimiston työpöydältäni. Tutulta Väinölänkadun piiritoimistolta minut
löytää tällä hetkellä kolmena päivänä
viikossa. Loput työtunnit teen etänä.
Järjestösihteerin työn ohella toimin
edelleen myös tämän piirilehtemme
päätoimittajana. Olen kuitenkin joutunut luopumaan jo muutamasta va-

paaehtoisen maanpuolustuskentän tehtävästä, jotta aikaa jää enemmän uudelle
työlleni, minkä haluankin hoitaa mahdollisimman hyvin jäsenistöä palvellen.
Piirien tiedotustoimikunnalle uusi
puheenjohtaja ja digityöryhmä
Tammikuun lopulla Reservipiirien tiedotustoimikunta kokoontui järjestäytymiskokoukseensa Team-sovelluksen kautta.
Kokouksessa toimikunnan puheenjohtajuus siirtyi Tapio Kotipellon osaaviin
käsiin. Varapuheenjohtajaksi lupautui
pitkään tiedotustoimikunnassa toiminut
hyvä kirjoittaja Tiina Kokkola. Valitsimme myös ns. Digityöryhmän kehittämään muun muassa piirien someviestintää. Työryhmään valittiin minun ja
Tapion lisäksi Jere Tuononen ja tiedotustoimikunnan uusi sihteeri Jari Puustinen
sekä somevirtuoosi Juha Happonen.
Nyt kun pitkä korona-aika on toivottavasti pian väistymässä taka-alalle, on

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
järjestösihteeri Sirkka Ojala
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI

TALVISODAN PÄÄTTYMISPÄIVÄN KUNNIAKÄYNTI
KALEVANKANKAAN SANKARIRISTILLÄ
13.3.2022 KLO 11.00
Tervetulopuhe, eversti evp. Pentti Väänänen
Mieskuoro Kelot
Puhe, eversti Mika Kulkas
Kamarikuoro Eternitas
Puhe, tuomiorovasti Olli Hallikainen
Seppeleenlasku
Järjestää:
Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys ry. ja
Tampereen varuskunta

Sirkka Ojala
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
järjestösihteeri
pir.reservi@kolumbus.fi

meidän kaikkien toiveissa, että myös
maanpuolustustoimintamme pääsee jälleen vauhtiin toden teolla. Ensimmäinen merkki tästä onkin piirien yhteinen
Maanpuolustusjuhla ja kevätkokoustapahtuma Kangasalla maaliskuun lopulla. Iloitsen todella, kun saan jälleen
nähdä kolmen piirin maanpuolustustoimijat yhteisessä tapahtumassa ja MPK
Hämeen soittokunnan esiintymässä ihan livenä. Jatkoa seuraa jo huhtikuussa, kun Pirkanmaan Reserviläispiiri toteuttaa yhdessä Ideaparkin kanssa jo
kolmannen kerran Koko kansan maanpuolustustapahtuman Lempäälässä. Tämän lehden sivut ovatkin täyttyneet monien tulevien kokousten ja tapahtumien
ilmoituksista. Toivotaan, että saamme
viimein järjestää ne kaikki ihan livenä ja
tavata toisiamme.
Valoisaa ja toiveikasta kevättä teille
kaikille!

Kutsu
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n ja
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaa Piiri ry:n

Maanpuolustusjuhla ja kevätkokoukset
keskiviikkona 30.3.2022 klo 18.00,
Kangasalla Pitkäjärven koululla Osoite: Vatialantie 4A, Kangasala
Kahvitus alkaa kello 17.00
Kahvit tarjoilee Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry
Maanpuolustusjuhlassa esiintyy MPK Hämeen soittokunta,
johtajanaan kapellimestari Pekka Ahonen. Soittokunta soittaa
taustamusiikkia myös kahvituksen aikana.
Piirien kevätkokoukset alkavat välittömästi Maanpuolustusjuhlan jälkeen.
Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat.

Maanpuolustusjuhlan ohjelma klo 18.00
Lippufanfaari Suomen lipun saapuessa
Jääkärimarssi, säv. Jean Sibelius, sov. Arvo Kuikka
Avaussanat: Puheenjohtaja Panu Maijala,
Kangasalan Reserviupseerikerho ry
Sotilaspoika, säv. Fredrik Pacius, sov. Teuvo Laine
Juhlapuhe: Everstiluutnantti Tommi Marttinen, Pirkanmaan aluetoimisto
Sinitakkien marssi, säv. Georg Malmsten, sov. Arvo Kuikka
Huomionosoitukset
Juhlamarssi, säv. Armas Maasalo, sov. Teuvo Laine
Päätössanat: Puheenjohtaja Tuomo Antila,
Kangasalan Reservinaliupseerit - Reserviläiset ry
Kesäpäivä Kangasalla yhteislauluna
Lippufanfaari Suomen lipun poistuessa

Lämpimästi Tervetuloa!
Järjestäjinä:
Kangasalan Reserviupseerikerho ry
Kangasalan Reservinaliupseerit - Reserviläiset ry
Kangasalan Maanpuolustusnaiset ry
Paraatipuku tai tumma puku, kunniamerkit.

Pirkan Viesti 1 2022
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Hengellinen palsta

Kun joudumme kasvotusten elämän
hetkellisyyden ja arvaamattomuuden kanssa
Vähän yli kaksikymmentä vuotta sitten
ajoin marraskuisena perjantai-iltapäivänä Puolustusvoimien maastoautolla Kemijärventiellä kohti Rovajärveä. Minut
oli määrätty valtakunnallisen tykistö- ja
kranaatinheitinleirin papiksi ja olin palaamassa majoituspaikkaani, kun sain
puhelinsoiton. Uudenmaan prikaatin
raskaassa heitinjoukkueessa oli tapahtunut räjähdys, jossa oli loukkaantunut varusmiehiä. Kertaheitolla tavanomainen
harjoitus sai ihan toisenlaisen sävyn ja
tunnelman. Tunteita, kysymyksiä ja erilaisia ajatuksia virtasi mielessäni, mutta
eniten olin huolissani loukkaantuneista.
Kuinka heille oli käynyt?
Tietoa tapahtumasta oli tuossa vaiheessa varsin vähän. Sain kuitenkin tehtäväkseni kohdata tulevina päivinä ne
varusmiehet ja kantahenkilökuntaan
kuuluneet henkilöt, jotka olivat olleet
räjähdyksessä vaarassa, loukkaantuneiden palvelustovereita tai toimineet ensiaputehtävissä tapahtumapaikalla.
Parin seuraavan päivän aikana kohtasin kymmenittäin räjähdystä eritavoin koskettaneita henkilöitä. Monilla
oli mielessään konkreettisia kysymyksiä
räjähdyksestä. Toiset kokivat tärkeäksi,
että saivat kertoa oman kokemuksensa tapahtuneesta. Kyseltiin myös loukkaantuneiden vointia sekä pohdittiin

onnettomuuden mahdollisia vaikutuksia kunkin elämään tulevaisuudessa.
Myös leirin ja harjoituksen jatkaminen
pohditutti. Kohtaamisten ilmapiiriä voisi kuvailla intensiivisiksi, kyseleviksi,
pohdiskeleviksi mutta myös yhteisöllisiksi. Oma kokemukseni noista päivistä
oli kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen
tärkeys sekä kohdatuksi ja kosketetuksi
tuleminen.
Onni oli, että kukaan loukkaantuneista ei menehtynyt, mutta erilaisia jälkiä
tapahtuma jätti sen kokeneille. Muutamille siitä jäi fyysisiä jälkiä, joita he kantavat mukanansa läpi elämänsä. Useammalle jälkiä jäi mieleen. Konkreettisella
ja rajulla tavalla jouduimme kasvotusten elämän hetkellisyyden ja arvaamattomuuden kanssa. Raja tämän hetken ja
menneisyyden välillä ei aina ole kovin
merkittävä tai sitä ei tule kovin paljon
pohtineeksi, jos elämä soljuu mukavasti
eteenpäin. Mutta tuolloin tuo raja piirrettiin vahvasti päiviemme virtaan.
Samalla tavoin koemme rajapyykkinä tietyn tapahtuman myös silloin, kun
omaa elämäämme tai läheisemme elämää kohtaa hankala vastoinkäyminen
tai suuri menetys. Silloin helposti syntyy kokemus ajasta ennen ja ajasta sen
jälkeen. Koemme, että tietyssä hetkessä
ei vain elämä ympärillämme muuttu-

Kotiutusjuhlan tunnelma oli iloinen ja
ilmassa oli vahva luottamus tulevaisuuteen
Satakunnan lennostossa vietettiin 16.
joulukuuta kotiutusjuhlaa. Leijona Catering Sääksen jouluun puetuissa tiloissa tunnelma oli lämminhenkinen. Lennostosta siirtyi jouluksi reserviin 131
nuorta. Kotiutuneiden joukkoon kuului 5 upseerikokelasta, 28 alikersanttia
tai kersanttia ja 98 miehistön jäsentä.
Kotiutuneet olivat saaneet joko suojaus,
sotilaspoliisi, viestin tai huollon erikoiskoulutuksen.
Komentaja Aki Heikkinen toi kotiutusjuhlan puheessa esiin, että juhla on
jouduttu järjestämään koronapandemian takia nyt jo 7 kertaa pienimuotoisena, mutta tällä kertaa pystyttiin paikalle
kutsumaan myös kutsuvieraita. Paikalla
olivat nuoria palkitsemassa muun muassa Tampereen Reserviupseerien ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan
Piirin edustajat. Komentaja Heikkiselle kotiutusjuhla oli viimeinen, sillä hän
siirtyi vuoden 2022 alussa uusiin tehtäviin F-35-projektitoimiston johtajaksi
Yhdysvaltoihin. Heikkinen toi puheessaan esiin muun muassa kotiutettujen
poikkeuksellisen palvelusajan, ja sen että
tästä huolimatta koulutustulokset ovat
olleet nousujohteisia ja erittäin hyviä.
Heikkinen uskoikin, että reserviin siirryttyään kotiutuneilla nuorilla on varsin
hyvät edellytykset toimia kriisiajan joukkona.
Sirkka Ojala
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Tampereen Reserviupseerien pienoiskilvellä palkittiin vänrikki Eero Majuri. Palkintoa olivat luovuttamassa Pekka Teräntö
ja Martti Kaunisto.
MNL Pirkanmaan Piiri palkitsi Naisten
vapaaehtoisen palveluksen kunniakirjalla
alikersantti Inka Ojalan. Kunniakirjan luovutti piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen.
Tampereen Reserviläisten plaketit
luovutettiin varuskunnan puolesta kersantti Nikolas Salmelalle ja korpraali Santeri
Vaaralle.

nut vaan myös meidän tapamme katsoa ja ymmärtää elämäämme muuttui tuossa hetkessä ratkaisevasti. Noina
hetkinä voimme kokea, että elämää on
vaikea katsoa tai suunnitella eteenpäin,
kun niin moni asia on toisin kuin ennen, kun elämää aiemmin kannatelleet
rakenteet ovat sortuneet.
Kristilliseen uskoon liittyy ajatus toivosta, joka kantaa pimeydenkin keskellä,
kun haparoimme ja kyselemme suuntaa
eteenpäin. Kun noina hetkinä lähestymme Jumalaa erilaisten tunteittemme, kysymystemme ja kokemustemme kanssa, saatamme tulla merkittävällä tavalla
Jumalan kohtaamiksi. Tästä myös Raamattu on antanut meille lupauksia.
Kirkkovuodessa elämme paastonaikaa.
Viime sunnuntain latinankielinen nimi
invocavit (suom. hän huutaa minua)
tulee päivän psalmitekstin antifonista:
”Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.”
(Ps.91:15)
”Kun hän huutaa minua, minä vastaan.” Tätä ei pidä ymmärtää kovin ahtaasti tai kirjaimellisesti. Jotta Jumalan
puoleen voi kääntyä, meillä ei tarvitse
olla sellainen tunne sisällämme tai kokemus koettuna, että sen voisi tuoda julki
vain huutamalla, raivoten tai itkien. Jos-

kus hiljaisuuskin Jumalan edessä voi olla
niin kuuluvaa ja äänekästä, että se ylittää
voimakkuudellaan kaiken huutamisen.
Ja me saamme luottaa siihen, että meille
vastataan.
Vastaus ei välttämättä ole sellainen,
mitä me odotamme. Ja vastauksen näkemiseen ja ymmärtämiseen saattaa mennä aikaa, mutta me saamme luottaa lupaukseen: ”Minä vastaan, olen hänen
tukenaan, pelastan hänet.”
Hannu Laukkonen
notaari, rovasti

Kunniakäynti Tyrvään kirkon Aseveli-patsaalla auringonlaskun aikaan aloitti Sastamalan Reserviupseerien itsenäisyyspäivän aatonaaton juhlallisuudet. Sotiemme veteraanien ja erityisesti sotiemme
reserviupseerien muistoksi seppelettä ovat laskemassa yhdistyksen pj, luutnantti Ville Inna airueinaan vänrikit Katri Suikki ja Valtteri Oinonen. Kuvat: Jaakko Lampimäki.
.

Vuoden siirron, odotuksen ja pandemiapannan jälkeen pidettyä SRU:n
80-vuotisjuhlaa juhli Seukun suojeluskuntatalossa parahultaiset 50 jäsentä ja
kutsuvierasta.

Sastamalan Reserviupseerit
on reilu 80-vuotias
Marraskuun lopulla 1940, välirauhan
aikana, sai alkunsa nykyinen Sastamalan Reserviupseerit ry. On vaikeaa, melkein mahdotonta, kuvitella tuon ajan
tunnelmia kerhoa perustettaessa. Talvisodan loppumisesta on aikaa vain hieman yli puoli vuotta, ja mahdollinen
uusi sota edessä. Näitä tunnelmia on
kuvattu hyvin kapteeni Risto Tuorin
kirjoittamassa historiaosuudessa, mikä
on luettavissa myös kerhon kotisivuilla
osoitteessa www.ruk.fi.
Juhlat piti järjestää syksyllä 2020, jolloin oikeat synttärit olisivat olleet ajankohtaiset. Mutta niin tuttu syy, mitä
ei edes jaksa mainita, esti kaikki kokoontumiset. Ja juhlia oli suunniteltu
ja odotettu vuosia aiemmin. ”Sitten,
kun kerholla on isot synttärit …”. Vielä syksyllä oli epävarmaa mitä tapahtuu.
Todennäköisempää olisi, että juhlitaan
sitten 90-vuotiasta kunnolla. Mutta
saimme joululahjaksi pienen hetken,
milloin kokoontumisrajoituksia hieman höllennettiin. Tuoreena puheenjohtajana oli ilo ja kunnia ottaa vastaan
yhdistystämme juhlimaan tullut väki.
Kun minä nyt mietin, miten kuvaisin lyhyesti tunnelmaa, niin se oli ”Hetken juhlaa”. Sellaisen hetken, että rajoitukset kokoontumisiin tiukkenisivat jo
seuraavalla viikolla. Tulevan joulu olisi

vielä selkeästi koronan ohjaama. Mutta
nyt oli hetki aikaa huokaista, ja juhlia
arvokkaasti. Silti lämmöllä.
Tuhannet sanat välittyvät kuvien kautta.
Ville Inna

Juhlaillallisen pääruokaa Heinon Leipomon pitopöydästä noutamassa SRU:n pj. Ville
Inna puolisoineen etualalla ja kenraali Kalervo Sipi puolisoineen kuvan keskellä.
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Juhlatilaisuuden mainio juontaja, rehtori, kaupunginvaltuuston pj, yliluutnantti Jari Andersson oli elementissään kuljettaessaan vieraat
niin esiintyvän orkesterin Kiikan torvisoittokunnan syntyhetkiin kuin reserviupseeriyhdistyksen nykyisyyteen ja jopa orastavaan kaupungin talousahdinkoon.

Virtamies – laulaja, muusikko, taiteilija, kuvanveistäjä, kääntäjä, tehtailijayrittäjä, monilahjakkuus Veli-Pekka
Bäckman viihdytti, kertoi ja lauloi
sikermiä säveltämästään Vänrikki
Stoolin tarinoista ja sotamies Sven
Tuuvasta, Koljonvirran sankarista.

Erinomaisen juhlapuheen erinomaiselle yhdistykselle piti jäsen,
K-ryhmän aluepäällikkö, yliluutnantti Lauri Inna.

Illan lopuksi Virtamies soitti juhlavieraille monipuolista tanssimusiikkia. Parketilla pyörähtelemässä etualalla majuri Aapo Nurmi ja Taru Erkkilä.
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Puheenjohtajat
Mikko ja Jarno esittäytyvät
Vuoden 2022 alussa Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n
ja Pirkanmaan Reserviläispiiri ry:n ohjaimiin tarttuivat
uudet miehet. Mikko Ritakalliolle ja Jarno Lahtiselle
on jo kertynyt kokemusta piirien johtotehtävistä aiemmin muun muassa oman piirin varapuheenjohtajana.

lut myös mukana pitkään. Vuodet 2010–2013 toimin
piirin sihteerinä. Tämän jälkeen siirryin vuosiksi 2014–
2017 piirin 2. varapuheenjohtajan tehtävään. Vuosina
2018–2021 toimin piirin 1.varapuheenjohtajana. Lisäksi olen ollut Pirkanmaan Reserviupseeripiirin liittovaltuustoedustaja 2014–2021.

MIKKO RITAKALLIO
Pirkanmaan Reserviupseeripiirin
puheenjohtaja

Mitä pidät tärkeimpänä tavoitteena Reserviupseeripiirin puheenjohtajakaudellasi ja miten mahdollisesti haluaisit kehittää/parantaa oman piirisi toimintaa?
Pidän tärkeimpänä tavoitteena, että saamme toimintaamme taas aktivoitua kahden koronavuoden jälkeen.
Tarjoamalla mielekästä toimintaa eri ikäisille jäsenillemme ja reserviupseeritoiminnasta kiinnostuneille voimme
kasvattaa jäsenmääräämme.
Erittäin tärkeää on myös säilyttää hyvät ja toimivat
suhteet yhteistyökumppaneihimme kuten Pirkanmaan
aluetoimistoon, Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen,
Pirkanmaan Reserviläispiiriin, Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tukeen ja muihin vapaaehtoisen maanpuolustuskentän toimijoihin.
Näen, että uuden järjestösihteerin valinnan myötä
meillä hyvät mahdollisuudet kehittää piirin hallintoa ja
toimintatapoja. Uskon, että eri yhdistysten parhaiden
käytäntöjen jakaminen ja yhdistysten välinen yhteistyö
tapahtumien järjestämisessä tulee edelleen kehittämään
piirin toimintaa.

Kuka olet, mistä tulet ja millainen olet?
Olen 42-vuotias reservin kapteeni. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 7-vuotias poika ja 4-vuotias tytär. Nykyisin
asumme Nokialla. Kotiyhdistykseni on Kangasalan reserviupseerikerho. Työskentelen Sandvik-nimisessä yrityksessä logistiikan johtotehtävissä. Koulutukseltani olen
tuotantotalouden diplomi-insinööri. Harrastuksiini kuluu muun muassa hiihto, laskettelu, pyöräily, vaeltaminen ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö.
Mikä on elämäsi kantava voima/ajatus?
Elämän kantavana voimana toimii oma perhe ja ystävät.
Omaa toimintaani ohjaavat perinteiset arvot: perheen
hyvinvointi, isänmaallisuus ja vastuullisuus.
Oma varusmiespalveluksesi?
Suoritin varusmiespalveluksen Panssariprikaatissa saapumiserässä 1/99. Aselajini on panssaripioneeri. Suoritin
panssarireserviupseerikurssin numero 214 Panssarikoulussa. Omalta varusmiesajalta mieleen jäi erityisesti panssarireserviupseerikurssi, jolla oli erinomainen yhteishenki ja tekemisen meininki. Kurssilla sai haastaa itseään
niin fyysisesti kuin henkisesti. Lisäksi omalta palvelusajalta on jäänyt hyviä ystäviä, joiden kanssa pidämme
edelleen yhteyttä.
Millaisen neuvon antaisit varusmiespalveluksensa
aloittavalle nuorelle?
Varusmiespalveluksen aloittaville sanoisin, että kannattaa tehdä parhaansa ja miettiä mitä varusmiespalvelukselta haluaa. Haastakaa itsenne ja hakekaa rohkeasti
tehtäviin, jotka vaikuttavat mielenkiintoisilta. Uskallan
väittää, että varusmiespalvelus tulee olemaan yksi ikimuistoisimmista jaksoista elämässänne. Välillä varusmiespalveluksen aikana tulee vaikeampia hetkiä, mutta
jälkikäteen niitäkin on yleensä hauska muistella.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen urapolkusi – tiesi
puheenjohtajan tehtävään?
Tulin mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan melko pian varusmiespalveluksen jälkeen. Veljeni
oli mukana Kangasalan Reserviupseerikerhon hallituksessa ja hän sai minutkin houkuteltua mukaan toimintaan. Aloitin kerhon hallituksessa 2001 ja siitä lähtien
olen ollut toiminut hallituksessa eri tehtävissä mm. kerhoupseerina, varapuheenjohtajana ja neljä vuotta puheenjohtajana. Reserviupseeripiirin toiminnassa olen ol-
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Miten Pirkanmaan Reservijärjestöjen näkyvyyttä voisi yleisesti parantaa siten että toimintamme
tunnettavuus olisi laajempi myös niiden ihmisten
keskuudessa, jotka eivät seuraa maanpuolustusta
aktiivisesti?
Erilaiset paikalliset tapahtumat kuten markkinat ja messut ovat hyviä tilaisuuksia, joihin osallistumalla paikalliset yhdistykset voivat kertoa omasta toiminnastaan ja
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja siten nostaa toimintamme tunnettavuutta. Lisäksi muita hyväksi havaittuja käytäntöjä ovat kouluvierailut ja erilaiset perheille suunnatut tapahtumat. Tänä päivänä myös aktiivisuus
sosiaalisessa mediassa on erittäin tärkeää näkyvyyden parantamisessa. Omiin tapahtumiin on myös hyvä pyytää
paikallisen median edustajia paikalle, jotta tieto toiminnasta saadaan laajemman yleisön tietoisuuteen.
JARNO LAHTINEN
Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja
Kuka olet, mistä tulet ja millainen olet?
Olen 42-vuotias Tampereen Kaipasessa omakotitalossa
asuva kauppatieteiden maisteri, jonka perheeseen kuuluu kolme lasta, aviovaimo sekä balineesikissa. Nuorin
tyttäreni on vasta kahden kuukauden ikäinen, kun taas
vanhin tytär täyttää kuluvana vuonna jo 13 vuotta ja
poika 11 vuotta. Olen elämäni ensimmäiset 20 vuotta
asunut Padasjoella.
Lopetin omasta tahdostani viime vuonna yli 15-vuotisen kokopäiväisen uran IT-alalla ainakin toistaiseksi.
Ihan kokonaan ATK ei ole poissa mielestä, sillä toimin
erään ohjelmistoalalla toimivan lupaavan kasvuyrityksen
hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä etsin kumppaneideni kanssa ostettavaksi yritystä, joka tarjoaisi jatkossa työelämää ja elantoa harrastusten sekä kotielämän
vastapainoksi. Saa myös vinkata kohteesta!
Maanpuolustusjärjestötyön lisäksi toimin muun muassa kauppatieteiden opiskelijoiden tukisäätiön puheenjohtajana, Hämeen lasten säätiössä, Pirkanmaan
Osuuskaupan hallintoneuvostossa ja Tampereen kadunnimitoimikunnassa. Lisäksi koitan käydä kävelylenkillä
lähes päivittäin ja kuntosalilla viikoittain.

Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtisen tärkein
tukija on oma aviovaimo Riina Aamuvuori.

Mikä on elämäsi kantava voima tai ajatus?
Niitä on oikeastaan parikin. Kun kotirintama on kunnossa, niin etulinjakin pitää sekä Frederikin sanoin:
”Hauska on jälkeen päivän nyt kotiin rientää, jos jotain
hyvää aikaansa saaneen tietää.”
Oma varusmiespalveluksesi?
Oman varusmiespalvelukseni suoritin Hennalassa Hämeen Ratsujääkäripataljoonan Kuljetuseskadroonassa
sekä Poltinaholla aliupseerikoulussa 4. Erillisessä Autokomppaniassa. Molemmat yksiköt ovat jo siirtyneet
vuosia sitten historiankirjoihin, mutta logistiikkaa tarvitaan jatkossakin.
Positiivisena muistona jäi erityisesti - kotiutumisen lisäksi - mieleeni valapäivä, joka oli juhlava tilaisuus. Paraatikatselmus oli Lahden stadionilla ja ohimarssi Aleksanterinkadulla. Negatiivisena muistona on taas mielessä
jalkaterän murtuma sekä jatkuvat sairastelut AUK-aikana. Näiden vuoksi olin useita viikkoja vapautettu palveluksesta, jolloin monet suoritukset jäivät kokonaan suorittamatta. Lupauksista huolimatta en niitä myöskään
myöhemmin voinut suorittaa.
Millaisen neuvon antaisit varusmiespalveluksensa
aloittavalle nuorelle?
Armeijaan menevälle nuorelle sanoisin, että ei kannata
turhaa jännittää, vaan tehdä reippaasti mitä käsketään.
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen urapolkusi – tiesi
puheenjohtajan tehtävään?
Minä olen tullut toimintaan mukaan sattumalta. Toki
isänmaallinen ihminen olen ollut aina. 5.7.2008 olin
nauttinut muutaman kylmän sahtituopin maankuuluilla
Padasjoen Sahtimarkkinoilla. Tämän jälkeen suuntasin
viereiselle Puolustusvoimien ja reserviläisten kojulle, jossa Mikko Iittala puhui minut Padasjoen Reserviläisten
jäseneksi. En kuitenkaan muista saaneeni kutsua mihinkään tilaisuuteen ko. yhdistykseltä, joten en myöskään
toimintaan osallistunut.
Vajaa 10 vuotta sitten olin yhteydessä Tampereen Re-

serviläisten toimistoon. Sieltä vastattiin
sähköpostiin samana päivänä ja soiteltiin
vielä perään. Jortikan Aku pyysi minua
kantamaan yhdistyksen lippua itsenäisyyspäiväksi. Siitä ei sitten kauaa mennytkään, kun pyydettiin mukaan myös
TRES:n hallitukseen, jonka puheenjohtajana olen nyt viidettä ja viimeistä vuotta. Parina viimeisenä vuotena on kyselty
myös tähän tärkeään tehtävään. Isänmaan
kutsusta on vaikea kieltäytyä.
Mitä pidät tärkeimpänä tavoitteena
Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtajakaudellasi ja miten mahdollisesti haluaisit kehittää/parantaa oman
piirisi toimintaa?
Minusta tärkein tavoite on pitää Pirkanmaan Reserviläispiiri edelleen Suomen
suurimpana, jotta meillä on riittävästi
painoarvoa jatkossakin Reserviläisliitossa. Helsingin piiri hengittää jo niskaan,
sillä siellä uusia jäseniä on tullut jo pitkään ripeämmin kuin meillä. Pirkanmaa
on kasvavaa ja kehittyvää aluetta, joten
edellytykset ovat kyllä erinomaiset kasvattaa ja kehittää toimintaamme sekä jäsenmääräämme edelleen. Jäsenmäärän kasvu
kertoo suoraan ja koruttomasti, että toiminnassamme on imua ja se kiinnostaa
entistä laajempaa henkilöpiiriä.
Minusta olisi hyvä avata jäsenyhdistyksiämme enemmän, jotta esimerkiksi armeijaa käymättömät voisivat myös
osallistua toimintaamme nykyistä laajemmin. Maanpuolustus on meidän jokaisen asia ja tämän pitäisi näkyä enemmän
toiminnassamme. Pitää kriittisesti tarkastella myös, että olisiko pienempiä yhdistyksiä järkevä yhdistää toiminnan aktivoimiseksi. Piirijärjestön tulee aiempaa
ponnekkaammin mahdollistaa ja tukea
paikallista reserviläistoimintaa.
Meillä ei ole ollut viime vuosina tarpeeksi yhteistä ideointi ja keskustelua tulevaisuudestamme. Pelkkä toimintasuunnitelman siunaaminen keskusteluitta
syyskokouksessa ei välttämättä riitä. Täytyy miettiä, että millaisella foorumilla ja
miten keskustelua toiminnastamme saataisiin lisää ja sitä kautta toimintaamme
uutta intoa ja aktiivisuutta.
Miten Pirkanmaan Reservijärjestöjen näkyvyyttä voisi yleisesti parantaa
siten että toimintamme tunnettavuus
olisi laajempi myös niiden ihmisten
keskuudessa, jotka eivät seuraa maanpuolustusta aktiivisesti?
Reserviläispiirin
lippulaivatapahtuma
tällä yleisen tunnettavuuden parantamisen saralla on ilman muuta Koko kansan
maanpuolustustapahtuma, joka koitetaan
järjestää 23-24.4. Lempäälän Ideaparkin
Keskusaukiolla. Uskon, että koronankurimus hellittää siihen mennessä riittävästi
ja väkeä saadaan jälleen runsaasti liikkeelle. Se on muuten oiva tilaisuus yhdistysten tehdä jäsenhankintaa!
Vastaavasti kaivataan lisää tapahtumia,
tempauksia ja tekoja, jotka tuovat reserviläistoimintaa esille muissakin kuin totutuissa yhteyksissä. Esimerkiksi Ylöjärven
yhdistyksessä on erinomaisia esimerkkejä tästä, kuten itsenäisyyspäivän kukkien
vienti palvelukoteihin ja joulukalenterien
lahjoitus vähävaraisille perheille. Tällainen lisää näkyvyyttämme. Piirijärjestö voi
toimia näissä esimerkin näyttäjänä ja tukea paikallisia yhdistyksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Pirkanmaan Reserviläispiiri saisi näkyä huomattavasti enemmän
mediassa, joten esim. erilaiset kannanotot
olisivat jatkossa paikallaan. Tähän kannustan myös paikallisyhdistyksiä.
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PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN
AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2022

UUTISIA
PÄLKÄNEELTÄ

Ilmoittautukaa kilpailuihin annettuihin määräaikoihin mennessä!
Osassa kilpailuja hyväksytään vain ennakkoilmoittautuminen SSIjärjestelmään. Jälki-ilmoittautumisia ei niissä oteta lainkaan vastaan.
Osallistumismaksu sekä henkilökohtaisessa että joukkuekilpailussa on 15 € per
laji. Kisapaikalla ilmoittautuminen, jos mahdollinen: +5 € per laji.
Piirien ampumamestaruuskilpailujen tulokset toimivat karsintaperusteina
Reserviupseeriliiton / Reserviläisliiton / ResUL:n mestaruuskilpailuihin.
Ikäkausisarja järjestetään, jos vähintään 3 kilpailijaa sarjassa. Jos ei, niin
yhdistetään nuorempiin ikäsarjoihin, kunnes 3 kilpailijaa koossa.
Joukkueet yhdistyksittäin, ei sarjajakoa.
Mitalit jaetaan heti kisapäivän päätteeksi, niitä ei toimiteta jälkikäteen!
Koronaepidemia voi aiheuttaa kisojen peruuntumisia!
Tarkistakaa kunkin kilpailun lopullinen tilanne Pirkan Viestin nettisivujen ampumaosiosta pari päivää ennen kilpailua.
ILMA-ASEET
Pyritään pitämään myöhemmin Pirkan Viestin nettisivuilla ilmoitettavana
ajankohtana. Oletettavasti maalis-huhtikuulla.
PERINNEASEET
Sastamala, Matinsuon rata
Lauantaina 9.4.2022 klo 09.
Resul sääntöjen mukaan.
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).
-Perinnekivääri 150m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300m)
-Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls.
-Perinnekivääri kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py
-Perinnepistooli koulu 25m 30 ls
-Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25m 15+15 ls.
Tiedustelut: Mika Salovaara, sähköpostilla misal(at)jippii.fi
Ilmoittautumiset SSI-järjestelmään 1.4.2022 mennessä. Ilmoittautumislinkki tulee Pirkan Viestin nettisivuille helmikuun aikana.
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta/
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
KISAAN PÄÄSEE VAIN ENNAKKOILMOITTAUTUMALLA SSI:n KAUTTA!
RESERVILÄISAMMUNNAT
Sastamala, Matinsuon rata.
Lauantaina 23.4.2022 klo 9. Lajit: RESUL:n sääntöjen mukaiset RA 1, RA 2, RA 3
ja RA 4. Tiedustelut: Mika Salovaara, sähköpostilla: misal(at)jippii.fi.
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 17.04.2022 mennessä.
Ilmoittautumiset SSI-järjestelmään 10.4.2022 mennessä. Ilmoittautumislinkki tulee
Pirkan Viestin nettisivuille helmikuun aikana.
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta/
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
KISAAN PÄÄSEE VAIN ENNAKKOILMOITTAUTUMALLA SSI:n KAUTTA!
FP
Sastamala, Matinsuon rata
Lauantaina 7.5.2022 klo 9.
Tiedustelut: Mika Salovaara, sähköpostilla misal(at)jippii.fi.
Ilmoittautumiset SSI-järjestelmään 1.5.2022 mennessä. Ilmoittautumislinkki tulee
Pirkan Viestin nettisivuille helmikuun aikana.
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta/
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
KISAAN PÄÄSEE VAIN ENNAKKOILMOITTAUTUMALLA SSI:n KAUTTA!
KENTTÄAMMUNNAT
Lempäälä, Satakunnan Lennoston 150 m:n rata
Toukokuussa 2022
klo 17.00 ja n. klo 18.00 RESUL:n sääntöjen mukaiset aseet ja/tai samat
optisilla tähtäimillä sekä n. klo 19.00 itselataavat kertatuliaseet.
Ilmoittautumisohjeet tulevat Pirkan Viestin nettisivuille, kun ajankohta vahvistuu.
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/kilpailutoiminta
PIENOISKIVÄÄRILAJIT
Nokia, Ruutivuorentien rata lauantaina 18.6.2022
klo 10.00 60 ls makuu, jonka jälkeen 3*20 ls asennot.
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin: nosakilpailu@gmail.com 11.6.2022 mennessä.
Tiedustelut: Pekka Niemelä p. 040 5220760 tai pekkaniemela@saunalahti.fi
PISTOOLILAJIT
Nokia, Ruutivuorentien rata sunnuntaina 19.6.2022
klo 9 isopistooli, klo 11.00 pienoispistooli ja klo 14.00 pikapistooli
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin: nosakilpailu@gmail.com 11.6.2022 mennessä.
Tiedustelut: Pekka Niemelä p. 040 5220760 tai pekkaniemela@saunalahti.fi
KAKSOISHIRVET
Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, oletettavasti loppukesällä.
PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN MUUT AMPUMAKILPAILUT 2022
KEVÄTAMMUNNAT
Satakunnan Lennoston 25m rata, torstaina 5.5 klo 18.00.
Pikaosa(30ls) + 1/2 pikapistooli (3×10ls). Voi ampua .22, .32 tai 9 mm.
Ei palkintoja eikä osallistumismaksuja.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Juha Moijanen p. 0500 625246 tai
juha.moijanen(at)pp.inet.fi.

AMMUNNAT 2021
Viime vuoden ammunnoissa onnistuimme hienosti: 27.2.–11.12.
järjestettiin yhteisiä ampumaharjoituksia pistooleilla ja kivääreillä
36 kertaa. Ampumassa kävi 23 aliupseeria ja 11 upseeria. Laukauksia
merkittiin 10841, niiden lisäksi vielä ammunnat muina aikoina. Ammuntoja kävivät johtamassa myös
Hannu Wirola ja Lauri Wirola. Uusia jäseniä saatiin mukaan ja
monta aselupaakin hankittiin.

JOULUKUU 2021
Ennen itsenäisyyspäivää olemme reserviläiset yhdessä yrityskumppaneiden kanssa pystyttäneet ja valaisseet
kuusen torille 1980-luvun lopulta
alkaen. Itsenäisyyspäivänä järjestimme kunniavartiot entiseen tapaan,
mutta 26. joulutulet jouduttiin koronan takia perumaan. Jouluaaton
kunniavartioon iltapäivästä puoleen yöhön osallistui 30 reserviläistä,
mukana isiä poikineen, veljet keskenään, kaverukset, vaarikin oman
lapsenlapsen kanssa.
TAMMIKUU 2022
Upseereille uusi puheenjohtaja
Pälkäneen Aliupseerien puheenjohtajana jatkaa ylivääpeli Mikko Niemi ja Pälkäneen Reserviupseerikerhon uusi puheenjohtaja on ylil Petri
Munukka.
Vesa Mellavuo

PIIRIN AMPUMATOIMIKUNTA
TIEDOTTAA!
Toukokuun lopulla järjestetään jälleen piirin yhdistysten jäsenille pari
tutustumisammuntaa (pistooli ja kivääri). Tilaisuudet on tarkoitettu lähinnä niille, joilla ei vielä ole omaa
asetta.
Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan
myöhemmin eli seuraa ilmoittelua
Pirkan Viestistä.
Toimeksi saaneena Hannu ja Arto
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T O I M I N TA S U U N N I T E L M A
MAALIS–TOUKOKUU 2022
MAALISKUU
6.3.2022 66. Pirkan hiihto Kankaanpään Niinisalosta Tampereen Teivoon. Ilmoittautumiset ja lisätietoja internetistä https://www.pirkankierros.fi/pirkan-hiihto/
13.3.2022 Talvisodan päättymisen muistopäivä Kalevankankaalla
PYSYTÄÄN KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ - TamRU ja TRES aloittavat yhteistoiminnan tarjoten ohjattua, aktiivista perusliikuntaa yhdistysten jäsenille, lisätietoja
Martti Kaunisto maasto@tampereenreserviupseerit.fi
Piirin nuoristotoimikunta järjestää kamppailulajikurssi maalis-huhtikuun aikana,
lisätietoja tiedotetaan TamRU:n sivuilla www.rul.fi/tampere/ajankohtaista/

Kannen valokuva:
Tampereen Reserviläisten SRAkilpailu Ruutisavussa.
Kuva: Ville Lahtinen
Painos 7.200 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Tapio Kotipelto, pj
Juha Happonen
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari
Jyrki Keto-Tokoi
Tiina Kokkola, varapj
Jarno Lahtinen
Jussi Mäkitalo
Sirkka Ojala, pt
Elina Paukkunen
Jari Puustinen, sihteeri
Mikko Ritakallio
Matti Salonen
Jere Tuononen
Sami Tyven

Pirkanmaan reservipiirien ilma-asevuoro jatkuu vuonna 2022 Nokian Seudun Ampujat r.y.:n (NoSA) Nokian Portin ilma-aseradalla, Pirkkalaistie 3, tiistaisin klo 18–20.
Pirkanmaan reservipiirien 9-millisvuoro Osmonmäen ampumaradalla talvikaudella lauantaisin klo 14–17, sisäänkäynti Osmonpuistosta Ainonkatu 2 kohdalta.
Ratamaksussa – 10 €/kerta
Satakunnan lennoston radat avoinna vuositarroilla varustettujen ampuja- ja valvojakorttien haltijoille sekä muutamille vieraille heidän kanssaan. Tarkempia tietoja
ratavuoroista: www.tasera.fi
Lisätietoa piirien ampumavuoroista:
https://pirkanviesti.fi/toiminta/ammunta/ampumaratavuorot/.
Pandemia tilanne voi vaikuttaa ampumavuorojen järjestymiseen.
HUHTIKUU
4.-8.4.2022 Hiihtomatka Lappiin, Muonioon. Lisätietoa matkasta antaa Martti
Kaunisto, maasto@tampereenreserviupseerit.fi, puh. 044 293 6235. Sitovat ilmoittautumiset matkalle 28.2.2022 mennessä.
26.4.2022 Tampereen Reserviupseerit Ry:n kevätkokous tiistaina 26.4. klo
18.00 Technopolis Asemakeskuksen ravintolassa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen,
ja tapahtumaan on pyydetty Puolustusvoimien esitelmä. Kaikille TamRun jäsenille
avoin tapahtuma, tervetuloa!
TOUKOKUU
15.5.2022 Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden
muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut 15.5.2022 Kalevankankaan,
Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla.
21.5.2022 Piirin nuoristoimikunnan järjestämä sarjatuliammunta perinneaseilla
Iittalassa. Lisätietoja Antti Laalahti, nuorisotoimikunta.pirkanmaa (at) gmail.com
Pandemia tilanne voi vaikuttaa tapahtumien järjestelyihin. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan myös TamRU:n verkkosivuilla.

Ulkoasu Maisan paja

Tampereen Reserviupseerit ry

Paino Lehtisepät Oy

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

Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
pirkanviesti@gmail.com
Verkkosivustolle tuleva aineisto
sirkka.ojala@gmail.com

Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Pirkanmaan Reservipiirit,
Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
ISSN 2736-9137 (painettu)
ISSN 2736-9145 (verkkojulkaisu)
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2022:

N:o
1
2
3
4

Aineisto
7.2.2022
12.4.2022
12.9.2022
26.11.2022

Ilmestyy
7.3.2022 (viikko 10)
19.5.2022 (viikko 20)
10.10.2022 (viikko 41)
22.12.2022 (viikko 51)

Vastaukset sivulla 16

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

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Tiedätkö?
Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

Lauantai 19.3.2022
klo 09.30–14.00 TAMPERE
Tämä kaikille avoin puolikas
webinaaripäivä antaa yleiskuvan siitä
mitä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
(Vapepa) oikein on.
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
peruskurssi koostuu kolmesta
asiakokonaisuudesta:
• Vapepa-järjestöverkoston
historia ja toiminta (45 min)
• Vapepa-järjestöverkosto ja
viranomaiset (45 min)
• Hälytysryhmätoiminta (60 min).
Kunkin osion välissä pidetään
lyhyt tauko.
Ilmoittaudu viimeistään ti 15.3.
osoitteessa:
https://www.lyyti.in/Vapepaperuskurssi-19032022
Ilmoittautuneille lähetetään
ennakkomateriaali ja kokouslinkki
muutamaa päivää aiemmin.
Kurssin kouluttajina toimivat
Juhani Salonsaari,
Tero ”Tensu” Ahtee ja
Tommi Mattila.
Kurssi on maksuton eli ilmainen.
Koulutuksen järjestää
Suomen Punainen Risti yhteistyössä
opintokeskus Siviksen kanssa.
https://vapepa.fi/tapahtuma/
vapepa-peruskurssi-verkossa/
Kannattaa katsella muitakin
Vapepan kursseja:
https://vapepa.fi/
tapahtumakalenteri/

Tampereen
Reserviupseerit ry

MAASTOTOIMINTAA

1. Kuka aloittaa heinäkuun alussa pääesikunnan
päällikkönä?

TamRU:n maasto-osasto järjestää
keväisen hiihtomatkan Lappiin.

2. Missä kaupungissa sijaitsee Jalkaväkimuseo?

Yhdistyksen tuki enintään
100 €/jäsen riippuen
osallistujien määrästä.

3. Mikä Puolustusvoimien uusi oppilaitos aloitti
toimintansa tammikuussa Riihimäellä?
4. Mitä aihetta käsittelee tietokirjailija Mikko
Porvalin uusin teos Kohti itää?
5. Kuinka monta alokasta (tuhannen tarkkuudella)
aloitti varusmiespalveluksensa tammikuun alussa?
6. Mikä on nykyisten varusmiesten käyttämä
slangisana, jolla kuvataan pientä tai suurta,
usein yllättävää pulmaa?
7. Kuinka paljon painaa telamiina 65/77?
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VAPEPA PERUSKURSSI
VERKOSSA

Matka ajoitetaan Lapponiahiihtoviikolle (lapponiahiihto.fi)
4.-8.4.2022 Muonioon.
Voit hiihdellä leppoisasti Olos- ja
Pallastunturin maisemissa ja
halutessasi osallistua myös
kisaviikon tapahtumiin.
Lisätietoa matkasta antaa
Martti Kaunisto,
maasto@tampereenreserviupseerit.fi,
puh. 044 293 6235.
Sitovat ilmoittautumiset
matkalle 18.3.2022 mennessä.

kokouskutsut

Kokouskutsu

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

KANGASALAN
RESERVIUPSEERIKERHO RY:n
KANGASALAN RESERVINALIUPSEERIT
– RESERVILÄISET RY:n

KEVÄTKOKOUS
26.4.2022 klo 18.00
Technopolis Asemakeskus
Peltokatu 26, 33100 Tampere

KEVÄTKOKOUS
järjestetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00.
Paikkana Ravintola Vaskitähti,
Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET
pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 18.00
Kangasalan lukiolla, Finnentie 42.

Esitelmä
Palkitsemiset

Ennen kokousta esitelmän/keskustelutilaisuuden
pitää Reserviläisliiton puheenjohtaja
Ilpo Pohjola aiheesta
Suomen puolustusjärjestelmä ja NATO.

Puhujana MPK:n puheenjohtaja,
professori Mika Hannula
Aiheena vapaaehtoinen
maanpuolustuskoulutus 2022

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen
TERVETULOA
Hallitus

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30
Tervetuloa!
Hallitukset

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset kevätkousasiat
Huomionosoitukset

Pandemiatilanne voi vaikuttaa kokouksen järjestämiseen.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla www.rul.fi/tampere sekä sähköpostitse.

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00
Tervetuloa!
Tampere 9.2.2022
Tampereen Reserviläiset ry
Hallitus

Kokouskutsu

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:n
ja IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KEVÄTVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:lla
torstaina 31.3.2022 klo 18.00
Kahvitarjoilu!
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
kevätvuosikokouksille määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitukset

Pirkanmaan
Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry:n

YLÖJÄRVEN
MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN
KEVÄTKOKOUKSET
pidetään ma 28.3.2022 klo 18.00 alkaen
Vanha Räikkä, osoite: Kuruntie 12, Ylöjärvi.
Kahvitus 17.30 alkaen
Kokousesitelmä Tuuli Haataja
Räjähde- ja joukkotuhoasevaikutusten
tutkimusalajohtaja
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Aihe: joukkotuhoaseiden muuttuva uhkakuva

HUOM! Esitelmä alkaa klo 18.30
Tervetuloa!
Hallitus

TAMPEREEN SEUDUN
RESERVILÄISNAISET RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Tiistaina 5.4.2022 klo 18.00

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat kuten toimintakertomus ja tiliasiat.

Tervetuloa!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 19.00
Hatanpään valtatie 30:ssa.

Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

Pidetään tiistaina 22.3.2022 KLO 18.00
TEAMS-sovelluksen kautta.

Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen
vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät
asiat.

Kokouskutsu

MESSUKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:n

Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS
Pirkanmaan reservijärjestön
toimistolla Väinölänkatu 2, Tampere.

Käyntiohje:
Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä
piha-alueelle, josta G-portaaseen

Ennen kokousta klo 17.00 kuullaan myös
ajankohtainen kokousesitelmä.

Kokouskutsu

LEMPÄÄLÄN
RESERVIUPSEERIKERHO RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
pidetään Lempäälässä, Näppilän tilalla
tiistaina 26.4.2022 klo 18.00 alkaen
Osoite: Vesilahdentie 83
Kokouksen jälkeen katsotaan lyhytelokuva
Rauhankyyhkynen.

Lisätietoa kokouksesta on tulossa jäsenille
maaliskuun alkupuolella.

Kaikki kerhon jäsenet tervetuloa!

Tervetuloa!

Hallitus

Hallitus

Hallitus

Pirkan Viesti 1 2022
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Yhdistys huomioi vuosijuhlassaan aktiivisia jäseniään ja yhteistyökumppaneita. Yhdistyksen tarmokkaalle sihteerille
Johanna Peltomäelle luovutettiin Pirkanmaan Reserviläispiirin hopeinen ansiomitali. Huomioimisia luovuttamassa olivat yhdistyksen kunniajäsen, sotilasmestari Timo
Mäkinen ja puheenjohtaja, sotilasmestari
Sami Rantanen. Juhlan ohjelma oli hyvin
kellotettu ja palkittavatkin kutsuttiin paikalle yksi kerrallaan.

tejä veteraanien perintöä kunnioittaen.
Vuoden aikana yhdistys huomioi yhteistyötahojaan ja yhdistyksen aktiiveja sekä
edellisiä puheenjohtajia. Loppuvuodesta
yhdistys tempaisi lahjoittaen Ylöjärven
diakoniatyölle 150 kappaletta joulukalentereita ja toi näin iloa lapsille. Itsenäisyyspäivänä huomion kohteena olivat
ikäihmiset, kun yhdistys toimitti yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa paikallisiin hoiva- ja palvelukoteihin itsenäisyyspäivän aaton kukkakimput.

Ylöjärven Reservinaliupseerit
60 vuotta aktiivista toimintaa
Vuonna 2021 Ylöjärven Reservinaliupseerit ry:n 60-vuotisjuhlavuodesta
tuli vähän erilainen, kun oli suunniteltu meidän kaikkien tuntemasta syystä.
Luovina reserviläisinä yhdistyksen jäsenet osasivat kuitenkin juhlia tasavuosiaan järjestäen muun muassa erilaisia
tempauksia, jotka saivat myös runsaasti
näkyvyyttä paikkakunnalla ja toivat näin
reserviläistoimintaa hyvin esiin kaupun-

gin asukkaille. Vuoden aikana yhdistyksen somenäkyvyys olikin huikea.
Yhdistyksen vuosijuhlatapahtuma videoitiin maaliskuussa ja se esitettiin jäsenille ja kutsuvieraille YouTube kanavan kautta. Yhdistyksen puheenjohtaja
Sami Rantasen käsikirjoittama ja Juha
Happosen kuvaama ja Raimo Ojalan
viimeistelemä näyttävä ja maanpuolustustahtoa nostattava juhlavideo on edel-

leen katsottavissa Ylöjärven yhdistyksen
verkkosivustolla.
Juhlavuotensa kunnaksi yhdistys järjesti alkukesällä etämarssina YRAU
60-vuotisjuhlamarssin. Tapahtumasta
tulikin uusi perinne ja marssi on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain. Lisäksi
yhdistyksen jäsenet ahkeroivat paikallisia sotamuistomerkkejä kunnostaen ja
he suorittivat myös useita kunniakäyn-

Yhdistyksen vuoden 2021 hallitus yhteiskuvassa. Vas. Heikki Koro, Timo Mäkinen, Topi Jaakonaho, Johanna Peltomäki, Sami Rantanen, Juha Keskinen, Pasi Koivunen ja Teppo Syrjä. Kuvasta puuttuu Jarkko Järvinen.
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Virtuaalijuhlassa käänneltiin
yhdistyksen historian lehtiä
Vuosijuhlassa yhdistyksen sihteeri Johanna Peltomäki kertoi yhdistyksen
alkuvuosista aina näihin päiviin asti.
Yhdistyksen taival sai alkusykäyksensä maaliskuun 29. päivä vuonna 1961
kun Ylöjärven Reserviupseerikerho piti
yhteiskoululla tilaisuuden rintamamiehille. Ylöjärven Reservinaliupseerien jäsenyhdistyksen perustaminen tapahtui
tämän tilaisuuden jälkeen, kun paikalla
olleet aliupseerit kokoontuivat perustamaan paikallisyhdistystä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi vääpeli Paavo
Järvinen ja sihteerinä kersantti Martti.
L. Laitinen. Perustettavan yhdistyksen
nimeksi hyväksyttiin Ylöjärven Reservinaliupseerit.
Ensimmäiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kersantti Frans Vilhula,
johtokunnan jäseniksi vääpelit Ahti Sälli ja Arvo Jutila, kersantit Aarne Pirhonen, Antti Kemppinen, Väinö Vesa
sekä alikersantti Ilkka Aitolahti. Yhdistykselle vahvistettiin liiton mallin mukaiset säännöt. Upseerikerhon puheenjohtaja majuri Viherto esitti onnittelut
perustetulle yhdistykselle ja toivotti sen
tervetulleeksi veljesjärjestönä toimimaan
yhteisen päämäärän, maanpuolustuksen
hyväksi. Yhdistys perustettiin Ylöjärvellä
19.5.1961.
Peltomäen mukaan yhdistyksen toiminta oli aktiivista heti sen perustamisen jälkeen. Ensimmäisenä toimintavuonnaan jäsenet osallistuivat upseerien
kanssa joulun kunniavartioon sankarihaudoilla. Seppeleenlaskut ja kunniavartiot olivat yhdistyksen tärkeitä tehtäviä,
ja ne ovat säilyneet arvokkaina kunniatehtävinä tähän päivään saakka.
Ensimmäisinä vuosina yhdistyksen
haasteena oli ampumaradan puute, mutta se ei onneksi estänyt kilpailuiden järjestämistä yhdessä upseerien kanssa, sillä
sopiva ampumapaikka löytyi aina. Ampumarataongelma ratkesi osittain vuonna 1967, kun Outokummun kaivostoiminta loppui Lakialassa ja kaivosalue
siirtyi Puolustusvoimille. Näin yhdistys pääsi toteuttamaan pistooliammuntaharjoituksia. Rantasen mukaan myös
urheilutoiminta oli yhdistyksen yksi keskeisimmistä toimintamuodoista. Se lähti
liikkeelle heti yhdistyksen perustamisen
jälkeen. Niin ikään perinne yhteisistä
vuosikokouksista reserviupseerien kanssa kantaa jo yhdistyksen alkutaipaleelta
ja tuo perinne onkin säilynyt. Vuonna

1968 perustettiin yhdistykselle naisjaosto. Jaosto toimi ansiokkaasti erilaisissa
huolto- ja muonitustehtävissä sekä järjestämällä erilaisia kulttuuritapahtumia
aina vuoteen 2005 asti.
Yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa naulattiin ja siunattiin yhdistykselle oma
lippu. Samassa tilaisuudessa palkittiin
ensimmäisillä yhdistyksen pöytästandaareilla kymmenen aktiivista jäsentä.
Lipun ja standaarin suunnitteli hämeenkyröläinen taiteilija Pertti Nykänen.
Talkoita, kilpailutoimintaa,
urheilua, sotahistoriamatkoja ja
veteraaniperinteen vaalimista
Vuonna 1987 Ylöjärven Reserviupseerit
ja Aliupseerit valittiin Reserviurheiluliiton talvimaastokilpailun järjestäjiksi.
Kilpailupaikkana toimi Puolustusvoimien tutkimuslaitos Lakialassa. Järjestelyistä selvisimme kiitosmaininnoin.
Peltomäki kertoi, että 90-luvulla yhdistys jatkoi erilaisten tapahtumien järjestämistä vuorollaan sekä yhdistys alkoi
panostaa talkoisiin. Perinteisten seppeleenlaskujen ja kunniavartioiden lisäksi
yhdistys osallistui aktiivisesti kilpailutoimintaan sekä jotosteluun myös piiritasolla. Näkyvyyttä toiminnalle haettiin
muun muassa osallistumalla omalla reserviläisosastolla Teivossa järjestettyyn
maaseutunäyttelyyn. Yhdistys vuokrasi
toimistotilan yhdessä reserviupseerien
kanssa osoitteessa Mikkolantie 9.
Vuoden 1995 Kuninkuusravit olivat
yhdistykselle näytön paikka. Mukaan
talkoisiin saatiin 52 aktiivista jäsentä,

vartiointi, oluenmyynti, järjestysmiehet
ja liikenteenohjaus olivat tehtävänimikkeitä. Näillä talkoilla talous saatiin hyvään kuntoon pitkäksi aikaa.
Vuonna 1997 piirin nimi muuttui
Pohjois-Hämeen aliupseeripiiristä Pirkanmaan Reserviläispiiriksi. Tällöin
muuttivat useat aliupseeriyhdistykset nimensä reserviläisyhdistyksiksi. Ylöjärvellä ei hyväksi koettua yhdistyksen nimeä
kuitenkaan vaihdettu.
2000-luku oli aktiivista ampumatoiminnan ja erilaisten tapahtumien ja
keräysten järjestämisen aikaa. Jäsenet
osallistuivat myös aktiivisesti erilaisiin
sotilastaitokilpailuihin jopa maamme rajojen ulkopuolella. Ampumapäivä, joka
pidettiin 2000-luvun alussa Länsi-Teiskossa, oli monen vuoden toistuva perinne. Sen pitopaikka vaihtui vuonna 2005
Satakunnan Lennoston ampumaradalle.
Ampumapäivä on järjestetty myös Vatulan ampumaradalla Ikaalisissa.
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlissa kutsuttiin yhdistyksen ensimmäinen kunniapuheenjohtajaksi sotilasmestari Mikko
Selin sekä kunniajäseneksi numero 4
sotilasmestari Timo Mäkinen. Yhdistys
myös lahjoitti sotaveteraanien kuntoutukseen 2500 markkaa.
Vuonna 2005 valtakunnallinen Ylöjärvi jotoksen järjestäminen oli iso ponnistus, joka suoritettiin upseerien kanssa yhdessä, kuten kaikki muutkin suuret
tapahtumat. Mukana oli myös ensimmäistä kertaa Virosta Malevin ja Kodukaitsen joukkueet.
Peltomäen mukaan yhdistyksellä on

Yhdistyksen jäseniä Reserviläisliiton ”Raatteen koukkaus” -syysjotoksella Suomussalmella syyskuussa vuonna 1996. Vas. kers Matti Hintikka, ylil Seppo Kaisko, partion johtaja vääpeli Timo Mäkinen ja ylik Raimo Koivisto. Kuva: Yhdistyksen arkistosta.

Yhdistyksen lippu naulattiin ja siunattiin yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa 4.5.1986. Lipun
suunnitteli hämeenkyröläinen taiteilija Pertti Nykänen ja lipun siunasi kirkkoherra Risto
Takkinen. Kuva: Yhdistyksen arkistosta.
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ollut partioita Reserviurheiluliiton jotoksissa ja esimerkiksi vuoden 2006 talvijotoksessa Sysmässä yhdistyksen partio
oli toisena. Syksyllä järjestettyyn valtakunnalliseen Hämeenkyrö -jotokseen
osallistuttiin järjestäjien ominaisuudessa. Yhdistyksen jäseniä on osallistunut
useina vuosina Suviyön jotoksen ja Kevätyön koukkauksen järjestelyihin sekä
osallistuneet jotoksiin useilla partioilla.
Vuonna 2009 Jämillä järjestettyyn Talviyön koukkaukseen osallistunut partiomme sijoittui toiseksi.
Vuonna 2007 yhdistyksen toimisto
muutti kaupungin johtotilaan paloasemalle. Samana vuonna järjestettiin Suomi 90 vuotta kunniaksi 6.12 sankarihaudoilla näytös, jossa 116 nuortamiestä,
sama määrä kuin hautojakin on, seisoi
niiden vierellä. Miehet olivat suurin piirtein samanikäisiä kuin kaatuneet, näky
oli hätkähdyttävä ja ajatuksia antava.
Vuonna 2009 järjestettiin matka Puolaan aiheena Wolfsschance, sudenpesä,
eli Hitlerin päämaja entisessä Itä-Preussissa.
Yhdistys on järjestänyt myös Reserviläisten valtakunnalliset SM-golfkisat
Nokialla Heinäkuussa 2013. Johanna
Peltomäen mukaan seuraavina vuosina
toimintaan juurtuivat seuraavat perinteet: reserviupseeri- ja aliupseeriyhdistysten hallitusten väliset ampumakilpailut, Elon markkinoihin osallistuminen,
kevätyön- ja suviyön jotoksiin osallistuminen partioilla, veteraanikeräykset, Joulutulitapahtumat, ampumapäivä
Pirkkalassa sekä Suositun Pikku Ahveniston perhejotoksen järjestelyt yhdessä maanpuolustusnaisten sekä upseerien
kanssa.
Vuonna 2019 itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin Tampereella. Yhdistyksen jäseniä oli paraatijoukoissa mukana monessa eri osastossa,
muun muassa maakuntakomppanian ja
MPK:n rivistöissä. Yhdistyksen lippu
liehui ylväänä lippulinnassa niin paraatikentällä kuin ohimarssissakin.
Puheenjohtaja Rantanen kertoi, että
vuoden 2019 aikana valmistui yhdistyksen pidemmän aikavälin strategia,
joka ohjaa yhdistyksen toimintaa kohti
vuotta 2030. Merkittävä jäseniä koskeva
sääntömuutos tehtiin vuonna 2020, kun
päätettiin, että kaikki 18-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset voivat liittyä
yhdistyksen jäseneksi. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen maksaneiden jäsenten
määrä oli 181 henkilöä.
Vuonna 2020 pitkään vireillä ollut
Soppeenharjun 1918 vuoden juoksuhautojen adoptointi yhdistyksemme
kunnossapitovastuulle sai vihdoin viralliset leimat Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä Ylöjärven kaupungilta.
Kuluneiden 60-vuoden aikana yhdistystä on luotsannut eteenpäin kaikkiaan
yksitoista puheenjohtajaa. Yhdistyksen
jäsenet kunnioittavatkin vahvasti yhdistyksensä toiminnan pohjan luoneita henkilöitä sekä kaikkia niitä, jotka
ovat yhteishengessä tukeneet yhdistyksen toimintaa. Vaikka tekijät ja toimijat
yhdistyksessä vaihtuvat, sen arvot säilyvät aina, painotti Rantanen. Hän toikin
esiin, että jokainen jäsen jättää jälkensä yhdistyksen toimintaan ja sen historiaan. Rantanen totesi, että on ilo ja
kunnia jatkaa yhdistyksemme toiminnan kehittämistä tukeville sukupolville.
Jatkamme vahvana kohti tulevaisuutta
maanpuolustustahto ja isänmaallisuus
sydämissämme.

JÄSENTIETOJEN
MUUTTAMINEN
JÄSENREKISTERISSÄ
Voit tarkastella ja muuttaa omia jäsentietojasi verkossa sähköisen jäsenasioinnin avulla. Käyttäjätunnuksena
toimii oma jäsennumerosi ja ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla
salasana on postinumerosi. Salasana
vaihdetaan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä.
Jäsenrekisterin tietoja päivitetään
säännöllisesti Postin järjestelmästä,
joten osoitetietojen muutoksista ei
tarvitse ilmoittaa. Toivomme kuitenkin, että jäsenet pitävät oman puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa
ja sotilasarvonsa ajan tasalla. Tiedot
ylennyksistä eivät kirjaudu rekisteriin
Puolustusvoimien järjestelmistä. Pirkan Viestin uutiskirjeen tilaajaksi pitää
liittyä erikseen pirkanviesti.fi sivulla.
Kirjaudu jäsenasiointiin: https://www.
maanpuolustusrekisteri.fi/Extranet
Vaihtoehtoisesti voit ottaa
yhteyttä jäsenrekisteriin:
RUL jäsenasiat: puh. 09 4056 2011,
soittoaika klo 10–14
Sähköposti: jasenasiat@rul.fi
RES jäsenasiat: puh. 09 4056 2010,
soittoaika klo 10–14
jasenasiat@reservilaisliitto.fi

TEEMAILTA
Heikki Lehtonen:

MANNERHEIM-RISTIN
JÄÄKÄRIRITARIT

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n Pirkanmaan osasto
järjestää
maanantaina 21.3.2022 klo
18.00 Tampereen Suomalaisella
Klubilla, os. Puutarhakatu 13
teemaillan, jossa tietokirjailija
Heikki Lehtonen esitelmöi
tuoreesta kirjastaan
Mannerheim-ristin jääkäriritarit.
Heikki Lehtonen on Mannerheimristin ritarien säätiön hallintoneuvoston jäsen. Hän on pitkään
tutkinut ritareiden saavutuksia ja
kohtaloita niin sodassa kuin rauhankin aikana.
Lehtonen on aiemmin julkaissut
teokset ”Mannerheim-ristin ritareiden hautamuistomerkit – Kunnianosoitus veteraani-sukupolville”
sekä ”Sodassa kuolleet Mannerheim-ristin ritarit 1941-1945”.
Olet tervetullut tähän
kiinnostavaan jääkäri-iltaan.
Ilmoittautumiset viimeistään
14.3.2022 osoitteeseen
jp27pirkanmaa@gmail.com.
Omakustanteinen kahvitarjoilu.

Sirkka Ojala ja Sami Rantanen
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Viestikoulutuskeskuksen muistolaatta.
Kuvat: Raimo Ojala.
Perinneviestimiehet Jarkko (syksy),
Tero (talvi) ja Veikko (kevät-kesä) perinneasuissa sekä opiston rehtori Marja Koskenniemi ja Viestikiltojen liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Virtanen.

Viestikoulutuskeskukselle muistolaatta Karkun opistolle
Sastamalan Karkun Opiston viestikoulutuskeskuksen toiminnan avaamisesta tuli lokakuussa 2021 kuluneeksi 80
vuotta. Tämän muistoksi Pirkanmaan
Viestikilta ry Viestikiltojen Liiton tuella
sekä yhdessä Karkun Evankelisen Opiston kanssa päättivät kiinnittää Mäkipäärakennuksen seinään asiasta kertovan
muistolaatan, joka paljastettiin lokakuun 2. päivänä 2021.
Juhlallisen tilaisuuden aluksi opiston
rehtori Marja Koskenniemi avasi noin
parille kymmenelle paikallaolijalle muistolaatan tekstin. Puheessaan hän totesi
muun maussa, että ”Viestikoulutuskeskuksen toiminnasta on tullut kuluneeksi
80 vuotta. Nyt paljastettava muistolaatta muistuttaa meitä nykyisiä sukupolvia
siitä, miten valtava Jumalan lahja rauha
on”. Tämän jälkeen Viestikiltojen liiton
puheenjohtaja Jukka-Pekka Virtanen
lausui VKL:n tervehdyksen.
Viestikoulutuskeskus toimi Karkun
opistossa lokakuusta 1941 aina elokuun
loppuun 1942.

Muistolaatta kiinnitettiin vanhaan
koulutuskeskuksen käytössä aikoinaan
olleeseen Mäkipää-rakennukseen. Tämän jälkeen siirryttiin opiston päärakennukseen kahvitilaisuuteen.
Viestikoulutuskeskuksen
historiaa
”Jo talvisodassa oli todettu, että etulinjan yhteydet toimivat vain silloin kun ei
taisteltu. Sirpaleet pätkivät tapsit eikä radioita ollut.”
18.6.1941 perustettiin Tyrvään pitäjän Sammaljoen kylässä Kotijoukkojen
Esikunnan alainen Viestikoulutuskeskus (VKK tai VKoul.K). Koulutuskeskuksen päälliköksi määrättiin kapteeni
B. Fallenius (jääkärien tiedonanto-osaston veteraani), joka sai avukseen Hämeenlinnan Viestikoulusta luutnantti
H. Solatien ja useita muita henkilöitä sekä koulutuksessa tarvittavan kaluston. Ilmojen kylmetessä VKK siirrettiin
parempiin tiloihin Karkkuun, jossa toiminta alkoi 10.10.1941.

Tehtäviensä mukaisesti koulutuskeskus koulutti reserviläisiä ja alokkaita puhelin- ja radioviestitystehtäviin ja järjesti
Kotijoukkojen Esikunnan sille erikseen
käskemät erikoiskurssit (mm. puhelin- ja radiomekaanikkoja varten). Kokoonpanossa oli Radiopataljoona (kaksi
komppaniaa sekä ryhmänjohtajakurssi) sekä kaksi Puhelinpataljoonaa (joissa
enimmillään oli viisi ja kolme komppaniaa), sekä sairaala, varastot ja toimitusjoukkue.
Maantieteellisesti Karkun opistolla
olivat VKK:n esikunta ja puhelinkeskus sekä Radiopataljoona esikuntineen.
Muut VKK:n osat olivat läheisillä kansakouluilla, seurojentalossa, rukoushuoneella ja työväentalolla, sekä lähistön
kartanoissa, taloissa ja huviloissa.
Lokakuun puolivälissä 1941 saavutettiin henkilöstömäärän huippu: tällöin
vahvuus oli 44 upseeria, 121 aliupseeria
ja 1075 miestä.
Kotijoukkojen Esikunnan päätöksellä määrättiin Viestikoulutuskeskus lak-

kautettavaksi Karkussa 31.8.1942 ja
sen sijaan perustettiin Viestikoulutuskomppania Korialle.
Sotapäiväkirjan mukaan Viestikoulutuskeskus perustettiin 12.10.1942 Santahaminaan, päällikkönä majuri Fallenius.Opiston arkisto on tuhoutunut
eikä sotatilan tuomien rajoitusten takia vuosikertomuksia julkaistu, mutta
kuitenkin opiston lehdessä Viestissä on
muutamia mainintoja Viestikoulutuskeskuksestakin.
”Talvikauden 1941–42 ajan opistolla
oli myös lisäksi Puolustuslaitoksen koulutuskeskus, jossa kaksi ikäluokkaa nuoria miehiä sai sotilaskoulutuksensa.”
”Lokakuussa 1942 opiston rakennukset vapautuivat vuoden kestäneestä Puolustuslaitoksen käytöstä.”
Kiitokset hyvästä yhteistyöstä muistolaattaprojektissa opiston hallintosihteerille
Seija Partaselle.
Tero Ahtee ja Veikko Kuumola
Lähteet:
Aimo Kymäläinen: Maatialasta Mainiemeen,
50 vuotta evankelista kansanopistotyötä: Karkun evankelisen opiston historia. 1968.
Esko Lammi: Asevarikko 3 - perustamisesta
nykypäivään. 1989.
Karkun Opiston Viesti (opiston oma lehti)
4/1941 ja 2/1942.
Sotasampo-sivuston kautta joukko-osastojen
kohdasta löytyy VKoul.K:n joidenkin pataljoonien ja komppanioiden sotapäiväkirjoja
(Kansallisarkiston digitaaliarkistosta).
SA-kuva-arkistosta osoitteesta www.sa-kuva.fi
löytyy joitakin Sammaljoen ja Karkun kuvia.

Koko kansan maanpuolustustapahtuma
valtaa Ideaparkin huhtikuussa

Paikalla tapahtuman suuntaviivoja piirtelemässä olivat vasemmalta Raimo Ojala, Reservipiirien järjestösihteeri Sirkka Ojala, ylil Simo Seppälä Pirkanmaan aluetoimistosta, Terhi
Hakola, Pirkanmaan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarno Lahtinen ja Pirkanmaan Reserviläispiirin 1. varapuheenjohtaja Jarno Valkama sekä kameran takana Jussi Mäkitalo.
Palaveriin osallistui myös Anna Hyrkäs Ideaparkista, mutta hän ei ehtinyt työkiireiltään
ulkoaluetta silmäilemään.
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Pirkanmaan Reserviläispiirin iskuryhmä
kokoontui Koko kansan maanpuolustustapahtuman suunnittelukokoukseen
ja maastontiedusteluun Ideaparkkiin 15.
helmikuuta.
Tarkoituksena on taas järjestää aivan
mahtava kaksipäiväinen maanpuolustustapahtuma 23.-24.4.2022 yhteistyössä Ideaparkin kanssa. Tapahtuma
järjestetään joka toinen vuosi, mutta koronapandemia vesitti viime vuoden hyvät suunnitelmat.
Tänä vuonna mukaan ovat jo ilmoittautuneet muun muassa Panssariprikaati, Satakunnan lennosto, Pirkanmaan
aluetoimisto,
Reserviläisurheiluliitto,
Etulinja-myymälä, Tampereen Seudun
Sotilaskotiyhdistys, MPK:n Tampereen

koulutuspaikka, Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo ja Combat Hapkido.
Lauantaina Maanpuolustusjuhlassa
esiintyy Puolustusvoimien varusmiessoittokunta ja sunnuntaina päivää tahdittaa Korsuorkesteri.
Lisätietoa tapahtumasta tulossa pian
muun muassa pirkanviesti.fi-verkkosivustolle, Pirkan Viestin Uutiskirjeissä,
Ideaparkin ilmoituksissa ja monilla somekanavilla.
Varaa jo nyt viikonloppu kalenteristasi ja tule mukaan tapahtuman mieleenpainuviin tunnelmiin!

KUTSU
ILMAISET KAKKUKAHVIT
(koronavarauksella)
Kalenterin mukaan Tensu (Tero Ahtee)
täyttää kriteerit olla aito
”wanha käpy»
eli 60 vuotta tulee täyteen 23.03.2022.
Mikäli valtioneuvosto,
STM, THL ja AVI
suinkin suovat, niin
SUNNUNTAINA 27.03.2022
ON RESSUTOIMISTOLLA
KAHVITILAISUUS KLO 12.00–18.00,
olisi mukava tavata
vanhoja ja myöhempiä eli kaikkia tuttuja ja
miksei uusiakin tulevia ystäviä
Mikäli kuitenkin kansallinen turvallisuus vaatii
kokoontumisten peruuntumista
maaliskuussa(kin), niin unohdetaan
koko juttu.

Ratsuosasto saapumassa Suojeluskunta- ja Lotta-Svärd kivelle. Kuva: Sirkka Ojala.

Tapaninratsastus
Kangasalla

Syksyllä 1982 liityin TRAU:n jäseneksi
Ratinanlinnan ullakolla, samoihin aikoihin
myös Pirkanmaan Viestikiltaan.
(Nuoremmat voivat kysyä vanhemmilta
ressukähmyiltä mikä ja missä tuo
legendaarinen ”Ratinanlinnan ullakko” oli.)

Perinteinen Tapaninratsastus toteutettiin jälleen Kangasalla 26. joulukuuta. Sinisen iltahetken aikaan kopsuttelivat Hämeen Eskadroonan ratsukot Kangasalan kirkkoa vastapäätä
olevalle Suojeluskunta- ja Lotta-Svärd kivelle.
Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Panu Maijala laski muistokivelle havutervehdyksen.
Ratsastuksen perinne juontaa 1930-luvulle
saakka Kangasalan Suojeluskunnan ratsuosaston toimintaan. Hämeen Eskadroona on toteuttanut tapahtuman jo kuudentoista vuoden
ajan. Tänä vuonna teemana oli Suomenhevonen. Koronarajoitusten vuoksi yleisötilaisuus
jouduttiin ikävä kyllä perumaan.

Olen nykyisin aito ”imperfekti-jotostelija”,
toimihenkilönä rasteilla voin kyllä
kiusata nuorempia eli nopeampia ja
ketterämpiä isänmaan toivoja. ”Henkilö, joka
juoksee metsässä, alentuu eläimen tasolle.”
Maallista mammonaa on nurkat täynnä,
mutta pieni 5–10 euron lahjoitus
Pirkanmaan Viestikilta ry:n (PVK) tilille
olisi hieno muistaminen ja lämmittäisi mieltä.
Lisätietokenttään voi laittaa vaikkapa
”Tensu 60 v”. Veltto viestimies kiittää!
PVK:n tilinumero on
FI75 8000 1201 5253 19.

Tervetuloa!
Tensu

Sirkka Ojala

Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Panu Maijala laski havutervehdyksen Suojeluskunta- ja Lotta-Svärd kivelle. Kuva: Sirkka Ojala.

Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen
Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Mouhijärvi
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu
Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

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

Pirkan Viesti 1 2022

Tampere

Sahalahti
Ojan Taksit

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
13

Kiitämme tuestanne!

Invea Oy

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY

Kiitämme
tukijoitamme!

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

Tampere
Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
puh. 040 564 0010

(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi

www.tuulilasimyynƟ.fi

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI


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

www.hervannankaivin.fi

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

Kiitämme
tukijoitamme!

OP Tampere
Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Kiitämme
tukijoitamme!
www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

KMVTurvapalvelut Oy
027-43688-

-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

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

Kiitämme
tukijoitamme!

ERIKOISINFRA OY

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

Suunnittelu
Teräsmaa Oy
Pirkan Viesti 1 2022

www.are.fi
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Piiri pieni häärii, sytykkeitä käärii. Rengasnuotion sytytystä tuluksilla. Tuulen suunnan voi päätellä silmiin tunkevaa
savua pakenevan sijainnista. Kuva: Tapio Kotipelto.

Tuohisoihtu talviaamun hämärissä. Kuva: Tero Ahtee.

Elämää teiskolaismetsissä: viinanpolttoa ja autoja ojassa
Reservipiirien Maastotoimikunta järjesti lauantaina 8. tammikuuta perinteisen
Tulentekopäivän Teiskossa. Pirteä 15
asteen pikkupakkanen oli houkutellut
paikalle 16 kurssilaista, joille tapahtuman isäntä Tero ”Tensu” Ahtee ja Ari
Knuutila jakoivat tietotaitoa allekirjoittaneen hääriessä apupoikana. Luntakin
oli jo enemmän kuin parina aiempana
talvena samaan aikaan.
Päivän ohjelmassa oli sytykemateriaalien ja polttopuiden keruuta talvisesta
luonnosta, niin luonnon- kuin valmissytykkeidenkin testaamista sekä tulen sytyttämistä tilapäisvälinein. Sekä tietysti
makkaranpaistoa ja jutustelua. Innokkaimmat kurssilaiset olivat saapuneet
jo edellisenä iltana, ja mahdollisuus yöpymiseen oli varattu myös seuraavaksi
yöksi, mutta jo ensimmäisenä yönä raitisilmamyrkytyksen oireita saaneet kurssilaiset eivät hyödyntäneet ilmaisia majoituspalveluita enää toisena yönä.
Lauantaipäivä alkoi Ari Knuutilan
johdolla pihkan, kuusen alaoksien, tuohen, katajankuoren ym. luonnon sytykemateriaalien keruulla (HUOM! aina
maanomistajan luvalla), tervaksen etsinnällä ja polttopuiden teolla. Kuusenoksa-tuohisoihtuakin kokeiltiin valonlähteenä jo perääntyvässä kaamoksessa.
Puolen päivän aikaan opeteltiin mitä

sitten tehdään, kun tulitikut ovat unohtuneet kotiin, kastuneet tai muuten vain
hukkuneet. Tensu näytti ensin, miten
tuohinöyhtä kaavitaan ja sytytetään tuluksilla magnesiumlastuilla avitettuna
tai ilman. Sitten oli kurssilaisten vuoro
soveltaa aamun oppeja sytyttämällä kukin oman tulensa osaksi rengasnuotiota.
Kurssilaiset pienivät sytykepuita klapista opetetulla tavalla pelkällä puukolla ja
toisella klapilla, vuolivat kiehiset ja sytyttivät sytykepuut tuluksilla nuotion
pohjaksi. Ja hienostihan se sujui.
Sytykemateriaalien
vertailutesteihin
pääsivät ensiksi ajankohtaiset käsidesit,
joista jo ennakolta tiedettiin nesteiden
olevan pääsääntöisesti geelejä parempia
sytytysnesteitä. Kahdeksaa erilaista käsidesiä, enimmäkseen väkevää etanolia
eli väkiviinaa, poltettiin määräannokset metallikupeissa. Arvostelukriteereinä
olivat syttyvyys ja sytyttävyys. Voittajakolmikkoon selvisivät suht’ tasaväkisinä
Oiva*, Erisan Pro ja Yliopiston Apteekin*
käsidesi (*nesteet, Oivan ja YA:n geelit
pärjäsivät heikommin). Erikoisuutena
mainittakoon, että maltillisimmat käsidesit syttyivät vasta käyttäen veden allakin
palavia myrskytikkuja – mutta paloivat
kyllä sen jälkeen ongelmitta nekin.
Toisen testin aiheena olivat valmiit sytytyspalat ja sytykkeet. Testiin oli valit-

tu 17 erilaista sytykettä, joista 8 oli kaupallisia valmissytykkeitä, 5 kotitekoisia
sytykkeitä ja loput 4 erilaisten selviytymispakkausten pienkeittimien polttoainepellettejä. Polttoainepuristeet eivät siis
ole varsinaisesti sytykkeeksi tarkoitettuja
mutta hyvin sellaisiksi käyviä; vertailussa
oli mukana amerikkalainen, venäläinen
ja 2 erilaista saksalaista pellettiä. Arvostelukriteereinä olivat paloaika ja lämmöntuotto, jälkimmäistä arvioitiin aluslaudan
hiiltymisen perusteella. Voittajiksi selvisivät talous- tai sanomalehtipaperista ja
sulatetusta kynttilästä tehdyt kotitekoiset
sytytyspalat. Voittajilla oli tosin kokoero
puolellaan, joten aivan yksiselitteinen ei
testin tulos ollut. Kaupallisena ykkösenä
oli vanha tuttu Flamgo. Maastossa mukana kuljettamista ajatellen tärkeä teho/
paino -suhde oli paras saksalaisen hätäkeittimen polttoainepelletillä, joka paloi
pitkään, vaikka oli vain n. sokeripalan
kokoinen, ja lähes paloi aluslaudasta läpi
hiillyttäen sen perin pohjin.
Kunnon leirissä on aina perusnuotio,
niin nytkin, ja kolmijalassa lämmitettiin
vettä isossa peltipurkissa Maastotoimikunnan perinteiseen tapaan. Ansaittujen
nuotiomakkaroiden, nokipannukahvien ja kuuman mehun jälkeen kokeiltiin
vielä kitkatulen tekoa. Tällä kertaa testattiin tulentekoa vain puuta vasten han-

PYSYTÄÄN KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ –
Tule mukaan yhteiseen liikuntatoimintaan
Tampereen Reserviläiset ry. ja Tampereen Reserviupseerit ry.
aloittavat yhteistoiminnan tarjoten ohjattua, aktiivista perusliikuntaa
yhdistysten jäsenille. Tarkoituksena on järjestää säännöllistä ulkoliikuntaa,
kuten kevyttä kävelyä, sauvakävelyä, hölkkää tai hiihtoa, joihin on mahdollisuus
osallistua eri puolilla Tampereen seutua.
Nyt toimintaan etsitään liikkujia ja muutamaa vetäjää Timo Pitkäsen ja
Martti Kauniston lisäksi. Näin saadaan laajennettua aluetta,
jolla liikuntaa järjestetään.
Tarkoitus on liikkua matalan kynnyksen periaatteella ja tasoryhmiäkin
voidaan muodostaa, jos väkeä saadaan tarpeeksi mukaan. Voit asettaa henkilökohtaiseksi tavoitteeksi vaikkapa osallistumisen Hämeen Hölkkään syksyllä 2022.
Jos innostuit liikkujana tai vetäjänä, niin otathan yhteyttä:
Timoon (TRES): timoteimx@gmail.com tai
Marttiin (TamRU): maasto@tampereenreserviupseerit.fi
HUOM! Merkitse s-postia lähettäessäsi
viestikenttään RES liikunta.
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kaamalla kuumennetulla rautalangalla. Tuliporat ja muut puu vasten puuta
-hankaukseen perustuvat menetelmät
jätettiin tuleville kursseille valoisan ajan
lähestyessä jo loppuaan. Rautalangan
nopeasti jäähdyttävässä pakkasessa rautalangan kuumentaminen puuta vasten
söi puuta, aikaa ja miehiä ennen kuin
sytykkeet leimahtivat. Tensun loppupuheenvuoron yhteydessä kirjoittaja ehti
vielä lähes polttaa sormensa näyttäessään, miten teräsvilla syttyy taskulampun paristolla.
Talvinen keli ja syrjäinen sijainti vaativat oman veronsa. Yhden kurssilaisen
auto luisui jo saapuessa pakkasliukkaalta lumiselta tieltä ojaan ja jouduttiin
vetämään sieltä hinausautolla. Kirjoittaja puolestaan onnistui kurssin lopulla
peruuttamaan ihan silkkaa taitamattomuuttaan autonsa pysäköintilevikkeeltä ojaan niin tarkoin poikittain tiehen
nähden, että hinaamalla sitä ei olisi sieltä
saanut. Kurssilaisista Matti ja Annukka
lopulta autoni esille kaivoivat ja asensivat rampit, joita pitkin ojasta pääsin.
Heidän lisäkseen suurkiitos myös Juhalle, joka vastasi suunnitelma B:n varustetoimituksista. Ilman tätä kolmikkoa olisin yhä Teiskon takametsissä. Tai ainakin
autoni olisi.
Tapio Kotipelto

Tiesitkö että?
Vastaukset sivun 8 kysymyksiin
1. Kenraalimajuri Vesa Virtanen
2. Mikkelissä
3. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkoulu
4. Jatkosodan partiotiedustelua
5. Noin 12 tuhatta
6. Mankeli
7. 10 kg

