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Kannen kuva: 
Itsenäisyyspäivän palkit-
semistilaisuus täytti RES-

toimiston neuvotteluhuoneen 
viimeistä tuolia myöten.

Resposti on Tampereen Re-
serviläiset ry:n jäsenlehti.

Teksti- ja kuva-aineiston 
tekijänoikeudet kuuluvat 
Tampereen Reserviläiset 

ry:lle, ellei toisin ole erikseen 
mainittu. 

Aineiston osittainenkaan 
kopiointi ei ole sallittu ilman 

erillistä lupaa kyseessä 
olevan lehden julkaisijalta.

Julkaisija:
Tampereen Reserviläiset ry.

Päätoimittaja:
Janne Reinola

Painosmäärä:
1300 kpl.

Painopaikka:
Offset Ulonen, Tampere.

Respostiin tuleva aineisto 
toimitetaan 

sähköpostiosoitteeseen:
toimisto@tampereenreservi-

laiset.fi

Aineistoformaatit:
Teksti (txt) tai MS Word 2000 

- 2010 muoto.

Kuvat: jpg ja mainokset: pdf

Yksittäisen sähköpostin 
koko korkeintaan 10 MB.

Päätoimittajan mietteitä
Äkkiä se talvi muuttui kevääksi. 
Tuntuu että juurihan sitä edellistä 
Respostia tehtiin ja siinähän oli 
syyskokousilmoitus. Tällä ker-
taa päällekkäisyys Pirkan Viestin 
kanssa meinasi muodostua on-
gelmaksi ja jouduinkin karsimaan 
osan materiaalista tästä syystä. 
Kevään tärkeimmistä tapahtumista 
on kuitenkin päällekkäisiä muistu-
tuksia, jos ne vaikka ovat menneet 
ohi PiVi:ä lukiessa.

Osmonkallion väestönsuojan 
ampumaradalla on pyörinyt perin-
teiseen tapaan koko talven ajan 
RES-piirin ampumavuorot ja TRES 
on ollut ahkeraan edustettuna. Yh-
distyksen kannalta iloisena asiana 
huomasin, että hankittuja aseita on 
käytetty aktiivisesti niin uusien kuin 
vanhojenkin jäsenten toimesta. Jos 
et omista omaa asetta ja haluaisit 
päästä opastuksen kera harrastuk-
sen kanssa alkuun, niin kannattaa 
olla yhteydessä yhdistyksen ase-
vastaaviin.

Reserviläisliitto uudistaa parhail-
laan jäsenrekisteriään, mikä on 
vaikuttanut moneen asiaan. Jäsen-
maksujen ja osoitetietojen kanssa 
on ollut haasteita, mutta toivotta-
vasti kaikki ovat saaneet tähän 
päivään mennessä tämän vuoden 

jäsenlaskun joko sähköisesti tai 
paperiversiona. Ongelmatilanteissa 
voit aina olla yhteydessä toimis-
toomme. 

Tiedotusterveisin,

Janne Reinola

TRES-ELOKUVAILLAT
jatkuvat syksyllä 

Reserviläistoimistolla

ke 24.9.
ke 29.10.
ke 26.11.

Viestimiesten tapahtuma-
kalenteri

- 26.05. Viestimieskilpailu.

- 04.06. Perinneradiotapahtuma 
PRT18. Vanhat sotilasradiot ovat 

taas äänessä eri puolilla Suo-
mea muutaman tunnin puheella 
ja muutaman tunnin sähkötyk-

sellä.

- elokuu valtakunnalliset Viesti-
miespäivät.

Puolustusvoimien verkko-
kaupasta on ostettavissa mm. 
teokset: Sotilaan käsikirja 2013 
ja Taistelijan opas 2013, joilla 

reserviläinen pysyy ajan tasalla 
sotilaan perustietojen ja -taitojen 
suhteen. Myös ennen jotoksia 

kannattaa kyseiset opukset sela-
ta läpi (rastitärppejä).

 http://pv.juvenesprint.fi
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Yhdistyksemme toimintaan 
tarvitaan lisää aktiivisia jäseniä. 
Lippu-  ja kunniavartio-osasto 
kaipaa kipeästi lisää lipunkantajia 
ja airueita sekä kunniavartiostoon 
sopivia henkilöitä. Koulutus näihin 
tehtäviin järjestetään toukokuus-
sa. Samoin vetäjiä tarvitaan myös 
muihin toimintoihin lisää. Nuoret 
nyt mukaan! Ideoikaa mielekästä 
toimintaa! Jos Sinulla on ideoita, 
ajatuksia tai ehdotuksia eri toimin-
tojen lisäämiseksi, niin ota yh-
teyttä puheenjohtajaan ja muihin 
johtokunnan jäseniin. Kehitetään 
yhdessä toimivampi yhdistys, jos-
sa kaikille löytyy jotain omaa. 
Nyt ei kysytä, mitä yhdistys tekee 
hyväksesi, vaan mitä Sinä voit 
tehdä yhdistyksesi hyväksi!

Yhdistyksen kevätkokous pi-
detään 23.4.2014 Ravintola 
Vaskitähdessä. Ennen varsi-
naista kokousta Reserviläisliiton 
puheenjohtaja Mikko Savola 
esitelmöi ajankohtaisista turvalli-
suuspolitiikan ja Reserviläisliiton 
asioista.

Yhdistyksen asevastaavat ovat 
Pentti Paavilainen ja Harri Mänty-
lä sekä uutena nimikkeenä ase-
huoltovastaava, jona toimii yhdis-
tyksen toinen varapuheenjohtaja 
Ari Hietikko. Asehuoltovastaava 
hankkii mm. yhdistyksen luvilla 
yhdistyksen aseisiin tarvittavat 
patruunat. Asevastaavien ja ase-
huoltovastaavan toimenkuvat on 
täsmennetty ja asian pohjalta laa-
dittiin kirjalliset säännöt. Yhdistyk-
sen aseita säilytetään keskitetysti 
nyt vain yhdessä paikassa, joka 
vastaa laissa määriteltyä viran-
omaisen tarkistamaa asekaappia.

Tutuksi tullut Kevätrieha järjeste-
tään Sillanpää-majalla myös tänä 
vuonna. Ajankohta on lauantaina 
26.4.2014. Perinteiseen tapaan 
järjestämme tilaisuuden yhdessä 
Tampereen Seudun Reserviläis-
naisten kanssa. Tarjolla leikki-
mielisiä kilpailuja ja tehtäviä. 
Tarjolla on kahvia, mehua, pullaa 
ja makkaraa. Yhdistys tarjoaa. 
Tervetuloa!

Reserviläisliiton sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään lauantaina 
12. päivänä huhtikuuta 2014 alka-
en klo 14.30  Lepaan kartanossa 
Hattulassa  osoitteessa  Lepaan-
tie 129, 14610 Lepaa. Kokouk-
sessa käsitellään Reserviläisliiton 
säännöissä määrätyt asiat.

Seppo Heinonen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta 

Tampereen Reserviläiset ry:n 
jäsenten ansiomerkit ja ylennyk-

set 6.12.2013 

Tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tö, Suomen Valkoisen Ruusun ja 

Leijonan ritarikuntien suurmestari on 
myöntänyt 6.12.2013 

lehtori Tero Ahteelle, Tampere     
Suomen Leijonan ritarimerkin

Puolustusministeri on myöntänyt 
Reserviläisliiton Ansioristin sol-
jella sotilasmestari Raimo Ojalalle, 

Tampere

Tasavallan Presidentti on ylentänyt 
seuraavan reservin upseerin sotilas-

arvoon:

yliluutnantti
Mikkonen Antti, Ylöjärvi

Sotilasläänin komentaja on ylentänyt 
reservin aliupseeristoon ja miehis-

töön kuuluvat sotilasarvoon:

ylivääpeli
Jokihaara Marko, Pirkkala

Silekoski Aki, Tampere

ylikersantti
Gylling Kai, Tampere

Pakarinen Ville, Tampere
Pehkonen Juha, Tampere

Urpo Harri, Tampere

kersantti 
Kivinen Keijo, Nokia

Koivumaa Harri, Kangasala
Lahdenranta Jukka, Tampere

Lahti Esa, Nokia
Limnell Ville-Pekka, Tampere
Myllymäki Hannu, Tampere

Nyman Jonas, Tampere

alikersantti
Forsberg Jarno, Kangasala

korpraali
Korhonen Sakari, Lempäälä
Niittymies Mauri, Tampere

Salo Raimo, Langasala
Vainio Timo, Nokia

Ansiomerkit 2 kpl

Presidentin ylennykset 1kpl

Sotilasläänin komentajan ylennykset  
18kpl
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alik res Heinonen Seppo Puheenjohtaja, työvaliokunta, piirihallitus
0400 339 772
sk.heinonen(at)kolumbus.fi 

yliv res Niemi Veijo 1. varapuheenjohtaja, talous, työvaliokunta, piirihallitus (varajä-
0400 627 264 sen)
veijo.niemi(at)elisanet.fi 

alik res Hietikko Ari 2. varapuheenjohtaja, SRA, työvaliokunta
ari.hietikko(at)luukku.com 

korpr res Aario Aki piirihallitus, maja
0400 191 662
akiaario(at)kotiposti.net 

kers res Heikkilä Arvi varasihteeri, ampumaosasto, piirihallitus
050 535 2583
arvi.heikkila(at)gmail.com 

kers res Heiskanen Henri SRA
040 506 1558
heiskanen.henkka(at)gmail.com

alik res Jortikka Aku lippu- ja kunniavartio-osasto, piirihallitus
040 720 2797
avjortikka(at)gmail.com 

yliv res Ketola Matti ohjelma, piirihallitus
040 730 3299
matiketo(at)gmail.com 

yliv res Komulainen Ilpo sähköpostiviestintä, varajäsenvastaava, piirihallitus (varajäsen)
050 326 7476
komulainen.ilpo(at)gmail.com 

ylik res Nikkanen Erkki ohjelma, senioriosasto, piirihallitus (varajäsen)
050 368 6969
erkki.j.nikkanen(at)gmail.com 

sotm res Ojala Raimo maasto, www-sivut, MPK, piirihallitus
050 568 5360
raimo.ojala(at)gmail.com

ylik res Rautio Kimmo lippu- ja kunniavartio-osasto, viestiosasto, piirihallitus (varajäsen)
040 833 7810
kimmo.rautio(at)kolumbus.fi 

korpr res Reinola Janne tiedottaja, Resposti pt, www-sivut, piirihallitus (varajäsen)
040 554 2994
reinola(at)sci.fi

vääp res Ylinen Kari sihteeri, majaisäntä, työvaliokunta, piirihallitus
040 963 6158
karijaepi(at)gmail.com

Tampereen Reserviläiset ry:n johtokunta 2014
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sotm res Ahtee Tero maasto-osasto, vapepa, viesti, piirihallitus (varajäsen)
040 849 0383
tero.ahtee(at)tut.fi 

vääp (res) Moijanen Juha ampumaosasto, piirihallituksen puheenjohtaja
0500 625 246
juha.moijanen(at)pp.inet.fi

Myllärniemi Ulla toiminnanjohtaja, talous, Resposti, jäsenvastaava, työvaliokunta
044 512 4477
toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi 

sotm res Salonen Matti ohjelma, talous, vt. toimistonhoitaja, työvaliokunta, 
040 779 1420 talousvaliokunta, piirihallitus (varajäsen)
salosenmasa(at)gmail.com 

Kutsuttuina

Tampereen Reserviläiset ry

KEVÄTKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona 23.4.2014 alkaen klo 18.00

Paikka:   Ravintola Vaskitähti,  Hatanpään puistokuja 22. G
  Kahvitarjoilu ja myyjäiset klo 17.00 – 18.00

Puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savolan esitelmä
aiheesta: Ajankohtaista Reserviläisliitosta

 Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
 ______________________________________________

Tampereen Reserviläiset ry:n sääntömääräiset kevätkokousasiat
Huomionosoitukset

Tervetuloa
Tampere 15.1.2014

Tampereen Reserviläiset ry
Johtokunta

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

G-portaaseen. TKL:n linjat  6, 7, 21 ja 33. Poistumispaikka sairaalan pysäkki. 
Linjojen 1,11 ja 36 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.
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Reservi harjoittelee

Viestikoulutus LV217 -kalustolla. Puhelinlinjan rakentaminen maastossa.

Ruoka valmistetaan ja syödään maastossa. Rk -ammunta suoritetaan ampumaradalla.

Ennen harjoituksen alkua kouluttajat  tarkastavat 
maaston ja suunnittelevat koulutuksen yksityiskoh-
tia.

Osallistujat ilmoittautuvat ja varustaminen alkaa.

MPK:n järjestämä sotilaallisten taitojen kertausharjoitus reserviläisille
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Siirrytään kohteensuojauskoulutukseen. Kohteensuojausharjoittelua rakennetulla alueella.

Kohteensuojausta maastossa. Varusteiden luovutus harjoituksen päättyessä.

Kenttälääkintäkoulutusta maastossa. Harjoituksen lomassa nautitaan sotilaskotiautosta 
munkkikahvit.

Kuvat ja kuvatekstit: Raimo Ojala
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Tervetuloa Tampereen Reserviläisten ja Tampereen Seudun Reserviläisnaisten järjestämään

Kevätriehaan
Sillanpää-majalle

26.4.2014 klo 12 - 15

Ohjelmassa: 

kilpailuja, joissa parhaat palkitaan
kahvittelua ja makkaranpaistoa 
reserviläishenkistä juttuseuraa

Ruoka- ja juomavarausten takia pakollinen ilmoittautuminen 
Tampereen Reserviläisten toimistolle: 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi tai 044 512 4477 
(toimiston aukioloajat ti – to klo 10 – 13).

Mainitse osallistuvien henkilöiden lukumäärä.

Ajo-ohje majalle:
 

Tampereelta (valtatie 9) kohti Orivettä. Ruutanan risteyksestä (Shell-huoltamo) vielä 10,7 km. Sen jälkeen käännös 
vasemmalle Matalajärven viitan suuntaan. Haukijärventietä ajetaan noin 2,5 km. Loppumatkasta T-risteyksestä kään-
nös vasemmalle: Paalijärventie. Noin 400 metriä ja käännös oikealle (mökkiliittymän alkupäässä kielletty ajosuunta 

-merkki). Maja näkyy huonosti Paalijärventielle. Majan osoite: Paalijärventie 723.

TRES ampumaratavuorot

Aitovuoren rata
Pienoiskivääri, pienoispistooli ja isopistooli 32/38 
(vain lyijyluodit). Ampumaohjelma Pirkan Viestissä.

Satakunnan Lennoston radat

    Maanantai
        25 m rata 16.00-20.00,
        150 m rata 16.00-20.00,
        300 m rata 16.00-20.00.
    Tiistai
        25 m rata 16.00-20.00,
        150 m rata 16.00-20.00,
        300 m rata 16.00-20.00.
    Keskiviikko
        150 m rata 16.00-20.00
    Torstai
        300 m rata 16.00-20.00 SRA,
        Liikkuvan maalin rata 16.00-20.00 SRA.

150 m / 300 m kivääriradat
        - Ei erikoislatauksia (valojuovat yms.)
        - Ei sarjatulta. Noudatettava valvojan ohjeita.
Pirkanmaan Reserviläispiirin eli samalla TRES:n 
valvotut vuorot lennoston radoilla alkavat toukokuun 
alusta ja päättyvät syyskuun lopussa.

Lennoston ampumaratojen parannustoimenpiteet: 

Satakunnan lennoston ampumaradoille tehtävillä 
parannustoimenpiteillä korotetaan ampumavalleja, 
vaimennetaan ampumakatoksia ja rakennetaan hu-
levesien käsittelyjärjestelmää.  Näillä toimenpiteillä 
vähennetään  ympäröivälle asutukselle ja ympäris-
tölle aiheutuvia melu- ja ympäristöhaittoja.

Ampumaradat ovat käyttökiellossa   arkisin  
10.3. - 27.6.2014  välisen ajan!

Kaikkiin ammunta- ja lupa-asioihin liittyvissä 
kysymyksissä voi kääntyä ampuma-asekouluttajien 

puoleen. Heillä on Pirkanmaan poliisilaitoksen 
myöntämä lupa kirjoittaa harrastuneisuustodistuksia.

Juha Moijanen puh 0500 625 246
Jukka Petäjistö puh 0400 634 516

Harri Mäntylä 0400 790 883
Ilpo Komulainen 050 326 7476

Yhdistyksen asevastaavina toimivat Pentti Paavi-
lainen puh 040 773 8889 ja Harri Mäntylä puh 0400 

790 883
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Majaterveisiä!
Majaa on viime vuonna käytetty 
enemmän kuin edellisenä. Olem-
me saaneet tavaralahjoituksia ja 
monia kohtia majalla on korjattu. 
Tänäkin vuonna järjestetään 
talkoita tarpeen ja halukkuuden 
mukaan. Isommat puutalkoot 
tarvitaan, kun puita kuluu nyt 
enemmän.

Katso talkoolistan töitä ja ilmoita 
majaisännälle mitä voisit tehdä tai 
mihin tehtävään osallistua! Voitko 
lahjoittaa tarvikkeita tai varoja 
tiettyyn tarkoitukseen (ks. listaa 
alla)?

Saatko mahdollisesti jonkun 
porukan mukaasi tekemään tietyn 
homman? Tarvittaessa apuvoi-
mia voidaan kutsua sähköpostilla 
(esim. puunpilkkomista ja eri 
huoltotöitä).

Perjantaina 2.5. klo 17 järjeste-
tään yleiset siivoustalkoot. Edel-
listen talkoiden perusteella voi 
sanoa, että myös saunamajuri ja 
muonittajat ovat aina tarpeellisia 
talkoolaisia. Ilmoittaudu majaisän-
nälle (karijaepi@gmail.com, 040 
963 6158).

Saunan kevätsiivous käynnissä. Auringonlaskutunnelmia rannasta. Kuvat: Kari Ylinen

Parkkipaikan raivausta.

Jatkuvasti vuodesta toiseen tarvittavia töitä:

Majan suursiivous keväällä (voi jakaa osiin): imurointi, lattian 
luuttuaminen, pölyjen pyyhintä, ikkunoiden pesu

parakin suursiivous keväällä, ks. yllä 
Majan mattojen pesu esim. kesällä

Saunan suursiivous kesällä, mm. lauteiden ym. pesu
Piha-alueen haravointia keväällä ja kesällä ja syksyllä (=vä-

hemmän siivottavaa sisällä)
Terassikalusteiden pesu ja kunnostus keväällä ja talvisuo-

jaan laitto syksyllä (kevyt puhdistus)
Kattojen ja rännien puhdistus keväällä ja alkusyksystä

WC:n tyhjennys ja ”lataus” alkukesästä ja loppukesästä, sekä 
pintojen pesu 

Puutalkoita tarpeen mukaan; pienehköä puustoa pitäisi pois-
taa pikkurakennusten ympäriltä ja pilkkoa klapeiksi

Isompia kertaluonteisia töitä:

Lipputankoon uusi betonijalusta ja tanko
Laiturin uusinta

Tarpeellisia hankintoja/ lahjoituksia majan käyttöön: 

Laituritarvikkeita
3 kpl sähkölämmittimiä, mieluiten öljytäytteisiä (parakista 

puuttuu lämmittimet)
Alumiinitikkaat, esim. 2-osaiset jatkettavat

2 kpl A–tikkaita, 3 - 5 askelmaa (ikkunanpesuun, yms.)
6 kpl pelastusliivejä, aikuisten ja lasten, veneestä puuttuu 

kaikki
Soutuvene pitää myös uusia jossain vaiheessa

4 m ”ruohomattoa”, vanhat kuluneet
3,5 m käytävämattoa eteiseen
3 m kph/ WC mattoa saunalle

5 kpl lehtiharavia ja katuharjoja
2 kpl kottikärryjä

Turvavaljaat kattojen/ rännien puhdistukseen 
Panelia saunan eteisen uudelleen panelointiin
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Senioriosaston toimintaa

TAMPEREEN RESERVILÄISTEN 
SENIORIOSASTO MUSEORET-
KELLÄ

Senioriosaston museoretki Hä-
meenlinnaan tehtiin Atro Vuolteen 
hienolla  bussikyydillä 11.3.2014.

Museovierailu aloitettiin kello 10 
alkaneella tutustumisella Hämeen 
linnaan. Opas kertoi linnan pie-
noismallin äärellä linnan vaiheista 
ja sen merkityksestä ympäröiväl-
le alueelle ja sen asujaimistolle 
halki vuosisatojen. Linnaa on 
kunnostettu vanhaan asuunsa ja 
nykyään sitä esitellään muisto-
merkkinä, jolla on 700-vuotinen 
historia. Linna ympäristöineen on 
ainutlaatuinen kulttuurikohde ja 
kokonaisuus Suomessa.

Opaskierroksen aikana nähtiin ja 
kuultiin linnan elämästä ja 
arkipäivästä, mm. asumisesta, 
lämmityksestä, huonekaluista, 
valaistuksesta, vesihuollosta ym.

Pääsimme katsomaan myös 
linnan vanhimpia perustuksia, tii-
limuuria ja onkaloita, mutta myös 
tämän päivän kokous- ja juhlatilo-

ja. Kuljimme samoissa huoneissa,
joissa oli elelty jo varhaisella kes-
kiajalla. Opaskierros oli vaikuttava 
ja mieliinpainuva.

Maittavan lounaan jälkeen siir-
ryimme 1 1/2 tunniksi Museo Mi-
litarian näyttelyyn museomestari 
Ilkka Vahtokarin opastuksella. 

Museo Militaria aloitti toimintansa
viime vuoden toukokuussa. Se on 
Suomen tykistö-, pioneeri- ja 
viestiaselajien historiaa keskiajal-
ta nykypäivään esittelevä sota-
historiallinen museo. Näyttelyssä 
on lisäksi Lotta Svärd- ja Sotilas-
kotijärjestöjen vaiheista kertovaa 
esineistöä ja niiden kirjallista 
selvitystä. 

Ulkotiloissa on tykkejä ja muuta 
raskasta kalustoa. Arvokkaimmat 
tykit olivat sisätiloissa. Vahtokari 
kertoi asiantuntevasti ja innos-
tuneesti sotahistoriastamme 
Ruotsinvallan ajoista tähän päi-
vään ja otti samalla rinnakkaisesti 
huomioon em. kolmen aselajin 
kehityksen. Aika kului aivan 
liian nopeasti ja osa päätti tulla 
omin avuin kesällä uudestaan 

koko päiväksi!

Opaskierroksen päätteeksi kat-
soimme Tali - Ihantala sotafil-
min, 23 min. Sen katsottuamme 
poistuimme auditoriosta hiljaisina 
ja mietteliäinä, mutta kiitollisina 
sotiemme veteraanien urotöistä, 
joiden muistoa meidän tulee kun-
nioittaa ja vaalia! Eräs kommentti 
kuului: ”Miten tuollaisesta pom-
mi- ja luotisateesta on ylipäätään 
kukaan voinut selvitä hengissä ?”

Paluumatkalla Tampereelle 
poikkesimme vielä Iittalan lasi-
myymälään. Ilmeisen tyytyväinen 
32 henkilön isänmaallinen jouk-
komme kyseli jo mahdollisesta 
syysretkestä mielenkiintoiseen 
kohteeseen. Retken matkaoppai-
na toimineet Erkit - Nikkanen ja 
Kivinen - lupasivat miettiä asiaa.

Mukana retkellä oli reserviläisten 
lisäksi JP 27:n Pirkanmaan 
Perinneyhdistyksen, Tampereen 
Poliisieläkeläisten ja eräiden mui-
denkin yhdistysten jäseniä.

Erkki Nikkanen

Retkeläiset ryhmäkuvassa Museo Militarian 1. näyttelykerroksessa. Kuva: Sirkka Ojala
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Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen Pirkan-
maan osaston edustajat kävivät 25.2.2014 Kalevan-
kankaan hautausmaalla laskemassa kynttilät jokai-
sen jääkärin  haudalle. Pääportin sisäpuolella Kyösti 
Tammisto jakoi hautojen sijaintikartan puheenjohtaja 
Pekka Virtaselle. Hänen kynttiläkassiaan kantoi 
Erkki Nikkanen.

Tammisto otti oman karttansa ja  kassinsa ja läh-
dimme laskemaan kynttilöitä. Kyösti Tammisto hoiti 
hautausmaan eteläpuolen ja me toiset Kalevantien 
puolen.

Aluksi kuitenkin kävimme kappelin kohdalla olevalla 
vapaudenpatsaalla ja sen edessä olevalla muisto-
laatalla ”Viron vapauden puolesta Virossa kaatu-
neet” ja laskimme kynttilät.

Vaikka keli oli poikkeuksellisen hyvä, eikä lunta ollut 
maassa, niin oman aikansa kierroksemme kuitenkin 
otti. Tapasimme toisemme lopuksi sankarihaudoilla 
ja hiljennyimme hetkeksi.  Edellä mainittu päivä oli 
se päivä vuonna 1918, jolloin sotilasvalan Suomen 
lailliselle hallitukselle tehneiden jääkärien pääjoukko 
- 950 miestä -  palasi sotilaskoulutuksesta Saksasta 
Vaasaan.

Tyytyväisinä ja kiitollisin mielin palasimme takaisin 
pääportille. Olin mukana ensimmäistä kertaa. Vai-
kuttava kokemus!

Erkki Nikkanen

Pekka Virtanen ja Kyösti Tammisto vapaudenpatsaalla.

Tulevia tapahtumia:

Senioriammuntaa Peltokadun 
radalla (PMK:n talo) ja Osmonmäen 
väestösuojan radalla. Ammuntavas-
taavina toimivat Erkki J. Kivinen ja 

Matti Rajala. Ammunnasta on kirjoi-
tettu aikaisemmin Resposti 2/2013, 

sivut 9 - 10.  

Em. henkilöt ilmoittavat myöhemmin 
seniorien kevätkauden 2014 kilpai-

luista.   
--------------------------------------------

Uintia Pyynikin uimahallissa kevät-
kaudella 2014 joka kuukauden paril-
lisen viikon tiistaina klo 12 alkaen. ei 
1.4., 15.4., 29.4., 13.5. ja 27.5. Käy 

muinakin aikoina uimassa oman 
kunnon mukaan aina kun ehdit! 

Käypä kaverin kanssa vilkaisemas-
sa! Uinti virkistää ja rentouttaa! 

--------------------------------------------
Osallistumme Kansallisen veteraa-

nipäivän 27.4.2014 tilaisuuksiin. 
--------------------------------------------
Seniori-illanvietto toimistolla Väi-
nölänkatu 2:ssa tiistaina 15.4.2014 

klo 17.00. Ohjelmassa mukavaa 
yhdessäoloa ja keskustelua, ko-

din turvallisuusnäkökohtia, veljien 
auttaminen, seniorien yhteystietojen 

tarkistaminen. Kahvitarjoilu, ota 
kaveri mukaan!

--------------------------------------------
Ahlmanin kevätretki:

Teemme kevätretken omilla autoilla 
Ahlmanin kartanoon  lauantaina 
17.5.2014, osoite Hallilantie 24, 

Tampere Koivistonkylä.

Kokoontuminen päärakennuksen 
parkkipaikalla klo 10.00.

Ohjelmassa päärakennuksen 
esittelyn ja historian lisäksi (20 min) 
omatoiminen tutustuminen tilapuo-
tiin, kukkakioski Omenankukkaan, 

perinnepihaan ja talliin.
Mahdollisuus lounaaseen (8 eur) 
opiskelijaravintola Kapustassa.

Samana päivänä on lehmien lai-
tumelle lasku. Tilaisuus alkaa klo 

10.30 ja päättyy klo 12. Viime vuon-
na tilaisuudessa oli n.1000 henkilöä!

Ahlmanin hengessä on järjestetty jo 
100 vuotta (1904 - 2004) suomalais-

ta maatalous- ja kotitalousopetus-
ta, joka  jatkuu edelleen Ahlmanin 

ammattiopistossa.
Tervetuloa tähän historialliseen retki-

kohteeseen!

Ilmoittautuminen TRES-toimistoon 
Ulla Myllärniemelle viimeistään ti 
13.5.2014 toimisto@tampereenre-
servilaiset.fi tai 044-5124477  ti - to 

klo 10 - 13.
--------------------------------------------
Lisätietoja Senioriosaston toimin-

nasta:

Erkki Nikkanen e-mail 
erkki.j.nikkanen@gmail.com, gsm 

050 - 368 6969 tai
 

Erkki J. Kivinen e-mail riittaerkki.
kivinen@gmail.com, gsm 040 - 547 

7949. 

Tule toimintaamme mukaan! 

Et kadu ja saat elinikäisiä ystäviä!

Toiminnallista ja vireätä reserviläis-
vuotta 2014!
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VAPEPA
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) täyttää 50 vuotta

Syntyhistoria

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
perustettiin käytännön tarpee-
seen vuonna 1964. Eksyneiden 
etsinnöissä oli useaan ottee-
seen todettu, että viranomaisten 
voimavarat eivät olleet riittävät. 
Avuksi pelastustoimintaan tarvit-
tiin koulutettuja ja hyvin johdettuja 
vapaaehtoisia. Järjestöt olivat 
paikoin jo hakeutuneet yhteis-
työhön ja julkisuudessa esitettiin 
ajatuksia vakinaisen viranomaisia 
avustavan palvelujärjestelmän 
luomiseksi.

Valtakunnallisen koordinoidun toi-
minnan alkusysäyksenä voidaan 
pitää muoniolaisen 5-vuotiaan 
tytön eksymistä tunturimaastoon 
24.05.1963. Eksyminen käyn-
nisti laajat etsinnät, ja kadonnut 
löydettiin menehtyneenä 03.06. 
yli 30 kilometrin päästä katoamis-
paikastaan. Muonion etsintöjen 
aikana ja sen jälkeen käännyttiin 
Suomen Punaisen Ristin puoleen 
ja toivottiin SPR:n toimivan aloit-
teentekijänä viranomaisia tukevan 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
perustamisessa. Viranomaiset 
suhtautuivat myönteisesti laadit-
tuun suunnitelmaan ja Vapaaeh-
toinen pelastuspalvelu perustettiin 
seuraavana keväänä 31.03.1964.

Tamperelaisten reserviläisten 
Vapepa-osasto

”Jo kivikaudesta lähtien” kadon-
neen etsinnät maalla ovat olleet 
poliisin vastuulla, ja kaiket ajat 
on poliisi voinut käyttää apunaan 
luotettaviksi näkemiään kansalai-
sia. SPR:n väkeä on ollut poliisin 
apuna etsimässä jo ammoisista 
ajoista lähtien. Perimätiedon 
mukaan vuonna1956 on tampe-
relaisia reserviläisiä ollut mukana 
kadonneen etsinnässä Tampe-
reella. Edelleenkin lain (Poliisilaki 
45§) mukaan poliisi voi käyttää 
ketä tahansa 18-54-vuotiasta ter-
vettä kansalaista apunaan etsin-
tätehtävässä.

Vanhoista reserviläisten pape-
reista löytyy merkintöjä 1950-lu-
vulta pelastuspalvelutoiminnasta. 
Poliisin apuna on reserviläisiä 
ollut etsinnöissä jo 1950-luvulla. 
1960-luvun alussa toiminta oli ak-
tiivista. Pitkän hiljaiselon jälkeen 
tamperelaisten reserviläisten 
Vapepa-toimintaa alettiin herätellä 
1984. Tamperelaisten reserviläis-
ten Vapepa-osasto jätti hälytys-
korttinsa hämäläisellä ripeydellä 
HÄKE:en 15.08.1988 puolenpäi-
vän aikaan.

Vapepan paikallistoimikunta

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
Tampereen aluetoimikunta pe-
rustettiin 15.02.1990. Nykyisin 
nimi on paikallistoimikunta (vuo-
den 2010 alusta lähtien). Reilun 
kahdenkymmenen vuoden aikana 
kadonneen henkilön etsintöjä on 
ollut jo yli 160. Valitettavasti kaksi 
etsittyä on edelleen kadoksissa 
(kumpikin on jo virallisesti julis-
tettu kuolleeksi). Toivottavasti ne 
tapaukset selviävät joskus.

Vapepan 50-vuotisuuden valta-
kunnallinen pääjuhla on Tampere-
talossa 29.03.

Teksti: Tero Ahtee

VAPEPAN KOULUTUSTA 2014:

02.04. Vapepa-info eli teemailta, 
Tampere.

12-13.04. Etsintäkurssi, Tampere.
Lisätietoja www.vapepatampere.fi, 
ilmoittautumiset kurssit@vapepa-
tampere.fi.

13. ja 26.04. EA2 vapepalaisille 
(EA1 oltava voimassa).
Lisätietoja www.vapepatampere.fi.

15.04. Purkukoulutus, Tampere.

25-27.04. Etsintäkurssi, Kuru.

25-27.04. Maaliosastoa tarvitaan 
SAR-jatkokurssille.

03.05. Kartat, koordinaatit ja suun-
nistus, Lakiala (www.mpk.fi).

10.05. Vapepan peruskurssi, Tampe-
re. Lisätietoja www.vapepatampere.
fi, ilmoittautumiset kurssit@vapepa-
tampere.fi.

16-17.05. Etsintäkurssi, Orivesi.

24.05. Vapepan viestikurssi, Tampe-
re. Lisätietoja www.vapepatampere.
fi, ilmoittautumiset kurssit@vapepa-
tampere.fi.

24-25.05. Maastojohtajakoulutus, 
Räyskälä.
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Maasto-osasto

Nyt voit selata koko Suomen pe-
ruskarttoja omalla tietokoneellasi 
(Windows tai Mac) ilmaiseksi ja 
laillisesti ilman verkkoyhteyttä.

Nopea yleiskuvaus: 

Imuroi tietokoneellesi Garminilta 
BaseCamp-ohjelma, sekä Teemu 
Peltosen sivulta koko Suomen 
peruskartta-aineisto. Nämä kaksi 
asiaa yhdessä ovat loistava apu 
kaikenlaiseen suunnitteluun, jos-
sa tietokoneella halutaan selata 
(ja vaikka tulostaa) karttapaloja 
mistä päin Suomea tahansa 
ja ilman verkkoyhteyttä (esim. 
Kansalaisen karttapaikka vaatii 
verkkoyhteyden).

Toimintaohjeet yksityiskohtai-
semmin:

1. Tällä hetkellä BaseCamp-ohjel-
man (BaseCamp_425.exe, koko 
noin 55 Mt) ja sen saa ladattua 
Garminin www-sivuilta (ei tarvitse 
kirjautua mihinkään). Kyseessä 
on MapSourcen uusin versio.

http://www.garmin.com/en-US/
shop/downloads/basecamp

2. Seuraavaksi asenna Base-
Camp koneellesi (käynnistä exe).

(Myös BaseCamp mobiili on ole-
massa.)

Tämän jälkeen haetaan kartta-
aineisto.

3. Kopioi mtk_suomi21b.zip-
tiedosto johonkin hakemistoon 
tietokoneellesi.

 http://kartat.hylly.org/

(mtk_suomi20.zip on edellinen 
versio)

4. Pura mtk_suomi21b.zip.

”MapSource, BaseCamp ja 
MapInstall yhteensopiva versio.” 
Tämän avulla  voit valita ha-
luamasi alueet (aluejako ETRS-
TM35 lehtijako) ja siirtää  vain ne 
laitteeseen. 

Tarpeellinen esimerkiksi van-
hempien laitteiden  kanssa. Pura 
tiedosto ja aja kansiossa oleva 
install.bat  järjestelmänvalvojan 
oikeuksin.”

5. Aja install.bat mtk_suomi21b-
hakemistossa. Vasta tämän 
jälkeen BaseCamp löytää ”MTK 
Suomi v2.1b”-aineiston.
(MTK Suomi v2.0 on vanhempi 
aineisto)

6. BaseCamp:n Maps-valikosta 
valitse ”MTK Suomi v2.1b”.

BaseCamp-ohjelmaan vinkkejä:

- Aseta Detail Level arvoon High 
(tai parempi, oletus on Medium).
- Zoom-toiminnossa (suurennus-
lasi) hiiren oletus- ja kakkospai-
nikkeet lähentävät ja loitontavat 
karttapohjaa.
- kokeile View -> MapControls.
- kokeile View -> Toolbars.
- kokeile Edit -> Options;
  
* Measurement, mm. koordinaa-
tiston vaihto ja pohjoissuunta
* Software Update -> Check for 
updates automatically on oletus
(kannattaa harkita ottaako tämän 
pois päältä)
* General -> Search Options, 
Allow online search on oletus
(kannattaa harkita ottaako tämän 
pois päältä)

MapSource:ssa oli karttaikku-
nassa vierityspalkit, mutta nii-
tä ei ainakaan suoraan löydy 
BaseCamp:sta. Nyt ”käden kuva” 
tarttuu ja siirtää karttapohjaa 
ikkunassa.

Garminin muistikortillisiin käsi-
GPS-laitteisiin saa koko Suomen 
peruskartat yhtenä tiedostona 
sivulta

 http://kartat.hylly.org/

Todella suuren työn on tuon sivun 
tekijä tehnyt asian eteen.

Vinkki kartoista ja karttaohjelmista 

VUODEN 2014 JOTOKSIA:

10.04. Jotos-teemailta, klo 18-21, 
reservijärjestöjen toimisto (V2).

09-10.05. Kevätyön Koukkaus, Ylö-
järvi (jotos).

17-18.05. Hagellus, Osattu Orivesi 
(jotos).

17-18.05. naisten jotos Vellamo, 
Lahti (www.mpk.fi).

14-15.06. Suviyön jotos, Ikaalinen.

syyskuu Kartat ja koordinaatit -tee-
mailta ennen syysjotosta.

19-21.09. RESUL:n syysjotos, 
Nilsiä.

19-21.09 PAHKIS sissijotos, Veka-
ranjärvi (www.mpk.fi).
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Jotos-teemailta

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimi-
kunta järjestää

JOTOS-TEEMAILTA eli INFO

AIKA: 10.04.2014 klo 18-21

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä 
jotoksille, selventää mikä tai mitä jotos 
oikein on, sekä antaa kaikenlaisia vink-

kejä aloitteleville jotostelijoille.

KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat 
varusteet, valinnaiset lisävarusteet, 

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

kikkoja.

PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, 
Väinölänkatu 2, Tampere.

HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoit-
tautua.

LISÄTIETOJA: tensu@iki.fi.

Köysilaskeutumiskoulutus

AIKA: 27.04.2014 klo 09-16

PAIKKA: Tampereella.

TARKOITUS: köysilaskeutumisen pe-
rusteiden opettelu ja harjoittelu; solmut, 

tekniikat, turvallisuus.

OHJELMA: Klo 09-12 teoriaa sisätilois-
sa. Klo 12-13 omatoiminen

ruokailu- ja siirtymistauko. Klo 13-16 
käytännön harjoittelua ulkorinteessä 

(säävaraus).

SUOSITELTAVA VARUSTUS: omia 
varusteita ei tarvita. Vaatetusvinkkejä 

tiedotetaan ilmoittautuneille.

Jokainen osallistuu laskeutumisiin omal-
la vastuullaan.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

HINTA: ei osallistumismaksua maan-
puolustusjärjestöjen jäseniltä.

LISÄTIETOJA ja ILMOITTAUTUMISET 
viimeistään 15.04.: Tero Ahtee, tensu@

iki.fi.

Tarkemmat tapahtumapaikat ilmoitetaan 
ilmoittautuneille.

Kartat, koordinaatit ja suun-
nistus

AIKA: lauantai 03.05. kello 09-19

PAIKKA: Lakiala.

TARKOITUS: tutustua nykyiseen 
MGRS-koordinaatistoon ja karttaan. 

Opetella hakemaan kartasta koordinaa-
tit ja harjoitella sitä maastossa. Lisäksi 

tutustutaan maanmittauslaitoksen 
avoimeen paikkatietodataan.

OHJELMA: aamupäivällä teoriaa sisä-
tiloissa, ruokailun jälkeen käytännön 

harjoittelua lähimaastossa.

SUOSITELTAVA VARUSTUS: muistiin-
panovälineet, vesipullo, sään mukainen 

ulkoiluvarustus, kompassi jos on.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

HINTA: MPK:n kurssihinnoittelun mu-
kainen.

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

5307515.

ILMOITTAUTUMISET: www.mpk.fi 
Pirkanmaan kurssien kohdalta.

Pirkanmaan reservipiirien jäsenten vuokrattavissa olevat varusteet

Vuokrattavissa olevat varusteet ja vuokraushinnat 01.01.2014 alkaen (vuokra-aika on enintään viikko, ellei toisin erikseen sovita).

Varusteen lainaaja vastaa varusteen kunnosta. Varusteet on palautettava kuivina. Varusteiden rikkoutumisista on ehdottomasti 
ilmoitettava toimistolle.

Vuokra maksetaan etukäteen. Reserviläisjärjestön jäsenyys on todistettava, sillä tämä ei ole kaupallista toimintaa.
Varaukset ma-to klo 09-14, 040 7257253 tai (03) 212 7405.

1 kpl puolijoukkueteltta varusteineen (kamiina, keskisalko, nurkkakepit, maakiilat, maavaate) * 40 euroa,
1 kpl kymppiteltta varusteineen (sissiteltan kokoinen) * 20 euroa, 1 kpl valmislaavu Penalaavu * 8 euroa,

1 kpl valmislaavu Jahti * 8 euroa, 5+4 kpl laavu 3x3 m (maastokuvio+vihreä) * 5 euroa,
7 kpl rinkka Savotta 1200 * 10 euroa, 10 kpl keitin Trangia 25 * 4 euroa

5 kpl keittimen talvipoltin Trangiaan (vuokrataan keittimen kanssa), 3 kpl kirves Fiskars 600 retki * 2 euroa
3 kpl kaarisaha retki * 2 euroa, 3 kpl vesiastia 20 l * 2 euroa, 4 kpl kenttälapio Fiskars * 2 euroa

8 kpl lumilapio Fiskars retki * 2 euroa, 6 kpl iso lumilapio Fiskars * 2 euroa
22 paria sukset siteineen Järvinen Lapponia ja Erä (210, 220, 225) * 8 euroa,

22 paria suksisauvat (iso sompa) (vuokrataan suksien kanssa), 2 paria lumikenkä Karhu (malli Alposet) * 5 euroa
2+2 kpl ahkio (160 cm, 200 cm) * 10 euroa, MPY-maastopukuja kurssikäyttöön, EI jotoksille * 7 euroa, 2 kpl naamioverkko * 5 

euroa.

Muut varusteet:

2 kpl 10 l teräskattila, 2 kpl lämpölaatikko,2 kpl kaasupoltin 2 kpl 11 kg kaasupullo,
2 kpl isoja kioskitelttoja, 4,20x4,30 m, seisomakorkeus, vaikka messukatoksiksi * 30 euroa.

Varustelainat merkitään varauskirjaan. Varusteen lainaaja vastaa varusteen kunnosta. Varusteet on palautettava kuivina. Varustei-
den rikkoutumisista on ehdottomasti ilmoitettava selvästi toimistolle.

Varaukset toimistolta ma-to klo 09-13 puh. 040 7257253 tai puh. (03) 212 7405.



Uusi jäsen Muutos KuollutEronnut jäsenyydestä

Toimita lomake allekirjoitettuna Tampereen Reserviläisten toimistoon:
 Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
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Normandia 19.–22.9.2014
Normandian maihinnousurannat ja merkittävät 
taistelupaikat tulevat meille tutuiksi. Ihmeen paljon 
autenttisia kohteita on säästynyt nykypäivän matkai-
lijoiden nähtäväksi.

Neljän päivän matka antaa meille jo täysipainoisen 
kuvan alueesta. Samalla saamme pidettyä matkan 
hinnan kurissa, sillä maihinnoususta tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 70 vuotta ja hintatasossa näkyy 
ns. juhlavuosi. Matkamme on kiertomatka, johon 
sisältyy Ranskan moderni nykyaikaisuus ja toisaalta 
vanhoja historiallisia kaupunkeja. 

Hotellit ovat kaikki Ibis hotelleja: Ibis Styles Honfleur, 
Ibis Budget Bayeux ja  Ibis Avranches. Bayeux’n Ibis 
sijaitsee hieman keskustan ulkopuollella, mutta ra-
vintola, jossa illallinen nautitaan, on aivan vieressä. 
Ibis on tunnettu kansainvälinen hotelliyhtiö.

Hintatiedot matkaohjelman mukaiselle matkalle: 
min. 40 henkilön ryhmälle 1095 €/hlö jaetussa kah-
den hengen huoneessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta : 198 €/hlö

Hintaan sisältyy koko matkapaketti : 
- Finnairin suorat reittilennot Helsinki-Pariisi-Helsin-
ki, lentoverot 
- Hotellimajoitus kolme yötä kahden hengen huo-
neessa 
- Aamiaiset ja ohjelmassa mainitut  ateriat: 3 illallista 
ja 1 lounas 
- Ohjelmassa mainittujen vierailujen pääsy- ja va-
rausmaksut 
- Suomenkielisen oppaan palvelut matkan ajan, 
hänen ateriansa ja majoitus 
- Ohjelman bussikuljetukset, kuljettajan ateriat ja 
majoitus
- Omaa rahaa pitää varata ruokajuomiin ja tuliaisiin.

Matkaesite löytyy seuraavalta aukeamalta.

ILMOITTAUTUMISET 20. huhtikuuta 2014 men-
nessä Matti Saloselle sähköpostilla osoitteeseen 
salosenmasa@gmail.com seuraavasti:

Nimi, kuten se on passiin merkitty
Osoite
Syntymäaika
Matkapuhelin
Sähköposti
Erikoisruokavalio

Matkan virallinen järjestäjä on MatkaSeniorit Oy ja 
kokoajana toimii Tampereen Reserviläiset ry. Osal-
listuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Toimin 
yhdistyksen puolesta matkaisäntänä ja kerään mat-
katoimistoa varten osanottajat valmiiksi. Saamme 
näin matkamme edullisemmin.

Ilmoittautumista varten tarvitsen kaikista matkalai-
sista yllä mainitut täsmälliset henkilötiedot (luot-
tamuksella). Ilmoitan ne sitten matkatoimistolle ja 
lentoyhtiölle.

Matkan virallinen varaaminen tapahtuu maksamalla 
matkatoimiston lähettämä varausmaksu. Vasta se 
on sitova varaus. 

Koska Normandian matka on meille räätälöity so-
tahistoriamatka, kannattaa matkavakuutus matkaa 
varten tehdä heti, jotta se on varmasti voimassa. 
Jatkuvat vakuutukset koskevat tietenkin tätäkin 
matkaa.

Annan mielelläni lisätietoja matkasta, Matti Salonen 
puh. +358 407791420. Ota numero talteen.

Matkaterveisin
Matti Salonen

Huomionosoitukset  6.12.13. 

Jakotilaisuus Reserviläistoimistolla 4.12.2013 klo 18.00

RES huomionosoitukset:

Kultainen ansiomitali 
Lampinen Kyösti Antero, ylikersantti, Tre
Virtanen Pertti Elias, vääpeli, Sastamala

Hopeinen ansiomitali
Eskola Pentti, kersantti, Tampere

Hietikko Ari, alikersantti, Tampere
Korhonen Eero, alikersantti, Tampere

Lampinen Jouko, panssarimies, Ylöjärvi
Virtanen Pekka, alikersantti, Kangasala

Pronssinen ansiomitali
Kivelä Olavi, alikersantti, Nokia

Kivelä Ulla-Liisa, kersantti, Tampere
Kohtamäki Veli-Matti, vääpeli, Ylöjärvi

Lepaus Martti, jääkäri, Tampere
Mäntylä Harri, korpraali, Hämeenkyrö
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NORMANDIA 19. – 22.9.2014  
 

 

Majuri Werner Pluskatin päivystysvuoro Normandian rannikolla alkoi huonosti. Sakea sumu esti näkyvyyden 
merelle. Oliko hän ollut näkevinään laivan? Vai useita laivoja? Hetken päästä majuri Pluskat näki jo tuhansia 
laivoja. Operaatio OVERLORD, yksi toisen maailmansodan ratkaisutaisteluista, oli alkanut. Aika on korjannut 
taistelujen arpia, mutta maihinnousun jäljet ovat edelleen meidän kaikkien nähtävissä. Antoisa matka tarjoaa 
niin sotahistoriaa alkuperäisillä tapahtumapaikoilla itse koettuna, kuin myös historiallisia vanhoja kaupunkeja ja 
UNESCON-maailmanperintökohteita. Normandiassa on jokaiselle jotakin. Rannikon läheisyydessä meri-ilma 
on puhtaan raikas ja nähtävyyksien jälkeen maistuvat normandialaisen ruokapöydän herkut. Normandialaisia 
kuuluisuuksia ovat mm. siideri, Calvados, Camembert, Isignyn voi ja osterit. 
  

Päivä 1 : Rouen ja Honfleur 
  

Finnairin lento Helsinki-Vantaan lentokentältä Pariisiin lähtee klo 7.35. Saapuminen klo 9:40 Paris CDG 
lentokentälle, jossa oppaamme vastaanottaa ryhmän ja johdattaa heidät bussille. Matka kohti Normandiaa 
alkaa.  
 
Vajaan parin tunnin ajomatkan jälkeen saavumme Roueniin, Normandian läänin historialliseen pääkaupunkiin. 
Teemme Rouenissa opastetun kävelykierroksen. Tutustumme impressionisti Claude Monet’n lukuisista 
maalauksista tuttuun katedraaliin. Kävelemme vanhassa kaupungissa ja ihailemme sen vanhoja 
ristikkotalotyylisiä ylhäisöasumuksia. Näemme matkan varrella Rouenin tunnuksen, 1400-luvulla rakennetun 
Gros Horloge kellotornin, ja saavumme surullisen kuuluisalle vanhalle toriaukiolle missä Jeanne d’Arc poltettiin 
roviolla. Omatoiminen lounas Rouenin keskustassa. 
 
Matka jatkuu kuuluisan, aikoinaan Euroopan pisimmän Normandian sillan Pont de Normadien kautta (pituutta 
yli 2 km, pylonien korkeus 215 m) maisemia ihaillen  Honfleuriin, jonne majoitumme. Illalla meillä on yhteinen 
illallinen lähellä hotellia olevassa tunnelmallisessa ravintolassa sataman alueella.  
 
Honfleur’n kylästä löytyy mainintoja jo 1000-luvulta alkaen. Honfleur säästyi täpärästi maihinnousussa sillä 
pahimmat taistelut ohittivat tämän historiallisen pikkukaupungin. Maalauksellisen kauniissa vanhassa 
satamassa voimme nähdä vuoroveden monimetriset vaihtelut kaikessa voimassaan. Honfleur on 
matkailijoiden suosikki, joka hyvin säilyneenä kertoo ajasta ennen toista maailmansotaa.   

  
Päivä 2 : Sotahistoriaa – Maihinnousurannikot   
 
Aamiaisen jälkeen klo 8.00 lähdemme kohti Normandian maihinnousurannikkoa. Vierailemme samoilla 
rannoilla, mitä kuvattiin elokuvassa – Pelastakaa sotamies Ryan.  
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Vierailemme kohteissa, mihin maihinnousun aikaista kalustoa on jätetty niille sijoilleen. Ajamme ensin Mervillen 
tykistöpatterille ja sitten Pegasus-sillalle, missä ankarien taisteluiden asemat ovat edelleen paikallaan. 
Jatkamme Arromanche’n kaupunkiin, jonka sotamuseossa on esillä kattava kokoelma Normandian taisteluissa 
käytetyistä aseista. Tutustumme myös toisen maailmansodan aikana rakennetun ponttoonisataman 
jäännöksiin, sekä sataman pienoismalliin. Vapaata aikaa kahvitella tai lounastaa. 
 
Ajamme Pointe du Hoc’ille, jossa Texas Rangers-komppania kiipesi ylös uskomattoman kallioseinän 
vallatakseen saksalaisten tykistöaseman. Vierailemme myös kuuluisilla sotilashautausmailla. Amerikkalaisten 
St Laurent’iin on haudattu 12 000 nuorta miestä ja läheiselle saksalaisten hautausmaalle 23 000 kaatunutta. 
Molemmat sankarihautausmaat ovat unohtumattomia. 
  

Näiltä toisen maailmansodan tantereilta ajamme hotelliimme Bayeux’n lähellä, jossa majoittuminen ja yhteinen 
illallinen.  

  
Päivä 3 : Maihinnousurannikko – Saint Mère d’Eglise  

Kolmantena päivänä jatkamme Normandian maihinnousua. Ajamme Carentanin - sillanpääaseman kautta 
Saint Mère d’Eglise’seen, jossa tutustumme amerikkalaisen 82. maahanlaskudivisioonan taisteluun 
kuuluisalla kirkkoaukiolla, missä laskuvarjosotilas John Steele jäi roikkumaan varjostaan kirkon tornista. 
Kaupungissa on myös Airborne 82. maahanlaskudivisioonan museo, jossa halukkaat voivat käydä vaikka 
kahvi/lounastauon aikana (omatoimi lounas). 
  

Sitten lähdemme kohti Mont-Saint-Michelin luostarisaarta. Matkan varrella pidämme tauon ja nautimme 
paikallisia makupaloja sekä siideriä tai calvadosta. Reitti kulkee St Lo’n kaupungin kautta, missä sijaitsi 
saksalaisten joukkojen päämaja. St Lo’ssa oli myös strategisten maanteiden risteys. Yöksi jäämme Avranchen 
kaupungiiin, jossa yhteinen illallinen.  
  

Päivä 4 :  Ihmeellinen Mont-Saint-Michel – ja kotiinpaluu  

  
Aamiaisen jälkeen lähdemme vierailulle Mont-Saint-Michelin 
luostarisaarelle.   
  

Vaarallisen liikkuvan merenpohjahiekan ja vuoroveden ympäröimä 
Mont-Saint-Michel luostari on ainutlaatuinen maailmassa. Yhdessä 
Rooman ja Santiago de Compostellen kera Mont-Saint-Michel oli 
yksi merkittävimmistä läntisistä pyhiinvaelluskohteista keskiajalla. 
Luostarista tuli vankila Ranskan vallankumouksen aikana ja se 
restauroitiin 1800-luvulla. UNESCO on luokitellut Mont Saint-
Michelin maailmanperintökohteeksi vuonna 1979.  
 
Nykyisin siellä käy yli kolme miljoonaa vierailijaa vuodessa. Saaren huipulla olevasta luostarista on huikeat 
näköalat ympäröivälle merelle. Sodan aikana saksalaiset käyttivät luostarin korkeaa kirkontornia 
ilmatähystykseen. Tornissa toimi myös radioasema, josta pidettiin yhteyttä mm. Luftwaffeen ja 
sukellusveneisiin. Sodan osapuolet halusivat kuitenkin säästää ainutlaatuisen kirkon, eikä sitä pommitettu. 
Luostarisaaren huipulla oleva luostari ja luostarikirkko ovat saaren ykköskäyntikohde.  
Lisätietoa: www.abbaye-montsaintmichel.com  
  

Huomio: Bussien paikoituksesta saarelle ei ole rappuja. Saaren pääkadulla Grande Rue on mukulakivikatua 
200 m ja hienoista nousua. Luostariin pitää nousta 350 rappusta ja sinne ei pääse hissillä eikä muilla keinoin.  
Raput ovat kuitenkin melko loivat. 
  
Yhteinen lounas kuuluisan munakkaan kera nautitaan Mont Saint Michelin saarella majatalotyyppisessä 
ravintolassa. Mont-Saint-Michelilta lähdemme kohti Lisieux’n kaupunkia, jossa matkamme lopuksi tutustumme 
upeaan keskiaikaiseen goottilaistyyliseen Saint-Pierre de Lisieux katedraaliin. 
   

Sieltä jatkamme kohti CDG:n lentokenttää, jonne saavumme klo 17.00. Finnairin lento lähtee klo 19.00. 
Saavumme Helsinkiin klo 22.55. 



Tampereen Reserviläiset ry
Osoite:  Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
Puhelin:  044 512 4477
Fax:   (03) 223 35 49
Sähköposti:  toimisto@tampereenreservilaiset.fi
Y-tunnus:  0206156-0 

Toimiston aukioloajat:  ti, ke ja to klo 10-13 (ei pyhät)
Päivystys:  Matti Salonen päivystää   
   sopimuksen mukaan tarvittaessa 
   toimistolla. Puhelin: 040 779 1420.

LIPPUKOULUTUS 10.5.2014

Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta järjestää lippukoulutuksen toimikunnan 
taustayhteisöjen edustajille, jotka osallistuvat joko lipunkantajina tai airueina 
kaatuneiden muistopäivän, puolustusvoimien lippujuhlan päivän ja itsenäi-

syyspäivän tilaisuuksiin.

Koulutustilaisuus järjestetään toimikunnan taustayhteisöjen edustajien 
pyynnöstä 10.5.2014 klo 13.00 alkaen reservijärjestöjen koulutustiloissa 

osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen 
kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15.00-17.00 Kalevankankaan 
hautausmaan pääportilla. Koulutuksen ajankohta on valittu siten, että kaatu-
neitten muistopäivän tilaisuus on koulutuspäivän jälkeisen viikon sunnuntaina 

18.5. ja siten koulutuksessa tarkastellut asiat ovat hyvässä muistissa.

Kouluttajina toimivat Raimo Puukka ja Yrjö Suuniittu. Koulutus on täsmäkou-
lutus, jossa koulutetaan lipunkantajan ja airueiden toiminta Tampereen Kan-
salaisjuhlatoimikunnan  tilaisuuksissa. Koulutus on osallistujille maksuton.

Lipullisia taustayhteisöjä pyydetään ilmoittamaan osallistujat, 1-3 henkilöä, 
koulutustilaisuuteen 28.4.2014 mennessä sähköpostilla: 

tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai puh.  040-5560380. 

Koulutukseen osallistuvia pyydetään ottamaan mukaan yhdistyksen lippu ja 
mahdollinen kenkäin (lipun kantohihna), joita tarvitaan käytännön harjoituk-
sessa Kalevankankaalla. Asuna tummat vaatteet, käsineet ja mahdollinen 

päähine. 

Lisätietoja Seppo Koivumäki  tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai puh. 
040-5560380. 

KUTSU

Tampereen Reserviläiset ry:n 
Lippu- ja kunniavartio-osasto 

kutsuu uusia ja aktiivisia jäseniä 
mukaan toimintaan. 

Erityisesti kaivataan henkilöitä 
lippuosaston eri tehtäviin. Kaik-
kiin tehtäviin annetaan tarvittava 
koulutus. Lippuosastoon kuulu-

minen on kunnia-asia. 
Henkilön tulisi sitoutua osallistu-
maan kerran-kaksi vuodessa eri 

tapahtumiin. 

Tapahtumia ovat mm. kaatunei-
den muistopäivä, puolustusvoi-
main lippujuhlan päivä 4.6. ja 

vuoden huipennuksena itsenäi-
syyspäivän paraati.

Lisätiedot: Aku Jortikka, 040 720 
2797, avjortikka(at)gmail.com 

tai 
Kimmo Rautio, 040 833 7810, 
kimmo.rautio(at)kolumbus.fi


