
T
R
E
S

Resposti
Tampereen Reserviläiset ry:n tiedotus- ja jäsenlehti

Numero 1/2015
Mikä on prosenttiammunta s. 2

Johtokunta s. 3

Kutsu kevätkokoukseen s. 5

Ampumatoiminta s. 7

Maastotaitojen koulutustapahtumia s. 11-12

Reserviläismatka Sisiliaan s. 16-18



1/2015   Resposti1

Kannen kuva: 
Tulentekopäivä  Kuva Janne 

Reinola

Resposti on Tampereen Re-
serviläiset ry:n jäsenlehti.

Teksti- ja kuva-aineiston 
tekijänoikeudet kuuluvat 
Tampereen Reserviläiset 
ry:lle, ellei toisin ole erik-

seen mainittu. 

Aineiston osittainenkaan 
kopiointi ei ole sallittu ilman 
erillistä lupaa julkaisijalta.

Julkaisija:
Tampereen Reserviläiset ry

Päätoimittaja:
Raimo Ojala

Respostiin tuleva aineisto 
toimitetaan 

sähköpostiosoitteeseen:
toimisto@tampereenreservi-

laiset.fi

Aineistoformaatit:
Teksti (txt) tai Word

Kuvat: jpg, mainokset: pdf

Yksittäisen sähköpostin 
koko korkeintaan 10 MB.

Painosmäärä:
1400 kpl.

Painopaikka:
Offset Ulonen, Tampere.

Tilinpäätöksen aika
Vuosi on jälleen vaihtunut. Takana 
on yhdistyksen 64. toimintavuosi.   
On aika tehdä toimintakertomus ja 
tilinpäätös. Samalla  voidaan tar-
kastella onnistumisia ja kehittämis-
tarpeita. 
Vuoden 2014 toimintatilastoon kir-
jatusta toiminnasta ylivoimaisesti 
suurin osa liittyy ammunnan harras-
tamiseen ja kilpailemiseen. Näin on 
ollut edellisinäkin vuosina. Ammun-
nan harrastaminen on merkityk-
sellistä myös kenttäkelpoisuuden 
ylläpitämiseksi. Toisaalla tässä tie-
dotuslehdessä on Juha Moijasen 
kirjoitus yhdistyksen tarjoamista 
ampumaharrastusmahdollisuuksis-
ta. 

Fyysisen kunnon ylläpito ja lisäämi-
nen on toinen tärkeä osa kenttäkel-
poisuutta. Varmasti suuri osa jäse-
nistöstä harrastaa kuntoliikuntaa eri 
muodoissaan. Muiden kuin RESUL 
sähköistä kuntokorttia käyttävien 
suoritukset eivät yhdistyksen tilas-
toissa kovin hyvin näy. 

Aatteellinen työ maanpuolustustah-
don nykyisen korkean tason ylläpi-
tämiseksi näkyy myös yhdistyksen 
toimintatilastoissa. Oikeastaan jo-
kainen yhdistyksen jäsen viestittää 
jo pelkällä jäsenyydellään omaa 
maanpuolustustahtoaan. 
Viestinnän painopiste on siirtymäs-
sä sähköiseen maailmaan. Tähän 
vaikuttavat kustannustekijät sekä 
väestön siirtyminen internetin käyt-
täjiksi. Tilastokeskuksen tuoreen 
tutkimuksen mukaan väestöstä yli 
90% käyttää internettiä. Älypuhelin-
ta viestinnässään käyttää 49% vä-
estöstä. 

Noin puolet jäsenistä on ilmoittanut 
sähköpostiosoitteensa jäsenrekis-
teriin. Pyyntö on että mahdollisim-
man moni ilmoittaisi sähköposti-
osoitteensa, jolloin yhdistys pystyy 
paremmin tiedottamaan ajankohtai-
sista asioista ja näin palvelemaan 
paremmin jäsenkuntaa. Sähköpos-
tiosoitteen voi ilmoittaa yhdistyksen 

toimistoon (toimisto@tampereenre-
servilaiset.fi).  

Yhdistyksen näkyminen messuilla 
ja tiedotustoiminta eri muodoissaan 
on tärkeää. Menneinä vuosina jär-
jestettyjä ”tiedottamalla tunnetuksi” 
-kampanjoita tarvitaan edelleenkin. 

Yhdistyksen on tärkeää suunnata 
toimintamahdollisuuksia eri ikäryh-
mille.  Odotukset tietysti vaihtelevat, 
mutta yhteistä kaikille varmasti on 
halu olla mukana vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä. 

Toiminnassa on havaittu myös terä-
vöittämisen ja tarkentamisen tarvet-
ta. Esimerkiksi valtakunnallisessa 
Prosenttiammunnassa pystymme 
huomattavasti parantamaan sijoi-
tusta tietojen keräämistä tehosta-
malla ja tiedotusta lisäämällä. 

Tervetuloa yhdistyksen kevätkoko-
ukseen kuulemaan tarkemmin men-
neestä vuodesta sekä tapaamaan 
muita yhdistyksen jäseniä. Ennen 
kokousta on varsin mielenkiintoinen 
esitelmä kenraalimajuri Aaro Paja-
rin johdolla toteutetusta Suursaa-
ren valtauksesta jatkosodan aikaan. 

Liikunnallista ja toimeliasta kevättä 
toivottaen. 
                   Raimo Ojala

441       704
Painotuote
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Prosenttiammunta on RUL, RES 
ja RESUL järjestöjen vuosittain 
järjestämä kilpailu, jonka tarkoituk-
sena on jäsenistön ja yhdistysten 
ampumaharrastusaktiivisuuden 
kasvattaminen sekä järjestötoi-
minnan aktivoiminen kerhoissa ja 
yhdistyksissä. Prosenttiammun-
nassa yhdistykset, piirit ja liitot 
kilpailevat keskenään ammunnan 
aktiivisuudessa.

Prosenttiammuntakilpailussa huo-
mioidaan kaikki vähintään kym-
menen laukausta sisältävät ampu-
masuoritukset, joten sanaa kilpailu
ei kannata säikähtää. Tällaisia 
ovat kaikki yhdistyksen valvotut 
kilpailut, harjoitukset sekä koulu-
tus- ja koetilaisuudet. Myös hy-
väksytty hirvi-, kauris- ja karhuam-
pumakoe lasketaan suoritukseksi. 
Noptel- eli laseraseammunta kuu-
luu SAL:n lajeihin kuten muutkin 

vastaavat ammunnat ja se hyväk-
sytään prosenttiammunnan lajiksi.

Ammunnan suorittamista valvoo 
ja osallistumiset kirjaa yhdistyksen 
ampumavastaavat. Hyväksytyn 
ampumasuorituksen tehneiden 
jäsenten lukumäärä ilmoitetaan 
Reserviläisliittoon vuosittain täy-
tettävässä toimintalomakkeessa. 
Yhdistysten välisessä kilpailussa 
huomioidaan yksi, edellä esitetyt 
ehdot toteuttava, ammuntasuori-
tus/jäsen vuodessa. Oma ase ei 
ole välttämätön.

Prosenttiammunnan tulos on vaa-
timukset täyttävän ampumasuori-
tuksen tehneiden ja yhdistyksen 
jäsenten kokonaismäärän määrän 
avulla laskettava osallistumisaktii-
visuudesta kertova prosenttiluku.
Mukaan lasketaan kaikkialla 
Suomessa tapahtuvat ampuma-
suoritukset, kunhan muut ehdot 

täyttyvät. On yhdistyksiä joissa 
osallistumisprosentti on 100% eli 
jokainen suorittaa ammunnan ja 
tulokset myös raportoidaan. Vuon-
na 2014 kilpailuun osallistui 138 
yhdistystä ja kerhoa. Keskimääräi-
nen aktiivisuusprosentti oli 35%.
Lisätietoja prosenttiammunnasta 
osoitteesta www.resul.fi
Teksti Raimo Ojala

Parhaimmat 
onnittelut ylen-
netyille sekä 
huomionoso-
tuksen saa-
neille. Kaikille 
TRES jäsenille  
hyvää kevättä 

ja tervetuloa mukaan toimintaan.

Seppo Heinonen
puheenjohtaja

Mikä on prosenttiammunta 

Tampereen Reserviläiset ry:n 
jäsenten mitalit ja ylennykset 
6.12.2014 

Tasavallan Presidentti on ylentä-
nyt seuraavat reservin upseerit:
Sotilasarvoon YLILUUTNANTTI
Turunen Mikko Juhana

Sotilasarvoon VÄNRIKKI
Heikkilä Harri Kalevi

Sotilasläänin komentaja on ylen-
tänyt seuraavat reservin aliup-
seeristoon ja miehistöön kuulu-
vat:
Sotilasarvoon YLIVÄÄPELI
Jylhä Jaakko Ilmari
Tulonen Marjut Annikki

Sotilasarvoon VÄÄPELI
Haanpää Jukka Matti 

Sotilasarvoon YLIKERSANTTI 
Kiho Esko Juhani
Raitanen Aki Juhani
Stén Jaakko
Tuovinen Veli-Heikki

Sotilasarvoon KERSANTTI
Hirvonen Matti Jaakko Kalervo
Jokinen Juha Eemeli
Kivisalo Juha Pekka
Laine Petri Juhani
Mäki-Ketelä Juha Matti
Nieminen Jari Petri  
Patjas Veli-Matti
Sievänen Ari-Pekka
Tikkakoski Mika Yrjö Päiviö

Sotilasarvoon ALIKERSANTTI
Jeffery Henrik Mikael

Sotilasarvoon KORPRAALI
Kivipensas Kari
Mäkinen Timo Marko
Rappu Juha
Tuomela Matti
Uurtamo Antero Markus

Suomen Valkoisen Ruusun         
I Luokan mitali kultaristein 
Leppälahti Mikko

Reserviläisliiton ansiomitalit
Kultainen ansiomitali
Peltonen Jari, vääpeli

Hopeinen ansiomitali
Heikkinen Matti, korpraali
Koivula Pekka, korpraali
Niittymies Mauri, korpraali
Tuominen Antti, ylikersantti
Mäkinen Mika, korpraali

Pronssinen ansiomitali
Kivinen Erkki, korpraali
Lamberg Juha, alikersantti
Mäkelä Sami, kersantti

Onnittelut ylennetyille ja ansio-
mitalien saajille.

Yhdistyksen jäsen, joka haluaa 
ylennyskelpoisuutensa tarkis- 
tamista, yhteys Matti Saloseen, 
salosenmasa@gmail.com
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alik res Seppo Heinonen puheenjohtaja, talous, piirihallitus
0400 339 772, sk.heinonen(at)kolumbus.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kutsuttuina
sotm res Tero Ahtee maasto-osasto, vapepa, viesti, piirihallitus (varajäsen)
040 849 0383, tero.ahtee(at)iki.fi

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

Ulla Myllärniemi toiminnanjohtaja, talous, Resposti, jäsenvastaava
044 512 4477, toimisto(at)tampereenreservilai-
set.fi

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

Tampereen Reserviläiset ry:n johtokunta 2015

Miten voin liittyä yhdistyksen jäseneksi?
Tampereen Reserviläiset ry:n jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen:
• Internetissä osoitteessa pirkanviesti.fi (Liity jäseneksi -painike etusivulla).
• Palauttamalla jäseneksiliittymislomakkeen (esimerkiksi tämän Respostin sivuilla 14-15 olevan lomak-

keen) yhdistyksen toimistoon Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. 
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Tampereen Reserviläiset ry. johtokunta 2015. Kuvassa takarivissä vasemmalta Hen-
ri Heiskanen, Ari Hietikko, Erkki Nikkanen, Matti Salonen (ohjelmaosaston vastaava), 
Raimo Ojala ja Kari Ylinen. Eturivissä vasemmalta Seppo Heinonen, Ulla Myllärniemi 
(toiminnanjohtaja) ja Janne Reinola. Kuvasta puuttuvat Veijo Niemi, Aku Jortikka ja Matti 
Ketola. Kuva Janne Reinola

Tampereen Reserviläiset ry on Suo-
men suurin vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä tekevä Reserviläisliiton 
jäsenyhdistys. Toiminnalla on jo pitkät 
perinteet, sillä yhdistys on perustettu 
jo vuonna 1950. Yhdistyksen jäsen-
määrä oli 31.12.2014 1203 henkilöä. 
Oheisessa kaaviossa on esitetty 
yhdistyksen jäsenjakauma sotilasar-
voittain. Yhdistyksellä on kahdeksan 
alaosastoa eri toimintasektoreita 
varten.

Majatiedote

Hyödynnä jäsenetuasi
Yhdistyksen maja, Sillanpää  on vuokrattavissa käyt-
töösi. Jäsenet saavat huomattavan alennuksen nor-
maalista vuokraushinnasta. Tiedustelut ja varaukset 
yhdistyksen toimistoon. 

Majatalkoot
Maja ja sen ympäristö vaativat vuoden mittaan 
huoltoa ja kunnossapitoa. Majaisäntä kutsuu talkoi-
siin, joista tiedotetaan mm. sähköpostitse ja www-
sivuilla.
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Suursaaren valtaus maaliskuussa 1942

Tampereen Reserviläiset ry

KEVÄTKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen klo 18.00

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

Ekonomi Tuomo Juntusen esitelmä alkaen klo 18.00 aiheena:

 Suursaaren valtaus maaliskuussa 1942.

 Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
 ______________________________________________

Tampereen Reserviläiset ry:n sääntömääräiset kevätkokousasiat
Huomionosoitukset

Tervetuloa

Tampereen Reserviläiset ry
Johtokunta

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

G-portaaseen. TKL:n linjat 11, 21, 32, ja 33. Poistumispaikka sairaalan pysäkki. 
Linjojen 1 ja 26 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Suursaari on melkein keskellä Suomenlahden levein-
tä kohtaa. Jatkosodan aikana suomalaiset päättivät 
vallata sen takaisin Neuvostoliiton miehityksestä. 
Taistelu oli ainoa suomalaisten tekemä hyökkäysso-
tatoimi asemasodan aikana. Erittäin poikkeukselli-
seen ja vaativaan tehtävään valittiin taisteluosasto P, 
jonka komentajana toimi kenraalimajuri Aaro Pajari.  
Taistelussa strategisesti tärkeä Suursaari saatiin hal-
tuun 27. – 28. maaliskuuta 1942. 
Isku valmisteltiin äärimmäisen tarkkaan ja huolel-
lisesti. Esimerkiksi naamiointiin kiinnitettiin paljon 
huomiota. Operaatiosta on sanottu, että se on yksi 
uljaimpia lukuja pohjois-hämäläisessä sotahistorias-
sa. 
Sotahistorian asiantuntija Tuomo Juntunen   kertoo 
esitelmässään, miten kaikki tapahtuikaan sekä  va-
lottaa asiaan liittyviä taustoja. Esitelmän jälkeen on 
mahdollisuus kysyä aiheeseen liittyviä tarkentavia  
kysymyksiä. Esitelmä alkaa klo 18 ennen TRES ke-
vätkokousta 22.4.2015. 
Tervetuloa
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Reserviläisliiton jäsenmerkit
Reserviläisliitto on ottanut käyttöön vuonna 2009 uuden kolmiportaisen jäsenmerkkijärjestelmän, jossa 
merkin luokka määräytyy jäsenyyden keston mukaan. Myynnissä ovat seuraavat merkit:

Timanttinen jäsenmerkki   Kultainen jäsenmerkki   Hopeinen jäsenmerkki
Edellytyksenä 15 vuotta   Edellytyksenä 5 vuotta   Edellytyksenä jäsenyys
kestänyt jäsenyys    kestänyt jäsenyys   Koko 12 mm
Koko 15 mm     Koko 12 mm     Hinta 15 euroa 
Hinta 25 euroa    Hinta 20 euroa    

Myyntihinta sisältää kaksi merkkiä eli hopeasta valmistetun arvomerkin sekä arkimerkin, jonka materi-
aali on epäjaloa metallia.

Reserviläisliiton uuden jäsenmerkin on suunnitellut heraldikko Harri Rantanen. Merkissä on liiton pe-
rinteinen tunnus, musta yrjönristi, jonka päällä on miehistökokardi. Hopeisessa merkissä ristin sakaroi-
den välissä on hopeinen havu. Kultaisessa ja timanttisessa merkissä havut ovat kultaiset. Timanttinen 
merkki on hieman muita isompi ja sisältää zirkonia-kiven sekä ristissä olevat miekat.

KEVÄTRIEHA
Tampereen Reserviläisten ja Tampereen Seudun Reserviläisnaisten järjestämä
Kevätrieha Sillanpää-majalla lauantaina 18.4.2015 klo 12 - 15

Ohjelmassa:
• kilpailuja, joissa parhaat palkitaan
• kahvittelua ja makkaran paistoa
• reserviläishenkistä juttuseuraa
• mahdollisuus saunomiseen, oma pyyhe mukaan

Ruoka- ja juomavarausten vuoksi pakollinen ilmoittautuminen Tampereen Reservi-
läisten toimistolle: toimisto@tampereenreservilaiset.fi tai 044 512 4477 (toimiston 
aukioloajat ti – to klo 10 – 13). Mainitse osallistuvien henkilöiden lukumäärä.

Tervetuloa

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 käännös vasemmalle: Paalijärventie.
Noin 400 metriä ja käännös oikealle (mökkiliittymän alkupäässä kielletty ajosuunta -merkki). Maja 
näkyy huonosti Paalijärventielle. Majan osoite: Paalijärventie 723.
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Satakunnan Lennoston ampumaratojen käyttövuorot 
palautuivat entiselleen. Lisäksi saimme pienoiski-
vääri/vapaapistoolivuoron 50 m radalta ke klo 10.00-
20.00.
Käyttövuorot ovat:
• 25m rata ma ja ti klo 16.00-20.00
• 50m rata ke klo 10.00-20.00
• 150m rata ma, ti ja ke klo 16.00-20.00
• 300m rata ma ja ti klo 16.00-20.00

Lisäksi SRA vuorot
300m to klo 16.00-20.00

Liikkuvanmaalin rata to klo 16.00-20.00

Muut ampumavuorot:
Aitovuoren torstaivuorot 25m/50m 1.5-30.9. klo 
16.00-20.00.
Osmonkallion väestösuojan 22cal vuorot torstaisin 
1.10-30.4. alkaen klo 16. Valvoja paikalla klo 17.00-
20.00. 
Peltokallion ilma-asevuorot torstaisin 17.00-20.00.

Muistakaa, että Lennoston ratojen käyttö edellyttää 
valvojan paikallaoloa (50m radasta tiedotamme myö-
hemmin). Vuoro alkaa klo 16.00, mutta varmimmin 
valvoja on paikalla klo 17.00. Valvontavuorot Len-
nostossa alkavat pyöriä 1.5. ja jatkuvat 30.9. saakka. 
Radat ovat käytössämme ympäri vuoden, mutta mui-
na kuin em. aikoina käynti edellyttää myös valvojan 
mukanaoloa.
Jos sinulla ei vielä ole omaa asetta tai tulee kysyttä-
vää ammuntaan ja aselupiin liittyvissä asioissa, voit 

ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Kannattaa muistaa, että kaikki em. ratavuorot sisäl-
tyvät jäsenmaksuun eli 39 eurolla voit käydä ampu-
massa miltei päivittäin ympäri vuoden. Jos sinulla on 
asiasta kiinnostuneita kavereita, pyydä heidät mu-
kaan yhdistykseen ja hyvän harrastuksen pariin.

Seuraa yhdistyksen ja piirin nettisivuja ja ilmoita säh-
köpostiosoitteesi toimistolle, niin olet selvillä kaikista 
ammuntaan ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtu-
mista. 
Pirkanmaan Reservipiirien ampumatoimikunta tiedot-
taa kilpailukutsuista ja -tuloksista osoitteessa: www.
pirkanviesti.fi
Myös muutoksista ampumaratavuoroissa tiedotetaan  
tarpeen mukaan em. sivustolla.

Ampumaosasto Juha Moijanen
juha.moijanen@pp.inet.fi, 0500 625246

Ampumatoiminta

Harjoitus Satakunnan lennoston ampumaradalla.

Pirkanmaan poliisilaitoksen myöntämä lupa kirjoit-
taa harrastustodistuksia on ampuma-asekoulutta-
jilla:
Juha Moijanen puh. 0500 625 246
Jukka Petäjistö puh. 0400 634 516
Harri Mäntylä puh. 0400 790 883

Harri Mäntylä on myös yhdistyksen asevastaava.
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TamRU-TRES -ottelu ja TRES:n 
ilma-asemestaruuskisat

Perinteinen TamRU – TRES -välienselvittely ilma-
kiväärein ja -pistoolein käydään taas to 9.4.2015. 
Kilpailu toimii samalla TRES omana mestaruus-
kilpailuna (RESUL sarjat). Leppoisa tapahtuma, 
johon voi osallistua - ja osallistutaankin - hyvinkin 
vähäisellä kokemuksella ja jopa “väärään lajiin”. 

Tervetuloa rohkeasti vuoden 2015 kisaan mu-
kaan! Kilpailu ammutaan P-HA:n Peltokadun 
radalla liukuvasti n. klo 16.30 alkaen. Kilpasarja 
on siis aloitettava omaan vapaaseen tahtiin pai-
kan vapauduttua n. klo 16.30:n ja n. klo 19.00:n 
välillä. 
Kaikissa sarjoissa ammutaan 40 laukausta ja 
joukkueeseen otetaan yhdistyksen kolme parasta 
tulosta kummassakin lajissa. Kilpailu on jäsenille 
maksuton ja P-HA:n aseita voi normaalin reser-
vivuoron tapaan lainata – luodit pitää kustantaa 
itse. 
Lisätiedot juha.moijanen@pp.inet.fi

Haluatko toimia aktiivisesti Tampereen Reserviläisissä?
Tampereen Reserviläiset ry tarvitsee sinua suunnittelemaan, kehittämään ja ennen kaikkea vetämään 

yhdistyksen toimintaa nuorille jäsenille.
Mikäli sinulla on aikaa, halua ja ideoita niin ota yhteyttä.

Ari Hietikko
ari.hietikko@luukku.com

Kilpailukutsu
Perinteinen Tampereen Reserviläiset - Turun 
Reserviläiset ampumakilpailu la 25.04.2015 klo 
12.00 Aitovuoren radalla. Lajina pienoispistooli 
30+ 30ls. 
Tarkemmat tiedot lähempänä kisaa.
Juha Moijanen 0500 625246

              
Ampumataitopäivä

Pirkanmaan Reserviläispiiri järjestää kaikille yh-
distysten  jäsenille tarkoitetun ampumatapahtu-
man kahtena peräkkäisenä päivänä, eli tiistaina 
19.5. pistooliammunta sekä 20.5. kivääriammun-
ta. Paikkana on Satakunnan Lennoston ampu-
marata klo 18.00 alkaen. Tarkemmat tiedot Juha 
Moijanen 0500 625246.

SRA-ammunta. Kuva Janne Reinola.

Pirkan Viestillä ja Reserviläisliitolla 
on omat sivut Facebookissa.

Käy sinäkin tykkäämässä!
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VETERAANIKERÄYS – velvollisuutemme!
Sotaveteraaneja on vielä keskuudessamme lukui-
sa joukko, mutta heidän määränsä vähenee kovaa 
vauhtia. Me nuorempien sukupolvien edustajat olem-
me vuosikausia keränneet lipaskeräyksellä varoja 
heidän elinolojensa parantamiseksi. Itse asiassa 
tämä työ pitäisi kuulua valtiolle. 

Me olemme kaikki kiitollisia siitä, että viime sotien 
1939-1945 sankarit – sotaveteraanit, lotat, sotilas-
pojat ja pikkulotat omalla toiminnallaan lunastivat 
meille jälkipolville itsenäisen isänmaan! Viimeaikai-
set tapahtumat idässä ovat osoittaneet, että vahva 
maanpuolustustahto, omat puolustusvoimat ja niiden 
resurssien turvaaminen, yleinen asevelvollisuus, NA-
TON rauhanturvaamistoiminnassa mukana oleminen 
ym. ovat paras takuu siitä, että olemme myös tule-
vaisuudessa itsenäinen valtio muiden kansakuntien 
joukossa.
Mutta ei pidä unohtaa sitä, millä hinnalla sotiemme 
veteraanit lunastivat itsenäisyytemme – sankari-
vainajina, sodan kokeneina, vammautuneina, invali-
disoituneina.
Olkaamme siitä heille ikuisesti kiitollisia ja tehkääm-
me parhaamme, että heidän loppuelämänsä olisi 

elämisen arvoinen. Tärkeää on että he voisivat asua 
korkeasta iästään huolimatta omissa kodeissaan ja 
saisivat kaiken mahdollisen hoidon ja tuen, jolloin 
eläisimme heidän mukanaan!

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen 
organisoimana järjestettiin veteraanikeräys 13. - 
14.3.2015  DUOn ja IKEAn tiloissa. Keräys jatkui Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin toimesta ja Satakunnan 
Lennoston varusmiesten toteuttamana 16.-18.3.2015
kaikissa Tampereen ja lähiseudun Citymarketeissa ja 
Prismoissa.
Tampereen Reserviläisten Erkki-partio – Kivinen ja 
Nikkanen  - olivat tositoimissa IKEAssa lauantaina 
14.3 klo 12 – 15.15. Tätä partiota ennen oli keräystä 
suorittamassa koko Tampereen keräyksen organisoi-
nut Tuomo Koiranen kaverinaan Olli Lehtimäki klo 10 
– 12.
Viiden tunnin ajalta keräystuotto oli IKEAssa 450 eu-
roa, ei ihan huono tuntipalkka kerääjälle.
Päällimmäiseksi tuntemukseksi jäi veteraanien ja 
heidän työnsä arvostus!

Teksti Erkki Nikkanen

SENIORIOSASTON KEVÄTRETKI
Retki tehdään keskiviikkona 15.4.2015 Lempäälän 
ja Vesilahden kiinnostaviin maisemiin. Kuljemme 
paikasta toiseen omilla autoilla, koska bussikyyti 
näin lähellä on arvokasta. Kohteina mm. Manttaa-
litalo, Lempäälän kirkko, kenraali Tapolan hauta, 
Museoraitti, Kuokkalan koski, Eskolan kauppamu-
seo, Hakkarin kartano (lounas), Vaihmalanhovi, 
Vesilahden vanha puukirkko, Korpiniemen vanha 
koulu, Narvan museo ym.

Lähtö klo 09.00 Vanhan kirkon edestä kohti Lem-
päälän Manttaalitaloa.

Ilmoittautumiset 10.4. mennessä Erkki J. Kiviselle 
gsm 040 - 547 7949 tai Erkki Nikkaselle gsm 050 
- 368 6969.

Avoimet ovet Lennostossa
Satakunnan Lennostoon on mahdollisuus tutustua 
19.5.2015, jolloin järjestetään perinteinen Ilmailusta 
Ammatti -tapahtuma Pirkkalan tukikohdassa. Tar-
kemmat tiedot    Puolustusvoimien internet-sivuilla 
kohdassa Satakunnan Lennosto. 

Tampereen Reserviläiset ovat osallistuneet vuosit-
tain järjestettävään Veteraanikeräykseen.  Kuvassa 
keräystä suorittamassa Erkki J Kivinen ja Erkki 
Nikkanen. Kuva Olli Lehtimäki.
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Satakunnan Lennostossa Pirkkalassa 18.12.2014 
kotiutettiin saapumiserien I/14 ja II/14 104 varus-
miestä kokelaista lentosotamiehiin. 

Juhlavassa ja mieliinpainuvassa kotiuttamis-
juhlassa puheen piti Lennoston komenta-
jan sijainen everstiluutnantti Tommi Keränen.  

Puhe oli suunnattu varusmie-
hille, henkilökunnalle sekä kut-
suvieraille. Puheen alku käsit-
teli ilmavoimauudistusta, joka 
on näkynyt suurena rakennus-
työmaana, materiaalin kulje-
tuksina ja toimintojen siirtymi-
senä paikasta toiseen. ”Olen 
kuitenkin varma, että nämä 
muutokset ympäristön muok-
kaamisessa eivät ole vaikut-
taneet teidän koulutukseenne. 
Olette päässeet osallistumaan 
muutoksen tekemiseen.”

Evl Keränen toi esiin annetun koulutuksen moni-
puolisuuden, asioita on myös harjoiteltu useissa so-
taharjoituksissa. ”Koulutus on huipentunut joukko-
koulutuskauden päättöharjoitukseen. Harjoituksesta 
saatiin erinomainen palaute joukon henkilö- ja jouk-
kokohtaisista taidoista ja suorituskyvystä.
Nyt kotiutuva joukko on osoittautunut olevansa tai-
tava, motivoitunut, suorituskykyinen, hyvähenkinen, 
asiallinen, periksi antamaton ja hyväkuntoinen. Täl-
lainen suorituskykyinen joukko on ilo siirtää reser-
viin.”

Puheen jatkossa muistutettiin, että vaikka varusmies-
palvelus on nyt ohitse, niin asevelvollisuus jatkuu 
reservissä. Sijoitus Ilmavoimien hävittäjätorjunnan 
tukitoiminnoissa on ensisijaisen tärkeä. Ilmavoimien 
päätehtävä edellyttää ammattitaitoista ja motivoitu-
nutta reserviä kaikissa tukikohdissa. 
Varusmiespalveluksen aikana syntyy ystävyyssuh-
teita, jotka usein jatkuva läpi koko elämän. Pitäkää 
kiinni näistä ystävyyssuhteista ja kokoontukaa muis-
telemaan kokemuksianne, niin hyviä kuin huonojakin.

Tampereen Reserviläiset ry:n edustajina juhlassa oli-
vat Erkki Nikkanen ja Aku Jortikka. Yhdistyksen huo-
mionosoituksena he ojensivat plaketit alik Meri Nur-
miselle ja korpr Robert Vireniukselle tunnustuksena 
hyvin suoritetusta varusmiespalveluksesta. 

Erkki Nikkanen piti OHI ON – puheen kotiutuville 
onnitellen hyvin suoritetusta asevelvollisuudesta. 

 ”Tämä aika on jäävä elämässänne ikimuistoiseksi 
kokemukseksi ja elämykseksi Erääksi vaiheeksi, 
kun teidät on koulutettu itsenäisen Suomen puolus-
tajiksi, sotilaiksi.
Taitavat ja osaavat kouluttajanne ovat opettaneet 
teille, millainen on tämänpäivän suomalainen sotilas.
Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa varusmiesajan 
kokemukset ja tapahtumat tulevat varmasti monta 
kertaa mieleenne ja puheisiinne. Aika kultaa muistot 
ja elämykset täällä. 
Tarttukaa hetkeen ja toimikaa tavoitteidenne mukai-
sesti omassa elämässänne. Pitäkää tavoitteenne riit-
tävän korkeina.

Tulkaa mukaan Suomen suurimman reserviläisyh-
distyksen – Tampereen Reserviläisten -
monipuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön. Hyvä ja mielenkiintoinen harrastus on elämän 
suola! Varusmiespalvelun ajalta ja hyvien harrastus-
ten parista voi saada elinikäisiä, todellisia ystäviä!

Vaikka Itämerellä ja kauempana idässä on nyt le-
votonta, niin uskomme kaikki parempiin aikoihin ja 
katsomme luottavaisina tulevaisuuteen. Tarvittaessa 
varjelemme kaikin keinoin  itsenäisyyttämme ja alu-
eellista koskemattomuuttamme. Niin tekivät myös vii-
me sotiemme sankarivainajat, joiden kalliin uhrilah-
jan myötä voimme nyt elää vapaassa ja itsenäisessä 
isänmaassa.”

Teksti Erkki Nikkanen

OHI ON -kotiutusjuhla Satakunnan Lennostossa

Evl Tommi Keränen 
Ilmavoimien Esikunnasta 
(kuva Puolustusvoimat).

Kotiutuvia palkitaan
Tampereen Reserviläiset perinteisesti  luovuttaa 
huomionosoituksen Satakunnan Lennoston kotiu-
tustilaisuuksissa kahdelle varusmiespalveluksen 
hyvin suorittaneelle. 
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Maastotaitojen koulutustapahtumia

JOTOS-TEEMAILTA eli INFO 
9.4.2015 klo 18-21

 

Tavoitteena alentaa kynnystä lähteä jotoksille, sel-
ventää mikä tai mitä jotos oikein on, sekä antaa 
kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille. 
Kyllä kokeneemmatkin maastokähmyt saavat am-
mennettua jotakin lisää tästä illasta.
Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee itse 
reittinsä, yöt nukutaan, kaikki varusteet, muona ja 
majoite kannetaan partion mukana. Jotos on käy-
tännössä kuin partiotaitokilpailu. Partion koko on 
2-5 henkilöä. Runsaasti paikallisia ja valtakunnal-
lisia jotoksia on tarjolla pitkin vuotta.
Käsiteltäviä aiheita ovat tarvittavat varusteet, va-
linnaiset lisävarusteet, jotoksille sopiva vaatetus, 
kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet. Tyy-
pillisiä jotosreittejä ja reittivalintoja valoisalla ja pi-
meällä. Mahdollisia ja tavanomaisia jotostehtäviä. 
Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.
Paikkana Reservijärjestöjen toimisto, Väinölänka-
tu 2, Tampere, portaat ylös 2. kerrokseen.
Esitietovaatimuksia ei ole, ei osallistumismaksua 
eikä tarvitse ilmoittautua.
Lisätiedot: Tero Ahtee, tensu@iki.fi.

 

Kaikille avoin JOTOS-koulutusilta
15.4.2015, klo 17-20

- Perinneaseet (mm. Suomi-KP, sotilaskivääri, 
Maxim-kk).
- Suojelu-aselaji
- Jotostaktiikka sekä lyhyt tietoisku taktisista mer-
keistä
- 'Millaisin eväin jotokselle': Mukaan otettava muo-
na & juoma.
Paikkana Pirkanmaan Reserviläistoimistot, Väinö-
länkatu 2, Tampere, 2. kerros, esitysten tauolla on 
kahvi/teetarjoilu.
Maksuton, ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. 
Lisätietoja: Petteri Mattila 040-54 33 330, hjavmat-
tila@kolumbus.fi, sekä Jaakko Uusitalo jaakuu-
si@gmail.com

GPS-TEEMAPÄIVÄ
3.5.2015 klo 9-17

 

(kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustantei-
nen ruokailutauko on päivän aikana).
Tavoitteena opetella ja harjoitella käsi-GPS:n pe-
ruskäyttöä, mm. asetukset,  koordinaattimuun-
nokset, paikannus, kohteen merkkaus, kulku 
kohteelle. Aamupäivällä kerrotaan satelliittipaikan-
nusjärjestelmän (GPS) perusteista, tekniikasta, 
käyttömahdollisuuksista, rajoitteista ja tulevaisuu-
desta (käsi-GPS-laitteiden kannalta). Myös MML:n 
avoimen datan käyttömahdollisuuksista vinkataan, 
sekä muutamia hyödyllisiä www-sivuja vilkaistaan.
Autonavigaattoreihin taikka ilmailu- ja veneilylait-
teisiin ei tällä kertaa valitettavasti ehditä puuttua.
Aamupäivän teoria on sisätiloissa, ruokailutauon 
jälkeen on käytännön "rastirata" ulkona (ei sääva-
rausta).
Paikka Tampereella, tarkempi osoite vielä varmis-
tamatta, kysy Tensulta tai katso www-sivuilta.
Esitietovaatimuksia ei ole,  ei tarvitse ilmoittautua, 
ei osallistumismaksua.
Lisätietoja Tero Ahtee, tensu@iki.fi.

Global Positioning System = 
maailmanlaajuinen satelliitti-
paikannusjärjestelmä

Lisätietoja myös www.pirkanviesti.fi -sivustolta
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Jotoskoulutuksen kaikille avoin 'käytännön 
osuus' 

 

MAASTOKOULUTUS-TOIMINTAPÄIVÄ
 

järjestetään Siivikkalan majalla 25.4.2015 klo 
10-18 (Vasamatie 238, Ylöjärvi).
Tarjolla: käytännöntietoa mm: jotosvarusteista, 
laavuista/majoitteista, retkikeittimistä & -muo-
nasta, laser- tai ilma-aseammuntaa maastossa, 
etäisyyden arviointia/opetusta, monia muitakin 
käytännön jotostehtäviä opetusmielessä.
Päivän päätteeksi sauna & grilli.
(Ota mukaan oma pyyhe & uikkarit, omat riittä-
vät eväät sekä grillimakkaraa saunalle!)
Tapahtuman järjestää Pirkanmaan Reservipiiri-
en Maastotoimikunta (MTK) yhdessä TamRU:n 
toimijoiden kanssa. Lisätietoja Tero Ahtee 
tensu@iki.fi, ja Petteri Mattila 040-54 33 330, 
mattila@kolumbus.fi

KÖYSILASKEUTUMISKOULUTUS
26.4.2015 klo 9-16 Tampereella.

Tavoitteena köysilaskeutumisen perusteiden opet-
telu ja harjoittelu; solmut, tekniikat, turvallisuus.
Ohjelma: Klo 9-12 teoriaa sisätiloissa. Klo 12-13 
omatoiminen ruokailu- ja siirtymistauko. Klo 13-16 
käytännön harjoittelua ulkorinteessä (säävaraus).
Omia varusteita ei tarvita. Vaatetusvinkkejä ilmoi-
tetaan ilmoittautuneille.
Jokainen osallistuu laskeutumisiin omalla vastuul-
laan.
Esitietovaatimuksia ei ole,  ei osallistumismaksua 
maanpuolustusjärjestöjen jäseniltä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset  viimeistään 21.04. 
Tero Ahtee, tensu@iki.fi.

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

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

Lainattavat varusteet:
1 kpl puolijoukkueteltta varusteineen (kamiina, keskisal-
ko, 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 Tran-
gia 25 * 4 euroa
5 kpl keittimen talvipoltin Trangiaan (vuokrataan keitti-
men 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 eu-
roa, 
2 kpl naamioverkko * 5 euroa.
2 kpl isoja kioskitelttoja, 4,20x4,30 m, seisomakorkeus, 
vaikka messukatoksiksi * 30 euroa.

Lisäksi:
2 kpl 10 l teräskattila, 2 kpl lämpölaatikko,2 kpl kaasu-
poltin, 2 kpl 11 kg kaasupullo.

Varustelainat merkitään varauskirjaan. Varusteen lai-
naaja vastaa varusteen kunnosta. Varusteet on palau-
tettava kuivina. Varusteiden rikkoutumisista on ehdotto-
masti ilmoitettava selvästi toimistolle.

Pirkanmaan reservipiirien jäsenten vuokrattavissa olevat varusteet
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Vapaaehtoisia ei ole koskaan liikaa

Valtakunnantasolla Vapaaehtoisessa pelastuspal-
velussa on 50 jäsenjärjestöä, joiden joukossa ovat 
mm. RUL, RES,Maanpuolustusnaisten liitto, Suomen 
Rauhanturvaajaliitto, MPKL, MPK ja
Naisten valmiusliitto.

Kadonneen henkilön etsintöjä Vapepalla on valtakun-
nantasolla pari sataa vuodessa, voisi sanoa että 
keskimäärin jokaisena arkipäivänä jossakin 
päin Suomea on vapaaehtoisia etsimässä 
jotakuta kadonnutta henkilöä poliisin pyyn-
nöstä ja apuna.

Yksittäinen etsijä kuuluu johonkin hälytys-
ryhmään, joka kuuluu johonkin Vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntaan. 
Paikallistoimikunnista puolestaan muodostuu maa-
kunnallinen alue.

Tampereen Vapepalla on parikymmentä hälytysryh-
mää, hälytyslistoilla on noin 250 vapaaehtoista, joista 
ressuja parikymmentä. Karkeasti arvioiden voidaan 
ajatella, että hälytyksen tullessa puolet saa tiedon (eli 
matkapuhelin on päällä ja mukana), ja näistä puolet 
pääsee heti (15..30 min) lähtemään kokoontumispai-
kalle (eivät ole kiinni töissä tai tärkeissä kotiasioissa, 
ja ovat terveitä sekä levänneitä). Siksi vapaaehtoisia 
ei ole koskaan liikaa.

Vapepan hurjat varustevaatimukset
Vapaaehtoisella etsijällä tulee olla vuoden- ja vuoro-
kaudenaikaan sopivat vaatteet ja varusteet, jotta pär-
jää ulkona puoli päivää ja kuusi tuntia ilman ulkopuo-
lista huoltoa. Näin varustautuneena vapaaehtoinen 
voi täysillä keskittyä tehtävään, eikä omaan selviyty-
miseen karussa ulkoilmassa usein asfaltin ulkopuo-
lella tarvitse kiinnittää mitään huomiota.

Reippaalle reserviläiselle tämä ei ole mikään on-
gelma, päällä voi pitää vanhaa m62-maastopukua 
taikka huippu-uutta teknistä kuoripukua, pikkurepus-
sa on vesipullo ja pientä evästä, iltapäivästä alkaen 
kunnollinen taskulamppu tai otsalamppu (ja varapa-
ristot), sadevara sulan maan aikana, joku välipusero 
kannattaa ottaa mukaan, vaihtokäsineet ja -päähine. 
Siinähän sitä, ei mitään ihmeellistä toden totta. Häly-
tysryhmä useimmiten hankkii huomioliivit. Tärkeintä 
on kuitenkin ottaa mukaan valppaat aivot.

Entäs ne suuret tiedot ja taidot
Ainakin peruskurssi ja etsintäkurssi on kaikkien hyvä 
käydä, suositeltavia ovat ensihuollon peruskurssi ja 
EA1.

Tamperella Vapepa on saanut viime vuosina viitisen-
toista hälytystä vuodessa. Hälytykset tulevat useim-
miten ilta- ja yöaikaan ollen kestoltaan keskimäärin 
vain 4-6 tuntia. Joskus tilanne on jo ohi kun vapaaeh-
toisia saapuu kokoontumispaikalle. Toisaalta jotakin 
kadonnutta on etsitty useampana päivänä.

Mitä annettavaa ja saatavaa reseviläisellä on?
Tyypillisesti reserviläiset osaavat pukeutua sään mu-

kaan (esim. päähine ja käsineet aina mukana, 
ei tallustella lenkkitossuissa tammikuussa) 
sekä tuntevat kartat ja osaavat suunnistaa. 
Voisi sanoa että "kenttäkelpoista" poruk-
kaa. Maastossa liikkuminen ja erilaisten 
karttojen luku onnistuu.

No miksi joku yksittäinen reserviläinen 
sitten lähtisi mukana Vapepaan? 

Kaverigallupin mukaan halutaan tehdä jotakin hyö-
dyllistä, antaa omaa tietämystä ja taitoa yhteiseksi 
hyväksi, auttaa tuntematonta kadonnutta ja hänen 
hätääntyneitä omaisiaan, käyttää aikaa muutamia 
tunteja muutaman kerran vuodessa hyvään vapaa-
ehtoistoimintaan poliisin apuna. Aina saadaan polii-
sin kiitokset avusta, ja usein kadonneen omaisetkin 
löytävät väylän kiittää vapaaehtoisia esim. sanoma-
lehden yleisönosastolla.

Miten mukaan Vapepaan 2015?
Liity hälytysryhmään (ilmoittaudu ressujen hälytys-
ryhmään Tensulle: tensu@iki.fi), tai kokoa kiinnos-
tuneita kavereitasi ryhmäksi. Vapepaan kuulutaan 
jonkin hälytysryhmän kautta. Vapepassa ei ole hen-
kilöjäseniä (eikä siten jäsenmaksuakaan). Mitään 
erikoistietoja tai -taitoja ei tarvita. Mitään erikoisva-
rusteita ei tarvita.
Käy peruskurssi ja etsintäkurssi viimeistään nyt.
Millä paikkakunnalla tahansa lisätietoja saa SPR:n 
piirin valmiuspäälliköltä. Sivulta www.vapepa.fi saa 
lisätietoja.

Terveisin Vapepan valmiuskouluttaja Tero "Tensu" 
Ahtee

Vapepa on myös reserviläisten laji



Uusi jäsen Muutos KuollutEronnut jäsenyydestä

Toimita lomake allekirjoitettuna Tampereen Reserviläisten toimistoon:
 Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
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Reserviläismatka Sisiliaan 7 – 14.10.2015

Antiikin aarteita ja sotahistoriaa 

Sisilia eurooppalaisen sivistyksemme vanha 
kehto tarjoaa kauniiden maisemien, herkullisen 
ruoan sekä vanhan kulttuuriaarteiston ja loista-
van ilmaston lisäksi parhaimpia makunautintoja. 
Sisilia ei ole vain yksi osa Italiaa. Se on saarena 
jäänyt omanlaiseksi, kiehtovaksi maailmakseen. 
Sisilian historia on Kreikkaa, Roomaa, Norman-
neja, mafiaa, toista maailmansotaa ja toki myös 
nykypäivää värikkäimmillään. UNESCO kohteita-
kaan emme unohda. 

1.Päivä  Lähtö Finnairin reittilennolla AY781 Hel-
singistä kello 07,50 kohden Roomaa. Lento saapuu 
10,15. Otamme tavaramme lentokentällä ja vaihdam-
me terminaalia.  Terminaalissa voi nauttia välipalan. 
Jatkamme Alitalian reittilennolla Cataniaan  AZ1745. 
Lähtö Roomasta 13.05, perillä Cataniassa 14.20. Lii-
sa Väisänen on ryhmää vastassa Rooman kentällä.
Aloitamme saman tien ajomatkamme kohden Sisilian 
pääkaupunkia Palermoa. Ajomatkaa on 201 kilomet-
riä. Sen aikana ehdimme saada hyvän kuvan Sisilian 
historiasta ja nykytilanteesta retkiselostuksen kautta. 
Piazza Armerinassa tutustumme Sisilian yhteen 
UNESCO kohteista Villa Romanaan. Villa Roma-
nassa, vanhassa roomalaisessa huvilassa on koko 
Rooman valtakunnan ajalta parhaiten säilynyt koko-
naisuus mosaiikkeja. Täältä ovat muun muassa kuu-
lut mosaiikit, jotka todistivat jälkipolville, että naisten 
uima-asuna bikinit ovat ikivanha keksintö.
Saapuminen illalla  Palermoon. Majoittuminen ja illal-
linen hotellissa.

2. Aloitamme kaupunkikierroksella, joka tutustuttaa 
meidät suureen ja historialliseen satamakaupunkiin 
Palermoon. Osan kierroksesta teemme jalkaisin, sil-

lä vanhan kaupungin historiallisille kujille ei linja-auto 
aina pääse. Käymme kierroksen aikana maanalai-
sessa Palermossa. Palermon katakombit ovat ainut-
laatuinen nähtävyys. Niihin on haudattu 1533 - 1923 
aikana yhteensä yli 8000 ihmistä. Kapusiinit olivat 
kuuluja muumiointitekniikastaan.  Syömme illallisen 
kävelyetäisyydellä hotellista. 

3. Jätämme taaksemme Palermon ja ajamme ensin 
Monrealeen. Teemme kierroksen Monrealessa noin 
10 km Palermon ulkopuolella sijaitsevassa Norman-
ni linna ja kirkko -kokonaisuudessa. Sieltä jatkamme 
matkaamme meren rantaan Castellammare Golfoon, 
jossa tutustumme ihastuttavaan kaupunkiin, jota jo 
roomalaiset käyttivät kylpyläkaupunkinaan. Kaupunki 
oli myös normanneille tärkeä ja mafian ehdoton kes-
kus ennen kuin mafian painopiste siirtyi Corleoneen. 
Ajamme 10 kilometrin päässä Trapanista sijaitsevaan 
Ericen keskiaikaiseen kylään, joka sijaitsee yli 700 
metrin korkeudessa ja on erityisen kuulu Venuksen 
temppelistä sekä pikkuleivistään. Ohitamme Trapa-
nin kaupungin saaden kuvan siitä. Illaksi saavumme 
Marsalaan ja siellä majoitumme sekä syömme illalli-
sen hotellissa.  

4. Aamupalan jälkeen ajamme Marsala viinitilalle, 
jossa maistamme kuulua Marsala -viiniä. Jatkamme 
Agrigentoon, jossa tutustumme Agrigenton temp-
pelilaaksoon. Agrigenton temppeleiden laakso on 
UNESCO suojelukohde. Se on ainutlaatuisen hyvin 
säilynyt kreikkalainen temppelialue ja tunnelmaltaan 
ainutlaatuinen. Alue on kaikille kuvista tuttu, sillä 
sitä käytetään aina Sisilian matkailumainos kuvissa. 
Jatkamme matkaamme Ragusaan, johon saavum-
me myöhään iltapäivällä. Matkan varrella nautimme 
omakustanteisen välipalan.  Ragusaan saavuttuam-
me teemme kävelykierroksen Ragusan barokkikau-
pungin kaduilla. Ragusa kuuluu osana Val di Noton 
barokkikaupunkeihin, jotka ovat UNESCON suojelu-
kohteita. Yövymme Ragusassa. Syömme yhteisen 
illallisen kävelyetäisyydellä hotellista. 

5. Aamiaisen jälkeen lähtö Ragusasta Sircusaan, 
jossa tutustuminen päivän ajan Siracusan nähtä-
vyyksiin. Käymme Siracusan arkeologisilla kaiva-
uksilla. Alue on kuulu muun muassa Dionysoksen 
korvaksi kutsutusta luolasta. Mitä todennäköisimmin 
luola on palvellut vankilana. Arkeologisella alueella 
näemme myös kreikkalaisen teatterin, roomalaisen 
amfiteatterin sekä Arkhimedeen haudan (se tosin on 
nähtävissä vain ulkoapäin). Siracusan kaupungissa 
tutustumme Sisilian ihastuttavaan barokkiin. Yövym-
me ja illastamme Siracusassa.
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6. Aamupalan jälkeen jatkamme matkaamme koh-
den Cataniaa. Cataniaan saavuttuamme teemme 
kaupunkikierroksen jalkaisin tutustuen Catanian 
upeaan, historialliseen keskustaan. Majoittuminen 
kahdeksi yöksi Cataniaan. Illallinen kävelyetäisyy-
dellä hotellistamme. 

7. Teemme retken satumaisen kauniiseen Taorminan 
kaupunkiin. Alue on vanhimpia Sisilian asutusaluei-
ta. Siellä asuivat jo sikulit ennen kreikkalaisia. Taor-
minasta on huikea näkymä alarinteelle avautuvaan 
Antiikin teatteriin. Tutustumme vanhaan kaupunkiin 
ja omaa aikaakin jää katsella Taorminan houkuttavia 
kauppoja sekä  lounastaa retken aikana. Läksiäisil-
lallinen Cataniassa kävelyetäisyydellä hotellistam-
me. 

8.Päivä Aamupäivä vapaata aikaa. Keskipäivällä 
lähdemme kohden lentokenttää, josta Alitalian lento 
AZ1726 Roomaan. Se lähtee kello 15.05 ja on pe-
rillä Roomassa 16.25. Otamme tavaramme ja vaih-
damme konetta Finnairin reittilennolle AY784. Aikaa 
välipalaan jää kentällä. Lento lähtee kello 19.45  ja 
saapuu Helsinkiin paikallista aikaa kello 00.05.

Catania – Piazza Armerina 96 km 2 h
Piazza-Armerina –Palermo 160 km 3 h
Palermo- Monreale – 12 km 45 min
Monreale – Castellammare Golfo – 40 km 1h 15
Castelemmare Golfo- Trapani – 40 km 1 h
Trapani – Marsala 32 km 1 h
Marsala – Agrigento 135 km 2h30
Agrigento – Ragusa 134 km 3h
Ragusa – Siracusa 90 km 1h 30
Siracusa –Catania 67 km 1h15

YÖT: Palermo 2
Hotel Porta Felice  http://hotelportafelice.it
Marsala 1 
Hotel Delfino Beach
http://www.hoteldelfinobeach.com/
Ragusa 1
Hotel Montreal  http://www.montrealhotel.it/
Siracusa 1
Jolly Hotel Aretusa http://www.jollyaretusapalaceho-
tel.com/
Catania 2
Hotel Il Principe
http://www.ilprincipehotel.com/

Hinta kahden hengen huoneessa sisältäen kaikki 
mainitut kuljetukset, sisäänpääsyt ja 7 ateriaa ilman 
juomia sekä 7 aamiaista. FT Liisa Väisäsen opastus, 
majoittuminen 4 ja 3 -tähden hotelleissa.
Matkan hinta kahden hengen huoneessa 1477 eu-
roa. Yhden hengen huoneenlisä koko ajalta 190 eu-
roa. 
Hinta on voimassa 30.3.  saakka. Sen jälkeen matka 
on myynnissä 1567 euron hintaan aina 1.8. saakka, 
niin kauan kun paikkoja riittää.
Heti ilmoittautumisen jälkeen saatte laskun, jolla 
matkan vahvistamiseksi peritään 350:- ilmoittau-
tumismaksu. Matkan loppumaksu erääntyy   18.8 
2015.

Alustava FINNAIRIN ja ALITALIAN lentoaikataulu si-
toumuksetta:
7.10. AY781  Helsinki - Rooma  0750 – 1015
7.10. AZ1745  Rooma - Catania      13.05 - 1420
14.10.   AZ  Catania - Rooma  1505 - 1625
14.10.   AY784    Rooma - Helsinki   1945 - 0005 (+1)
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PERUUTUSEHDOT
Yksittäiset peruutukset ryhmässä:
Palautamme yksittäisistä peruutuksista seuraavasti 
aina ottaen huomioon sen, että ryhmässä pitää pe-
ruutusten jälkeenkin olla niin monta maksavaa mat-
kustajaa, että tarjousta tehtäessä annettu hinta voi-
daan taata.
• Matkan voi peruuttaa toimistokuluilla (100 €/henki-
lö) viimeistään 8 viikkoa ennen matkaa. Lentokulut 
sekä varatut museoliput  peritään täysimääräisinä. 
Siksi suosittelen peruutusturvavakuutusta.  
• 8–4 viikkoa ennen matkaa perimme 35 % matkan 
hinnasta sekä toimistokulut 100 €. 
• 4–2 viikkoa ennen matkaa perimme 50 % matkan 
hinnasta sekä toimistokulut 100 €. 
• 2 viikkoa – 3 vuorokautta ennen matkaa tehdyistä 
peruutuksista perimme 75 % matkan hinnasta sekä 
toimistokulut 100 €. 
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei makseta 
palautusta. 

Lennot ja museoliput: peruutuksista/muutoksista pe-
rimme 100% lentolipun ja museolippujen  hinnasta 
sillä lentoyhtiöt ja museot eivät hyvitä mitään lentojen 
hinnoista edes sairastapauksissa
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä: TMI Liisa Väi-
sänen, vakuutusnumero: Navale 0982114Y.

TULEVIA MAASTOTAPAHTUMIA 2015 Tampereella ja vähän muuallakin:
09.04. jotoskoulutus-teemailta, klo 18-21, ressutoimisto (V2) Tampere.
15.04.  jotosrasti-teemailta 2, klo 17-20, V2 Tampere.
24-26.04.  SAR jatkokurssi, Pirkkala (www.mpk.fi).
25.04.  maastokoulutuspäivä (jotoskoulutuksen käytännön osuus), Siivikkala.
26.04. köysilaskeutumiskoulutus, Tampere.
03.05. GPS-teemapäivä klo 9-17, Tampere.
08-09.05.  Kevätyön Koukkaus, Nokia.
16.05.  maastossa liikkumisen perusteet, Pirkkala (www.mpk.fi).
16-17.05.  Hagellus (jotos), Osattu Orivesi.
16-17.05.  Sandels-jotos, Kauppilanmäki Pohjois-Savo. (www.mpk.fi).
23-24.05.  Maastossa liikkuminen ja erätaidot, Kanta-Häme. (www.mpk.fi).
05-06.06.  Suviyön jotos.
06.06.  Uimasalon jotos, Juva (www.mpk.fi).
06-07.06.  Kesäyön marssi, Turku.
13-14.06.  Erätaidot, Taipalsaari (www.mpk.fi).
14-16.08.  Eloonjäämiskoulutus 1 (SERE A) kesäkurssi, Etelä-Pohjanmaa (www.mpk.fi).
15-16.08.  Pioneeri- ja suojelujotos, Säkylä.
29.08.  Reserviläispäivä, Pirkkala.
04-05.09.  Naisten "sissijotos", Uusimaa (www.mpk.fi).
04-06.09.  Kokonaisturvallisuus (maanpuolustus) messut, Pirkkahalli.
syyskuu  Kartat ja koordinaatit-teemailta, Tampere.
18-20.09.  RESUL:n syysjotos, Mäntsälä.
18-20.09.  PAHKIS sissijotos, Vekaranjärvi (www.mpk.fi).
18-20.09.  Syyslento maastotaidot, Tikkakoski (www.mpk.fi).
18-20.09.  Selviytymiskurssi, Kymenlaakso (www.mpk.fi).
16-18.10.  maastotaidot, Pirkkala (www.mpk.fi).



Tampereen Reserviläiset ry
Osoite:  Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
Puhelin:  044 512 4477
Fax:   (03) 223 3549
Sähköposti:  toimisto@tampereenreservilaiset.fi

Internet:  www.tampereenreservilaiset.fi
Toimiston aukioloajat:  ti, ke ja to klo 10-13 (ei pyhät)
Y-tunnus:   0206156-0

Talvisodan päättymisen 75-vuotismuistotilaisuus 
Tampereen tuomiokirkossa 13.3.2015. 
Kuvat Raimo Ojala


