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Kannen kuva: 
Sovelletun reserviläisam-

munnan (SRA) piirinmesta-
ruuskilpailut. 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:
1300 kpl.

Painopaikka:
Offset Ulonen, Tampere.

Toimiva yhdistys
Yhdistyksien toiminnassa on sään-
nöllistä, yhdistyksen sääntöihin ja 
lakeihin perustuvaa toimintaa sekä 
vuosittain jäsenistön päätettävissä 
olevaa toimintaa. Syyskokouksessa 
paikalla olevat yhdistyksen jäsenet 
päättävät puitteista, joissa toimintaa 
tulevana vuonna järjestetään ja mi-
ten toiminta rahoitetaan. Sääntöjen-
sä puitteissa yhdistys on jäseniään 
varten. 

Yhdistys on olemassa myös niitä 
jäseniään varten jotka eivät syystä 
tai toisesta voi osallistua aktiiviseen 
toimintaan, vaan jäsenyydellään 
osoittavat kannattavansa niitä arvo-
ja, joita yhdistyskin on sääntöihinsä 
kirjannut. Yhdistyksien jäsenmäärä 
vaikuttaa myös siihen miten vahva 
liittomme on. Reserviläisliiton pai-
noarvoa mitataan myös jäsenmää-
rällä. Maanpuolustustahto ja sen 
ilmaiseminen on merkityksellistä 
yhteisen isänmaamme olemassa-
olon turvaamiseksi. 

RES, RUL ja MPKL ottivat tänä 
vuonna käyttöön yhteisen jäsenre-
kisterin. Maanpuolustusrekisterin 
käyttöönotossa on ollut monia tekni-
siä ongelmia, joita toimittajan kans-
sa yhteistyössä on ratkottu. Tavoit-
teena on pystyä kaikilla toiminnan 
tasoilla hyödyntämään uutta toimin-
nallisesti kehittyneempää 

ja kustannustehokkaampaa tieto-
järjestelmää. Kaikista havaituista 
virheistä kannattaa ilmoittaa yhdis-
tyksen toimistoon. Ei kenenkään 
jäsenyys, eikä uusien jäsenten re-
kisteröiminen saa kaatua teknisiin 
ongelmiin. Edelleen kannattaa ja-
kaa tietoa mahdollisuudesta liittyä 
Tampereen Reserviläisten ja sa-
malla Suomen suurimman maan-
puolustusjärjestön, Reserviläisliiton 
jäseneksi. 
 
Liikunnallista ja toimeliasta syksyä 
toivottaen.

Raimo Ojala

Tampereen Reserviläiset ry jatkaa syyskauden aikana historiallisten, 
lähinnä viime sodistamme kertovien viime sodistamme kertovien dokumentti-
elokuvien esityssarjaa Reserviläistoimistolla, Väinölänkatu 2, Tampere.
Esitykset alkavat kello 18.00.
ke 29.10.  ”Viipurinlahti kesällä 1944”   57 min.
ke 26.11.  ”Itämeren kierros ja Toinen maailmansota”
Elokuvat esitetään videotykillä valkokankaalle toimiston kokoussalissa.
Esitykset ovat luonnollisesti ilmaisia.
Esityksiin ei tarvitse ilmoittautua.

441       704
Painotuote
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Pitkä kuuma kesä tuntuu jo olevan 
takanapäin. Ilmojen viilentyessä 
on taas hyvä hetki aloittaa  aktiivi-
nen reserviläistoiminta.

”Yleisimpiä toimintamuotoja ovat 
ammunta, maastotoiminta, liikunta 
ja urheilu, erilainen koulutus sekä 
maanpuolustustahdon ylläpitämi-
seen tähtäävä toiminta. Yli puolet 
jäsenistä on mukana toiminnassa 
säännöllisesti tai satunnaisesti. 
Noin kolmasosa kuuluu Reservi-
läisliittoon vain saadakseen tietoa 
maanpuolustuksesta ja Puolus-
tusvoimista. Jäsenyys on heille 
ilmaus omasta maanpuolustus-
tahdosta sekä keino tukea maan-
puolustusta.” (Lainaus Reservi-
läisliiton sivulta)

Yhdistyksen jäsenmäärän kas-
vattaminen.

Yleisesti suurin syy miksi yhdis-
tyksiin ei liitytä on varmaankin 
siinä, ettei kukaan ole suositellut 
jäsenyyttä. Kukaan ei ole kertonut 
miksi kannattaa olla jäsen ja mitä 
siitä saa.
Jäsenhankinta toimii tehokkaim-

min nykyisten jäsenten avulla. He 
ovat parhaita jäsenyyden puoles-
tapuhujia.

Jos olet tyytyväinen yhdistyksen 
toimintaan, kerro siitä muille. Jos 
et, kerro tai lähetä viestiä johto-
kunnalle. Mietitään yhdessä mitä 
voitaisiin tehdä paremmin. Lisää 
aktiivisia toimijoita kaivataan myös 
monessa osastossa. Ota yhteyttä!

Syyskokous pidetään 22.10.2014 
ravintola Vaskitähdessä, Hatan-
pään puistokuja 22 G.  Kahvitarjoi-
lu ja myyjäiset klo 17.00 – 18.00.

Ennen TRES syyskokousta esitel-
mätilaisuuden puhujaksi on saatu 
kansanedustaja, eduskunnan puo-
lustusvaliokunnan puheenjohtaja 
Jussi Niinistö. Esitelmän ajankoh-
taisena aiheena on, miten monet 
kansainväliset epävarmuustekijät 
varjostavat myös Suomen tulevai-
suutta.
Maailman tilanne kriiseineen on 
kaikkien huolenaihe. Syyria, Uk-
raina, Afganistan ja miten nämä 
heijastuvat vapaaehtoiseen maan-
puolustustoimintaan.

Hyvää syksyä toivottaen.

Seppo Heinonen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta 

Tampereen Reserviläiset ry:n 
jäsenten  ylennykset 4.6.2014 

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt seuraavat reservin upseerit 

4.6.2014  

Yliluutnanteiksi
Lahtinen Markku, Tampere
Wirtanen Mika, Tampere 

Sotilasläänin komentaja on ylen-
tänyt seuraavat reservin aliup-

seeristoon ja miehistöön kuuluvat 
4.6.2014

Ylikersanteiksi
Bern Alexandre, Tampere

Heikkilä Harri Kalevi, Pirkkala
Riihimaa Mauri Iisakki, Tampere

Kersanteiksi 
Lamberg Juha Olavi, Tampere
Stranius Kati Marika, Tampere
Viljanen Lauri Viljami, Tampere

Alikersanteiksi
Kandell Jari-Tapio, Tampere

Keitaanniemi Piia Katriina, Tampere 
Kilpiäinen Mikko Antero, Tampere

Leino Ari Juhani, Kangasala

Korpraaleiksi 
Karjalainen Henri Mikael, Ylöjärvi
Leppänen Martti Olavi, Tampere
Lindbom Matti Pellervo, Tampere

Luoto Heikki Pekka, Tampere

Parhaimmat onnittelut

Yhdistyksen jäsen joka haluaa ylen-
nyskelpoisuutensa tarkistamista, 
voi ottaa yhteyttä Matti Saloseen, 

salosenmasa@gmail.com
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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 
0400 627 264, veijo.niemi(at)elisanet.fi (varajäsen)

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
040 833 7810, kimmo.rautio(at)kolumbus.fi (varajäsen)
 
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

Kutsuttuina
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, 
044 512 4477, toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi työvaliokunta

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

Tampereen Reserviläiset ry:n johtokunta 2014
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Olethan jo tilannut Reserviläisliiton 
tiedotteet ja uutiskirjeet sähköpostiisi?
  

Reserviläisliiton tiedotteilla ja niitä hieman laajem-
milla uutiskirjeillä liitto tiedottaa ajankohtaisista 
asioista nopeasti ja tehokkaasti. Niiden jakeluun 
voi liittyä kuka tahansa täältä: http://www.reservi-
laisliitto.fi/uutishuone/uutiskirjeet
Jokainen liiton tiedote ja uutiskirje sisältää www-
linkin, jonka kautta oman osoitteen voi poistaa tie-
dotejakelusta.
Reserviläisliiton tiedotteet lähetetään vain ne erik-
seen tilanneille ja ne ovat riippumattomia jäsenre-
kisteriin kirjatuista jäsenten sähköpostiosoitteista. 

Jäsentietojen muutokset
Jäsentietojen muutokset osoitteeseen: toimis-
to (at)tampereenreservilaiset.fi tai pirkanviesti.fi 
www-sivuilta aukeavilla lomakkeilla. 

Tampereen Reserviläiset ry:n sähköpostitiedotteet 
lähetetään jäsenrekisteriin kirjattuihin sähköposti-
osoitteisiin.
Mikäli sähköpostiosoitetta ei vielä jäsenrekisteris-
sä ole, se kannattaa ilmoittaa ja samalla päästä 
sähköpostitiedotuksen piiriin. 

Avoimet ovet
Reservijärjestöjen toimistolla

Väinölänkatu 2, Tampere

pe 19.12.2014
klo 14:00-17:00

Tule tapaamaan tuttuja ja uusia toimijoita.
Mahdollisuus myös tutustua yhdistysten nykyiseen toimintaan.

Tarjolla glögiä, kahvia, pullaa ja piparkakkuja.

Tervetuloa

Reservitoimistojen henkilökunta
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry
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Ajankohtainen esitelmä: 
Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan näkökulmasta 

Tampereen Reserviläiset ry

SYYSKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona 22.10.2014 alkaen klo 18.00

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

Kansanedustaja Jussi Niinistön ajankohtainen esitelmä 
eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan näkökulmasta. 

 Esitelmä on avoinna myös yleisölle.
 ______________________________________________

Tampereen Reserviläiset ry:n sääntömääräiset syyskokousasiat
Huomionosoitukset

Tervetuloa

Tampereen Reserviläiset ry
Johtokunta

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

G-portaaseen. TKL:n linjat ovat 11, 21 ja 33. Poistumispaikka on sairaalan pysäkki.
Linjojen 1,14,26 ja 32 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Ennen TRES syyskokousta 22.10. ravintola Vaskitäh-
dessä järjestettävän esitelmätilaisuuden puhujaksi 
on saatu kansanedustaja, eduskunnan puolustus-
valiokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Filoso-
fian tohtori Niinistön sydäntä lähellä ovat aina olleet 
Suomen itsenäisyystaistelu, sotahistoria ja sotiimme 
liittyvä perinnetyö. Hän arvostaa maanpuolustuksen 
eteen tehtyä ja tehtävää työtä. Mottonaan hän on 
käyttänyt lausetta ”Ei oikeaan, ei vasempaan vaan 
suoraan eestä Suomenmaan!”.  

Kannattaa tulla kuulemaan näköalapaikalla olevan 
eturivin poliitikon ajatuksia erityisesti nyt, kun monet 
kansainväliset epävarmuustekijät varjostavat myös 
Suomen tulevaisuutta. Erityisesti Ukrainan kriisi on 
antanut nostetta Suomen puolustusratkaisun ym-
pärillä pyörivälle keskustelulle. Esitelmä alkaa klo 18. 
Tervetuloa.
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Kunniavartioiden takana on perinne, jossa osoite-
taan kunnioitusta niille, jotka ovat omakohtaisesti 
puolustaneet Suomen maata. Monilla on jo pitkään 
ollut traditiona seistä vartiovuoro sankarihaudalla. 
Kun kiireinen joulun valmistelu kääntyy rauhalli-
seen joulun viettoon, voi vartiovuoro toimia kään-
nekohtana.

Jouluaattona haluavat ihmiset muistaa  hautaus-
maalla lepääviä vainajiaan, samalla usein poiketaan 
myös sankarimuistomerkillä. Tuhannet kynttilät va-
laisevat hautausmaan luoden aivan ainutlaatuisen 
tunnelman pimeään jouluyöhön. 

Lähes kaikilla paikkakunnilla ympäri Suomen ta-
pahtuma järjestetään. Aina ei kaikille halukkaille 
omaa vartiovuoroa esimerkiksi aikataulusyistä ole 
mahdollista järjestää.  

Jouluaaton kunniavartioissa Kalevankankaalla ja 
Lamminpäässä Tampereen Reserviupseerit ry ja 
Tampereen Reserviläiset ry vastuulla on kuusi nel-
jän henkilön kunniavartiota Kalevankankaan San-
kariristillä jouluaattona. Kukin vuoro kestää yhden 
tunnin.
Reserviläisten vuorot ovat klo 19-20, 21-22 ja 23-24 
sekä Reserviupseerien klo 18-19, 20-21 ja 22-23.
Lamminpään Sankarihaudoilla on kahden hengen 
kunniavartio. Reserviläisten vuorot ovat klo 16-19 
välillä.

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua re-
serviläisille varattuihin vartiovuoroihin. Koulutusta ja 
opastusta tehtävän hoitoon annetaan tarpeen mu-
kaan.  Erityisiä seremoniakurssejakin on järjestetty 
mm. MPK:n toimesta. 

Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai maas-
topuku, vyö ja turkislakki sekä vartiokohtaisesti pis-
tooli, miekka tai konepistooli. Muu säänmukainen 
vaatetus on osallistujan omaa, kuten yhtenäisyyden 
mukaisesti tummat käsineet ja jalkineet. Omaa vas-
taavaa sotilasvaatetusta voi käyttää.

Kalevankankaan Sankariristille tai Lamminpään 
Sankarihaudoille kunniavartioon voi ilmoittautua 
heti tai viimeistään 9.12.2014 mennessä.
Reserviupseerit ilmoittautuvat Seppo Koivumäelle
email: tamru@tampereenreserviupseerit.fi tai puh 
040-5560380.
Reserviläiset ilmoittautuvat Aku Jortikalle
email: avjortikka@gmail.com tai puh 040-720 2797.

Jouluaattona kunniavartiossa

Tampereen Reserviläisten kunniavartio-osasto 
Kalevankankaan Sankaririsrillä. 

TRES varapuheen-
johtaja Veijo Niemi 
puhumassa Lem-
päälän Reserviläi-
set ry:n 60-vuotis-
juhlassa.Hän välitti 
samalla tilaisuuteen 
Pirkanmaan Reser-
viläispiirin terveh-
dyksen sekä jakoi 
Reserviläisliiton ja 
Rese rv i l ä i sp i i r i n 
myöntämät  ansio-
mitalit. 

Kuva: Timo-Olavi 
Jalkanen
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Ammunnan valvojaksi?
Talven tullen siirrymme jälleen sisätiloihin ampumaan. 
Osmonkallion väestösuojan radalle kaipaamme lisää 
ammunnan vetäjiä. Erityisesti henkilöitä, jotka auttai-
sivat aloittelevia ampujia harrastuksen alkuun.Valvoja 
huolehtisi myös yhdistyksen aseet ja patruunat ilman 
omaa asetta ampuville. Ampumataidon kehittäminen ja 
ylläpito on yksi tärkeimmistä tehtävistämme vapaaeh-
toisessa maanpuolustustyössä.Siksi on erityisen tärke-
ää, että uudet harrastajat saadaan mukaan ampumara-
doille. Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut auttamaan 
uusia ampujia eteenpäin hienossa harrastuksessa. An-
namme tarvittavan koulutuksen tehtävään. 
Juha Moijanen

Kesäkausi ampumaradoilla lähenee loppuaan. Kun 
illat pimenevät, on hyvä siirtyä sisäradoille. Vanhan 
tavan mukaan TRES:in ampujille on varattu ampu-
mavuoroja Osmonmäen väestösuojan (.22 kal) radal-
ta sekä Pohjois-Hämeen Ampujien ilma-aseradalta. 
Vuorot ovat torstaisin alkaen n. klo 17.00. Lennoston 
vuorot toki ovat voimassa myös talvikaudella, mutta 
radoille meneminen edellyttää valvojan paikallaoloa. 
Valvontavuorot loppuvat virallisesti syyskuun lopus-
sa.
Lennoston radan remontit on saatettu loppuun ja 
pääsemme  aloittamaan  ensi  kesäkauden normaa-
liin  tapaan  huhti/toukokuun  vaihteessa. Ensi ke-
sän ratatarjontaan lisättäneen myös pienoiskivääri-
vuoro. Talven aikana pyrimme rakentamaan toimivan 
valvontaorganisaation. 

Piirin toimesta järjestetään Lennoston radan valvo-
jalistassa oleville kurssi valvojan toimista vuorojen 
aikana. Toivotaan, että ensi kesänä saisimme valvon-
nat sujumaan ongelmitta.
Seuratkaa nettisivujamme ja lukekaa sähköposti-
viestimme, sillä niin pysytte ajantasalla kaikista am-
muntaan liittyvistä tapahtumista kuten esimerkiksi 
tuomarikurssit, ampujakorttikurssit, ampumakisat ja 
muu radoilla tapahtuva toiminta.
Jos nettisivuilta (tampereenreservilaiset.fi tai pir-
kanviesti.fi) ei löydy vastausta ammuntaan liittyviin 
kysymyksiin, ottakaa yhteyttä: Juha Moijanen 0500 
625246, juha.moijanen@pp.inet.fi.

Hyvää talvikautta ammunnan parissa, 
Juha

Ampumatoiminta

Suomi 1944

Jatkosodan päättymisestä tulee kuluneeksi tänä syksynä 70 vuotta. Tampereen kaupungin toisen asteen 
koulutus, Tampereen yliopisto ja Tampereen seudun työväenopisto järjestävät syyskaudella 2014 yhteis-
työssä maanpuolustusjärjestöjen kanssa luentosarjan Suomi 1944, jossa tunnetut historiantutkijat hah-
mottelevat uuden tutkimuksen ja tuoreiden näkökulmien valossa Suomen ja suomalaisten roolia toisessa 
maailmansodassa.
Luentosarja on suunnattu kaikille kiinnostuneille, vapaa pääsy.

Luennot tiistaisin kello 18.00-20.00, Sampolan auditoriossa, Sammonkatu 2. Huom! poikkeus 
29.10.2014 keskiviikkona
Ke 29.10. tutkija, everstiluutnantti Jarmo Nieminen: Taistelut 1944
Ti 4.11. tutkija Markku Jokisipilä: Pelastiko Hitler Suomen itsenäisyyden? Suomi ja Saksa 1944
Ti 25.11. professori Kari Teräs: Säännöstelytalous
Ti 2.12. tutkija Marko Tikka: Haitarinsoittajan sota – viihde ja propaganda jatkosodassa
Ti 9.12. tutkija Seija-Leena Nevala-Nurmi: Työtä, huolta ja hoivaa – Naisten ja lasten sota
Ti 16.12. tutkija Ville Kivimäki: Paluu rauhaan



2/2014   Resposti 8

TRES ampumamestaruuskilpailut
Pistoolilajit
Pistoolimestaruuskilpailut järjestettiin Aitovuoren 
ja Satakunnan Lennoston ampumaradoilla 21.8 - 
4.9.2014

Tulokset:

Palveluspistooli, sarja H 
1. Kers Arttu Niittymies 354
2. Kers Timo Kivelä   308
3. Alik Pasi Pitkänen    305
4. Vääp Juha Moijanen 305
5. Alik Aku Jortikka   290
6. Kers Eero Korhonen  289
7. Kers Pentti Paavilainen  274
8. Korpr Janne Reinola 227
 
Isopistooli, sarja H 
1. Ylil L-C Schauman  525
2. Korpr Jouko Kallio  473
3. Alik Pasi Pitkänen   432
4. Korpr Janne Reinola 384
 
Isopistooli, sarja H60 
1. Kers Pentti Paavilainen 439

Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H60 
1. Kers Pentti Paavilainen  429
2. Ylik Tauno Peltola  408

Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 
1. Vääp Juha Moijanen 566
2. Kers Timo Kivelä  557
3. Kers Arttu Niittymies  530
4. Ylil L-C Schauman  511
5. Kers Juha Lamberg  507
6. Korpr Jouko Kallio   494
7. Kers Eero Korhonen 473
8. Stm Hannu Hauki  422
9. Korpr Janne Reinola 386
 
Pienoispistooli, sarja H 
1. Kers Juha Lamberg   552
2. Kers Timo Kivelä   550
3. Ylik Mauri Riihimaa  542
4. Vääp Juha Moijanen 540
5. Alik Pasi Pitkänen   518
6. Korpr Jouko Kallio  466
7. Korpr Janne Reinola 430
 
Pienoispistooli, sarja H60 
1. Alik Olavi Kivelä   550
2. Ylik Tauno Peltola   419
3. Korpr Tapio Heinola  321

Reserviläisammuntaa Aitovuoren radalla (Kuva Janne Reinola). 

Kaikkiin ammunta- ja lupa-asioihin liit-
tyvissä kysymyksissä voi kääntyä am-
puma-asekouluttajien puoleen. Heillä 
on Pirkanmaan poliisilaitoksen myön-
tämä lupa kirjoittaa harrastuneisuusto-
distuksia.

Juha Moijanen, puh 0500 625 246
Jukka Petäjistö, puh 0400 634 516
Harri Mäntylä, puh 0400 790 883
Ilpo Komulainen, puh 050 326 7476

Yhdistyksen asevastaavina toimivat: 
Pentti Paavilainen, puh 040 773 8889 
Harri Mäntylä, puh 0400 790883
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Perinteinen syksyn avaus majalla
Iloinen joukko Sotilaspoikien ja samalla myös 
TRES:in väkeä kokoontui 5.8.2014 Majalla perintei-
sesti yhdessäolon ja pienen kisailun merkeissä.
Mukana oli myös Akaan sotilaspoikia. Sää oli kesäi-
sen aurinkoinen.
Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja Erkka Välimaa avasi tilaisuuden toi-
vottaen kaikille viihtyisää päivää.
Tietokilpailukysymykset 10 kpl oli rasti ruutuun me-
netelmällä merkitty vastattavaksi valmiiksi paperille. 
Aki Aario tarkisti oikeat vastaukset.
Perinteisesti heitettiin myös kengän lestejä Erkki 
J.Kivisen hankkimaan muovisaaviin ja ammuttiin il-
mapistoolilla. Iso kasa valmiita polttopuita laitettiin 
liiteriin suojaan - kylläkin hieman väärään kohtaan, 
mutta majaisäntä korjasi klapit myöhemmin oikeaan 
paikkaan kuivumaan.
Kahvit, maittavat eri kuivakakkujen siivut, suolainen 
voileipä ja makkaranpaisto kuuluivat myös ohjel-
maan. Kiitos ahkerille emännille leipomisista ja kah-
vituksesta!

Kisailussa parhaiten menestyneet palkittiin pienin ta-
varapalkinnoin.
Lopuksi oli mahdollisuus saunoa ja käydä Matalajär-
ven raikkaassa vedessä kastamassa itsensä.
Päivä antoi vaihtelua arkeen ja sen kiireisiin. Monella 
jo iäkkäämmällä osanottajajoukolla kiireet vaan näyt-
tävät jatkuvan, mutta saimmepa kaikki viettää mu-
kavan ja kiireettömän yhteisen iltapäivän. Tärkeätä 
antia oli keskinäinen seurustelu ja sosiaalinen kans-
sakäyminen, ajatuksien ja kuulumisien vaihto sekä 
tulevan syksyn muut isänmaalliset yhteistapahtumat. 
Yhdessäolo antaa meille voimaa ja mielihyvän tuntei-
ta. Niitä tarvitsemme joka päivä.
Itselleni oli tärkeätä, kun sain tutustua paremmin 
muutamaan muuhun veteraaniveljeen, kuulla heidän 
ajatuksiaan ja tunteitaan tällä hetkellä - myös sotarin-
tamalla olosta, kun suurhyökkäyksestä 9.6.1944 oli 
jo kulunut 70 vuotta.

Teksti ja kuvat Erkki Nikkanen

Senioriosaston toimintaa:

Senioriammuntaa Peltokadun radalla (PMK:n talo) 
ja Osmonmäen väestönsuojan radalla. Ammunta-
vastaavina Erkki J. Kivinen, gsm 0040 - 547 7949 
ja Matti Rajala.
Ota heihin yhteyttä ammuntatilaisuuksien ajankoh-
dista. Senioriosasto tukee senioriampujia patruu-
noiden hankinnassa.
-------------------------------------------------------------------
Uintia Pyynikin saneeratussa uimahallissa Korte-
lahdenkadulla joka kuukauden parillisen viikon tiis-
taina kello 12 -. Voit käydä muinakin aikoina uimas-
sa. Uinti rentouttaa ja virkistää. Yhteyshenkilö Erkki 
J. Kivinen
Muuta toiminta koostuu mm. retkistä eri kohteisiin, 

majatalkoista Sillanpään majalla, vihdantekotal-
koista kesäkuun lopussa, elokuun lopulla on kau-
ralyhteiden tekoa. 
Lisäksi järjestetään ohjelmallisia seniori- ja esitel-
mäiltoja ja osallistutaan mm. kunnianosoituksiin 
sankarihaudoilla..

Lisätietoja Senioriosaston toiminnasta:
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!

Seppelepartiot Kalevankankaan sankarihaudoilla 
kaatuneitten muistopäivänä. 

Toimintapäivän osallistujia Sillanpään majan 
pihamaalla.
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Järjestyksessään 5. Puistofiestaan 10.8.2014  osal-
listui nyt ensimmäistä kertaa myös Tampereen Re-
serviläiset omalla kojullaan Hämeenpuiston ja 
Satakunnankadun kulmassa, puistokäytävän reu-
nassa. 
Kojuja oli Hämenpuistossa Eteläpuistosta lähtien ja 
lähelle Tirkkosen kaivoa yli 90. Tapahtuman järjestä-
jänä toimi Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen 
tapahtumatoimisto.
Väkeä oli hyvin liikkeellä aurinkoisen sään suosiessa 
niin yleisöä kuin eri yrityksien ja järjestöjen ”standeil-
lä” olevia toiminnan esittäjiä.
Muutaman yrityksenkin edustus oli paikalla. Esiinty-
jistä ja mukana olleista tahoista saa tarkempaa tietoa 
Hämeenpuiston Ystävät -nimisen yhteisön nettisivuil-
ta, ks. tarkemmin www.hameenpuistonystavat.fi
Tilaisuudessa oli kaksi tapahtumalavaa, toinen Kes-
kusaukiolla (Vapaudenpatsas) ja toinen ns. Näsin-
puiston päässä. Keskusaukiolla oli Suomalaisen 
Klubin koju, paikalla olivat ainakin esimies Risto Ha-
risalo, Markku Rauhalahti ja Matti Kataja, sotilaspo-
jista Lauri Kauriinmäki.

Omalla kojullamme kävi väkeä kohtuullisesti. Jaoim-
me reserviläisesitteitämme ja Moijasen Juha ohjasi 
ihmisiä laserpistooliammunnassa. 
Uusia jäseniäkin tietty ”houkuteltiin mukaan antoi-
saan toimintaan”. Itse sain ilmoituksen nelihenkisen 
perheen halukkuudesta ammuntaharrastuksen pa-
riin.
Kansanedustajiakin kävi kojullamme, mm. Sofia Vik-
man viehkeän vihreässä, pitkässä ja hyvin päälle is-
tuvassa kesähameessa. ”Veljekset” Benkku ja 
Kimmo kantoivat näillä nimillä päänsä päällä nimi-
kylttejä, Benkun kyltissä luki Kimmo ja päinvastoin. 
Suomalaisen Klubin jäseniäkin poikkesi meitä ter-
vehtimässä.

Tosi pitkään saimme nauttia liiton vpj. Terhi Hako-
lan läsnäolosta. Iloinen, kuunteleva ja sympaattinen 
edustajamme liitossa. Kojussamme reserviläisnais-
ten kanssa oli kiva rupatella ja tutustua heihin parem-
min. Sain samalla hyvän kakkureseptin.
Muitakin tuttuja näkyi yllin kyllin. Käytännön kojujär-
jestelyistä puhuttiin ainakin niin, että ensi kerraksi on 
saatava näkyvä, meitä esittävä ulkomainos peltisen 
sijasta.
Omalla kojullamme olivat lisäkseni ainakin pj. Sep-
po Heinonen, vpj. Veijo Niemi, Ulla Myllärniemi, Aku 
Jortikka ja Juha Moijanen ketään muitakaan kojulle 
poikenneita unohtamatta.

Vaikutelmat tästä ekakerrasta jäivät positiivisiksi ja 
jatkoa ajatellen innostaviksi. Kello 12 alkaneen hie-
non tapahtuman ja ilman pilasi ensin kova tuuli ja sit-
ten kova sadekuuro. Puisto tyhjeni alta aikayksikön, 
mutta me kojun sisäpuolella pidimme tyylikkäästi sa-
detta kuuron ajan ja juttelimme reserviläisasioita.

Teksti ja kuvat Erkki Nikkanen

Hämeenpuiston Puistofiesta 2014

Aktiivisia reserviläisnaisia festaritunnelmissa 
liiton varapj. Terhi Hakolan seurassa.

Kojumme  edessä kansanedustaja Sofia 
Vikman (vas.), TRES:n pj Seppo Heinonen, 
johtokunnan jäsen Erkki Nikkanen ja toimin-
nanjohtaja Ulla Myllärniemi.
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XLI Hämeen Hölkkä 
Hämeen Hölkkä on eräs vanhimpia yhtäjaksoisesti 
järjestettyjä liikuntatapahtumia maassamme. Käy-
tännössä järjestelyistä vastaavat Tampereen seu-
dun reserviläisyhdistykset, naisyhdistykset mukaan 
lukien. Syyskuun alussa oli jo 41. kerta kun lähtö-
laukauksen jälkeen osallistujat lähtivät Lamminpään 
ulkoilumajan maastoon. Reitit oli viitoitettu  pääosin 
kimmoisille kangaspoluille. 

Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran vuoden 
2015 syyskuun alussa, jolloin toivotetaan myös kaik-
ki yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi liikkumaan. Sar-
joja on kaikenkuntoisille kävelysarjoista aina kilpa-
sarjoihin asti. 
Tarkempia tietoja tapahtumasta pirkanviesti.fi sivus-
tolta ja Pirkan Viesti -lehdestä. 

Valokuvat Pasi Pitkänen
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Pirkanmaan Reserviläispiirillä ja 
Reserviläisliitolla on omat sivut 

Facebookissa.

Käy sinäkin tykkäämässä!

Majatiedote
Hyödynnä jäsenetuasi
Yhdistyksen maja, Sillanpää  on vuokrattavissa 
käyttöösi. Jäsenet saavat huomattavan alennuk-
sen normaalista vuokraushinnasta. Tiedustelut ja 
va-raukset yhdistyksen toimistoon. 

Majatalkoot
Maja ja sen ympäristö vaatii vuoden mittaan 
huoltoa ja kunnossapitoa. Majaisäntä kutsuu 
talkoisiin, joista tiedotetaan mm. sähköpostitse ja 
www-sivuilla.

Tunnistustehtävä

Missä Tampereella si-
jaitsee oheinen muis-
tokivi? 
Vastaukset yhdistyk-
sen toimistoon. Sa-
malla voi tehdä ehdo-
tuksen seuraavassa 
Respostissa julkais-
tavasta tunnistusteh-
tävästä. 

Laatassa on teksti: 
TÄÄLTÄ LÄHTIVÄT TAISTELEMAAN ISÄN-
MAAN VAPAUDEN PUOLESTA TALVISOTAAN 
13.10.1939 I/KTR 3 SEKÄ JATKOSOTAAN 
18.6.1941 RASK.PSTO 12 JA KEV.PSTO 12
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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.

    KUTSU

Tampereen Reserviläiset ry:n Lippu- ja kunniavar-
tio-osasto kutsuu uusia ja aktiivisia jäseniä mu-
kaan toimintaan. 

Erityisesti kaivataan henkilöitä lippuosaston eri 
tehtäviin. Kaikkiin tehtäviin annetaan tarvittava 
koulutus. Lippuosastoon kuuluminen on kunnia-
asia. 
Henkilön tulisi sitoutua osallistumaan kerran tai  
kaksi vuodessa eri tapahtumiin. 

Tapahtumia ovat mm. kaatuneiden muistopäivä, 
puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6. ja vuoden 
huipennuksena itsenäisyyspäivän paraati.

Lisätiedot: Aku Jortikka, 040 720 2797, avjortikka(at)
gmail.com 
tai 
Kimmo Rautio, 040 833 7810, kimmo.rautio(at)ko-
lumbus.fi

Pirkanmaan reservipiirien jäsenten vuokrattavissa olevat varusteet



Uusi jäsen Muutos KuollutEronnut jäsenyydestä

Toimita lomake allekirjoitettuna Tampereen Reserviläisten toimistoon:
 Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
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HISTORIALLINEN ANDALUSIA: 
PAIKKA, JOSSA KULTTUURIT KOHTAAVAT

Vuoden 2015 reserviläismatka suuntautuu Es-
panjaan. Matkalla tutustumme myös Gibraltariin, 
joka on eurooppalainen verovapaa ostosparatii-
si. Gibraltarin linnoitus on kokenut lukemattomia 
sotia, mutta on säilynyt valloittamattomana.  

Andalusia on antanut Espanjalle sen kuuluimmat 
tunnukset: viuhkan, härän ja Flamencokitaran. An-
dalusia on monessa mielessä myös meidän kaikki-
en eurooppalaisten kulttuurin koti. Euroopan kristil-
linen identiteetti vahvistui aikana, jolloin Andalusian 
islamilaisia kalifeja vastaan taisteltiin. Toisaalta juuri 
näissä islamilaisissa hoveissa luotiin Eurooppalaisen 
tieteen ja taiteen osaamisen perusta. Flamenco mu-
siikin kehittyminen teki kitarasta länsimaisen musiikin 
perussoittimen ja oli ensimmäinen maailmaa vallan-
nut populaarimusiikin muoto. Unescon maailmanpe-
rinne listalla olevia käyntikohteita ovat matkamme 
varrella Granada, Alhambra, Cordoba ja Sevilla. Mitä 
kaikkea vailla olisimmekaan ilman Andalusiaa? Tule 
ottamaan selvää.

                                                             
1. päivä torstai Lento Finnairin reittilennolla Mala-
gaan , jossa Liisa Väisänen vastassa kentällä. Läh-
tö Helsingistä kello 20.20, saapuminen Malagaan 
23.55.  Majoittuminen ja yöpyminen lähellä kenttää.
2.Päivä Perjantai Lähtö aamiaisen jälkeen Rondaan, 
härkätaisteluistaan kuuluisaan kaupunkiin. Nykyinen 
härkätaisteluperinne syntyi kuninkaallisessa ratsas-
tusakatemiassa 1500-luvulla juuri täällä. Saavuttu-
amme aikaa välipala/kahvitaukoon, jonka jälkeen 
teemme kaupunkikierroksen ihaillen muun muassa 
kaupunkia jakavaa 120 metriä syvää rotkoa. Jatkam-

me matkaamme yöksi Esteponaan, jossa illallinen 
ja yöpyminen. Ajokilometrit Malaga-Ronda 102 km, 
Ronda – Estepona 35 km.

3. päivä lauantai Aamiaisen jälkeen jätämme Este-
bonan. Teemme ensin  retken Gibraltarille. (Kaikilla 
matkustajilla täytyy olla passi mukanaan, mehän me-
nemme Ison Britannian alueelle). Teemme kaupun-
kikierroksen Gibraltarilla, josta jatkamme Cádiziin, 
1600-luvun muureilla ympäröityyn, historialliseen 
kaupunkiin. Kaupunkia pidetään Flamencon alkuko-
tina ja useat Espanjan parhaista flamencotähdistä 
tulevat edelleen täältä. Teemme siellä pienen kau-
punkikierroksen ja välipalatauon jatkaaksemme mat-
kaamme Jerez de la Fronteraan, jossa tutustumme  
sherryn tuotantoon ja maistelemme sitä. Jatkamme 
sitten matkaamme Sevillaan: Andalusian pääkau-
punkiin, johon saavumme illalla. Illallinen ja yö Se-
villassa. Ajokilometrit.  Estebona – Gibraltar 49  km, 
Gibraltar – Cádiz 142 km Cádiz – Jerez de la Fronte-
ra 40 km, Jerez de la Frontera - Sevilla 90 km.

4.Päivä Sunnuntai Kaupunkikierroksen aikana käym-
me Unescon suojelemassa Sevillan katedraalissa 
sekä Alcazar-linnoituksesssa. Väliapalatauko. Ilta-
päivällä retki 30 kilometrin päässä sijaitsevaan van-
haan karthagolaiskaupunkiin Carmonaan, joka on 
loistava esimerkki maurilaisesta rakentamisesta. 
Illalla käymme katsomassa mestareiden Flamenco 
esitystä ja opimme kuinka Flamenco musiikissakin 
on kymmeniä eri tyylisuuntia. Illallinen ja yöpyminen 
Sevillassa. Ajokilometrit:  Sevilla – Carmona 30 km.

5. päivä maanantai Vapaan aamupäivän jälkeen 
jatkamme matkaamme Unescon suojelemaan Cor-
dobaan, Sierra Morena vuoren juurella sijaitsevaan 
kaupunkiin, jonka halkaisee Guadalquivir -joki. Cor-
doban suuren  loiston aikakaudella eli 900-luvulla 
vahassa kaupungissa oli peräti 1000 moskeija. Van-
han kaupungin rakenne on säilynyt keskiaikaisessa 
asussaan ja on nähtävyys itsessään. Kevyt lounas 
(kuuluu hintaan) vanhassa kaupungissa, illallinen ja 
majoittuminen Cordoban keskustassa. Sevilla – Cor-
doba 150 km.

6. päivä tiistai Tutustumme Cordoban katedraali-
moskeijaan, joka muodostaa yhden yhtenäisen ko-
konaisuuden. Goottikansojen arkkitehtuuri ennen 
islamilaisten tuloa näkyy siinä myös vielä selvästi. 
Rakennuksen 1000-pylvästä muodostavat kuin tihe-
än  puna-valko raidallisen metsän. Rakennus on yksi 
Espanjan tunnetuimpia ja kuvatuimpia. Päivän aika-
na välipalatauko.  Cordoba – Granada 212 km.
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Iltapäivällä ajamme Unescon suojelemaan 
Granadaan, johon saavuttuamme illallinen ja majoit-
tuminen.

7. päivä keskiviikko Tutustumme yhteen maailman 
kauneimmista arkkitehtonisista kokonaisuuksista, 
nimittäin Alhambraan.  Alhambran kokonaisuus on 
islamilaisen taiteen suurenmoinen  taidonnäyte. Ra-
kennuskokonaisuutta, jota rakennettiin jo 800- luvul-
ta alkaen ei syyttä pidetä yhtenä koko maailman kau-
neimpiin kuuluvista ihmisluomuksista. Tutustumme 
palatsin ja puutarhojen kautta sulttaanien elämään. 
Vapaata aikaa välipalaan. Ajamme yöksi Malagaan, 
jossa illallinen ja majoittuminen. Granada – Malaga 
134 km. 

8. päivä torstai Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa. 
Kello 12 luovutamme huoneet ja teemme kaupun-
kikierroksen. Käymme sen aikana muun muassa 
Picasson museossa. Vapaata aikaa välipalaan, yh-
teinen illallinen, jonka jälkeen kuljetus kentälle, jos-
ta Finnairin reittilento Suomeen lähtee kello 00.55. 
Saapuminen Helsinkiin 06.30.                                 

Hinta kahden hengen huoneessa sisältäen kaikki 
mainitut palvelut ja mainitut illalliset sekä 1 lounas, 
juomineen: yhteensä 8 ateriaa.  Ateriat ovat illallisilla 
hotelleissa, Cordoban lounas ravintolassa. Illalliset 
ovat pääosin noutopöydistä. FT Liisa Väisäsen opas-
tus, majoittuminen 4-tähden keskusta hotelleissa.
Matkan hinta kahden hengen huoneessa 1618 eu-
roa.
Yhden hengen huoneenlisä koko ajalta 75 euroa.

Matkan varaus 30.11. mennessä Tampereen Reser-
viläiset ry:n matkaisäntä Matti Salonen,  email: salo-
senmasa@gmail.com,  puh 040 779 1420.

Heti ilmoittautumisen jälkeen saatte laskun, jolla 

matkan vahvistamiseksi peritään 300:- ilmoittautu-
mismaksu. Matkan loppumaksu erääntyy  24.3 2015.

Alustava FINNAIRIN lentoaikataulu sitoumuksetta:

7.5.   AY 735 Helsinki - Malaga 20.20 - 23.55
14.5  AY 736 Malaga - Helsinki 00.55 – 06.30

Yöpymiset:  1.yö Malagan kentän lähellä, 2. yö Este-
pona, 3-4 yö Sevilla,5. yö Cordoba, 6. yö Granada, 
7. yö Malaga

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 peruutusturva vakuutusta.  
• 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 – 5 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 lento-
jen hinnoista edes sairastapauksissa.

Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä: TMI Liisa Väi-
sänen, vakuutusnumero: Navale 0982114Y.



2/2014   Resposti 18

Oscar Software Oy on vastuunkantajan asialla. Tarjoamme sinulle ja 
yrityksellesi parhaat ERP-ratkaisut rautaisella ammattitaidollamme. 
Oscar Software on toteuttanut monipuolisia ratkaisuja teollisuuden, 
tukkukaupan, huollon ja palveluiden toimialoille. Tietojärjestelmien lisäksi 
tarjoamme asiakkaillemme kattavaa taloudenhallintapalvelua ja konsul-
tointia. Luotettavana kumppaninasi tuemme liiketoimintasi kehitystä. 
Tavoitteemme on sinun yrityksesi menestys. 

www.oscar.fi | info@oscar.fi

Oscar-menestystarinoita:

Menestystarina voi alkaa!

CM Tools Oy on täyden palvelun työväline- ja alihankintakoneistustalo, joka suunnit-
telee, valmistaa ja kunnossapitää teollisuuden työvälineitä sekä tarjoaa alihankintako-
neistuspalveluita. CM Tools hallitsee tilauksiaan, materiaalihallintoaan, tuotantoaan 
sekä talouttaan Oscar Pro -ratkaisulla. Oscar Talousosasto huolehtii taloudenhallin- 
tapalveluista.

Movetec Oy on mekatroniikan huippuosaaja. Movetec maahantuo, markkinoi, koneistaa 
ja kokoon panee mekatroniikan komponentteja ja -järjestelmiä sekä materiaalinkäsitte- 
lylaitteita. Movetec hallitsee materiaalivirtojaan sekä teknisen tukkukaupan haasteita 
Oscar Tisma -ratkaisulla. 

ThyssenKrupp Aerospace Finland Oy on monialakonserni ThyssenKruppin tytäryhtiö. 
Yhtiö on erikoistunut alumiinin, titaanin ja erikoisterästen tukkukauppaan sekä jalostuk-
seen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. ilmailu- ja elektroniikkateollisuuden eri tarpeet. 
Oscar Pro pitää huolen muun muassa metallierien jäljitettävyydestä, tuotannosta sekä 
taloudenhallinnasta.   

facebook.com/oscarsoftware

Saako yrityksesi jo Oscarin arvoistapalvelua? 
www.oscarinarvoinen.fi

Rynnäkkövoimaa yrityksellesi.
   -Suomalaisella työllä



Tampereen Reserviläiset ry
Osoite:  Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
Puhelin:  044 512 4477
Fax:   (03) 223 3549
Sähköposti:  toimisto@tampereenreservilaiset.fi
Y-tunnus:  0206156-0 

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

MPK:n Pirkanmaan KOTU järjesti vuosittaisen Reserviläispäivän Pirkkalassa 13.9.2014. Myös TRES:n 
jäseniä osallistui tapahtumaan sekä kouluttajina että osallistujina. RK-ammunnan lisäksi ohjelmassa  oli 
monipuolisia toimintarasteja sekä pv:n kalustoesittelyjä (Kuvat Raimo Ojala). 


