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Kannen kuva: 
Seppeleenlasku puolustus-
voimien lippujuhlapäivänä 
marsalkka Mannerheimin 

patsaalla. Valokuva Raimo 
Ojala

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.

Kenttäkelpoisuutta etsimässä
Taistelukentän vaatimukset muo-
dostavat peruslähtökohdan reser-
viläisten kenttäkelpoisuuden mää-
rittämiselle. Rauhanajan työkyvyn 
lisäksi reserviläisten tulee ylläpitää 
fyysistä suorituskykyään tasolla, 
josta se voidaan tarvittaessa kohot-
taa nopeasti vastaamaan nykyai-
kaisen sodankäynnin vaatimuksia 
ja näin pystyy toimimaan menestyk-
sekkäästi omassa sodan ajan tehtä-
vässään. Näin siis puolustusvoimat 
edellyttää sijoitetulta reserviltä. 
Normaalin työkyvynkin ylläpitämi-
nen edellyttää omasta fyysisestä 
kunnosta huolehtimista. 

Tampereella ja sen ympäristössä 
on paljon erilaisia vaihtoehtoja kun-
toiluun ja liikuntaharrastuksiin. Re-
serviläisyhdistyksien ydintoimintaan 
yleensä liittyy maastoliikunta ja sen 
harrastamiseen kannustaminen. 
Myös Tampereen Reserviläisillä 
on maasto-osasto, jonka erityisenä 
tehtävänä on maastotoiminnan tun-
netuksi tekeminen ja siihen liittyvien 
tapahtumien järjestäminen. 

Moniin reserviläisillekin soveltu-
viin liikuntalajeihin on jo valmiik-
si olemassa tapahtumia. Esi-
merkkinä on vaikkapa suositut 
iltarastit. Suositellaankin yhdistyk-
sen jäseniä hyödyntämään ole-
massa olevia palveluita näiltä osin.  
Uusia yhdistyksen toimintamuo-
toja ja ideoita voi esittää otta-
malla yhteyttä yhdistyksen toi-
mistoon tai johtokunnan jäseniin.  
  
Kunto- ja ammuntasuoritusten kir-
jaamiseen on jäsenetuna tarjolla 
sähköinen kuntokortti. Palvelu on 
Reserviläisurheiluliiton tuottama ja 
käyttäjätunnuksena toimii oma jä-
sennumero. Käyttö onnistuu myös 
mobiililaitteilla. Lisätietoja www.re-
sul.fi.  

Kenttäkelpoisuutta jotoksilta
Tutkimustenkin mukaan maastossa 
ja erityisesti metsässä liikkuminen 

on monin tavoin terveyttä edistä-
vää. Jotos on maastovaellus, jos-
sa tarvittavat varusteet ja muona 
kannetaan itse mukana ja edetään 
partiona tehtävärastilta toiselle. Liik-
kuminen tapahtuu yleensä kävellen 
kesäaikaan talvella suksilla. Etene-
minen voi tapahtua myös polkupyö-
rällä tai kanootilla. Partioissa on 2 
– 5 henkilöä. Jotoksella ei tarvitse 
juosta eikä taistella kelloa vastaan 
(mahdollista pikataivalta lukuun ot-
tamatta). Rasteilla on tehtäviä ja 
joskus on matkallakin suoritettavia 
tehtäviä. Jotoksen ideana on pär-
jätä tavanomaisilla vaellusvaatteilla 
ja varusteilla vuorokausi tai kaksi 
maastossa. Yöt nukutaan tavalli-
sesti omissa majoitteissa, yleensä 
laavussa tai teltassa. Jotoksella 
käytetään omia varusteita ja muo-
nia. Pirkanmaallakin järjestetään 
aivan vasta-alkajillekin soveltuvia 
jotoksia. 
Lisätietoja jotoksista, niille valmis-
tautumisesta, tehtävistä ja tarvitta-
vista varusteista löytyy RESUL:n 
Jotosoppaasta (linkki pirkanviesti.fi 
maastotoiminta -sivulla).

Liikunnallista syksyä kaikille! 

Raimo Ojala
441       704
Painotuote
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Huhtikuun 11.-12.päivinä järjestet-
ty Reserviläisliitto 60 vuotta -ristei-
ly oli liiton historian suurin ja näyt-
tävin tapahtuma.

Liiton juhlallisuudet alkoivat Hel-
singissä Hietaniemen hautaus-
maalla, jossa Pirkanmaan Piirin 
lippua lippulinnassa kohti sanka-
rihautoja kantoi Aku Jortikka. Pu-
heitten ja seppeleiden laskun 
jälkeen siirryimme Hotelli Presi-
denttiin pitämään varsinaista liiton 
kevätkokousta. Kokouksen jäl-
keen lähdimme satamassa odot-
tavaan M/S  Baltic Queen -laivaan.

Suomen suurimman maanpuo-
lustusjärjestön perustamista juhli 
Itämeren aalloilla noin 1400 liiton 
jäsentä seuralaisineen sekä eri-
laisten sidosryhmien edustajat. 
Liiton virallinen 60-vuotisjuhla jär-
jestettiin laivan yli tuhat henkeä 
vetävässä Starlight Palace -ra-
vintolassa, joka oli ääriään myö-
ten täynnä. Erittäin tyylikkäässä 
juhlassa puheen piti eduskunnan 
silloinen puhemies, kansanedus-
taja Eero Heinäluoma. Puheensa 
lopussa Heinäluoma ilmoitti myös 
liittyvänsä liiton uudeksi jäseneksi.

Majalla talkoiltiin uusi laituri pai-
koilleen 18.6. kovan rankkasateen 
siivittämänä. Puheenjohtajan li-
säksi löytyi onneksi neljä muuta-
kin, jotka eivät pelänneet kosteaa 
työmaata. Kutsu talkoisiin lähti 
sähköpostilla yli 600 jäsenelle. To-
sin talkoopäivä osui järjestelyiden 
vuoksi harmillisesti juhannus-
aattoa edeltävälle päivälle. Ehkä 
tämä karsi osaltaan osanottajia. 
Peräänkuulutankin tässä yhte-
ydessä talkoisiin osallistumista. 
Nettisivullamme, sähköpostivies-
teinä ym. pyrimme aina tiedotta-
maan tulevista talkoista. Näihin 
saa aivan vapaasti osallistua mah-
dollisuuksiensa mukaan. Tarjolla 
on hyvää seuraa ja yhdessä oloa 
yhteisen maanpuolustushengen 
mukaisesti. Jokaiselle löytyy aina 
jotain soveliasta askaretta. Tule 
mukaan aktiiviseen toimintaan!

Yhdistys osallistui myös näyttä-
västi sunnuntaina 9.8. kello 11-16 
Hämeenpuiston Puistofiestaan. 
Aiheesta kuvineen löytyy lisää täs-
sä lehdessä.

Yhdistyksen syyskokous pidetään 
tiistaina 27.10. Ravintola Vaski-

tähdessä. Tarkempi kokouskutsu   
on sisäsivuilla. Vietämme samalla 
pienimuotoisesti yhdistyksemme 
65-vuotispäivää.

Hyvää syksyn alkua!

Seppo Heinonen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta 

Pirkanmaan Aluetoimiston 
päällikkö on ylentänyt seuraavat 
reservin aliupseeristoon ja   mie-
histöön kuuluvat TRES-jäsenet 
4.6.2015

Ylivääpeli
Luiro Seppo, Tampere

Vääpeli
Koskenmäki Tomi, Tampere

Ylikersantti
Heiskanen Henri, Tampere
Leponiemi Marko, Tampere
Määttä Tuomas, Lempäälä
Syrjänen Mikko, Tampere
Vähä-Krekula Tapio, Tampere

Kersantti
Merviö Jukka-Pekka, Tampere
Möttö Teemu, Ylöjärvi
Rouhiainen Matti, Tampere
Runsas Jari-Pekka, Tampere

Alikersantti
Puronniemi Jussi,Tampere
Uusi-Salava Aarni, Lempäälä

Korpraali
Hermo Esa, Tampere
Puustinen Tero, Tampere

Onnittelut ylennetyille
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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 

ylik 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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Tervetuloa maanpuolustusrekisterin e-asiointi-
palveluun!
Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeri-
liiton, Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton 
yhteinen jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään näiden liit-
tojen jäsenyhdistyksiin, -kerhoihin ja kiltoihin kuuluvi-
en jäsenten henkilötietoja sekä hoidetaan vuosittaista 
jäsenmaksulaskutusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä.

eAsiointipalvelussa voit mm. päivittää omia henkilö-
tietojasi, tarkastella jäsenyyksiäsi ja luottamustehtä-
viäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. Myös ampu-
ma- tai senioriturvan hankinta on mahdollista eAsi-
oinnin kautta.
Mahdolliset osoitteenmuutostietosi tulevat Maanpuo-
lustusrekisteriin suoraan Postista ellet ole sitä erik-
seen kieltänyt. Muuttaessasi jäsentietojasi tiedot päi-
vittyvät automaattisesti jäsenrekisteriin.

eAsiointipalvelussa näkyy voimassa olevat jäse-
nyytesi Suomen Reserviupseeriliitossa, Reserviläis-
liitossa ja Maanpuolustuskiltojen liitossa. Jäsenhisto-
ria välilehdellä näet mahdolliset aiemmat jäsenyytesi.
Luottamustoimet-välilehdeltä löydät mahdolliset luot-
tamustehtäväsi. Laskut-välilehdellä näet viimeisim-
mät jäsenmaksulaskusi. PDF-muotoisen laskun voit 
avata ja tulostaa, mikäli laskusi on maksamatta (= 
Maksupvm -kohta on tyhjä).

Omat yhteystiedot ja tietojen muuttaminen
Tietokoneen näytöllä näkyviä rekisterissä olevia hen-
kilö- ja yhteystietoja voit muuttaa tai täydentää nap-
sauttamalla Muokkaa tietojasi -painiketta. Erityisesti 
toivomme ajantasaista sotilasarvoasi, sähköposti-
osoitettasi ja matkapuhelinnumeroasi.

Yhdistyksen tiedottaminen siirtyy jatkossa yhä enem-

män sähköiseen muotoon kustannussyistäkin. Ajan-
kohtaisia asioita voi käydä lukemassa yhdistyksen 
internetsivuilta, mutta nopeaa ajantasaista tietoa vä-
litetään sähköpostin avulla. Sähköpostiosoitteen voi 
ilmoittaa myös yhdistyksen toimistoon, josta se päivi-
tetään jäsenrekisteriin. 

Henkilön tiedot, joita voi eAsioinnin kautta muuttaa. 
* merkityt tiedot ovat pakollisia

* Sukunimi   
* Etunimi   
Kutsumanimi   
Siviiliammatti / arvo   
Syntymäaika
(anna muodossa pp.kk.vvvv)   
Kieli   
* Sukupuoli   
Postiosoite ja muut yhteystiedot
* Lähiosoite   
* Postinumero    
* Postitoimipaikka   
Maa
(jos muu kuin Suomi)   
Puhelin   
Matkapuhelin   
Sähköpostiosoite   
Sotilasarvo   
Ylennysvuosi

eAsiointipalveluun pääsee esimerkiksi pirkanviesti.fi 
-verkkosivuston etusivulla olevan painikkeen kautta. 
Verkkopalvelun suora osoite on www.maanpuolus-
tusrekisteri.fi/extranet/
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä yhdistyksen toimis-
toon. 

Jäsentietojen muuttaminen jäsenrekisteriin

Mikäli salasana on unohtunut sen voi tilata sähkö-
postiinsa. 
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Tampereen Reserviläiset ry

SYYSKOKOUS
Järjestetään tiiistaina 27.10.2015 alkaen klo 18.00

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

Yhdistys viettää samalla 65-vuotispäiviään

Komentaja Matti Eskolan esitelmän aiheena:

 Pirkanmaan paikallispuolustus

 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 11, 21, 32, ja 33. Poistumispaikka sairaalan pysäkki. 
Linjojen 1 ja 26 lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Pirkanmaan paikallispuolustus
Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja tukemis-
tehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja, joihin  si-
sältyvät myös maakuntajoukot. Paikallisjoukkojen 
tehtäviä ovat muun muassa joukkojen perustami-
nen, alueiden valvonta, kohteiden suojaaminen, yh-
teistoiminta siviiliviranomaisten kanssa sekä muiden 
joukkojen tukeminen ja paikallishuolto. Poikkeus-
oloissa paikallisjoukot organisoidaan paikallispatal-
jooniksi.

Paikallisjoukot kuuluvat puolustusvoimien sodan 
ajan joukkoihin. Ne toimivat sodan ajan kolmantena 
joukkona operatiivisten ja alueellisten joukkojen rin-
nalla. Paikallisjoukkojen etu on se, että ne toimivat 
maakunnallisesti ja tuntevat oman alueensa.

Paikallisjoukoista 95 prosenttia on reserviläisiä. 
Joukkoihin pyritään sijoittamaan toiminta-alueen hy-
vin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen perus-
tamisessa hyödynnetään laajasti vapaaehtoisuutta, 
mikä mahdollistaa reserviläisten osaamisen hyödyn-

tämisen ja kehittämisen vaativampiinkin tehtäviin. 
Paikallispataljoonissa reserviläiset voivat yletä aina 
korkeimpiin johtotehtäviin asti. Aluetoimistojen ja 
paikallisjoukkojen tasolla rakentuu myös kosketus-
pintaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja sotilaal-
lisen maanpuolustuksen välille.
Tarkoitus on saada kanavoitua reserviläisten vapaa-
ehtoisuus paikallispuolustuskonseptiin.
Paikallisjoukkojen koulutuksesta vastaavat ensisijai-
sesti aluetoimistot.

Syyskokousesitelmän pitäjä, 
komentaja Matti Eskola on toi-
minut 1.2. 2012 alkaen Pirkan-
maan Aluetoimiston päällikkö-
nä.

65v
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Tampereen Reserviläiset 65 vuotta
Ratinanlinnan saunakamariin kokoontui 11 aliupsee-
ria 11.10.1950 tarkoituksenaan perustaa Tampereel-
le reservinaliupseereiden yhdyssiteenä toimiva yh-
distys, Tampereen Reservinaliupseerit. 

Ensimmäisen täyden toimintavuoden lopussa jäse-
niä oli liittynyt yhdistykseen 90. Tuohon aikaan tilan-
ne maailmalla oli epävakaa, ja Suomessakin kysyttiin 
rohkeutta liittyä tämänkaltaiseen yhdistykseen. 
Yhdistyksen säännöt muutettiin vuonna 1996, jolloin 
varsinainen jäsenyys avattiin varusmiespalveluksen 
suorittaneille sekä muutettiin yhdistyksen nimeksi 
Tampereen Reserviläiset ry. Yhdistyksen jäsenmää-
rä on tämän jälkeen kääntynyt voimakkaaseen kas-
vuun aina viime vuosiin asti. 

Reserviläistoiminnassa on koko yhdistyksen toimin-
ta-ajan säilynyt ammunta, tutustumiskäynnit, retket 
ja luonnossa liikkuminen. Toiminnan aktiivisuudessa 
on vuosikymmenten saatossa ollut nousuja ja lasku-
ja. Yksittäisiä toimintamuotoja on jäänyt pois ja uusia 
on syntynyt tilalle. 

Yhdistys on elänyt ajan hengessä, ja toimii näin vas-
takin. Tästä esimerkkinä on yhdistyksen johdon juuri 
nyt käsiteltävänä olevat Reserviläisliiton uudet malli-
säännöt. Muutokset toimintaympäristössä edellyttä-
vät määräajoin   tapahtuvaa tarkastelua myös yhdis-
tyksen toimintaa ohjaaviin sääntöihin. 

Tapahtumia ja toimintaa järjestetään hyvässä yhteis-
työssä muiden vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
tekevien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. 

Muutokset turvallisuusympäristössämme ja yhteis-
kunnassa ovat ajan myötä vaikuttaneet myös yhdis-
tyksen toimintamahdollisuuksiin ja sitä kautta myös 
jäsenhankintaan. Tavoitteenakin on ollut saada lisää 
jäseniä ja näin kasvattaa yhdistyksen, piirin ja en-
nenkaikkea Reserviläisliiton painoarvoa vapaaehtoi-
sessa maanpuolustyössä. Vuosien myötä yhdistyk-
sen jäsenmäärä on kasvanut niin että se oli vuoden 
2014 lopussa 1203 maksanutta jäsentä. Jäsenmää-
rällä mitaten TRES on ylivoimaisesti Suomen suurin 
Reserviläisliiton jäsenyhdistys.  Tavoitteena on myös 
säilyttää ykköstila aktiivisella jäsenhankinnalla ja laa-
dukkaalla toiminnalla. 

Yhdistys ei ole 65-vuotiaana jäämässä eläkkeelle, 
vaan työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväk-
si jatketaan sääntöjen viitoittamalla tiellä edelleenkin.  
Merkkipäivänä muistamme niitä, jotka ovat omalla 
panoksellaan olleet rakentamassa yhdistystämme 
vuosien saatossa. 
Perinteiden velvoittamina otamme vastaan uusia 
haasteita. 
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Jäsenten ikäjakaumavertailu. Vasemmalla vuonna 2014 ja oikealla vuonna 1979 jäsenet ikäluokittain.

60-vuotisjuhlat Raatihuoneella
TRES 60-vuotisjuhlaa vietettiin komeasti kaupun-
gin Raatihuoneella. Isäntänä toiminut pormestari 
Timo P. Nieminen kiitti yhdistystä mm. sen tär-
keästä panoksesta veteraanityöhön. Esimerkkinä 
hän toi esiin kaatuneiden muistopäivän pääjuhlan, 
jonka järjestelyissä TRESin jäsenet olivat joukolla 
mukana. Tasavuosijuhlaa kunnioitti läsnäolollaan 
myös liiton puheenjohtaja Markku Pakkanen. 
Tervehdyksessään Pakkanen totesi Tampereen 
alueen aktiivisen ja kaikille avoimen toiminnan 
olevan reserviläistoimintaa parhaimmillaan. 
Paikalla oli noin 300 henkilöä. 
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Talvikaudella 2015/2016 ammunat jatkuvat niin Pel-
tokadun ilma-aseradalla kuin Osmonmäen väes-
tösuojankin radoilla. Vuorot ovat entiset ja alkavat 
lokakuun alusta. Peltokadun ilma-aseradalla ampu-
mavuoro on torstaisin klo 17.00-20.00. Osmonmä-
essä torstaisin alkaen klo 17.00 on 22 cal pistoo-
liammuntavuoro. Osmonmäen väestönsuojan vuorot 
toteutetaan niin, että tavanomaista tarkkuusosa/
pikaosa ammuntaa ampuvat ampuisivat klo 17.00 
-18.30. Vapaampi vuoro olisi 18.30 - 20.00.

Sallittu cal Osmonmäessä on edelleen 22. Pyrimme 
reserviupseerien kanssa hoitamaan ammuntavuorot 
niin, että joka vuorolla olisi valvoja radalla ja valvojal-
ta olisi mahdollista saada ase lainaksi sekä tarvittava 
perehdyttäminen radalla toimimiseen sekä itse am-
muntaan.

Perinteiset Turun Reserviläiset - TRES ottelu, piiri-
kisat, TRES mestaruus sekä TAMRU - TRES ottelu 
kuuluvat tulevankin talvikauden ohjelmaan. Kilpailu-

kutsut ja ajankohdat löytyvät aikanaan yhdistyksen 
internetsivuilta. 

Muistakaapa, että harrastuneisuustodistukset, tuo-
marikortit, ampumakortit, vakuutukset, ampumapäi-
väkirjat yms. hoituvat yhdistyksen kautta. Avustamme 
kaikissa ammuntaan liittyvissä kysymyksissä. Muis-
takaa myös kertoa ystävillenne reserviläistoiminnas-
ta ja harrastaa ammuntaa yhdistyksen tarjoamilla 
ampumaratavuoroilla. TRESillä on tarjolla jäsenilleen 
ampumavuoroja kesäaikaan Satakunnan Lennos-
ton radoilla 10 vuoroa/viikko sekä vielä Aitovuores-
sa torstain vuoro. Lisäksi on em. talviajan vuorot ja 
nämä kaikki sisältyvät jäsenmaksuun.
Jos nettisivuilta (tampereenreservilaiset.fi tai pirkan-
viesti.fi) ei löydy vastausta ammuntaan liittyviin
kysymyksiin, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Hyvää syksyä ja tulevaa talvea.

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

Tulevan talvikauden ammunnat

Reservipiirien ampumamestaruuskilpailut. Valokuva Pasi Pitkänen.

Ammunta on suosituin ja laajin reserviläistoimin-
nan muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia aseita 
ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja 
päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan sotilas-
kaliberiaseilla. Vasta-alkajille on tarjolla koulutusta ja 
laina-aseita.

Ammuntaan liittyy laaja kilpailutoiminta maakunnal-
lisella ja valtakunnallisella tasolla. Reserviläisliiton 
suurin vuosittainen tapahtuma on liiton elokuun 
kolmantena viikonloppuna järjestettävä ampuma-
mestaruuskilpailu.

Ammunnan puitteissa järjestetään eritasoista kou-
lutusta, joka kattaa niin aloittelijat kuin ammuntaa 
jo pidempään harrastaneetkin. Osan koulutuksesta 
järjestää Reserviläisurheiluliitto ry, joka vastaa myös 
valtakunnantason kilpailutoiminnan järjestelyistä. 
Monissa yhdistyksissä ja piireissä on aseita, ratoja 
ja kouluttajia, joiden avulla ammuntaharrastus on 
helppo aloittaa.

Enemmän ammuntaa harjoittavat hankkivat yleen-
sä Reserviläisliiton ampuma- tai senioriturvan, joka 
oikeuttaa osallistumaan kaikkeen ampumatoimintaa 
ja sisältää tarvittavan vakuutusturvan.

Ammunta harrastuksena
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Pirkanmaan poliisilaitoksen myöntämä lupa 
kirjoittaa harrastustodistuksia on ampuma-ase-
kouluttajilla:

Juha Moijanen puh. 0500 625 246
Harri Mäntylä puh. 0400 790 883

Harri Mäntylä on yhdistyksen asevastaava.

Kilpailutuloksia
Tampereen Reserviläiset ry:n mestaruuskil-
pailujen tulokset.

Pienoispistooli 20.8.2015 Aitovuori
Sarja H
1.kers Arttu Niittymies 277 + 271 =548
2.alik Pasi Pitkänen 271 + 274 =545
3.kers Eero Korhonen 230 + 244 =474
4.korp Janne Reinola 221 + 247 =468
5.stm Hannu Hauki  226 + 222 =448
6.stm Janne Mäkipää 176 + 216 =392

Sarja H50
1.vääp Juha Moijanen    268 + 268 =536
2.korp Matti Heikkinen 257 + 276 =533
3.ylik Mauri Riihimaa 257 + 266 =523
4.ylil Kari Alvi  256 + 254 =510

Sarja H60
1.alik Olavi Kivelä  270 + 251 =521
2.ylik Simo Hiltunen 193 + 218 =411

Pikapistooli 27.08.2015 Aitovuori
Sarja H 10s      8s       6s
1.alik Pasi Pitkänen 175 + 176 + 168 = 519
2.stm Hannu Hauki 176 + 174 + 150 = 500
3.korp Janne Reinola  154 + 154 + 159 = 467

Sarja H50
1.vääp Juha Moijanen 176 + 178 + 186 = 540

Sarja H60
1.alik Olavi Kivelä       184 + 185 + 173 = 542
2.ylik Osmo Hiltunen 157 + 150 + 147 = 454

Isopistooli 3.9.2015 Aitovuori
Sarja H
1.alik Pasi Pitkänen 256 + 244 = 500
2.korp Jouko Kallio 248 + 235 = 483
3.korp Janne Reinola  232 + 219 = 451

Sarja H50
1.korp Matti Heikkinen  265 + 252 = 517
2.alik Juha Lamberg 249 + 264 = 513

Pirkanmaan Reservipiirien ampumamestaruuskil-
pailut 31.5.2015 Nokia. 
TRES jäsenten mitalisijat: 

Isopistooli  30 + 30 ls 
Sarja H
2.  korpr Sami Haume  275 + 270  =  545

Sarja H 50
3.  alik Juha Lamberg  260 + 254  =  514 

Sarja H 60
3.  alik Seppo Virtanen 264 + 256  =  520 

Pienoispistooli  30+30 ls 
Sarja H 
2.  korpr Sami Haume  279 + 281  =  560

Sarja H 60        
1.  alik. Seppo Virtanen 279 + 268  =  547 
Joukkue          
2.  Tampereen Reserviläiset  I 1627 

Pika-ammunta  3 x 20 ls      
H 50
3.  kopr.   Matti Heikkinen 181 + 170 + 171  =  523 

H 60
2.  alik.     Olavi Kivelä 169 + 177 + 174  =  520 
3.  alik.     Seppo Virtanen 182 + 176 + 160  =  518 
           
H 70 
Joukkue                   
3.  Tampereen Reserviläiset  I 1584 

Katso kIlpailukutsuja ja tuloksia 
internetistä osoitteista:

www.pirkanviesti.fi
www.resul.fi

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 %
- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset
- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen
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Kansallisena veteraanipäivänä 2015 tuli kuluneeksi 
70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Veteraanijär-
jestöjen toiveesta Reserviläisliitto otti vetovastuun 
siitä, että tapahtuman muistoksi kaikilla Suomen n. 
600 sankarihautausmaalla suoritettaisiin seppeleen-
lasku sekä muuta ohjelmaa 27.4.2015. Yhteisen 
seppeleenlaskun tavoitteena on kunnioittaa sodassa 
menehtyneitä, mutta myös siirtää veteraaniperinnet-
tä ja -tietoisuutta nuorille. Käytännössä tapahtumat 
organisoivat paikalliset reserviläisyhdistykset. 

Mukana olivat Tampereen Reserviläisten lisäksi 
Pohjois-Tampereen Reserviläiset. Tampereella jär-
jestelyistä vastasi Aku Jortikka. Tampereellahan on 
viisi sankarihautausmaata: Aitolahti, Teisko, Messu-
kylä, Kalevankangas ja Lamminpää. 

Tampereen kaupunki järjesti samana päivänä isän-
maallisen konsertin Pakkahuoneella. Konsertissa 
esiintyi Seniorikuoro Konkelot sekä Tampereen Kot-
kien Puhallinorkesteri. Seppelpartiot lähtivät sanka-
rihaudoille tuosta tilaisuudesta rovasti Esa Eerolan 
lähettämänä. Pakkahuoneella oli paikalla noin 350 
henkilöä. 

Kunniavartiotehtäviin saatiin varusmiehet Satakun-
nan lennostosta. Seppeleenlaskuissa oli mukana 
myös veteraanijärjestöjen edustajia. Veteraaneille 
järjestettiin kuljetus sankarihaudoille. 
Kaikkiaan järjestelytehtävissä oli noin 30 henkilöä. 

Seppeleenlaskut kansallisena veteraanipäivänä

Kunniakäynti ja seppe-
leenlasku Kalevankan-
kaan sankarihaudalla 
4.6.2015. Valokuva Pasi 
Pitkänen.

Jouluaaton kunniavartiot Kalevankankaalla ja Lamminpäässä

Tampereen Reserviupseerit ry ja Tampereen Reserviläiset ry vastuulla on kuusi neljän henkilön kunnia-
vartiota Kalevankankaan Sankariristillä 24.12. Kukin vuoro kestää yhden tunnin. Reserviupseerien 
vuorot ovat klo 19-20, 21-22, 23-24 sekä reserviläisten klo 18-19, 20-21 ja 22-23. Lamminpään Sanka-
rihaudoilla on kahden hengen kunniavartio. Reserviläisten vuorot ovat klo 16-17, 17-18 ja 18-19 sekä 
reserviupseerien vuorot ovat klo 19-20, 20-21 ja 21-22. 
Yhdistyksen antama varustus on lumipuku tai maastopuku, vyö ja turkislakki sekä pistooli, miekka tai ko-
nepistooli. Muu vaatetus oma säänmukainen, tummat käsineet ja jalkineet. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 11.12. mennessä: Aku Jortikka, 040 720 2797, avjortikka@gmail.com
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Hämeenpuiston Puistofiesta on elokuun puolessa 
välissä järjestettävä koko perheelle tarkoitettu il-
maistapahtuma Tampereella. 

Puisto täyttyi tänäkin vuonna musiikista, tanssista ja 
monenlaisista esityksistä. Päivän mittaan liikkeellä 
oli tuhansia kaupunkilaisia. Tekemistä riitti, sillä pai-
kalla oli yli sata toimintapistettä. Harrastuksia, mu-
siikkia, tanssia, taidetta, liikuntaa ja paljon muuta.
Tapahtumassa Tampereen Reserviläiset esitteli 
omaa toimintaansa sekä reserviläistoimintaa laa-
jemminkin. Esittelypaikka oli lähellä esiintymislavaa 
suurten lehtipuiden katveessa. Telttakatos olisi mah-
dollistanut toiminnan myös sadesäässä. 

Esittelyteltan vetonaulana oli pistooliammuntarasti. 
Ammunta tapahtui Eko-Aims pistoolilla eli siis turval-
lisesti ja ympäristöystävällisesti. Eko-Aims ammunta 
sopii kaikenikäisille ampujille, joten tehtävärasti 
soveltui varsin hyvin tähän ikärajattomaan tapahtu-
maan. Eko-Aims on täysin luoditon ja meluton.
Asejärjestelmä oli lainattu Pirkanmaan Reserviläis-
piiriltä. 

Suorituskertoja ei laskettu, mutta ase oli ahkerassa 
käytössä koko viisi tuntia kestäneen tapahtuman 
ajan. Välillä oli pieniä jonojakin suorituspaikalle.
Toinen suorituspaikkakin olisi silloin ollut tarpeen. 

Yhdistykselle näkyvyys erilaisissa tapahtumissa 
sekä toiminnasta tiedottaminen monin eri tavoin on 
tärkeää. Esittelyteltalla poikkesikin runsaasti toimin-
nasta kiinnostuneita. Usein kuitenkin ihmisvirrasta 
poimimiseen tarvittiin ”sisäänheittäjiä”, sillä tapah-
tumassa yleisön kiinnostuksesta kilpaili lukuisia 
toiminnan esittelypisteitä ja osa osallistujista oli tullut 
tapahtumaan pelkästään katselemaan ja nauttimaan 
aurinkoisesta kesäpäivästä.
  
Telttaan oli varattu esittelymateriaalia myös kotiin 
viemisiksi. Yhdistyksen jäsenyys kiinnosti monia. 
Yhdistyksen näkökulmasta tapahtumaan osallistu-
misen eräs tavoite onkin jäsenyydestä sekä siihen 
liittyvistä jäseneduista kertominen.

Ammunnan lisäksi erityisesti perheen pienimpiä kiin-
nosti jaossa olleet Marianne-karkit. 
TRESin lisäksi esittelytoiminnassa olivat mukana 
myös Tampereen Seudun Reserviläisnaiset. 

Vuosittaisen Tapahtuman järjestävät Tampereen 
kaupungin tapahtumatoimisto ja Kulttuuripalvelut. 
Varmaankin myös vuoden 2016 elokuussa on mah-
dollisuus osallistua tapahtumaan, jossa esitellään 
kaupunkilaisille mitä kaikkea voikaan Tampereella 
harrastaa. 

Teksti ja kuvat Raimo Ojala

Toiminnan esittelyä Puistofiestassa 9.8.2015

Tunnistustehtävä

Tämänkertainen tunnistustehtävä liittyy museo-
esineeseen. Mitä kuva esittää?
Vastaukset TRES toimistoon sähköpostitse  osoit-
teella: toimisto@tampereenreservilaiset.fi

- - - - - 
Vinkki: oikea vastaus löytyy esimerkikksi tutustumalla Museo 
Militarin näyttelyyn. 
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Maanpuolustusjuhla Tampereella

Kalevan lukion juhlasalissa osoitteessa  
Salhojankatu 33

keskiviikkona 21.10.2015 klo 18:00

Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen

*****

Tervetulotoivotus, eversti evp Pentti Väänänen
Juhlapuhe, kenraalimajuri Timo Rotonen

Seppelepartion lähettäminen, rovasti Esa Eerola

Ilmavoimien soittokunta
Lukiolaisten tervehdys

Mieskuoro Kelot 

Tervetuloa

Järjestäjä 
Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry

Jotoksia Pirkanmaalla

Puolustusvoimien käytöstä poistetun materiaa-
lin huutokauppa Kalkussa 7. - 8.10.2015

Ensimmäinen huutokauppa Suomen puolustus-
voimien ylijäämäkaluston poistamiseksi pidettiin 
heti sodan jälkeen, vuonna 1944. Kahden - kolmen 
vuosittaisen huutokaupan rytmi on ollut käytössä 
vuodesta 1959 lähtien ja myytävää riittää edelleen 
puolustusvoimien uusiessa jatkuvasti kalustoaan.

Huutokauppoja pidetään ympäri Suomea ja käytös-
tä poistettua materiaalia myydään myös erikseen 
harkittaessa tarjousten perusteella tai nettihuuto-
kaupalla. 
Nyt on myynnissä erilaisia moottoriajoneuvoja, mm. 
maastokuorma-autoja, maastohenkilöautoja, paket-
tiautoja, moottorityökoneita ja moottorikelkkoja. Li-
säksi mm. kenttäkeittimiä, voimakoneita, korjaamo-
koneita, erilaisia perävaunuja sekä muuta kuljetus-, 
korjaamo- ja talousalan materiaalia

Lisäksi materiaalin näyttöpäivänä ja huutokauppa-
päivinä myydään kiinteällä hinnalla mm. maastopu-
vun m/62 takkeja ja housuja, sarkatakkeja ja -hou-
suja, päällystakkeja, kenttäpaitoja, kenttälakkeja, 
karvalakkeja, nahkasaappaita, varsikenkiä, kenttä-
pulloja, talousalan materiaalia jne.

Vesikulkupelin rakentaminen Suviyön jotoksen 
rastitehtävänä. Kuva Tero Ahtee.

Iltanuotio Kevätyön Koukkauksella. Kuva Tero 
Ahtee.

Pirkanmaalaisia hemmotellaan lukuisilla hyvillä 
jotoksilla; vuosittain piirien alueella järjestetään 
Kevätyön Koukkaus (äitienpäivän viikonlopun pe-
la), Hagellus (kaatuneitten muistopäivän la-su) ja 
Suviyön jotos (pe-la kesäkuussa ennen juhannus-
ta). Lisäksi kannattaa huomioida koko viikonlopun 
mittaiset valtakunnallinen syysjotos (noin 120 

osallistujapartiota) sekä talvijotos (noin 20 partio-
ta). Myös PAHKIS-sissijotos kannattaa pongata 
MPK:n www-sivuilta.
Suviyön jotokset alkoivat vuonna 1978, Kevätyön 
Koukkaukset vuonna 1987, ja Hagellus-jotokset 
vuonna 1990.
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää  

Syys-Pirkkala kohteensuojaus

Paikkana Satakunnan Lennosto,
Varuskunnantie 274, Pirkkala.

Alkaa pe 13.11.2015 klo 17  ja päättyy 
su 15.11.2015 klo 16.

Kurssi on avoin reserviläisille.
Kurssilla harjoitellaan kohteensuojausta
Suorituksesta myönnetään kolme kertausharjoi-
tusvuorokautta. 

Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivuston kautta. 

Kysy lisätietoja
Ilkka Tilli (ilkka.tilli@mpk.fi)

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää  
 

Protokollakurssi 28.11.2015 

Paikkana Panssariprikaati, 
vanhan sotilaskodin Vaakunasali, Parolannummi

Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille
Kurssilla opetellaan:
- oikea pukeutuminen erilaisiin tilaisuuksiin
- kunniamerkkien kanto
- toiminta seppeleenlaskussa
- toiminta lipun kanssa yleensä
- toiminta paraatissa
- toiminta siunaustilaisuudessa
- juhla-ateria järjestelyt yms.

Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivuston kautta.
Lisätiedot kurssin johtajajalta:
Pekka Purhonen
040-502 7113
pekka.purhonen@aina.net

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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Viestimieskilpailu on vuodesta 1966 lähtien järjes-
tetty jokakeväinen (toukokuun viimeinen maanantai) 
herrashenkilö-tyyppinen kisailu paikallisten viesti-
miesten kesken. Näin tänäkin vuonna sillä maanan-
taina 25.5.2015 Sillanpää-majalla kilpailu järjestettiin.  

Järjestämisvuorossa oli tänä vuonna TRES Viesti-
osasto. Viestiosaston tarkempi vuosittainen toimin-
takalenteri on nähtävissä Tampereen Reserviläisten 
www-sivulla. 
Tapahtuman ohjelmassa on perinteiseen tapaan am-
munta, maasto-osuus sekä joskus visaisiakin teo-
ria- ja käytännön tehtäviä. Lopuksi on saunottelua 
ja makkaranpaistoa. Tapahtuman tavoitteena on ki-
saamisen lisäksi tavata samoja asioita harrastavia 
ja vaihtaa kuulumisia, ensin saunan lauteilla ja sen 
jälkeen nuotion ympärillä. Tapahtuma on osallistujille 
maksuton.
Sillanpää-maja ja sen pihapiiri sopikin mainiosti kil-
pailun järjestämiseen. Ammunta, olosuhteista joh-
tuen, toteutettiin ilmapistoolilla. Ampumapaikalle oli 
tuotu jakkara, joten tehtävä suoritettiin istuen. Tämä 
varmasti vaikutti myös tulostasoa parantavasti. 

Tarkkuutta oli tarkoitus osoittaa tikkaa heittämällä, 
mutta taulua eikä tikkoja saatu ajoissa paikalle. Va-
rasuunnitelmana oli kuitenkin mm. pallonheitto, joten 
tämäkin osio saatiin vietyä läpi.  
Kuvalliset tunnistustehtävät osoittautuivat osaksi 
melko vaikeiksikin. Valokuvat esittivät nykypäivän 
sotilaskalustoa, joita uutiskuvissakin useasti on näh-
tävissä. 

Suunnistusosion tarkoitus oli enemmänkin liikkua 
maastossa kuin varsinainen rastien etsintä. Helpoh-
ko rata toi kuitenkin ainakin reippaammin liikkuneille 
sopivasti hien pintaan ennen saunomista. 

Tehtävät pyritään laatimaan niin että joukossa on 

haastavampiakin tehtäviä, mutta kuitenkin niin että 
kaikille syntyy onnistumisen kokemuksia. Kuten kil-
pailuissa tapana on, parhaat palkitaan. Palkintona 
on esinepalkintoja valinnan mukaan suuresta palkin-
tolaatikosta poimien. Voittaja saa vuodeksi haltuun-
sa kiertopalkinnon. Tiukan kisan voittajaksi selviytyi 
Eero Harala. 

Viestimieskilpailu järjestetään varmasti myös kevääl-
lä 2016. Silloin järjestämisvastuussa on Pirkanmaan 
Viestikilta. Ilmoittautumisesta tiedotetaan mm. TRES 
www-sivuilla ja kevään Resposti-lehdessä sähkö-
postitiedotuksen lisäksi. Tervetuloa mukavaan viesti-
henkiseen seuraan, osallistuminen ei edellytä varus-
miesajan viestin aselajikoulutuksen suorittamista. 

Viestimieskilpailu

Tampereen Reserviläisten Viestiosasto osallistuu ja 
on mukana järjestämässä viestiin liittyviä kursseja ja 
tapahtumia:  
Viestiliikenneharjoitus, perinneradiotapahtuma 
(PRT21), tutustuminen viestin sotaharjoitukseen, 
viestikurssit, viestimieskilpailu, viestiaiheiset semi-
naarit.



Uusi jäsen Muutos KuollutEronnut jäsenyydestä

Toimita lomake allekirjoitettuna Tampereen Reserviläisten toimistoon:
 Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
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Dokumenttielokuvaesityksiä                                                 
Tampereen Reserviläiset ry jatkaa syyskauden aika-
na historiallisten, lähinnä viime sodistamme kertovi-
en dokumenttielokuvien esityssarjaa Reserviläistoi-
mistolla, Väinölänkatu 2, Tampere.

Esitykset alkavat kello 18.00.
Elokuvat esitetään videotykillä valkokankaalle toimis-
ton kokoussalissa.
Esitykset ovat luonnollisesti ilmaisia.
Esityksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Jääkärit ke 28.10.2015
Viimeinen jääkäri: Väinö Valve 37 min + jääkärien 
muistolaatan paljastus Ressun Juhlasalissa. 100 
vuotta sitten 2000 nuorta miestä lähti Suomes-
ta Saksaan kouluttautumaan sotilaiksi Venäjän 

tsaarinvallan aloittamien sortotoimien ja Suomen 
yhteiskunnan venäläistämishankkeiden johdosta. 
Jääkäreitä lähti kaikista kansankerroksista Saksaan 
tavoitteena Suomen itsenäisyys. Jääkäreillä oli 
keskeinen merkitys maamme itsenäistymisessä ja 
Suomen puolustusvoimien runkona myös toisessa 
maailmansodassa. 

TÖRNI – sotilaan tarina ke 25.11.2015
Mannerheim-ristin ritari no 144, Lauri Törni, joka 
edelleen on marsalkka Mannerheimin jälkeen tun-
netuin ja myös kiistellyin suomalainen sotilas. Do-
kumentti on kuvaus suuresta ja ristiriitaisesta suo-
malaisesta sotilaasta, joka komennettiin aina sinne, 
missä tilanne oli pahin.

Reserviläisliitto järjestää kaikille avoimen valoku-
vauskilpailun 15.6. – 31.10.2015. Kilpailun teemana 
on maanpuolustustahto tänään. 

Maanpuolustustahtoa voi toteuttaa esimerkiksi 
erilaisten maanpuolustusjärjestöjen kautta, mutta 
maanpuolustustahtoa voi osoittaa ja tuntea muulla-
kin tapaa. Kerro kuvin miten sinun arjessasi tänään 
toteutuu maanpuolustustahto.

Valokuvauskilpailun tavoitteena on saada valokuvia 
tilanteista ja tapahtumista, joissa tunnetaan tai koe-
taan maanpuolustustahtoa. Tai kuvia, jotka kertovat 
hyvin vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tai 
-koulutuksesta. 

Kuvan voi ottaa joko kameralla tai kännykällä; tär-
keintä on, että kuvasta välittyy aito maanpuolustus-
tahto ja/tai maanpuolustustyö.

Osallistu!

Palkinnot
Kilpailun pääpalkintona on 300 euron arvoinen S-
ketjun lahjakortti.

Kolme parasta valokuvaa ja yleisön suosikki palki-
taan Sokos Hotel -majoituslahjakortilla, jonka arvo 
on noin 100 euroa.

Voittajat julkistetaan liiton syyskokoustapahtumassa 
14.11.2015 Porissa.
Kilpailun suojelija
Valokuvauskilpailun suojelijana toimii hiihtäjä Sami 

Jauhojärvi.
Jauhojärvi voitti Olympiakultaa parisprintissä yhdes-
sä Iivo Niskasen kanssa Sotshissa vuonna 2014. 
Tämän vuoden alussa Urheilijatoimittajain liitto 
palkitsi Jauhojärven ja Niskasen Vuoden urheilijoiksi 
(2014).

Valokuvauskilpailun tuomarit

Mikko Savola, Reserviläisliiton puheenjohtaja ja 
kansanedustaja.
Tuula Gåpå, Reserviläisliiton hallituksen ja Naisten 
työryhmän jäsen
Raimo Ojala, Reserviläisurheiluliiton hallituksen 
jäsen. Erityisosaamisena verkkosivujen rakentami-
nen.
Jukka Turunen, Mainostoimisto Precis:n AD. Suun-
nitellut ja toteuttanut Reserviläisliiton graafista 
ilmettä pitkään.

Valokuvauskilpailun pääpalkinnon voittajan ja kolme 
seuraavaksi parasta valokuvaa valitsee tuomaristo. 
Lisäksi palkitaan yleisön suosikki.

Osallistuminen

Julkaise kuva Instagramissa hashtagilla #maanpuo-
lustustahtotanaan tai lataa kuva kilpailusivulle. Lisä-
tiedot www.reservilaisliitto.fi/toiminta/maanpuolus-
tus_tanaan_-valokuvauskilpailu.

Kuva voi olla otos tilanteesta tai tapahtumasta, jossa 
koetaan maanpuolustustahtoa. Se voi myös kertoa 
vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tai -koulutuk-
sesta.

Maanpuolustustahto tänään -valokuvauskilpailu
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Tampereen Reserviläiset jatkavat edelleen suuren 
suosion saaneita seuramatkoja myös vuonna 2016. 

Lähdemme jälleen n. 30 hengen joukolla kesää vas-
taan etelän lämpöön. Kevätmatka suuntautuu koh-
teisiin, joissa vain harvat ovat käyneet. Huhtikuun 
lopulla suuntaamme erikoismatkan Albaniaan, Ko-
sovoon ja Makedoniaan. Matkaoppaana toimii ys-
tävämme Silvia Zilinska, joka erinomaisella suomen 
kielellä avaa meille ovet näihin eksoottisiin kohtei-
siin. Vain harva haluaa lähteä matkaan yksinään, 
sillä etukäteen varatulla seuramatkalla kaikki on 
helpompaa, oli kyse sitten hotellivarauksista tai raja-
muodollisuuksista. 

Matkalla näemme niin Euroopan vanhoja historiallisia 
kaupunkeja ja UNESCON - maailmanperintökohtei-
ta, kuin maailmansotien sotahistoriaa. Balkanin alue 
koki viime sodat raskaasti, sillä ne joutuivat miehi-
tetyiksi useaan kertaan. Taistelut kuitenkin säästivät 
vanhat kaupungit ja monet nähtävyydet, joten matka 
tarjoaa monenlaisia elämyksiä. Tiesithän, että Alba-
niassa presidentti Enver Hoxa aikoinaan rakennutti 
oman betonibunkkerin maan jokaiselle asukkaalle? 
Jos et usko, lähde katsomaan!
Syysmatkan kohteena on Portugal 8.-15.10.2016. 

Lennämme Finnairin reittikoneella Lissaboniin. Tu-
tustuttuamme kaupunkiin suuntaamme linja-autolla 
kohti maan historiallisia kaupunkeja ja matkailukoh-
teita. Käymme mm. kauniissa Coimbran kaupun-
gissa, joka on tullut tunnetuksi laulusta ”Coimbran 
huhtikuu”. Vierailemme Douron viinilaaksossa, jos-
sa voimme maistella kuuluisia portugalilaisia viinejä. 
Porton kaupungissa meillä on mahdollisuus tutustua 
Portviinin valmistukseen, sillä se on kotoisin Portos-
ta. Luvassa on myös maistiaiset tässä viinin valmis-
tajien luvatussa kaupungissa. 
Matkaoppaana toimii jo lukuisilla matkoilla meille tu-
tuksi tullut FT Liisa Väisänen. 

Muutokset mahdollisia. Ennakkotietoja näistä mat-
koista antaa yhdistyksen jäsen Matti Salonen, puh 
040-779 1420, tai salosenmasa (at) gmail.com.
Matti toimii näillä matkoilla matkaisäntänä.

Isänmaallisessa porukassa on mukava matkustaa !

Tervetu   loa

Tiedustele mahdollisia lokakuussa järjestettävän Si-
silian kiertomatkan peruutuspaikkoja. 

Tulevia reserviläismatkoja

Vapaaehtoisen pelastuspalvelu (Vapepa) 

Tulevia syksyn 2015 kursseja:
17.10. viestikurssi, Tampere.
29.10. pimeäetsintäharjoitus, Viiala.
07.11. peruskurssi, Tampere.
12.11. purkukoulutus, Tampere.
13-14.11. ensihuollon jatkokurssi, Tampere.
28-29.11. Vapepa-foorumi, Lappeenranta.

Lisätietoja: www.vapepatampere.fi, tai tensu(at)iki.fi
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SYYSRETKI SASTAMALAAN 

maanantaina 12.10.2015

Vierailemme Akseli Gallen-Kallelan syntymän 
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hänen nuoruuden 
aikaisessa kodissaan Jaatsissa, Sastamalan mu-
seossa, Herra Hakaraisen talossa, Suomalaisen 
kirjan talossa ja museo Pukstaavissa, Tyrvään kak-
sitornisessa kirkossa, Pyhän Olavin kirkossa (siinä 
mikä paloi) ja Pyhän Marian kirkossa Karkun van-
han Pappilan vieressä.
Pukstaavissa kuulemme Marskin adjutantin Bäck-
manin sukulaisen esitelmän.
Mukaan mahtuu myös puolisoita, ystäviä.

Matka tehdään bussilla. Kokoontuminen klo 09.00 
Keskustorilla Vanhan kirkon edessä. Takaisin n. klo 
17.30
Osallistumismaksuna rahastetaan matkan aikana 
40 eur/hlö sisältäen lounaan.

Sitovat ilmoittautumiset 6.10.2015 
mennessä.
Erkki Nikkanen, e-mail 
erkki.j.nikkanen@gmail.com
gsm 050 - 368 6969     

Senioritoimintaa
ARJEN TURVALLISUUS - ESITELMÄ 

Pidetään tiistaina 10.11.2015 Reserviläistoimistolla 
Väinölänkatu 2 klo 18 -  

Kerrotaan kotonaan asuvien vanhempien henkilöi-
den kotona asumiseen liittyvistä turvatekijöistä.
Esitys rajataan koskemaan henkilö- ja tilaturvalli-
suuteen kuuluvia näkökohtia.
Kuuntelemaan voi tulla myös muitakin kuin reservi-
läisiä aiheesta kiinnostuneita.

Esitelmöitsijänä
Erkki Nikkanen
HM, MBASecurity, turvallisuuspäällikkö  

SENIORIEN ILMAPISTOOLIKILPAILUT 

PMK:N RADALLA 26.11.2015

Ilmoittautumiset Erkki.J.Kiviselle gsm 040 - 547 
7949

Isänmaan ilta 2.12 klo 18 Aleksanterin kirkos-
sa Tampereella

Esiintyjinä mm. 
Ahti Jokinen
Pasi Kaunisto 
puhallinorkesteri Mansetti ja 
Cantline-kuoro.
Juhlapuhe tuomiorovasti 
Timo Saarelma.

Tervetuloa!

Pirkanmaan Sotaveteraanipiiri

Makkaranpaistoa Sillanpään majan grillikodassa. Talkoot Sillanpään majalla. 



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

Perinteisesti on toukokuussa järjestetty Satakunnan Lennos-
tossa ”Ilmailusta ammatti” tapahtuma. Tänä vuonna ohjelmas-
sa oli mm. näyttäviä lentoesityksiä, kalustoesittelyjä jne. 
Valokuvat Raimo Ojala


