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HELMIKUU

ASEVELVOLLISTEN FYYSISIÄ 
VAATIMUKSIA TARKENNETAAN

H
 yvä fyysinen kunto luo perustaa 

meille kaikille jaksaa paremmin nor-

maaleissa arkipäivän askareissa. Re-

serviläisille hyvä fyysinen kunto, yhdistet-

tynä kykyyn ja osaamiseen toimia taistelu-

kentän olosuhteissa, luo perustan sodan-

ajan tehtävien menestykselliseen hoitami-

seen. Reserviläisille kenttäkelpoisuus on 

yksi osatekijöistä, jotka otetaan huomioon, 

kun mietitään reserviläisen sodan ajan si-

joitusta ja mahdollisia reservin ylennyksiä.

Puolustusvoimat uudistaa asevelvollis-

ten fyysisiä vaatimuksia. Tehtäväkohtaiset 

vaatimukset aiotaan ottaa vaiheittain käyt-

töön vuoden 2019 alusta alkaen. Perinteiset, 

muun muassa etunojapunnerruksia sisältä-

vät lihaskuntotestit ja 12 minuutin juoksu-

testi eli Cooper säilytetään, mutta eri teh-

täville tehdään omat luokituksensa. Vaikka 

sodankäynti teknistyy ja osaamisvaatimuk-

set sen mukana, säilyy fyysisen kunnon 

merkitys myös tulevaisuudessa. Reservi-

läisyhdistykset tarjoavat jäsenilleen mah-

dollisuuksia kenttäkelpoisuuteen liittyvien 

osa-alueiden harrastamiseen. Myös TRES 

tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti ammun-

nan ja maastotoiminnan osa-alueilla. 

Uusimpana välineenä on tulossa kent-

täkelpoisuuden seurantaan ja sen kehit-

tymisen kirjaamiseen tehty Tikki-mobiili-

sovellus. Sovelluksen kautta reserviläiset 

voivat kirjata ylös omia testituloksiaan. 

Sovelluksen kautta kenttäkelpoisuustes-

taajat voivat myös vahvistaa tuloksia, mi-

käli ne on suoritettu valvotuissa olosuh-

teissa. 

Järjestelyvuorossa tällä piiritason jotoksella 

on tänä vuonna TRES.

Lähtö ja maali ovelasti Kangasalan kaupungin 

alueella, mutta siis TRES:n Sillanpää-majalla.

Partiot 2-3 henkilön vahvuisia.

Kuljettava matka noin 15 km.

SUVIYÖN JOTOS 
PE-LA 15.-16.6.2018

Isoja kantamuksia ei tarvita.

Omista majoitteista saa lisäpisteitä.

Ensikertalaisista partion jäsenistä saa 

lisäpisteitä.

Ei säärajoituksia, reserviläinenhän on 

suomalaisessa metsässä kuin kotonaan.

Jos et nyt ehdi jotostelemaan koko aikaa, 

niin voit ilmoittautua toimihenkilöksi 

Tero Ahtee, tensu@iki.fi.

Ilmoittautumiset osoitteeseen: 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi

Lisätietoja www.tres.fi 

Huomaa yleinen 
JOTOS-TEEMAILTA 

ke 25.4.2018 
ressutoimistolla.
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A
loitin vuodenvaihteessa Tam-

pereen Reserviläiset ry:n uute-

na puheenjohtajana. Sain perin-

nöksi suuret saappaat kunniapuheen-

johtaja Matti Salosen luopuessa nyt 

toistamiseen yhdistyksemme puheen-

johtajan tehtävistä. Kiitänkin MaSaa 

tehdystä työstä järjestömme ja vapaa-

ehtoisen maanpuolustuksen hyväksi 

sekä annetusta tuesta ja neuvoista pu-

heenjohtajataipaleeni alkaessa!

Olen liittynyt alun perin Padasjoen 

Reserviläisiin vuonna 2008 aktiivisen 

jäsenhankinnan tuloksena. En kuiten-

kaan saanut jäsenmaksulaskun lisäksi 

muuta yhteydenottoa yhdistykseltä, 

joten päätin liittyä reilu viisi vuotta 

sitten Tampereen Reserviläisiin. Koin 

itseni heti tervetulleeksi, sillä välittö-

mästi minuun oltiin yhteydessä kah-

denkin eri henkilön toimesta. Olen 

nämä viisi vuotta, jotka olen TRES:n 

jäsenenä ollut, toiminut aktiivisesti 

erityisesti lippu- ja kunniavartio-osas-

tossa, jonne minua pyydettiin lipun-

kantoon. Se on tarjonnut lukuisia mie-

leenpainuvia ja isänmaallisen juhlavia 

hetkiä itsenäisyyspäivän lippulinnan 

kärjessä marssimisesta jouluaaton 

kunniavartioihin. Kannustankin lähte-

mään rohkeasti mukaan toimintaam-

me, sillä sitä kautta tutustuu myös uu-

siin ihmisiin ja saa ystäviä.

Tässä lehdessä on juttua myös jäsen-

hankintakilpailusta ja siihen liittyvistä 

palkinnoista. Kannustan aktiiviseen jä-

senhankintaan, sillä uudet jäsenet tur-

vaavat toimintaedellytyksemme myös 

jatkossa. Jos me kaikki hankimme vuo-

den aikana jo yhdenkin uuden jäsenen, 

niin sillä jäsenmäärämme tuplaantuu. 

Jäsenpotentiaali on laaja, sillä yhdis-

tyksemme jäsenyys tai kannatusjäse-

nyys on avoin kaikille armeijan käyneil-

le ja käymättömille sotilasarvoon kat-

somatta.  

Jäsenten kohtaaminen ja kuuntele-

minen on tärkeää, ja siihen pyritään-

kin kiinnittämään entistä ponnek-

kaammin huomiota kuluvana vuonna. 

Tarkoitus on kevään aikana järjestää 

sähköpostitse jäsenkysely, jolla kar-

toitetaan teidän jäsenten tarpeita ja 

ajatuksia toimintamme suhteen. Toi-

von, että rohkeasti annatte palautetta 

esimerkiksi miten järjestöämme pitäi-

si kehittää, tai mitä toimintaa kaipai-

sit itse, tai pitäisikö neuvotella jokin 

jäsenetu kolmannelta osapuolelta. Oli-

sitko jopa mahdollisesti itse halukas 

järjestämään jotain aktiviteettia? Yh-

distyksemme ja sen osastot tarjoavat 

erinomaiset puitteet mielekkääseen 

toimintaan ja aktiivisuuteen. Ei ole 

myöskään pois suljettu kokonaan uu-

den osaston perustaminen yhdistyk-

seemme, mikäli kysyntää löytyy. Myös 

vanhoja jo unholaan jääneitä voidaan 

herättää tarvittaessa uudelleen hen-

kiin. Vapaaehtoinen maanpuolustuk-

sen piiriin mahtuu monenlaista toi-

mintaa ja toimijaa.

Hyvä vaikuttamisen ja palautteen 

antamisen paikka on myös yhdistyk-

semme tuleva kevätkokous 24.4.2018 

klo 17.30 alkaen. Se pidetään tänä 

vuonna poikkeuksellisesti Tampe-

reen kaupungin keskusvirastotalolla. 

Samalla kuulemme mielenkiintoisen 

alustuksen aiheesta ”Tampere ja kau-

punkikehityksen tulevaisuuden näky-

mät ” apulaispormestari, kapteeni evp 

Aleksi Jäntin kertomana. Häneltä on 

hyvä paikka kysyä ja haastaa kyseises-

tä aihepiiristä, sekä miksi ei myös so-

taväen asioista. 

Yhdistyksemme toiminnasta tiedo-

tetaan nykyään pääosin sähköisten ka-

navien kautta, kuten nettisivujemme 

www.tres.fi  ja some-kanavamme www.

facebook.com/tampereenreservilaiset 

sekä sähköpostin välityksellä. Tämän 

vuoksi onkin tärkeää käydä tykkää-

mässä Facebook-sivustamme, vierailla 

säännöllisesti nettisivuillamme ja eri-

tyisesti ilmoittaa ajantasainen sähkö-

postiosoite jäsenrekisteriimme. Tämä 

käy helposti vierailemalla osoittees-

sa www.maanpuolustusrekisteri.fi  tai 

laittamalla sähköpostia osoitteeseen 

 toimisto(a)tampereenreservilaiset.fi 

tai soittamalla toimistolle numeroon 

044 512 4477.  

Jos haluat antaa vapaamuotoista pa-

lautetta yhdistyksemme toiminnasta 

tai sinulla on esimerkiksi hyvä idea ta-

pahtumaksi, toimintamuodoksi tai vaik-

kapa vierailukohteeksi, niin voit lähet-

tää jäsenkyselyn lisäksi viestiä suoraan 

allekirjoittaneelle joko osoitteeseen 

jarno.lahtinen(a)iki.fi  tai numeroon 

040  719 6468. Ja ilman muuta palaute 

onnistuu myös ihan naamatusten.  

Toivotan kaikille antoisaa talven jat-

koa ja alkavaa kevättä!

Jarno Lahtinen

puheenjohtaja

Pääkirjoitus Puheenjohtajalta

Tampereen Reserviläiset ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere

Puhelin: 044 512 4477

Sähköposti: 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi 

Internet: 

www.tres.fi 

Facebook:

@tampereenreservilaiset

Toimiston aukioloajat: 

ti, ke ja to klo 10–13 (ei pyhät)

Y-tunnus: 0206156-0

Kannen kuva: Raimo Ojala: Hiihto-
partio RESUL talvijotoksella.

Resposti on Tampereen Reserviläiset 
ry:n jäsenlehti.

Teksti- ja kuva-aineiston tekijänoikeu-
det kuuluvat Tampereen Reserviläiset 
ry:lle, ellei toisin ole mainittu. Aineiston 
osittainenkaan kopiointi ei ole sallittu 
ilman erillistä lupaa julkaisijalta.

Julkaisija: Tampereen Reserviläiset ry

Päätoimittaja: Raimo Ojala

Taitto: Maisan paja

Respostiin tuleva aineisto toimitetaan: 
toimisto@tampereenreservilaiset.fi 

Aineistoformaatit:Teksti: (txt) tai Word, 
kuvat: jpg, mainokset: pdf, yksittäisen 
sähköpostin koko korkeintaan 10 MB.

Tekstit ja kuvat Raimo Ojala, ellei toisin 
mainittu.

Seuraava Resposti ilmestyy 28.9.2018. 

Painosmäärä: 1400 kpl.
Painopaikka: Lehtisepät Oy

Y
mpärillämme tapahtuu koko ajan 

monia muutoksia. Osaan voim-

me omilla valinnoillamme vaikut-

taa, mutta osa tapahtuu, halusimme tai 

emme. Suomalaisen yhteiskunnan muu-

toksessa keskeisiä tekijöitä ovat esimer-

kiksi elinkeinorakenteiden muutokset, 

väestön ikääntyminen, kaupungistumi-

nen ja kansainvälistyminen. On tärkeää 

tarkastella ja tunnistaa toimintaympä-

ristössämme tapahtuvia muutoksia, 

jotka koskettavat myös vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön toimijoita ja toi-

mintamahdollisuuksia.

Vapaaehtoistyön arvostus on ollut 

kasvussa viimeisten vuosikymmenien 

aikana Suomessa ja suomalaiset osal-

listuvat toimintaan aktiivisesti. Myös 

vapaaehtoinen maanpuolustustyö kiin-

nostaa ihmisiä ja reserviläisyhdistyk-

sien jäsenmäärät ovat olleet kasvussa. 

Jäsenistö on tärkeintä, mitä yhdistyk-

sellä on. Sen hyvinvoinnista ja jatku-

vuudesta huolehtiminen on taukoama-

tonta työtä. Harva liittyy yhdistykseen 

kuullakseen kokouksista, strategioista 

tai raporteista. Ihmiset liittyvät yleen-

sä jäseniksi sellaisiin yhdistyksiin, jois-

sa he haluavat toimia tai saadakseen 

uutta tietoa. Jäseneksi liittymisen mo-

tiivina on usein myös halu tukea jon-

kin järjestön hyvää asiaa, vaikka ei ai-

koisikaan olla aktiivinen yhdistyksen 

jäsen. Jäsenyydellä on myös yhdistyk-

selle merkitystä - jäsenyys on yksittäi-

sen henkilön tahdon ilmaus siitä, että 

yhdistyksen ajamat asiat ovat tärkeitä.

Reserviläisyhdistysten jäsenmääriin 

heijastuu myös yleinen turvallisuuspo-

liittinen tilanne. Kuten tasavallan presi-

dentti Sauli Niinistö viime uudenvuo-

den puheessaan totesi ” Suomen ulko- 

ja turvallisuuspoliittinen tilanne on va-

kaa, mutta maailmalla myllertää. Ja se 

vaikuttaa meihin ja kaikkiin.”

Suomi on digitalisaation edelläkävijä-

maita Euroopassa. Esimerkiksi EU:n ko-

mission teettämän DESI 2017 –indeksin 

(Digital Economy and Society Index) 

mukaan olemme heti toisena Tanskan 

jälkeen. Menestymme erityisen hyvin 

digitaalisia perustaitoja ja osaamista 

mittaavalla osa-alueella. Digitalisaatio 

vaikuttaa myös yhdistysten toimin-

taympäristöön. Keskeistä on oivaltaa, 

että digitalisaatio tarkoittaa toiminta-

tapojen muutosta. Teknologia mahdol-

listaa tämän muutoksen, mutta ennen 

kaikkea toimintatapojen uudistaminen 

vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Näinä 

aikoina on havaittu, että ihmisten toi-

mintalogiikka on muuttumassa. Ihmi-

set toki sitoutuvat yhä tärkeäksi koke-

maansa toimintaan, mutta sitoutumi-

nen on monilla lyhytjänteisempää kuin 

aikaisemmin. 

Digitalisaatio tarkoittaa sitä, että toi-

mintaan voi osallistua myös sähköisten 

ja sosiaalisten median kanavien kautta. 

Digitalisaatio alkaa näkyä järjestöis-

sä yhä enemmän, ja pienimmätkin yh-

distykset tiedostavat jo hyvin sen tuo-

mat mahdollisuudet. Yhdistys saa uusia 

mahdollisuuksia ja kustannustehokkai-

ta tapoja palvelujensa toteuttamiseen. 

Digitalisaatiota sanalla on ollut myös 

negatiivisia merkityksiä ja se on liitet-

ty aina vahvasti viestintään, joka onkin 

merkittävä osa järjestöjen toimintaa. Di-

gitaalisuus käsitteenä tarkoittaa kuiten-

kin laajempaa palvelujen kokonaisuutta. 

Digitalisaation koetaan edistävän eniten 

ulkoista ja sisäistä viestintää, kampan-

jointia sekä koulutuksia ja tapahtumia. 

Digitalisoitumisen suurimmat es-

teet ovat henkilöresurssit, asenteet ja 

taloudelliset resurssit. Panostaminen 

kuitenkin kannattaa, sillä lopputulok-

sena säästyy rahaa ja aikaa.

Ongelmaksi koetaan erityisesti 

ikääntyneiden jäsenten näkökulmasta 

se, että kaikilla ei ole digitaalisia palve-

luita käytettävissä tai eivät käytä niitä. 

Jäsenistö, joka ei käytä lainkaan digi-

taalisia palveluita, on kuitenkin vähe-

nemässä. Teknisten rajoitteiden lisäk-

si voi olla myös osaamiseen liittyviä 

haasteita. Esimerkiksi some-kanavi-

en käyttöä viestinnän osana vastuste-

taan, tai ei haluta lähteä käyttämään 

digitaalisia palveluita vedoten siihen, 

että kaikki eivät kuitenkaan käytä nii-

tä. Vuonna 2017 julkistetusta DNA:n 

Digitaalisen elämän tutkimuksesta sel-

viää, että suosituinta some-palvelua 

eli YouTubea käyttää yli 80 prosenttia 

15-74-vuotiaista suomalaisista ja Face-

book palvelua Suomessa käyttää yli 2,5 

miljoonaa henkilöä. Yli 65-vuotiaitakin 

käyttäjiä on yli 200 000. 

TRES käyttää viestinnässään edelleen 

myös printtimediaa. Tämäkin Resposti 

jaetaan jokaiselle jäsenelle perinteisen 

postin mukana paperimuotoisena. 

Toimeliasta kevättä toivottaen,

Raimo Ojala

päätoimittaja

Toimintaympäristö 
muutoksessa

Uuteen toimintavuoteen 
tuorein kasvoin

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
YLENNYKSET 
TRES-JÄSENILLE

Tasavallan presidentti on 

ylentänyt seuraavat reservin 

upseerit 6.12.2017

LUUTNANTIKSI
Palovainio Leena, Tampere

Saksala Mauri, Tampere

Aluetoimiston päällikkö on 

ylentänyt seuraavat TRES-jäsenet 

reservissä 6.12.2017

VÄÄPELIKSI
Toivola Antti, Nokia

YLIKERSANTIKSI
Airaksinen Anssi, Tampere

Jalonen Markku, Ylöjärvi

Rajala Henry, Tampere

Viskari Jarna, Tampere

KERSANTIKSI
Korkeila Atte, Tampere

Lemmetty Katri, Tampere

Rantakallio Marko, Nokia

Sinkkonen Juho, Tampere

ALIKERSANTIKSI
Ylijärvi Janne, Lempäälä

KORPRAALIKSI
Läärä Nina-Maiju, Lempäälä

Mäkinen Miro, Tampere

Parhaimmat onnittelut 

ylennetyille. 

PALKINNOT  MITALIT  KAIVERRUKSET

FASHION & DESIGN

P A R I S

www.laatupalkinto.com   040 839 2272 

Huomionosoitukset

TAMPEREEN 
RESERVILÄISET 
FACEBOOKISSA.

Käy tykkäämässä.

T
ampereen Reserviläiset järjesti 

yhteistyössä Pirkanmaan Nuor-

kauppakamarin kanssa tilaisuu-

den, jossa esiintyi eversti, kasvatus-

tieteen tohtori Vesa Nissinen. Hän on 

puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 

johtaja ja upseerin uransa ohella tutki-

nut ja valmentanut johtamista yli kah-

denkymmenen vuoden ajan.

Oscar Software Oy:n tiloissa järjes-

tetty luento keräsi täyden salin. Luen-

non aiheena oli johtajuus Suomessa ja 

puolustusvoimissa. Suomalaisen johta-

juuden juuret ovat suomalaisessa iden-

titeetissä ja kulttuurissa. 

Luennossa Vesa Nissinen esitteli sy-

väjohtamisen kulmakivet. Ne ovat luot-

tamuksen rakentaminen, inspiroiva 

tapa motivoida, älyllinen stimulointi ja 

ihmisen yksilöllinen kohtaaminen. Op-

pimisen ja johtamisen yhdistäminen 

muodostaa syväjohtamisen oppimisen 

mallin.

- Tärkein syväjohtamisen kulmaki-

vistä on luottamuksen rakentaminen, 

koska keskinäinen luottamus on vah-

vin normaalin vuorovaikutuksen tuki-

pilari. Esimiehen on pyrittävä toimi-

maan rehellisesti, oikeudenmukaises-

ti ja tasapuolisesti. Hän ei anna turhia 

JÄSENTAPAHTUMA 
Johtajuus Suomessa ja puolustusvoimissa

lupauksia, mutta annetut lupaukset pi-

detään. Hänen toimintansa on johdon-

mukaista ja päätöksenteko onnistuu. 

Johtaminen on osaamista, jota kehite-

tään oppimalla.

- Syväjohtamisen mallin mukainen ih-

miskäsitys on myönteinen, aktiivisuut-

ta ja osallistumista korostava. Syväjoh-

taminen on malli, joka antaa perustan 

ja suunnan johtajana kehittymiselle ja 

kasvamiselle.

Johtamiskäyttäytyminen on tavoit-

teellista vuorovaikutusta. Erilaisten 

vuorovaikutustaitojen merkitys on ny-

kyään ratkaiseva. Johtajan on saatava 

viesti perille. Syväjohtamisen sisäl-

tö keskittyy ihmisten johtamiseen eli 

vuorovaikutustaitoihin. Vesa Nissinen 

kertoi johtajuuden olevan inhimillistä 

vuorovaikutusta, jota jokainen voi op-

pia. Johtaminen on arvosidonnaista 

siten, että johtajat viime kädessä ke-

hittävät asioita arvojensa mukaisesti. 

Parhaimmillaan johtajuus on yksilöl-

listä arvoja korostavaa ja toteutetta-

vaa. Voidaan todeta, että arvot ohjaa-

vat vuorovaikutustilanteissa johtajan 

päätöksentekoa.

Luennolla tehty ryhmätyö käsitteli 

erinomaista johtamiskäyttäytymistä. 

Annettu tehtävä herätti runsaasti kes-

kustelua ja lopputuotoksena fl äppitau-

lulle piirtyi listaus ominaisuuksista, joi-

ta pidettiin johtamisessa merkitykselli-

sinä. Luennoitsija totesi satoja kertoja 

teettämänsä tehtävän tuottavan aina 

samantyyppisen tuotoksen. Johtamis-

käyttäytyminen on se osa johtajan toi-

mintaa, jota voidaan ulkopuolelta ha-

vainnoida ja arvioida. Käsite sinänsä 

on laaja, sillä se pitää sisällään kaikki 

ne havainnot, joita muut ihmiset johta-

jastaan tekevät.

Luennolla tarkasteltiin myös hen-

kilökohtaista johtajaprofi ilia, joka on 

kehitetty syväjohtamisen mallin pe-

rustaksi. Johtajaprofi ilin painopisteet 

ovat: ammattitaito, luottamuksen ra-

kentaminen, inspiroiva tapa motivoida, 

älyllinen stimulointi, ihmisen yksilöl-

linen kohtaaminen ja kontrolloiva joh-

taminen. Näiden kuuden ulottuvuuden 

avulla arvioidaan suhdetta omaan toi-

mintaympäristöön. Esimies saa selvil-

le omat vahvuutensa ja kehittymistar-

peensa ja voi jatkossakin seurata omaa 

kehitystään. Syväjohtamisen valmen-

nuksia tekevän Deep Lead Oy:n data-

pankissa on jo yli 20 000 henkilön vuo-

rovaikutusprofi ilit. 
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Vuokraa Sillanpää-maja käyttöösi!

Sillanpää-maja on entinen metsäkämppä, joka on valmistunut 
noin vuonna 1947.

Maja sijaitsee kirkasvetisen Matalajärven rannalla. Majalla on 
käytettävissä vene, jolla voi soudella Matalajärvellä. 

Kuvat: Janne Reinola.

T
RES:in omistama Sillanpää-ma-

ja sijaitsee Kangasalan Suinu-

lassa Matalajärven rannalla 30 

km Tampereen Keskustorilta. Sillan-

pää-majaa voi myös vuokrata yksi-

tyistilaisuuksiin ja omaan käyttöön. 

Majalla on tilaa enintään 60 henki-

lölle. Siellä ovat käytettävissä majan 

avoinna olevat tilat, puulämmittei-

nen sauna (8 henkilöä) ja ulkohuo-

ne sekä polttopuut ja sähkö. Majalla 

on piirtoheitin ja valkokangas. Majan 

keittiössä on jääviileäkaappi, kahvin-

keitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni ja 

sähköliesi. Astioita on vain kymme-

nelle hengelle, joten suositellaan käy-

tettäväksi kertakäyttöastioita. Majal-

la ei ole kaivoa, joten juoma-/ruoka-

vesi pitää viedä mennessä. Saunassa 

käytetään järvivettä. Nuotion teko on 

sallittua vain grillimajassa.

Vuokralainen vastaa astioiden tis-

kaamisesta ja tilojen siivouksesta 

sellaiseen kuntoon kuin ne olivat ma-

jalle tultaessa.

Käytettävissä on myös lahjoitukse-

na saatu soutuvene.

Vuokraushinta TRES:n jäse-

nille on 60 euroa/vuorokausi (al-

kaen klo 12.00 - seuraavaan päi-

vään klo 12.00) ja ei-jäsenille 120 

euroa/vuorokausi. TRES:n jäsen-

maksu täytyy olla maksettuna 

vuokrattaessa majaa jäsenhin-

taan. Tiedustelut ja varaukset toi-

miston kautta 044 512 4477. 

S ää ä ä äMaja ja sen ympäristö vaativat vuoden mittaan huol-
toa ja kunnossapitoa. Polttopuita tarvitaan saunan 
lämmittämiseen ja grillimajan nuotioon. Majaisäntä 
kutsuu talkoisiin, joista tiedotetaan mm. sähköpostit-
se ja nettisivuilla. Majan pihassa on grillimaja, jossa 

voi paistaa vaikkapa makkaroita. 

Ennakkoilmoitus!

Matkan oppaana on Tuomo Juntunen, 
joka on opastanut satoja sotahistoriamat-
koja vankalla kokemuksellaan ja eläväi-
sellä kerronnallaan.  Matka taittuu Tilaus-
liikenne V-H Tuovinen Oy:n kalustolla ja 
matkaan lähdetään Tampereelta 2.5.2019 
aamuvarhain.

ALUSTAVA MATKAOHJELMA:

2.5.2019
• Paldiski: Neuvostoliiton ydinsukellusve-

neiden koulutuskeskus

• Suomalaiskoneen putoamispaikka II 

maailmansodassa

• Kiertoajelu ja yöpyminen Riiassa

3.5.2019
• Riika: Natsien keskitysleiri ja tuhoamis-

paikka

• Misse-joki: Jääkärien taistelupaikka

• Plunge: Neuvostoliiton ydinohjustuki-

kohta

• Yöpyminen Liepajassa

4.5.2019
• Liepaja/Jääkärien koulutuspaikat: 

Bayer-kasarmi, Hansa-kasarmi, Trinita-

tis-kirkko

• Apriki: Mannerheim-museo

• Skrunda: Neuvostoliiton tutkakeskus

• Jääkärien taistelupaikat ja museo: Klap-

kalnciems, Schmarden, Aa-joki, Mangali

• Yöpyminen Jurmalassa

5.5.2019
• Ligatne: Neuvosto-Latvian johdon ydin-

sodan pakopaikka

• Latvian/Viron rajalla: matkaostokset

Merkitse jo nyt ajankohta kalenteriisi! 

Matkasta tulee tarkempia tietoja ja ilmoit-
tautumisohjeet lähempänä ajankohtaa. 

Jo nyt voi lisätietoja kysellä ja ennakkoil-
moittautumisia suorittaa: 
jarno.lahtinen(at)iki.fi  tai 040 719 6468.

BALTIAN KIERROS – 

KYLMÄÄ SOTAA JA JÄÄKÄREITÄ
Tampereen Reserviläiset ry järjestää 2.-5.5.2019 mielenkiintoisen kiertomatkan 

BALTIAN MAIHIN VIROON LATVIAAN JA LIETTUAAN  
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Tampereen 
Reserviläiset ry:n 
hallitus 2018

alik (res) Jarno Lahtinen 
puheenjohtaja, työvaliokunta, talous-
valiokunta, lippu- ja kunniavartio-
osasto, ohjelmaosasto, piirihallitus
040 719 6468
jarno.lahtinen(at)iki.fi 

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

alik (res) Janne Reinola 
2.varapuheenjohtaja, työvaliokunta, 
sihteeri (vara), tiedotus, www-sivut, 
majaisäntä (vara), piirihallitus
040 554 2994 
reinola(at)sci.fi 

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

stm (res) Hannu Hauki tiedotus, 
ampumaosasto, piirihallitus (vara)
050 410 8229 
hannu(at)hauki.fi 

kers (res) Keijo Kivinen 
ohjelmaosasto, piirihallitus
050 594 3400
keijo.kivinen(at)nokiantyres.com

korpr (res) Harri Mäntylä
SRA, asevastaava, asekouluttaja, 
piirihallitus (vara)
040 079 0883 
harri.mantyla(at)kolumbus.fi 

kers (res) Arttu Niittymies 
ampumaosasto, piirihallitus (vara)
050 330 2594 
arttu.niittymies(at)gmail.com

sotm (res) Raimo Ojala 
tiedotus, Resposti pt, maasto-osasto, 
ohjelmaosasto, viestiosasto, MPK, 
piirihallitus
050 568 5360 
raimo.ojala(at)gmail.com

korpr (res) Harri Salminen 
senioriosasto, piirihallitus
040 548 8109 
salmisenhape(at)gmail.com

sotm (res) Matti Salonen 
työvaliokunta, talousvaliokunta, oh-
jelmaosasto, jäsenasiat, piirihallitus
040 779 1420 
salosenmasa(at)gmail.com

kers (res) Jarna Vahlsten 
tiedotus, lippu- ja kunniavartio-osas-
to, ohjelmaosasto, MPK, piirihallitus
050 466 6056
jarna.vahlsten(at)gmail.com

Kutsuttuina
sotm (res) Tero Ahtee 
maasto-osasto, vapepa, viestiosasto, 
piirihallitus (vara)
040 849 0383
tensu(at)iki.fi 

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

Ulla Myllärniemi 
toiminnanjohtaja, talousvaliokunta, 
Resposti, jäsenasiat, piirihallitus (vara)
044 512 4477
toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi 

korpr (res) Janne Honkoliini 
ampumaosasto 2. asevastaava, 
ampuma-asekouluttaja
040 569 1850
jannenputiikki@gmail.com

Matti Hirvonen talousvaliokunta

Hallituksen jäsenillä on oma vastuu-
alueensa. Ota yhteyttä yhdistyksen 
toimintaan liittyvissä asioissa kunkin 
vastuualueen henkilöön tai yhdistyk-
sen toimistoon.

Näistä tapahtumista on tänä 
päivänä kulunut sata vuotta. 

28.1.2018 Tampereen tuomiokirkossa 

vietettiin perinteisesti Tammisunnun-

tain kirkkojuhlaa. Kirkkojuhlan järjestä-

vät vuosittain Vapaussodan Tampereen 

Seudun Perinneyhdistys ry, Maanpuo-

lustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry 

ja Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdis-

tys ry. 

Saapuessani tuomiokirkolle kirkon 

edustalla oli havaittavissa suuren juh-

lan tunnelmaa. Sotilaskotisisaret, par-

tiolaiset ja eri reserviläisyhdistysten ja 

TAMMISUNNUNTAIN KIRKKOILTA

piirien edustajat valmistelivat omia toi-

miaan. Reserviläisyhdistysten, piirien 

ja muiden tahojen edustajat asettelivat 

kunnioitettavaa lippurintamaa alttarin 

vasemmalle puolelle. Pian lippurivistö 

oli täynnä useiden eri tahojen kunnioi-

tusta herättäviä symboleita. Sotilaskoti-

sisaret valmistelivat tarjoiluitaan kirkon 

alakerrassa ja partiolaiset järjestäytyi-

vät oville jakamaan sisään tuleville ihmi-

sille kirkkojuhlan ohjelmia.

Kirkko alkaa täyttyä hyvissä ajoin jo 

ennen kello kahdeksaatoista ja monisa-

tapäinen kansa on järjestäytynyt kirkon 

penkeille odottamaan juhlan alkua. Väki 

hiljenee ja juhla alkaa Ilmavoimien soit-

tokunnan lippufanfaarin  kajahtaessa 

yläparvelta. Samaan aikaan ihmisjouk-

ko nousee ylös ja kääntää rintamasuun-

nan tuomiokirkon pääovelle, josta kau-

nis Suomen lippu tulee airueidensa saat-

telemana kohti alttaria. Rintamasuunta 

kääntyy lipun kulkiessa kohti alttarin va-

senta puolta, jonne se asetetaan lippu-

rintaman eteen juhlan ajaksi. 

Arvokkaan tilaisuuden aloittaa ter-

vetuliaispuheellaan tuomiorovasti Olli 

Hallikainen. Puheessaan hän kertoo 

muun muassa tuomiokirkon historiasta 

sadan vuoden takaa, kuinka joukko ko-

tinsa menettäneitä ja pakoon lähtenei-

tä ihmisiä ovat täyttäneet kirkon suoja-

paikkaa hakiessaan Tampereen alueella 

riehuvan sodan jaloista. Hän mainitsee, 

kuinka tuomiokirkossa oli tuona sodan 

aikana tapahtunut ikimuistoinen hetki, 

kun kirkon sakastissa oli syntynyt tyt-

tölapsi. Myöhemmin tyttö oltiin kastet-

tu samassa kirkossa. Hän sai nimekseen 

Rauha.

Juhlapuheen piti piispa emeritus Juha 

Pihkala. Puheessaan hän kävi läpi muun 

muassa omia lapsuusmuistojaan sodan 

jälkeisestä elämästä 1950-luvulla. Hän 

muisti, kuinka voimakkaasti vielä hänen 

lapsuudessaan vaikuttivat vuoden 1918 

tapahtumat.

Juhlan aikana saimme kuulla hieno-

ja musiikkiesityksiä. Ohjelmaa rikastutti 

Poikakuoro Pirkanpojat lauluilla Finlan-

dia ja Suomen laulu. Viimeiseksi mies-

kuoro Kelot esitti yhdessä poikakuoron 

kanssa aina yhtä vaikuttavan Veteraa-

nien iltahuuto -laulun. Ilmavoimien soit-

tokunnan lisäksi saimme kuulla usean 

kappaleen soitettavan myös uruilla. 

Juhlassa säilyi koko sen keston ajan ar-

vokas tunnelma. Uskon että en ole ainoa, 

joka koki kylmiä väreitä isänmaallisten 

kappaleiden soidessa tai tuomiorovas-

tin tai piispan vaikuttavien puheiden ai-

kana. Suomen lippu poistui tapansa mu-

kaan ensimmäisenä juhlasta airueidensa 

saattelemana. Jälleen ihmisjoukko seisoi 

lipun poistuessa kunniaa osoittaen.

Teksti ja kuvat 

Jarna Vahlsten

Tammisunnuntain kirkkojuhla Tampereen tuomiokirkossa.

”T
ammisunnuntaita vietetään vuosittain tammikuun viimeisenä sunnuntai-

na Suomen sisällissodan eli niin sanotun vapaussodan alkamisen muis-

toksi. Alun perin nimityksellä on tarkoitettu sunnuntaita 27. tammikuuta 

1918, jolloin sodan on katsottu alkaneen. 

Etelä-Pohjanmaalla suojeluskuntien oli määrä alkaa riisua venäläistä sotaväkeä 

aseista maanantain 28. tammikuuta 1918 vastaisena yönä kello 3. Samana päivä-

nä punakaartit ottivat  vallan eteläisen Suomen kaupungeissa. Laihialla miehet 

kuitenkin aloittivat venäläisen Hulmin varuskunnan aseistariisunnan jo sunnun-

tai-iltana 27. tammikuuta. 

Taustalla oli tilanne, että Venäjän kansankomissaarien neuvosto oli tunnustanut 

Suomen itsenäisyyden, mutta Venäjän joukkoja oli yhä Suomessa senaatin pyyn-

nöstä huolimatta. Tällöin Mannerheim otti aloitteen käsiinsä ja ryhtyi upseerien-

sa kanssa laatimaan suunnitelmaa Pohjanmaan venäläisten varuskuntien aseista 

riisumiseksi.” 
(Lähde: Wikipedia)
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 U
usi vuosi uudet kujeet. 

Vanha sanonta toteutuu 

TRES ampumaosastossa. 

Saimme uuden ampumaosaston 

vetäjän, kun Respostissa 02/2017 

esitelty Honkoliinin Janne lupau-

tui osastomme puheenjohtajak-

si. Oma parikymmentä vuotta 

kestänyt puheenjohtajapestini 

päättyi, mutta lupasin olla Jan-

nen tukena tämän ensimmäisen 

vuoden. Jatkan vielä ampumatoi-

mikunnan jäsenenä ja harrasta-

neisuustodistusten kirjoittamis-

ta vanhaan tapaan. Uskon, että 

ampumatoiminta saa uutta vir-

taa Jannen myötä. Tavoitteena 

on saada uusia ampujia hyvän 

harrastuksen pariin. Tavoittee-

na on lisätä yhdistyksen asear-

senaalia, jotta kaikki aloittele-

vat ampujat pääsisivät helposti 

harrastuksen alkuun. Lisäasei-

den tarvetta on ilmennyt varsin-

kin Osmonkallion väestösuojan 

radalla, missä pääasiallisesti 

aloittelevat ampujat kokoontu-

vat perinteiselle torstain ampu-

mavuorolle. Torstain ruuhkaa 

helpottaaksemme olemme va-

ranneet lisävuoroja lauantai-il-

tapäiviksi. Ammumme koeluon-

toisesti Osmonkallion väestön-

suojassa 9 mm pistooleilla noin 

2 kk ajan ja seuraamme rata-

laitteiden yms. kestävyyttä. Jos 

osoittautuu, että luola soveltuu 

9 mm ammuntaan, aloitamme 

vuorot luolassa em aseilla. Näis-

tä uusista vuoroista ja kaikista 

käytössämme olevista vuorois-

ta Peltokadun ilma-aseradalla, 

Osmonkallion väestösuojassa, 

Aitovuoressa ja Satakunnan len-

noston radalla löytyy tarkemmat 

tiedot tres.fi  sivuilta. Vuoroista 

ja niiden käytöstä voi tiedustel-

la myös toimistoltamme, minulta 

tai Jannelta.

Kesällä järjestämme vanhaan 

tapaan piirien kevätammunnat, 

yhdistyksen ruutiasemestaruus-

AMPUMAOSASTON KUULUMISIA

kisat ja PA (Reserviläisammunta) 

cupin pistooleilla ja ensi kesänä 

toivon mukaan myös kivääreil-

lä. Tarkemmat ajankohdat ilmoi-

tetaan keväällä, kun käytössäm-

me olevien ratojen käyttökunto 

selviää. Piirin mestaruuskisojen 

ohjelma löytyy kevään Pirkan 

Viestistä. Myös piirin järjestä-

mistä aloitteleville ampujille tar-

koitetuista tapahtumista ja liiton 

ampumataitopäivästä tiedote-

taan kevään mittaan. Perinteinen 

TAMRU-TRES ilma-aseottelu jär-

jestetään myös tulevana keväänä.

SRA toiminnasta voi kysel-

lä piirien SRA osaston vetäjältä 

Mika Mäkiseltä. SRA kursseista 

löytyy tietoa pirkanviesti.fi  sivu-

jen SRA ammunta osiosta.  

Muistakaa myös seurata piirin 

ja muiden yhdistysten tarjontaa 

ampumatapahtumista ja koulu-

tuksista. Huhti/toukokuussa on 

entisen Tampere-Turku nykyi-

sen Pirkanmaan Reservipiirit 

– Varsinais-Suomen reservipii-

rit välinen 22cal pistooliottelu, 

paikka selviää myöhemmin. Tä-

hän kisaan voi osallistua vaati-

mattomallakin ampumataidoilla 

varustettu osallistuja. Tarkoitus 

on saada runsas osanotto em ki-

saan.

Kaikille ampujille suosittelem-

me ampumapäiväkirjan pitoa ja 

vakuutuksen ottoa, joko SAL li-

senssi tai RES ampujanvakuu-

tus. Päiväkirjan pito ammun-

noista on nykyisellään miltei 

pakollista, sillä harrastaneisuus 

on todistettava ostolupaa haet-

taessa ja 5 vuoden välein, kun 

aseen käytön aktiivisuutta tar-

kastellaan.

Muistakaa osallistua yhdistyk-

sen ja piirin järjestämiin kisoi-

hin. Kisoissa ei vaadita korkeaa 

tulostasoa, riittää kun tiedät ko. 

lajin kilpailun säännöt. Säännöt 

löytyvät RESUL sivuilta lajisään-

töjen kohdalta. Ampumalajeista 

voit myös kysellä ko lajin osas-

ton vetäjiltä.

Respostin ilmestyttyä alkaa 

ns. talvikausi olemaan takana-

päin ja innokkaimmat suuntaa-

vat jo ulkoradoille. Muistakaa, 

että lennoston radat ovat käy-

tössä ympäri vuoden, mutta ra-

doilla ei saa ampua ilman valvo-

jaa. Eli mukaan on saatava joku 

piirien valvojalistalla oleva am-

puja. Valvotut vuorot alkavat 

taas huhtikuun alussa. 

Tuloksekasta kevättä ja kesää, 

Janne ja Juha

Osmonkallion ruutiasevuoro

A
mmunta on kaikille sopiva laji joka 

kehittää kokonaisvaltaisesti koko 

kehon motoriikkaa ja keskittymis-

kykyä. Seurassamme on tiivis ja mukaan-

sa tempaava porukka ammunnan harras-

tajia. 

Talvi on nyt runsas lumisena päällänsä 

ja ulkona sijaitsevat ampuradat ovat sen 

peitossa. Näin talven pakkasilla Tampe-

reen Reserviläiset ry ja Tampereen Reser-

viupseerit ry jäsenillä on yhteinen ruuti-

asevuoro viikoittain lämpimässä Osmon-

kallion väestönsuojassa. Talvi torstaisin 

klo 17-20 Osmonkallion sisus täyttyy in-

nokkaista ampumaharrastajista. Ampujia 

on aloittelijoista, aktiivisiin harrastajiin ja 

kilpailijoihin asti ja kaikille on tilaa. 

Torstai illat klo 17-20 ammutaan tauotta. 

Ampumaan pääsee vuorollaan ja kun on 

ampunut tavoitteensa voi poistua. Jäsen-

ten on mahdollista ostaa patruunat ja lai-

nata aseita ammuntavuoron valvojalta.

Ampujan pitää itse huolehtia mukaan 

 • kuulosuojaimet

 • näkösuojaimet 

(kirkkaat tai keltaiset suoja lasit tai sil-

mälasit)

 • taulupaikat 

(musta/valkoiset)

 • ampujalla tulee tietenkin olla myös 

ampujavakuutus olemassa (lisätietoja 

ampumaturvasta reservilaisliitto.fi )

 • jäsenkortti (TRES tai TamRU)

Ampumaradalla on mukava tunnelma. 

Aloittelija saa halutessaan vinkkejä koke-

neemmilta ampujilta ja mitä tärkeintä hän 

kartuttaa omaa kokemustaan erilaisilla 

aseilla ampumisesta. TRES:n toimistolta 

ampujat voivat hankkia itselleen ampu-

mapäiväkirjan hintaan: 10€. Ampumapäi-

väkirja on hyödyllinen esim. tuloskehitys-

seurannassa tai vaikkapa todistettaessa 

ampumaharrastuksen säännöllisyyttä ase-

lupaa hakiessa tai uusittaessa. Ampuma-

vuoron valvoja opettaa myös ampumara-

dan etikettisäännöt jotka ovat ensiarvoi-

sen tärkeitä kun toimitaan aseiden kanssa. 

Talvivuorot 15.9.–30.4.
Osmonkallion ampumarata, 

 • Ainonkatu 2, Tampere, väestönsuojan 

sisäänkäynti.

 • Pienoiskivääri ja pienoispistooli tors-

taisin klo 17.00–20.00

 • Ilta on jaettu kahteen erään; 17.00–

18.30 ja 18.30–20.00

 • Lauantaisin klo 16.00–18.00 

 ◦ SAL-lajeina vakio/pienoispistooli 30+30

 ◦ Ilmoittautumiset Janne Rannanpää, 

050 317 3381, janne.rannanpaa(at)

hotmail.com

 • Käytössä 7 rataa. Tule paikalle 10 mi-

nuuttia ennen erän alkua, jotta erät 

pääsevät alkamaan ajallaan.

Kesävuorot 1.5–30.9.
Aitovuoren rata

Torstaisin klo 18.00–20.00

 • Pienoiskivääri, pienoispistooli ja iso-

pistooli 32/38 (vain lyijyluodit).

Satakunnan lennoston radat
Maanantai

 • 25 m rata 16.00–20.00

 • 150 m rata 16.00–20.00

 • 300 m rata 16.00–20.00

Tiistai

 • 25 m rata 16.00–20.00

 • 150 m rata 16.00–20.00

 • 300 m rata 16.00–20.00

Keskiviikko

 • 150 m rata 16.00–20.00

Torstai

 • 300 m rata 16.00–20.00 SRA

 • Liikkuvan maalin rata 16.00–20.00 SRA

Teksti ja kuvat:

Jarna Vahlsten
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Elokuvat esitetään videotykillä 

valkokankaalle Reserviläistoi-

miston kokoussalissa, Väinölän-

katu 2, Tampere.

Esitykset ovat luonnollisesti il-

maisia, eikä tarvitse etukäteen il-

moittautua. Elokuvan jälkeen on 

mahdollisuus keskustella eloku-

van aihepiiristä. 

Itä-Lapin talvisota

Sanotaan että Itä-Lappi pelasti 

Suomen Talvisodassa. Itä-Lapis-

sa käydyt talvisodan taistelut 

ovat jääneet vähemmälle huo-

miolle Suomen sotahistoriassa. 

Itä-Lapissa suomalaisten saavut-

tamilla torjuntavoitoilla estettiin 

neuvostojoukkojen pyrkimys 

päästä Tornioon ja Suomen kat-

kaiseminen.

Dokumenttielokuvalla kerro-

taan Talvisodan kulusta Itä-La-

pissa. Karttatiedon lisäksi eloku-

vassa kolmisenkymmentä itälap-

pilaista miestä ja naista kertoo 

sotakokemuksistaan. Elokuvaa 

varten on tehty lentokuvauksia 

sekä maastokuvauksia täyden-

tämään alkuperäistä kuvamate-

riaalia. 

Suomen tappiot Sallan suun-

nalla 30. 11. 1939 -13. 03. 1940 oli-

vat 663 kaatuneina 1341 haavoit-

tuneena 114 kadonneina eli yh-

teensä 2218 henkilöä. Vastaavas-

ti Neuvostoliiton tappiot Sallan 

suunnalla (arvio eri lähteistä) 

ovat 4000 kaatuneina 8000 haa-

voittuneina, eli yhteensä 12000 

henkilöä. Pituus 62 min. Esitys-

aika on ke 7.3.2018 klo 18.00.

Talvisota Kainuussa

Elokuva kertoo 105 -päivää kes-

täneen sotaan liittyneistä ta-

pahtumista Kainuussa. Tosita-

pahtumiin pohjautuva tarina 

kertoo Suomussalmen Juntus-

rannan asukkaiden kohtalosta 

talvisodassa. Neuvostoliiton ar-

meija tunkeutui Suomen puolel-

le Suomussalmen Juntusrannan 

kylän tienoilla heti talvisodan 

ensimmäisenä aamuna kahden 

rykmentin voimalla. Rajanpin-

nan väestö eli 30.11.1939 tavan-

omaista talviarkipäivän aamua. 

Neuvostoliiton hyökkäys tuli si-

viiliväestölle täytenä yllätykse-

nä. Hyökkäyksen tavoitteena oli 

katkaista Suomi keskeltä ja mars-

sia Ouluun muutamassa viikos-

sa. Hyökkääjien vangeiksi Suo-

mussalmella jäi 266 siviilihenki-

löä, jotka siirrettiin rajan taakse 

Kintismäen työleirille. Siellä me-

nehtyi 13 ihmistä. Eloonjääneet 

palautettiin takaisin Suomeen 

kesäkuussa 1940. Pituus 1 h 15 

min. Esitysaika ke 4.4.2018 klo 

18.00.

Tervetuloa!

HISTORIALLISIA 
DOKUMENTTIELOKUVAESITYKSIÄ

Tampereen Reserviläiset järjestää Hel-

sinkiin suuntautuvan tutustumismat-

kan keskiviikkona 16.5.2018. Matka al-

kaa klo 9.30 Vanhan kirkon edestä Liut-

tu Logistiikan kalustolla. 

Suuntaamme ensin Varustelekaan, 

VIERAILU EDUSKUNNAN PUOLUSTUSVALIOKUNTAAN 
JA VARUSTELEKAAN 16.5.2018

jossa tapaamme yri tyksen perustajan ja 

sielun Valtteri Lindholmin. Hän kertoo 

Euroopan suurimman armeijan ylijäämä-

tavaran myyjän tarinan. Samalla voimme 

nauttia kahvila-baari Sotiman antimista. 

Tämän jälkeen meillä on tilaisuus hank-

kia Varustelekan myymälän valtavasta 

valikoimasta tarvittavaa varustusta 10 % 

alennuksella kaikista normaalihinnoista.

Varustelekan jälkeen suuntaamme klo 15 

puolustusvaliokunnan puheenjohtajan 

Ilkka Kanervan vieraaksi eduskuntata-

loon. Kuulemme ajankohtaiset puolus-

tusasiat sekä voimme antaa palautetta 

aiheeseen liittyen. Samalla on hyvä kat-

sastaa juuri perusteellisesta remontista 

kuoriutunut Eduskuntatalo. Paluumat-

ka alkaa arviolta klo 17 maissa.  

Matkan hinta on 25 euroa ja mukaan mahtuu 30 ensimmäisenä 

ilmoittautunutta. 

ILMOITTAUTUMISET OSOITTEESEEN: 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi  tai 044 512 4477. 

Varaus vahvistuu vasta maksamalla 25 euroa yhdistyksen tilille 

FI8720461800136905. Viestiin osallistujan/-jien nimi/-et.
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N
ykyaikaiselle sodankäynnille on 

ominaista, että tilanne voi kärjis-

tyä hyvinkin nopeasti. Esimerkik-

si maamme tärkeisiin kohteisiin tehtävä 

strateginen isku. Puolustusta varten pitää 

pystyä nopeasti perustamaan taisteluval-

miit joukot. On siksi tärkeää, että jokainen 

taistelija on huolehtinut fyysisestä kun-

nostaan tehtäviensä vaatimalla tavalla. 

Taisteluissa tarvittavaa fyysistä kuntoa 

ei rakenneta hetkessä, vaan sen ylläpitä-

minen pitää liittyä normaaliin jokapäiväi-

seen elämään. Taistelukenttä kuormittaa 

taistelijan fyysistä suorituskykyä sodan-

käynnin teknistymisestä huolimatta. Hy-

vän kunnon merkitys korostuu vaativissa 

ja vaihtelevissa olosuhteissa. Joukko on 

niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Taistelukentän olosuhteet

Puolustusvoimien pysyväisasiakirjan mu-

kaan sotilaan fyysinen suorituskyky pe-

rustuu fyysiseen kuntoon, motorisiin pe-

rustaitoihin sekä suoritusmotivaatioon. 

Yksittäisten sotilaiden merkitys ratkaisu-

taisteluissa on suuri. Yksittäisen sotilaan 

on kestettävä fyysinen ja psyykkinen pai-

ne, jotta hän kykenee suoriutumaan teh-

tävästään. Asutuskeskustaistelussa vaadi-

taan erilaista kuntoa kuin metsässä.  Toi-

minta voi olla ympärivuorokautista, joten 

joudutaan taistelemaan usein pitkiäkin ai-

koja ilman lepoa ja unta. 

Nykyaikaisessa sodankäynnissä tekni-

sen kehityksen tuomat muutokset voi-

vat vähentää fyysisiä tehtäviä mutta ei-

vät fyysisten ominaisuuksien merkitystä 

taistelutehtävissä. Siirtymiset tehdään 

pääosin moottoriajoneuvoilla. Sotilaan 

kantamukset painavat noin 20-40 kiloa 

koostuen henkilökohtaisista tavaroista, 

aseesta sekä ryhmäkohtaisesta materiaa-

lista. Kannettavaa materiaalia on helposti 

yli kolmasosa taistelijan omasta painosta. 

Voidaan todeta, että sadan metrin etene-

minen maastossa tulen alla on huomat-

tavasti vaativampaa kuin muutaman kilo-

metrin juoksu maantiellä.

Kenttäkelpoisuus

Kenttäkelpoisuus tarkoittaa taistelijan 

fyysistä kuntoa ja kykyä selviytyä taiste-

lutilanteessa. Tähän liittyy fyysinen kestä-

vyys, lihaskunto, ampumataito sekä taito 

liikkua varustettuna maastossa eri vuo-

denaikoina. Henkinen suorituskyky on 

osa suorituskykyä. Tämä ilmenee sitkey-

tenä, rohkeutena, perään antamattomuu-

tena ja voitontahtona. Vaikuttamalla yk-

sittäisen taistelijan suorituskykyyn vaiku-

tetaan koko organisaation mahdollisuuk-

siin selviytyä taistelussa. Riittävä fyysi-

nen suorituskyky on sotilaskoulutuksen 

perusedellytys myös rauhan aikana. Läh-

tökohtana ovat taistelukentän vaatimuk-

set. Omaa kenttäkelpoisuuttaan voi yllä-

pitää ja kehittää esimerkiksi MPK:n kurs-

seilla. Koulutuksista on mahdollista saada 

ylennyksissä huomioitavia kertausharjoi-

tusvuorokausia. Omaa osaamistaan ja tai-

tojaan voi testata esimerkiksi selviytymis-

kursseilla tai sotilas/erätaitokilpailuissa. 

Ampumataito

Yksi sotilaan perustaidoista on ampu-

mataito. Ammunta on taitolaji, joka on 

opittavissa harjoittelemalla. Hyvä ampu-

ja osaa käsitellä asettaan turvallisesti ja 

tehokkaasti kaikissa olosuhteissa ja ti-

lanteissa. Osumatarkkuus perustuu va-

kaaseen ampuma-asentoon, puristavaan 

laukaisuun ja tarkkaan tähtäykseen. Am-

KENTTÄKELPOISUUS
Puolustusvoimien pysyväisasiakirjan mukaan sotilaan fyysinen suorituskyky perustuu fyysiseen kuntoon, motorisiin perustaitoihin sekä suoritusmotivaatioon. Yksittäisten sotilaiden 

merkitys ratkaisutaisteluissa on suuri. 

Yksi sotilaan perustaidoista on ampumataito. Ammunta on taitolaji, joka on opittavissa harjoittelemalla. Hyvä ampuja osaa käsitellä aset-

taan turvallisesti ja tehokkaasti kaikissa olosuhteissa. Myös paikannus- ja suunnistustaitoja tarvitaan edelleen, navigaattoreista huolimatta.
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RESERVILÄISLIITON JÄSENMERKIT
 

Reserviläisliitolla on kolmiportainen jäsenmerkkijärjestelmä, jossa merkin luokka määräytyy 

jäsenyyden keston mukaan. Merkkejä saa yhdistyksen toimistosta. 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 valmiste-

tun arvomerkin sekä arkimerkin, jonka materiaali on epä-

jaloa metallia.

Reserviläisliiton jäsenmerkin on suunnitellut heraldik-

ko Harri Rantanen. Merkissä on liiton perinteinen tunnus, 

Tapahtuman tarkoituksena on alentaa 

kynnystä lähteä jotoksille, selventää 

mikä tai mitä jotos oikein on, sekä antaa 

kaikenlaisia vinkkejä varusteista ja vaat-

teista varsinkin aloitteleville

jotostelijoille.

Jotoksilla on leppoisa meininki, partio 

valitsee reittinsä, yöt nukutaan, kaikki 

varusteet, muona ja majoite kannetaan 

partion mukana. Jotos on käytännössä 

kuin partiotaitokilpailu. Partion koko on 

piiritasolla 2-3 ja valtakunnantasolla 3-5 

henkilöä. 

Paikkana Reservijärjestöjen toimisto, 

Väinölänkatu 2, Tampere.

Ei osallistumismaksua eikä tarvitse etu-

käteen ilmoittautua.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi 

Perinteinen, avoimien ovienkin nimellä 
tunnettu tapahtuma, SOTILASILMAILUS-
TA AMMATTI järjestetään Satakunnan 
lennostossa TIISTAINA 15.5.2018.

Tukikohdan ovet ovat tuolloin avoinna 
yleisölle klo 12-19. Ohjelmassa on jäl-
leen päätähuimaavia lentonäytöksiä, 
maanäytöksiä, varusmieskoulutuksen 
esittelyä, kalustoesittelyjä sekä paljon 
muuta mielenkiintoista.

Tervetuloa!

LENTONÄYTÖKSIÄ JA 
KALUSTOESITTELYJÄ 
SATAKUNNAN 
LENNOSTOSSA

musta yrjönristi, jonka päällä on miehistökokardi. Ho-

peisessa merkissä ristin sakaroiden 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.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

JOTOSKOULUTUS-TEEMAILTA
KE 25.4.2018 KLO 18–21

puma-asennon on oltava mukava, sillä sii-

nä saatetaan olla useitakin tunteja liikku-

matta. Taistelijan on pystyttävä käsittele-

mään asetta myös liikkeessä, tapahtuipa 

se sitten kävellen, juosten, syöksyen, hiih-

täen, ryömien tai ampuessaan liikkuvaan 

maaliin. Ampumatoiminta on keskeisesti 

mukana myös TRES toiminnassa. Reser-

viläisyhdistykset yleensäkin järjestävät 

jäsenilleen mahdollisuuksia ammunnan 

harrastamiseen tarjoamalla ampumara-

tavuoroja, laina-aseita sekä koulutusta ja 

opastusta. TRES-jäsenten ampumavuorot 

on esitelty toisaalla tässä Respostissa. 

Suunnistustaito

Jalkaväki taistelee metsissä, pelloilla ja 

taajama-alueilla. Navigaattoreista huoli-

matta tarvitaan edelleen tueksi paikan-

nus- ja suunnistustaitoja. Jokaisen ase-

velvollisen on selviydyttävä itsenäisesti 

suunnistustehtävistä. Suunnistettaessa 

pyritään kulkemaan suunniteltua reit-

tiä paikasta toiseen kartan ja kompassin 

avulla. Reitinvalinnan perusideana on löy-

tää omien taidollisten ja fyysisten omi-

naisuuksien kannalta nopein reitti rastil-

ta toiselle. Hyvä kartanlukutaito edellyt-

tää karttamerkkien ja korkeuskäyrien hy-

vää tuntemusta sekä tulkintaa. Lisäksi on 

osattava mukauttaa ympäristöhavainnot 

kartalle ja karttatiedot maastonhavain-

nointiin. 

Kartanlukutaidon ja kompassin käy-

tön lisäksi sotilaan on osattava arvioida 

etäisyyksiä sekä määrittää eri kohteiden 

koordinaatit. Suunnistustaitoja ovat esi-

merkiksi kartan luku, maaston hahmotta-

minen ja kompassin käyttö. Käytännössä 

suunnistukseen liittyy reitinvalintaan ja 

maastossa etenemiseen tarvittavaa kes-

kittymistä ja päätöksentekoa. Suunnis-

tustaitoa voi harjoitella myös talvella, jol-

loin voidaan käyttää esimerkiksi hiihto- ja 

korttelisuunnistusta, jotka tarjoavat hy-

viä reitinvalintahaasteita sekä kartanluku-

harjoitusta. Suunnistamista voi opetella 

ja harjoitella suunnistusseurojen järjestä-

millä kuntorasteilla sekä retkeilyjärjestö-

jen tai MPK:n kursseilla.

Jotokset

Reserviläisjotoksen tarkoituksena on yl-

läpitää ja edistää reserviläistaitojen säily-

mistä ja kehittymistä sekä kohottaa osal-

listujien fyysistä suorituskykyä ja kenttä-

kelpoisuutta. Maastossa tarvittavat va-

rusteet ja muona kannetaan itse mukana 

ja edetään partiona tehtävärastilta toisel-

le jalan tai suksilla, joskus pyörälläkin. Yöt 

nukutaan yleensä laavussa tai teltassa. 

Partioissa on 2–5 henkilöä. Rasteilla on 

tehtäviä ja joskus niitä suoritettava  mat-

kallakin. Tehtävät ovat yleensä taistelijan 

perustaitojen alueelta. Niitä ovat partion 

toiminta, eri aseiden käyttö, miinoittami-

nen, tulenjohto, viestittäminen jne. Lisäk-

si partion jäsenten on osattava suunnistaa 

ja ampua. Ensiaputaidot ovat välttämättö-

miä. Jotos on myös johtamisharjoitus, jo-

ten tärkeää on, että partion johtaminen ja 

yhteistyö sujuu. Jotoksia on sekä helppo-

ja, aloittelijoillekin soveltuvia, että hyvin-

kin vaativia sotilastaitokilpailuja. Suomes-

ta ja Pirkanmaaltakin on osallistuttu myös 

kansainvälisiin kilpailuihin.  

”Parhainkaan taistelutahto ja 

uhrimieli eivät voi auttaa, 

jos joukkojen ruumis herpaantuu 

erämaan armottomassa, jäisessä 

syleilyssä. 

Huonosti olisi varmaan pienten 

joukkojemme käynyt, ellei niillä olisi 

ollut taisteluilleen pohjana 

joko järjestelmällistä tai 

jokapäiväiseen elämään liittyvää 

urheilullista toimintaa.” 

Kenraalimajuri Aaro Pajari
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Kevätkokousesitelmä

Ennen TRES kevätkokousta apu-

laispormestari Aleksi Jäntti ker-

too millaisia ovat Tampereen 

kaupunkikehityksen tulevaisuu-

den näkymät tällä hetkellä. Ter-

vetuloa kevätkokoukseen kuule-

maan aiheesta lisää. 

Tampereen kaupungin toi-

minnot on jaettu palvelualuei-

siin. Kaupunkiympäristön pal-

velualueelle kuuluvat seuraa-

vat kokonaisuudet: kaupunki-

suunnittelu, maankäytön kehit-

tämiseen painottuvat aluekehi-

tysohjelmat, yleisten alueiden 

suunnittelu, rakennuttaminen 

ja kunnossapito, liikennesuun-

nittelu, joukkoliikenne, viran-

omaispalvelut ja ympäristöpo-

litiikka.

Tampereen kaupungin apu-

laispormestarit johtavat asioi-

den käsittelyä lautakunnan ko-

kouksissa, määrittelevät lauta-

kunnalle esiteltävien asioiden 

valmistelun suuntaviivat pal-

velualueen johtajalle ja vastaa-

vat pormestarin alaisuudessa 

edunvalvonnasta, edustamises-

ta ja yhteydenpidosta eri sidos-

ryhmiin. Kaupunkiympäristön 

palvelualueen lautakuntien apu-

laispormestarina toimii Aleksi 

Jäntti. Aleksi Jäntti luonnehtii 

olevansa vuonna 1974 syntynyt 

kolmen lapsen isä, yhteyspääl-

likkö, upseeri (evp) ja yhteis-

kunnallinen vaikuttaja. Hänellä 

on lukuisa määrä erilaisia luotta-

mustehtäviä. 

KOKOUSKUTSU

Tampereen Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS
Järjestetään 

tiistaina 24.4.2018 alkaen klo 17.30
.

Paikkana Tampereen kaupungin keskusvirastotalo, 
Aleksis Kiven katu 14–16 C, Tampere.

Esillä Tampereen Reserviläiset ry:n 
sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi 

Tampereen Reserviläiset ry:n tukirahaston perustaminen.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti 
kertoo ennen kokousta aiheesta:

Tampere ja kaupunkikehityksen tulevaisuuden näkymät.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Tampere 10.1.2018

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

------------

Kokoustarjoilun vuoksi pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistoon 
20.4.2018 mennessä puhelimitse 044 512 4477 tai 
sähköpostilla toimisto @tampereenreservilaiset.fi  

Kokoukseen osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

K
aikkien uusia jäseniä 

hankkineiden kesken ar-

votaan RES-puukko, jot-

ka tehdään käsityönä Kauha-

van puukkopajassa. Puukon 

terä on kiillottamatonta hiili-

terästä, johon on kaiverrettu 

teksti ”Reserviläisliitto”. Terä 

on kiinni visakoivusta teh-

dyssä, ruskeaksi petsatussa 

kahvassa. Puukon tupessa on 

painettuna Reserviläisliiton 

logo!

Huomaa, että jokaisella uu-

della jäsenellä saat lisäosuu-

den puukkoarvontaan! Viisi 

uutta jäsentä vastaa arvon-

nassa viittä arpaa.

Reserviläisliiton vuoden 

2018 jäsenhankintakilpailus-

sa palkinnot ovat seuraavat:

• Kilpailun voittaja, 500 eu-

ron matkalahjakortti tai 

vastaava tuki yhdistyksen 

toimintaan

• Vähintään 20 jäsentä, 150 

Haluatko upean RES-puukon tai lahjakortin?
OTA OSAA KAIKILLE JÄSENILLE TARKOITETTUUN JÄSENHANKINTAKILPAILUUN!

euron lahjakortti

• Vähintään 15 jäsentä, 100 eu-

ron lahjakortti

• Vähintään 10 jäsentä, 50 euron 

lahjakortti

• Vähintään 5 jäsentä, 20 euron 

lahjakortti

• Vähintään 1 jäsen, 10 euron 

lahjakortti

Pirkanmaan Reserviläispiirin 

vuoden 2018 jäsenhankintapal-

kinnot:

• Eniten jäseniä hankkineelle Va-

rusteleka-lahjakortti 100 euroa 

• 2.–5. eniten jäseniä hankki-

neet Varusteleka-lahjakortti 50 

euroa 

• 6.–10. eniten jäseniä hankki-

neet Varusteleka-lahjakortti 20 

euroa

Lue kilpailun säännöt:
Kilpailuaika alkaa nyt ja päät-

tyy 30.9.2018, jolloin uuden jä-

senen täytetyn nettilomakkeen 

tai paperisen jäsentietolomak-

keen pitää olla yhdistyksen toi-

mistolla. 

Nettilomakkeen ja paperilo-

makkeen kaikki kohdat pitää olla 

täytetty ja paperilomake allekir-

joitettu. Kisaan osallistuu hen-

kilö, joka merkitsee lomakkee-

seen, kohtaan jäsenhankkija, ni-

mensä ja jäsenkortista löytyvän 

jäsennumeronsa.

Kerro jäsenelle, että pelkkä 

ilmoittautuminen ei riitä! Vain 

vuoden 2018 maksetulla jäsen-

maksulla jäsen lasketaan mu-

kaan kisaan. Vuoden 2018 vii-

meiset jäsenmaksut tulostetaan 

syyskuussa 2018 liittyneistä. 

Tällöin kilpailu on jo päättynyt. 

Loka- marras-, joulukuussa liitty-

vät jäsenet ovat jäsenmaksusta 

vapaat, joten he eivät enää osal-

listu vuoden 2018 kilpailuun. 

Kilpailun tulokset julkaistaan 

yhdistyksen kevätkokoukses-

sa 2019.

Kilpailulomakkeet toimite-

taan esimerkiksi postitse yh-

distyksen toimistolle Väinö-

länkatu 2. 33100 Tampere. 

Toimisto on avoinna:  ti, ke ja 

to klo 10.00 – 13.00.

Netin kautta liittyminen hoi-

tuu www.pirkanviesti.fi  etusi-

vulla olevan painikkeen kaut-

ta.

Tampere ja kaupunkikehityksen 
tulevaisuuden näkymät

Apulaispormestari Aleksi Jäntti
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Ilmoittautuminen 
MPK:n kursseille

Kirjaudu järjestelmään henkilö-

kohtaisen käyttäjätunnuksen ja 

salasanan avulla. Näin yhteys-

tietosi, ilmoittautumis- ja osal-

listumistiedot sekä MPK:n kurs-

seille osallistuminen tallentuvat 

MPK-kortillesi.

Henkilötietojen käyttö on 

MPK:n tietosuojaselosteen mu-

kaan rajattu käyttöoikeuksin 

siten, että yksityiskohtaiset re-

kisteritiedot ovat vain MPK:n 

palkatun henkilöstön käytettä-

vissä.

Saat onnistuneesta ilmoittau-

tumisesta viestin sähköpostiisi. 

Kun sinut on hyväksytty osallis-

tujaksi, saat uuden sähköpostin. 

MPK valitsee kursseille hyväk-

syttävät henkilöt olemassa ole-

vien tietojen sekä käytettävien 

resurssien ja tilojen mukaisesti. 

Lisätietoja mpk.fi  verkkopalve-

lussa.

Ajankohtaisia jäsenistölle 
suositeltuja kursseja:

RESERVILÄISJOHTAJA 1 
OSA 1

Ajankohta 7.4.2018 - 8.4.2018

Aika 9:00 - 16:00

Kertausharjoitusvuorokaudet 2

Ilmoittautumisaika 1.6.2017 - 

30.3.2018 12:00

MPK kurssinumero 

2300 18 12018

Tavoite

Kurssin tavoitteena on kehittää 

osallistujien valmiuksia toimia 

esimiehinä ja ihmisten johtaji-

na, parantaa valmiuksia kehit-

tää itseään johtajina, kannustaa 

vastuun ottamiseen itsensä jat-

kuvasta kehittämisestä, ja ke-

hittää valmiutta oman johtamis-

käyttäytymisen kriittiseen arvi-

ointiin.

Kenelle kurssi soveltuu?

Kurssi on avoin kaikille omien 

johtamis- ja esimiestaitojensa 

kehittämisestä kiinnostuneil-

le. Kurssille ei ole esitietovaati-

muksia, eikä osallistuminen vaa-

di johtamiskokemusta tai varus-

miespalveluksen suorittamista.

Suositeltavat esitiedot

Kurssi on ensimmäinen osa kah-

den viikonlopun kurssikokonai-

suudesta, katso myös Reservi-

läisjohtaja 1 osa 2 mpk.fi  sivun 

koulutuskalenterista. Voit osal-

listua myös vain toiseen viikon-

loppuun, mutta suositeltavaa 

on osallistua molempiin. Mo-

lempiin osiin ilmoittaudutaan 

erikseen.

Hinta 50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka PVTUTKL Lakia-

la, Ylöjärvi

Kysy lisätietoja kurssin johtaja 

Markus Ritala, markus.ritala@

iki.fi 

KARTAT, KOORDINAATIT 
JA SUUNNISTUS

Ajankohta 14.4.2018

Aika 8:00 - 18:00

Ilmoittautumisaika 1.9.2017 - 

6.4.2018 12:00

MPK kurssinumero 

2300 18 13005

Kenelle kurssi soveltuu?

Avoin kaikille

Hinta 25,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka Satakunnan len-

nosto, Varuskunnantie 274 Pirk-

kala

Kysy lisätietoja kurssin johta-

ja Topi Jaakonaho, 

topijaakonaho@gmail.com

LÄHITAISTELUN PERUS
KURSSI

Ajankohta 18.5.2018 - 20.5.2018

Aika 17:00 - 16:00

Kertausharjoitusvuorokaudet 3

MPK kurssinumero 

2300 18 12050

Tavoite

Lähitaistelun peruskurssin ta-

voite on tietää kamppailun ja it-

sepuolustuksen teoreettiset pe-

rusteet ja tuntea itsepuolustuk-

sen ja lähitaistelun perusteet 

käytännössä.

Tavoite on osata torjua yksit-

täisiä päähän kohdistuvia isku-

ja ja tietää, kuinka vapaudutaan 

yleisimmistä vaarallisista otteis-

ta ja tarttumisista. Lisäksi tavoi-

te on tuntea, kuinka tarvittaessa 

kyetään vahingoittamaan vas-

tustajaa/vihollista ilman asetta 

tai astaloa.

Kenelle kurssi soveltuu?

Kurssi soveltuu reserviläisille, 

jotka haluavat oppia puolusta-

maan itseään, suunnittelevat ha-

keutumista maakuntajoukkoihin 

tai haluavat muuten vahvistaa 

osaamistaan lähitaistelussa. 

Lähitaistelun peruskurssin 

kautta on helpompi hakeutua 

vaativammille lähitaistelukurs-

seille. Kurssilla opittavat asiat 

tukevat sovellettua reserviläis-

ammuntaa ja muita sotilaan pe-

rustaitoja. 

Sisältö

Kurssi sisältää lyhyitä teoriatie-

toiskuja ja fyysisiä itsepuolus-

tus- ja kamppailuharjoituksia. 

Kurssi pohjautuu defendon pe-

ruskurssiin. Kurssilla opitaan 

kamppailuasento ja siinä liikku-

mista sekä harjoitellaan tasapai-

noa ja voimantuottoa. Opitaan 

torjumaan luontaisiin reaktioi-

hin perustuvilla torjunnoilla yk-

sittäisiä iskuja. Opitaan vaikut-

tamaan viholliseen tai päälle kä-

vijään yksinkertaisilla iskuilla ja 

potkuilla.

 Tämän lisäksi harjoitellaan 

puolustautumaan edestä suo-

rin käsin tapahtuvaa kuristusta, 

niskalenkkiä ja kyynärvarsikuris-

tusta takaa vastaan. Lisäksi kurs-

silla harjoitellaan kaatumaan 

turvallisesti ja puolustautumaan 

muutamissa haastavammissa ti-

lanteissa.

Hinta 50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka SATLSTO, Varus-

kunnantie 274 Pirkkala

Kysy lisätietoja kurssinjohtaja 

Jarkko Savilepo, 

jarkko.savilepo@gmail.com

SOTILASTAITOJEN 
YLLÄPITÄMINEN

Ajankohta 19.5.2018

Kertausharjoitusvuorokaudet 1

Ilmoittautumisaika 24.11.2017 - 

7.5.2018

MPK kurssinumero 

2100 18 12022

Tavoite

Kerrata sotilaan perustaitoja.

Tämän lisäksi koulutetaan uu-

distetun taistelutavan mukaista 

liikkumista ryhmässä.

Kenelle kurssi soveltuu?

Kaikille varusmiespalveluksen 

tai naisten vapaaehtoisen ase-

palveluksen suorittaneille sekä 

muille reserviläistoiminnassa 

mukana oleville 18 vuotta täyttä-

neille Suomen kansalaisille.

Suositeltavat esitiedot

Kurssin toiminnot suoritetaan 

maastossa. Kurssille osallistu-

valla tulee olla normaali fyysi-

nen kunto.

Suositeltavaa on tutustua Tais-

telijan opas 2013 -sivuihin. Tämä 

opas löytyy puolustusvoimien 

kotisivuilta. Kertasinko s.50-57, 

käsikranaatti heittotekniikka 

s.64, viuhkapanos s.68, partion 

liikkuminen s.118-121, etäisyy-

den arviointi s.155, viestiliikenne 

s.210-211, ensiapu s.217, suun-

nistaminen s.231-235

Hinta 25,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka Panssariprikaa-

ti, Parolannummentie 298, 13700 

Parolannummi

Kysy lisätietoja kurssinjohtaja 

Ossi Reini, 040 714 6563, 

ossi.reini@suomi24.fi 

KYBERTURVALLISUUDEN 
PERUSKURSSI

Ajankohta  29.9.2018 - 30.9.2018

Aika  9:00 - 16:00

Kesto  2 vrk

Kertausharjoitusvuorokaudet 2

Ilmoittautumisaika 1.2.2018 - 

21.9.2018 12:00

MPK kurssinumero 

2300 18 12034

Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen 

tunteen kyberturvallisuuden 

käsitteen ja siihen liittyvät tär-

keimmät termit, ilmiöt ja kehi-

tyssuunnat. Kurssilainen tun-

nistaa yleisimmät kyberuhat ja 

suojautumiskeinot teoriatasol-

la.

Kurssi antaa valmiuksia osal-

listua kyberturvallisuuden jat-

kokurssille sekä tukee lisätie-

don hankkimista itsenäisesti.

Kenelle kurssi soveltuu?

Ennen kurssiviikonloppua teh-

tävä lyhyt kurssiin valmistava 

ennakkotehtävä.

Kurssiviikonloppuna on luen-

toja, harjoituksia ja demo kyber-

turvallisuuden määritelmästä ja 

tärkeimmistä termeistä, ilmiöis-

tä ja yleisimmistä kyberuhista ja 

niiden torjuntakeinoista.

Kurssin harjoitukset ja tehtä-

vät tehdään suullisesti ja pape-

rilla yksilö- ja ryhmätöinä.

Suositeltavat esitiedot

Kurssilla ei ole esitietovaati-

muksia. Tietotekniikan perus-

osaamisesta on hyötyä, mutta 

se ei ole välttämätöntä.

Sisältö

Kurssi soveltuu kyberturvallisuu-

den perusteista kiinnostuneille. 

Pääasiallinen kohderyhmä ovat 

henkilöt, jotka haluavat ymmär-

tää kyberturvallisuuden perus-

asiat ja joilla ei ole merkittävää ai-

kaisempaa kokemusta tietoturva- 

tai kyberturvallisuustehtävistä.

Hinta 50,00 EUR + alv 0%

Koulutuspaikka Satakunnan len-

nosto, Varuskunnantie 274 Pirk-

kala

Kysy lisätietoja kurssinjohta-

ja Raimo Ojala, raimo.ojala@

tamk.fi 

VIESTIKURSSI 
JOHLA/MATI

Ajankohta 5.10.2018 klo 17:00 - 

7.10.2018 17:00.

Kesto 3 vrk

Kertausharjoitusvuorokaudet 3

Ilmoittautumisaika 1.2.2018 - 

28.9.2018 12:00

MPK kurssinumero 

2300 18 12036

Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen 

osaa komppanian viestijärjes-

telmään kuuluvien Johla/Mati 

päätelaitteet ja siihen kuuluvien 

digiradioiden käytön, asetukset 

sekä komento- ja tulikomento-

verkon rakenteen.

Kenelle kurssi soveltuu?

Avoin reserviläisille

Sisältö 

• JOHLA/MATI -teorialuento ja 

tutustuminen viestiperustei-

siin

• Taistelija ja JOHLA (peruskäyt-

tö)

• LV 141, LV241 ja LV341

• JOHLA komentopaikalla ja sen 

viestivälineet

• EXEL-masto ja antennit

• JOHLA esikunnan viestiver-

koissa

• ohjattu harjoitus komento- ja 

tulikomentoverkoista

• sovellettu harjoitus maastossa 

Hinta 25,00 EUR + alv 0%

Maanpuolustuskiltojen Liitto 

maksaa puolet (= 25,-€) kurssi-

maksusta

Koulutuspaikka Panssariprikaati 

Parolannummi

Kysy lisätietoja Jarkko Järvi-

nen, jarkko.jrvinen@gmail.com

AJANKOHTAISTA KURSSITARJONTAA

MPK – MAAN KATTAVIN 
KOKONAISTURVALLISUUDEN KOULUTTAJA
Tampereen koulutuspaikka



L
ounais-Ranskan ja Pyreneiden kier-

ros tutustuttaa meidät keskiaikai-

siin nähtävyyksiin, vehreisiin maa-

laismaisemiin, kapeisiin vuoristoteihin 

ja uskomattomiin nähtävyyksiin, kuten 

Airbusin tehtaisiin, Toulouse Lautrec 

-museoon sekä Comtalin linnaan. Nä-

köalajunalla nousemme ihastelemaan 

Montserrat-vuoren luostaria ja huikei-

ta näkymiä.

Alustava matkaohjelma: 

10.9. maanantai GIRONA 
Klo 13.40 Norwegianin lento Helsingis-

tä Barcelonaan. 

Klo 16.35 Saapuminen Barcelonan ken-

tälle. Liisa Väisänen on ryhmää vas-

tassa lentoaseman tuloaulassa. Ajam-

me suoraan kentältä Gironaan, majoit-

tuminen hotelliin ja illallinen. Päivän 

ajomatka n.130 km.

HOTEL ULTONIA 

*** (paikallinen luokitus)

Gironan historialliseen keskustaan on n. 5 

minuutin kävelymatka. Hotellin kattoterassil-

ta avautuu upea näkymä Gironan keskus-

taan ja katedraalille. 

11.9. tiistai PERPIGNAN 
JA NARBONNE

Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa 

Ranskan puolelle. Pysähdymme Per-

pignanissa. Kaupunki on erityisen ri-

kas historialtaan. Kaupunkikierroksella 

Perpignanissa näemme ulkoa päin mm. 

Mallorcan kuninkaiden palatsin, St Joh-

nin katedraalin, Campo Santo -luostari-

kompleksin sekä Castillet-linnoituksen.

Perpignanista suuntaamme kohti 

Narbonnea. Matkan varrella sijaitse-

vat Rivesaltesin viiniviljelykset ja tääl-

lä pistäydymmekin tutustumaan vii-

nintuottajiin ja maistamaan paikallista 

viiniä.

Narbonne on perustettu vuonna 118 

eKr. Kaupungintalon aukiolla voi vielä-

kin nähdä Rooman aikaisen Via Domi-

tian raunioita. Muuta mielenkiintoista 

Narbonnessa on esimerkiksi keskiajal-

la rakennettu, mutta vieläkin kesken-

eräinen St.Just et St.Pasteur –katedraa-

li. Kaupunkikierros ennen majoittumis-

ta. Illallinen. Päivän ajomatka n.170 km.

HOTELLI IBIS NARBONNE 

*** (paikallinen luokitus)

Hotelli sijaitsee n. 5 km päässä 

Narbonnen keskustasta. 

12.9. keskiviikko TOULOUSE 
JA AIRBUSIN TEHTAAT 

Aamiainen. Jatkamme matkaa Tou-

louseen, jonka juuret juontavat rooma-

laiskauteen saakka. Kaupunkia halkoo 

Garonne-joki ja sitä kutsutaan vaale-

Lukijamatka 10.-17.9.2018
PYRENEIDEN MATKA: RANSKA – ANDORRA - ESPANJA 

anpunaiseksi kaupungiksi johtuen sen 

tyypillisestä rakennusmateriaalista, 

oranssinpunaisesta tiilestä. Kaupunki-

kierroksen aikana tutustutaan kaupun-

gin arkkitehtuuriin, siltoihin ja kanaa-

leihin.  Vierailemme Musee de Vieux 

Tolouse eli kaupungin historian muse-

ossa. Toulouse on Euroopan suurin il-

mailu- ja avaruusteollisuuden keskitty-

mä ja jatkammekin Airbusin tehtaille 

Blagnaciaan, 12 km päähän Toulouses-

ta. Tehdasvierailu tapahtuu bussilla ja 

kävellen, ja sen kesto on noin 1,5 tun-

tia. Ensin tutustutaan tehtaan instal-

laatioihin ulkopuolelta, minkä jälkeen 

noustaan sisäterassille mistä avautuu 

näköala tehdassalin ylle. Kuulemme 

Airbusin eri valmistusvaiheet ja lo-

puksi selviää, miten Airbus saatetaan 

lentokuntoon ja liikenteeseen. Paluu-

kuljetus Toulouseen ja majoittuminen. 

Illallinen. Huom! Airbusin tehtaiden 

vierailuaika voi vaikuttaa päivän ohjel-

man järjestykseen. Päivän ajomatka on 

n.170 km.

HOTELLI BEST WESTERN TOULOUSE 

CENTRE LES CAPITOULS 

**** (paikallinen luokitus)

Toulousen keskustassa, lähellä Place du 

Capitole-aukiota ja Place Wilson -aukiota 

sijaitseva hotelli. 

13.9. torstai ALBI 
Aamiainen. Tämä päivä vietetään tu-

tustuen Albin kaupunkiin. Jos Tou-

lousea kutsutaan vaaleanpunaiseksi 

kaupungiksi, sanotaan Albia punai-

seksi. Albin vanhan keskustan mata-

lat ristikkotalot on rakennettu pääosin 

kapeasta punatiilestä, mistä nimi, ”la 

Ville Rouge” – punainen kaupunki. Kau-

punki pääsi Unescon maailmanperin-

tölistalle varsin täydellisenä säilyneen

keskiaikaisen kokonaisuuden ansios-

ta. Albin tunnetuimpia nähtävyyksiä 

on palatsi Palais de la Berbie. Palatsin 

vieressä on yksi Albin suosituimmis-

ta nähtävyyksistä, 1600 –luvulla luotu 

muotopuutarha, Les Jardins du Palais 

de la Berbie. Paluu Toulouseen ja illalli-

nen. Päivän ajomatka n.160 km.

14.9. perjantai  CARCASSONNE
Aamiaisen jälkeen suuntaamme Car-

cassonneen, upeaan linnoitettuun kuk-

kulakaupunkiin. Aikojen kuluessa pai-

kalliset asukkaat eivät paljoa arvosta-

neet Carcassonnen historiaa, vaan al-

koivat purkaa rakennuksia kivi kiveltä 

rakennusmateriaalia saadakseen. Mo-

nien vaiheiden kautta 1800-luvulla aloi-

tettiin kukkulan ympärillä viljellä viiniä 

ja kaupungin restaurointi aloitettiin 

1850-luvulla. Nykyisin Carcassonnen

keskiaikainen linnoitettu osa, la Cité, 

on Unescon maailmanperintölistalla. 

Linnoitettua kaupunkia ympäröi yhten-

sä 53 tornia ja kaksi jykevää muuria. 

Tutustumme Comtalin keskiaikaiseen 

linnaan. Käymme myös Saint-Nazairen 

basilikassa 1000- luvulta. Kirkossa on 

harvinaiset lyijylasi-ikkunat ja niiden 

sanotaan olevan koko Etelä-Ranskan 

kauneimmat. Carcassonnesta ajamme 

Ax-les-Thermesin kylpyläkaupunkiin, 

jossa yöpyminen. Illallinen. Päivän ajo-

matka n.220 km.

HOTELLI L’AUZERAIE

** (paikallinen luokitus)

Hotelli sijaitsee Ax-les-Thermessä, Pyrenei-

den sydämessä. 

15.9. LAUANTAI  ANDORRA 
Aamiainen. On aika sanoa näkemiin 

Ranskalle ja siirtyä Andorran pikkui-

seen  ruhtinaskuntaan, joka sijait-

see Pyreneillä mahtavissa vuoristomai-

semissa  Ranskan ja Espanjan rajalla. 

Monen tie vie Andorraan ostosten täh-

den, sillä alkoholi ja tupakka ovat täs-

sä veroparatiisissa pilkkahinnoissa. 

Shoppailijan kannattaa tutustua pää-

kaupunki Andorra-la-Vellan  j a 

sen ”sisaren” Escaldes-Engordanyn os-

toskatujen putiikkeihin. Andorra-la-Vel-

la on vilkas kaupunki täynnä kauppoja 

ja liikkeitä, mutta sen pieni vanha kes-

kusta Sant Esteve -aukion ja historial-

lisen Casa de la Vall -parlamenttitalon 

välillä on erityisen charmantti käve-

lykortteli. Päivällä omaa aikaa, jolloin 

voi käydä esim. Carmen Thyssen taide-

museossa. Sisäänpääsymaksu 9 €/hlö, 

yli 65-vuotiaille 5 €/hlö.  Yöpyminen 

Andorra-la-Vellassa. Illallinen. Päivän 

ajomatka n.60 km.

HOTELLI CENTRIC ATIRAM 

**** (paikallinen luokitus)

Kaupungin keskustassa, suositulla ostoska-

dulla sijaitseva hotelli. 

16.9. sunnuntai  MONTSERRAT
JA BARCELONA 

Aamupalan jälkeen lähdetään koh-

ti Barcelonaa. Matkan varrella pysäh-

dymme Montserratin luostariin. Nou-

semme näköalajunalla kauniista mai-

semista nauttien ylös vuorelle, josta 

avautuvat suurenmoiset näköalat sil-

mänkantamattomiin. Nykyinen luosta-

rirakennus kirkkoineen periytyy 1800 

-luvun lopulta, ja siellä elää lähes 80 

benediktiiniläismunkkia jotka pitävät 

huolta luostarista sekä sen suurimmas-

ta aarteesta Mustasta Neitsyestä (La 

Moreneta). Mustan Neitsyen Pyhäkkö 

on katolisen maailman tärkeä pyhiin-

vaelluskohde. Ajamme Barcelonan ete-

läpuolelle ja majoitumme Castelldefel-

sin alueelle. Illallinen. Päivän ajomatka 

n. 220 km.

HOTELLI CIUDAD DE CASTELLDE-

FELS 

*** (paikallinen luokitus)

Hotelli sijaitsee n. 300 m päässä Castelldefel-

sin rannalta, Barcelonan lentoasemalle on n. 

10 minuutin ajomatka ja Barcelonan keskus-

taan n. 20 minuuttia. 

17.9. maanantai
Aikaisen aamiaisen jälkeen huonei-

den luovutus ja kuljetus lentokentälle.  

Klo 8.00 Norwegianin lento Helsinkiin 

ja saapuminen klo 13.00.

Hinnat ja lisätiedot: 

HINTA:
1599 €/hlö/2h huoneessa

Yhden hengen huoneen lisä -

maksu 385 €.

HINTAAN SISÄLTYY:

• Norwegianin lennot Helsinki – Bar-

celona – Helsinki

• majoitus 1 yö Gironassa, 1 yö Nar-

bonnessa, 2 yötä Toulousessa, 1 yö 

Ax-les-Thermesissä, 1 yö Andorra la 

Vellassa, 1 yö Barcelonassa 

• matkaohjelman mukaiset kuljetukset, 

tiemaksut, paikalliset verot

• 7 aamiaista, 7 illallista, viininmaisti-

aiset

• sisäänpääsymaksut Airbusin tehtaal-

le, Toulousen historian museoon, 

Toulouse Lautrec -museoon ja Com-

talin linnaan

• Montserratin näköalajuna

• lentokenttämaksut ja arvonlisävero

• Suomenkielinen opastus FT Liisa 

Väisänen

HINTAAN EI SISÄLLY

• muut ateriat kuin ohjelmassa 

mainittu

• juomarahat

• matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan 

toteutuminen edellyttää minimiosallis-

tujamäärää.

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Matti Salonen 

salosenmasa@gmail.com tai 

puh. 040 779 1420

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

Resviaria Oy

Albi Vallée dAx Airbus Toulouse

Jardins du Palais de la Berbie Place du Capitole  


