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KUNNIANOSOITUKSIA 
SANKARIHAUDOILLA JA MUISTOMERKEILLÄ

JÄSENILTA JÄSENILTA 
SILLANPÄÄ-MAJALLA 5.10.2018SILLANPÄÄ-MAJALLA 5.10.2018 Lämpimästi

Lämpimästi

tervetuloa!
tervetuloa!

U
seilla paikkakunnilla on perustet-

tu kansalaisjuhlatoimikuntia orga-

nisoimaan eri järjestöjen osallistu-

mista merkittävien tapahtumien järjeste-

lyihin. Tampereen Kansalaisjuhlatoimi-

kunnan toiminta on pääosin veteraani- ja 

maanpuolustusjärjestöjen ylläpitämää 

yhteistyötä Tampereen Varuskunnan, 

Tampereen kaupungin, muiden tampere-

laisten järjestöjen, oppilaitosten, viran-

omaisten ja laitosten kanssa. Toiminnan 

rahoittamiseksi kaupunki myöntää vuo-

sittain toiminta-avustusta. Pieni osa tar-

vittavista varoista kerätään toimijoiden 

maksamilla vapaaehtoisilla jäsenmaksuil-

la. Kansalaisjuhlatoimikunnan jäsenjär-

jestöjä on kaikkiaan yli 50. 

Jotta seremoniaosaaminen ei katoa, toi-

mikunta järjestää aika ajoin Tampereella 

päivän mittaisia seremoniakoulutustilai-

suuksia. Myös MPK järjestää seremonia-

koulutusta. Järjestettävistä koulutuksista 

välitetään tietoja kansalaisjuhlatoimikun-

nan jäsenjärjestöille.

Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunta 

organisoi ja ohjeistaa neljä tapahtumaa 

vuosittain. Kaatuneitten muistopäivän 

tilaisuuden Kalevankankaalla sekä Mes-

sukylän, Aitolahden, Teiskon ja Lammin-

pään hautausmailla. Puolustusvoimain 

lippujuhlan päivän tapahtuman Kalevan-

kankaalla ja saman päivän iltana Manner-

heiminkalliolla.  Itsenäisyyspäivän tapah-

tumiin sisältyy Kalevankankaan seremo-

nian lisäksi useimmiten myös ohimarssi 

Kalevan puistotiellä Kalevan lukion koh-

dalla, jonka jälkeen on kokoonnuttu juh-

lajumalanpalvelukseen Kalevan kirkkoon. 

Itsenäisyyspäivän perinteeseen Tampe-

reella on kuulunut vuodesta 1953 alkaen 

reserviläisjärjestöjen marssi. Marssi alkaa 

Emil Aaltosen puistosta Talvisodan Henki 

-muistomerkiltä. 

Useilla paikkakunnilla on pitkä perinne 

järjestää jouluaaton kunniavartiot. Näin 

myös Tampereella, jossa TRES Lippu- ja 

kunniavartio-osastolla on omat vartio-

vuorot. 

Tampereen Reserviläisten Lippu- ja 

kunniavartio-osasto kutsuu yhdistyksen 

jäseniä lippu- ja kunniavartiotehtäviin. 

Tehtävät ovat kunniatehtäviä ja kutsussa 

otetaan huomioon jäsenen aktiivisuus re-

serviläistoiminnassa. Tervetuloa mukaan 

toimintaan. Lisätietoja tres.fi  -nettisivuil-

ta ja yhdistyksen toimistosta. 

TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTITAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N
02/2018

SYYSKUU

Tampereen Reserviläiset ry omistaa mi  avan kerho-
majan Kangasalla Matalajärven rannalla. Ylpeänä ha-
luamme esitellä Sillanpää-nimistä majaamme, avaraa 
tykkipihaa ja rantasaunaa virkistysmahdollisuuksi-
neen. Majaa voivat jäsenet vuokrata omiin  laisuuk-
siinsa edullises  .

Tampereen Reserviläiset ry järjestää tutustumis-
 laisuuden perjantaina 5.10.2018 klo 17.30 alkaen 

yhdistyksen Sillanpää-majalla osoi  eessa Paalijär-
ven  e 723, Suinula. Tilaisuuteen ovat erityises   uu-
det jäsenet eri  äin tervetulleita. 

Kokoonnumme klo 17.00 Hippostalon parkkipai-
kalle, Uimalankatu 1, josta ajamme yhteiskuljetuk-
sella tai omilla autoilla majalle. Sillanpää-majalla on 
luvassa sauna, grillausta, yhdistys  etou  a, kisailua ja 
rentoa yhdessäoloa. Yhdistys hankkii paikalle virvok-
keita ja pientä purtavaa. Varaa mukaan saunavarus-
tus, mikäli rantasaunan leppoisat löylyt kiinnostavat!

Tapahtuman yhteydessä on mahdollista kuulla yh-
distyksen toiminnasta ja tutustua TRESin osastojen 
ak  ivisiin jäseniin ja toimintamahdollisuuksiin. Eko-
ase-ammuntaa voi kokeilla illan aikana.

Pyydämme osallistujia ilmoi  autumaan sitovas   
2.10.2018 mennessä osoi  eeseen 
toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi  tai 
puh. 044 512 4477, jo  a varaamme rii  äväs   
tarjoiluja. Samalla pyydämme myös kertomaan 
mahdollisesta kuljetustarpeesta.
Lisä  etoja saa toiminnanjohtajalta edellä 
mainituista osoi  eista  -to klo 10-13 välillä.

Tampereen Reserviläiset ry
Hallitus
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Pääkirjoitus Puheenjohtajalta

Tampereen Reserviläiset ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere
Puhelin: 044 512 4477

Sähköposti: 
toimisto@tampereenreservilaiset.fi 

Internet: 
www.tres.fi 

Facebook:
Tampereen Reserviläiset

Toimiston aukioloajat: 
ti, ke ja to klo 10–13 (ei pyhät)

Y-tunnus: 0206156-0

Kannen kuva: Sirkka Ojala: Lippu-
juhlan päivän seppeleenlaskutilaisuus 
Mannerheimin patsaalla.

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 helmikuussa 
2019. 

Painosmäärä: 1400 kpl.
Painopaikka: Lehtisepät Oy

Oikeaa ja 
väärää tietoa

Jäsenistö on puhunut –
kiitos vastauksistanne

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen

T
ieto on valtaa, on englantilainen 

fi losofi  Sir Francis Bacon sano-

nut. Esimerkkejä tästä on run-

saasti. Esimerkiksi Vanhassa Testa-

mentissa on kertomus Davidista ja 

Goljatista. David oli pieni ja voimil-

taan vähäinen, mutta hänellä oli tie-

toa ja taitoa lingon käsittelyssä. Tuon 

taidon avulla hän pystyi keskittämään 

voimavaransa täsmällisesti ja kohta 

oli Goljat kukistettu. 

Kun Suomi talvisodassa piti pintansa 

suurvaltaa vastaan, hehkutettiin saa-

vutusta USA:n valtalehdistössä viikos-

ta toiseen etusivun uutisina. Näkyipä 

tässä silloin vertauksia Davidin ja Gol-

jatinkin kamppailuun. Oliko tuolloin 

kyse tiedosta ja osaamisesta vai sitkey-

destä ja peräänantamattomuudesta? 

Komentajalla on vastuu tuhannesta 

kilometristä välillä korpistakin rinta-

maosuutta. Jos hän ei tiedä, mistä vi-

hollinen hyökkää, hän joutuu jakamaan 

rajalliset joukkonsa harvaksi ketjuksi, 

joka on helposti murrettavissa. Mutta 

jos komentaja saa tietää, mistä ja mil-

loin vastapuoli rynnäköi, niin hän voi 

keskittää voimavaransa oikeaan koh-

taan lyöden voittoisasti tunkeutujan. 

Mutta entäpä, jos vihollinen hämää, le-

vittää siis disinformaatiota?

Informaatiovaikuttaminen on syno-

nyymi informaatiosodankäynnille, jos-

sa tavoitteena on aseellisen voiman si-

jasta vaikuttaa kohteeseen sisältäpäin. 

Tässä voidaan käyttää hyväksi yhtei-

sössä tai yhteiskunnassa olevia risti-

riitoja tai erimielisyyksiä. Sosiaalinen 

media on avannut aivan uusia mahdol-

lisuuksia kansalaismielipiteen muok-

kaamiseen. On vaikeaa tietää, missä 

rintamalinjat tällaisessa vaikuttamises-

sa menevät. Tosiasiassa hyvinkin va-

kaa yhteiskunta voi murtua nopeasti, 

jos olosuhteet siihen ovat otolliset. Esi-

merkiksi Jugoslavia, joka pirstoutui ja 

ajautui sisällissotaan Titon kuoleman 

jälkeen. Mikään maa tai yhteiskunta ei 

ole murtumaton, vaan vakautta täytyy 

rakentaa ja ylläpitää jatkuvasti. Eräs 

kulmakivi tähän on korkea maanpuo-

lustustahto, jonka eteen myös maan-

puolustustyötä tekevät yhdistykset 

toimivat.

Informaatiovaikuttamisen perinteet 

juontavat tuhansien vuosien taakse. 

Kiinalaisen Sun Tzun mukaan sodan-

käynnissä perimmäisenä tavoitteena 

on sodan voittaminen ilman taistelua. 

Niin amerikkalaisessa kuin venäläises-

säkin sotataidossa laaja hämäys on 

aina sotasuunnitelmien keskiössä.

Digitaalisessa maailmassa informaa-

tio, oli se sitten sen hankintaa, arvi-

ointia tai käsittelyä, näyttelee entistä 

merkittävämpää roolia elämässämme. 

Ympärillämme on lisääntyvästi myös 

virheellistä ja tarkoituksellisesti har-

haan johtavaa informaatiota. Nämä 

eivät liity pelkästään sotilaallisiin toi-

miin ja tavoitteisiin. Hämäävää tietoa 

jaetaan niin liike-elämässä kuin koti-

maisessa ja kansainvälisessä politiikas-

sa.  Eikä informaatiovaikuttaminen ole 

edes aina väärää tai vääristeltyä tietoa. 

Se voi olla myös valittua oikeaa tietoa 

hyvin valittuina hetkinä. Kaiken lisäksi 

informaatiovaikuttaminen voi olla jota-

kin sellaista, mitä emme edes ajattele 

informaatioksi.

Informaatiovaikuttaminen on help-

poa ja nopeaa. Se ei tunne valtioiden 

rajoja, etäisyyksiä, aikaa tai paikkaa ja 

on lisäksi äärimmäisen kustannuste-

hokasta. Tietoa on paljon ja helposti 

saatavilla ja tiedon alkuperää tai luo-

tettavuutta joudutaan yhä useammin 

kyseenalaistamaan. Kansalaisten mo-

nilukutaidon kehittäminen onkin mer-

kittävä riskien ennakoinnin ja varau-

tumisen keino. Entisten tietolähteiden 

kuten tv-uutisten ja sanomalehtien si-

jaan etenkin nuoret ihmiset saavat tie-

tonsa suoratoistopalvelujen ja sosiaali-

sen median kautta. 

Voidaankin kysyä, että kuka hallitsee 

näitä alustoja ja kenen totuutta ne vä-

littävät?

Monilukutaito merkitsee kykyä ar-

vioida lähteiden luotettavuutta ja käy-

tettävyyttä, sekä vertailla eri lähtei-

den tietoa objektiivisesti ennen tiedon 

hyödyntämistä päätöksentekoon tai 

toimintaan. Kiinnitä monilukutaitoon 

huomiota, kun seuraavan kerran haet 

tietoa Internetistä. Onko löytämäsi tie-

to oikeaa vai väärää?

Raimo Ojala

päätoimittaja

A
lkuvuodesta kerroin, että tarkoi-

tuksemme on kartoittaa jäsenky-

selyn avulla toiveita ja tarpeita 

järjestömme toiminnan kehittämiseksi. 

Kiitän kaikkia vastauksen antaneita, joi-

ta oli kaikkiaan yli 130 henkeä, eli noi n 

joka kymmenes jäsenemme. Ilahdutta-

vaa oli, että yhdistyksemme toiminta, 

tilaisuudet ja johto saivat arvosanojen 

keskiarvoksi 8,6 perinteisenä kouluar-

vosanana. Tampereen Reserviläisiä ku-

vasi mielestänne ylivoimaisesti parhai-

ten sana maanpuolustushenkinen. Eli 

oikealla polulla olemme ja tästä on hyvä 

jatkaa yhdessä eteenpäin.

Tärkeimmäksi toimintamuodoksi 

koettiin ampumavuorot, jonka jälkeen 

tulivat erilaiset koulutukset sekä jäsen-

lehdet. Olemmekin panostaneet kulu-

vana vuonna ampumatoimintaa aiem-

paa enemmän mm. uusia aseita hank-

kimalla ja mahdollisuuksia lisäämällä. 

Tulemme jatkamaan panostuksia myös 

vastaisuudessa. Tämän paperisen leh-

den tarpeellisuutta on myös aika-ajoin 

kyseenalaistettu, mutta edelleen se 

koetaan tärkeäksi elementiksi digitali-

soituvassa maailmassa. Sähköistä tie-

dotusta tulemme toki parantamaan 

sekä lisäämään sen ajankohtaisuuden 

ja edullisuuden vuoksi. Tämän vuoksi 

onkin tärkeää pitää toimiva sähköpos-

ti jäsenrekisterissä ja esimerkiksi tykä-

tä FB-sivustamme www.facebook.com/

tampereenreservilaiset. Ekskursiokoh-

teista ylivoimaisesti eniten kannatusta 

saivat puolustusvoimien kohteet sekä 

puolustusministeriö, joihin koitamme 

vierailuja järjestää.

Yhdistyksemme erääseen merkittä-

vään jäsenetuun ja toimintaan ylipää-

tään on erinomainen tilaisuus tutus-

tua perjantaina 5.10.2018 klo 17.30 

alkaen Sillanpää-majalla pidettävässä 

jäsenillassa, jossa pääsee nauttimaan 

mm. lempeistä rantasaunan löylyis-

tä. Mukaan voi vaikka ottaa toimin-

nastamme kiinnostuneen kaverin. 

Yhteiskuljetus järjestyy tarvittaessa. 

Päätimme myös jatkossa kokeilla kai-

kille avoimia ja vapaamuotoisia tu-

rinointitilaisuuksia tuntia ennen hal-

lituksen kokoontumista. Ensimmäi-

nen tilaisuus pidetään keskiviikkona 

10.10.2018 klo 17-18 reserviläistoimis-

tolla osoitteessa Väinölänkatu 2. Tar-

jolla on hyvän seuran lisäksi ainakin 

kahvia, teetä ja pullaa.

Maailma muuttuu ja kehittyy ja niin 

pitää yhdistyksen toimintamuotojen-

kin. Tämän johdosta olemme päättä-

neet kokeilla saisiko kyber- tieduste-

lu- ja UAV-asiat (lyhenne sanoista Un-

manned Aerial Vehicle = miehittämä-

tön ilma-alus) väkeä kiinnostumaan 

enemmänkin. Mikäli kiinnostusta löy-

tyy, niin voisimme perustaa kyber- ja 

tiedusteluosaston, joka kiinnosti noin 

kolmannesta kyselyymme vastanneis-

ta. Olisiko sinulla intoa lähteä viemään 

asiaa eteenpäin yhdessä hallituksen 

kanssa? Miehittämättömistä ilma-aluk-

sista kuulemme lisää myös yhdistyk-

semme syyskokouksessa keskiviikko-

na 24.10.2018 klo 18 alkaen. 

Harrastuksella on yleensä parempi 

”legitimiteetti” kotiväen silmissä, jos 

välillä pääsee myös itse mukaan toi-

mintaan tai tutustumaan siihen. Aja-

tuksissa onkin ollut pitää viimeistään 

ensi keväänä jonkinlainen perhetapah-

tuma esimerkiksi yhdistyksemme ma-

jalla. Jopa perheosaston perustamista 

ovat eräät väläytelleet. Joka tapauk-

sessa yli 40 % kyselyymme vastanneis-

ta toivoi koko perheelle suunnattua 

toimintaa, joten mielellään sellaista 

myös tarjoamme. Otamme mielellään 

vastaan ideoita ja innokkaita talkoolai-

sia esimerkiksi perhepäivän, -jotoksen 

tai -retken järjestämiseksi. 

Mikäli haluat tukea taloudellisesti 

Tampereen Reserviläiset ry:n toimin-

taa, niin sitä varten on viime kevät-

kokouksessa perustettu tukirahasto, 

josta tietoa enemmän tässä lehdessä 

ja nettisivuillamme. Tukirahastolle voi 

esimerkiksi ohjata merkkipäivämuis-

tamiset hyvään tarkoitukseen.

Otan mielelläni vastaan palautetta 

ja ideoita yhdistyksemme toiminnan 

kehittämiseksi. Minut tavoittaa osoit-

teesta jarno.lahtinen(a)iki.fi  tai nume-

rosta 040 719 6468. 

Toivotan hyvää syksyn jatkoa ja 

reipasta mieltä!

Jarno Lahtinen

puheenjohtaja
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PALKINNOT  MITALIT  KAIVERRUKSET

FASHION & DESIGN

P A R I S

www.laatupalkinto.com   040 839 2272 

TAMPEREEN 
RESERVILÄISET 
FACEBOOKISSA.

Käy tykkäämässä.

Toiminnan esittelyä Puistofi estassa 

PUOLUSTUSVOIMAIN 
LIPPUJUHLAN PÄIVÄN 
YLENNYKSET

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, 

evl Marko Alamäki on ylentänyt 

4.6.2018 seuraavat TRES- reserviläiset:

YLIVÄÄPELIKSI
Kohtamäki Veli-Matti, Ylöjärvi

KERSANTIKSI
Kerkkänen Annika Irene Anneli, 

Kangasala

Muhonen Jouni Petteri, Kangasala

Pehkonen Jaakko Aukusti, Tampere

Timonen Petteri Antero, Lempäälä

KORPRAALIKSI
Hietala Ilkka Lauri Johannes, 

Tampere

Malinen Toni Tapio, Tampere

Paju Kari Juhani, Pirkkala

Vuorinen Eino Alexander, Tampere

YLIRAJAJÄÄKÄRIKSI
Putaansuu Joonas Henri Aleksi, 

Tampere

Parhaimmat onnittelut 

ylennetyille. 

Huomionosoitukset

VUODEN 
TOIMIJAT 2017
Tampereen Reserviläiset valitsee vuoden 

toimijat, jotka palkitaan yhdistyksen kevät-

kokouksessa. Vuoden 2017 toimijoiksi valittiin: 

    

Veijo Niemi Vuoden Reserviläinen 

Matti Salonen Vuoden Jäsenhankkija

Janne Honkoliini Vuoden Ampuja

Matti Hirvonen Vuoden Lippu-upseeri

Harri Mäntylä Vuoden Sra-ampuja

Raimo Ojala Vuoden Tiedottaja

Jarna Vahlsten Vuoden Aktiivinen jäsen

Jarno Pöhö Vuoden Jotostelija

Kari Salmela Vuoden Kouluttaja

Katri Lemmetty Vuoden nuori Reserviläinen

Hannu Hauki Vuoden Talkoomies

T
ampereen Reserviläiset olivat mukana tänä vuonna yh-

deksättä kertaa järjestetyssä Hämeenpuiston Puistofi -

esta –kaupunkitapahtumassa. Aurinkoinen sunnuntai 

19.8. keräsi paikalle 25 000 ihmistä 

Tapahtumaan oli kokoontunut valtava määrä tamperelai-

sia harrasteseuroja esittelemään toimintaansa ja houkuttele-

maan uusia jäseniä. Tapahtuman juonsi tamperelainen koo-

mikko Simo Frangén.

Tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta ja paikalla oli run-

saasti toiminnastamme kiinnostuneita kaupunkilaisia. Esit-

telypaikatkin loppuivat kesken, eivätkä kaikki halukkaat yh-

distykset mahtuneet mukaan. Toiminnastaan kertovia jär-

jestöjä ja yhdistyksiä oli paikalla noin 100. Tavoitteena oli, 

että yhdistykset järjestävät toimintansa esittelyä sekä akti-

viteetteja, joihin yleisön on helppo osallistua ja näin tuot-

taa kävijöille uusia toiminnallisia kokemuksia ja elämyksiä. 

Erityisenä painopisteenä oli syksyllä alkavien harrastusten 

esitteleminen. 

TRES:in osaston vetonaulana oli ekoase-ammunta. Paikalla 

oli sekä pistooli että rynnäkkökivääri. Ammuntaan oli lähes 

koko ajan jonotusta ja se kiinnosti kaiken ikäisiä osallistujia. 

Yhdistyksen toimintaa esittelivät Ulla Myllärniemi, Jarna Vahl-

sten, Kari Ylinen ja Raimo Ojala. TRES:in osastolla esittelivät 

toimintaansa myös Tampereen Seudun Reserviläisnaiset. 

Kuva: Sirkka Ojala.

Joulutulet on Reserviläisliiton laajin hengellisen 
toiminnan tapahtuma. Sen järjestää vuositasolla 
yli 60 liiton jäsenyhdistystä ja piiriä. Joulutulet 
on kaikille avoin koko perheen tapahtuma, jonka 
tarkoitus on koota perheitä hiljentymään joulun 
odotukseen. Tampereella joulutulet järjestetään 
13.12.2018 klo 18-20. Paikkana on Messukylän 
vanha kirkko osoitteessa Kivikirkontie 2. Keski-
aikainen harmaakivikirkko on Tampereen vanhin 
rakennus. Puhujana tilaisuudessa on kenttä-
rovasti Kari Mannermaa. 

Järjestäjinä Tampereen Reserviläiset ja 
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset. 

Joulutulet syttyvät Messukylässä

Tervetuloa!
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Vielä muutama paikka vapaana!

MATKAOHJELMA:

2.5.2019
• - Paldiski: Neivostoliiton ydinsukellus-

veneiden koulutuskeskus

• - Suomalaiskoneen putoamispaikka II 

maailmansodassa

• - Kiertoajelu ja yöpyminen Riiassa Ra-

disson Blu Latvija **** -hotellissa

3.5.2019
• - Riika: Natsien keskitysleiri ja tu-

hoamispaikka

• - Misse-joki: Jääkärien taistelupaikka

• - Plunge: Neuvostoliiton ydinohjustuki-

kohta

• - Yöpyminen Liepajassa Promenade 

*****-hotellissa

4.5.2019
• - Liepaja/Jääkärien koulutuspaikat: 

Bayer-kasarmi, Hansa-kasarmi, Trinita-

tis-kirkko

• - Apriki: Mannerheim-museo

• - Skrunda: Neuvostoliiton tutkakeskus

• - Jääkärien taistelupaikat ja museo: 

Klapkalnciems, Schmarden, Aa-joki, 

Mangali

• - Yöpyminen Jurmalassa Spa & Confe-

rence ****-hotellissa

5.5.2019
• - Ligatne: Neuvosto-Latvian johdon 

ydinsodan pakopaikka

• - Latvian ja Viron rajalla matkaostokset

BALTIAN KIERROS – 

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

BALTIAN MAIHIN VIROON LATVIAAN JA LIETTUAAN  

Keväällä toteute   in jäsenkysely, jossa 40 kysymyksen avulla selvite   in jäsen-
ten ajatuksia ja toiveita yhdistyksestä ja sen kehi  ämisestä. Yhdistyksen halli-
tus on käsitellyt vastaukset ja tehnyt niistä yhteenvetoa ja linjauksia yhdistyk-
sen ja sen toiminnan kehi  ämiseksi. Ohessa poimintoja saaduista vastauksista. 

JÄSENTEN MIELIPITEITÄ JA NÄKEMYKSIÄ KARTOITETTIIN

Tärkeimmät asiat Tampereen Reserviläisten toiminnassa

Minkä  edotuskanavien kau  a halutaan saada  etoa yhdistyksen toiminnasta

Vastaajien ikäjakauma

Mikä ilmaisu kuvaa 
Tampereen Reserviläisiä mielestäsi parhaiten

Matkan hinta on yhteensä 545 € kahden hengen hotellihuoneissa 

(120 € lisämaksusta 1 hengen huone). 

Hinta sisältää mm.:

• Koko matkan ajan Tuovisen turistubussi käytössä

• Asiantuntevan matkaoppaan opastuksen

• Laivamatkat Eckerö Linen m/s Finlandialla

• Meriaamiaisen laivalla menomatkalla

• Aamiaiset ja Illalliset tasokkaissa hotelleissa

• Kenttälounaat 

• Matkamanuaalit opastuksineen

Lisätietoja voi kysellä ja ilmoittautumisia suorittaa: jarno.lahtinen(a)iki.fi  

tai 040 719 6468. Ilmoittautuessa täytyy ilmoittaa nimen lisäksi syntymäaika 

ja sähköposti sekä hotellia varten huonejärjestys. 

Sitova ilmoittautuminen tulee tehdä 31.12.2018 mennessä, mutta mieluum-

min jo aiemmin järjestelyjen varmistamiseksi. Matkan maksaminen tapahtuu 

erillisen ohjeen mukaan ennen matkaan lähtöä. Matkavakuutus kannattaa ot-

taa, jos sellaista ei ole ennestään. Vastuullisena matkajärjestäjä toimii Tilaus-

liikenne V-H Tuovinen Oy.

Matkan oppaana on ekonomi Tuomo Juntunen, joka on opastanut satoja sota-

historiamatkoja vankalla kokemuksellaan ja eläväisellä kerronnallaan. Matka 

taittuu Tilausliikenne V-H Tuovinen Oy:n tasokkaalla kalustolla ja matkaan läh-

detään Tampereelta 2.5.2019 aamuvarhain.
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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 
tresweb(at)sci.fi 

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

stm (res) Hannu Hauki tiedotus, am-
pumaosasto, 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@kolumbus.fi 

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

sotm (res) Raimo Ojala tiedotus, Res-
posti pt, maasto-osasto, ohjelmaosas-
to, 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 työvaliokun-
ta, talousvaliokunta, ohjelmaosasto, 
jäsenasiat, piirihallitus
040 779 1420 
salosenmasa(at)gmail.com

kers (res) Jarna Vahlsten tiedotus, 
lippu- ja kunniavartio-osasto, ohjel-
maosasto, 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, ampu-
ma-asekouluttaja
040 569 1850, 
jannenputiikki@gmail.com

Matti Hirvonen 
talousvaliokunta

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

S
uunniteltu ja tarkkaan valmisteltu 

TRES-matka 16.5.2018 täyttyi ilmoit-

tautumisilla hyvin nopeasti ja mu-

kaan saatiin lähes 50-henkinen ryhmä. Mat-

ka alkoi lämpimässä kesäsäässä Keskusto-

rin Vanhalta kirkolta keskiviikkoaamuna 

klo 9:30.  Matka taittui loistavasti luottokul-

jettajan ja Liuttu-kuljetusliikkeen ansiosta.

Ensimmäisenä matkalla panostettiin 

henkilökohtaiseen huoltoon ja pysähdyim-

me loistavassa lounasravintolassa ykkös-

kohteemme naapurissa. Ravintola Mistelin 

maittavan lounaan jälkeen pääsimme tu-

tustumaan Varustelekaan.

Varusteleka on vuonna 2003 perustettu 

armeijatavaran kuluttajakauppa. Yritys, 

joka on lähtenyt perustajansa omasta har-

rastuksesta ja mielenkiinnon kohteesta, on 

kohonnut 15 vuoden aikana Euroopan suu-

rimmaksi armeijatavaran välittäjäksi kulut-

taja-asiakkaille. Tänä päivänä Varusteleka 

työllistää 55 henkilöä ja tekee 12,6 miljoo-

nan euron liikevaihtoa.

Ryhmämme teki mielenkiintoisen kier-

roksen Varustelekan myymälässä ja varas-

tossa toimitusjohtaja Jari Laineen opasta-

mana. Myymälä henkii järjestystä ja har-

rastuneisuutta. Isosta tilasta on saatu erit-

täin kiinnostava ja hauska nähtävyys oma-

peräisillä ratkaisuilla ja somisteilla. Tuot-

teiden kirjo on normaaleista olovaatteista 

retkeilyyn ja sotilasvaatetukseen ja vielä 

vähän sen ylikin. Kaikkia tuotteita yhdistää 

erittäin laadukkaat materiaalit.

Varustelekalla on olemassa monta eri-

laista ja eri käyttötarkoituksiin valmistet-

tua omaa tuotemerkkiä. Ne hallitsevat 35 

prosentin osuutta liikevaihdosta. Tunne-

tuin näistä merkeistä saattaa reserviläispii-

reissä olla SÄRMÄ TST. Tästä tuotemerkis-

tä löytyy kuuluisat M05 varusteet alusvaat-

teista talvitakkiin ja housuihin. Uusi M05 

kuosi huokuu läpi myymälän kutsuen luok-

seen. Tällä tuotemerkillä pystyy hyvinä 

täydentämään ja osittain jopa korvaamaan 

jakotavarana saatuja varusteita. Varsinkin 

ryhmän M05 saapumiserän osallistujat te-

kivät runsaasti hankintoja tämän kuosin in-

noittamina.

Uusi ja erittäin mieleinen tuttavuus oli 

tuotemerkki JÄMÄ DESING, joka suunni-

tellaan ja valmistetaan täysin Konalassa 

Helsingissä. Nimensä mukaan tuotemer-

kin tuotteet valmistetaan muista tuote-

jäämistä, jämistä tai jo olemassa olevia 

tuotteita voidaan uusiokäyttää tai jatko-

jalostaa uudella innovatiivisella tavalla. 

Varusteleka on mukana ilmastotalkoissa 

ja pyrkii aktiivisesti vähentämään tuotta-

maansa jätettä.

Monelle jo tuttu varusteleka.fi  verkko-

kauppa sisältää Varustelekan huikeat 6000-

8000 tuotetta. Verkkokauppa hallitseekin 

yrityksen liikevaihtoa 65 prosentin osuu-

della. Modernin ja kehittyneen varaston 

läpi kulkee noin tuhat pakettia päivässä. 

Kierroksen jälkeen pääsimme ostoksille 

myymälään. Korit täyttyivät ja löytöjä teh-

tiin tuleviin koitoksiin. Kauppakassien täy-

tyttyä osa ryhmäläisistä malttoi rauhoittua 

Varustelekan kahvio/baari Sotimaan, joka 

palvelee myymälän yhteydessä. Intiimi 

paikka muistutti korsumaista olohuonet-

TAMPEREEN RESERVILÄISTEN MATKA HELSINKIIN
ta ja antoi rentoutumishetken shoppailun 

riennoista.

Saimme hamuttua ryhmän kasaan ja 

bussi suuntasi kohti Helsingin keskustaa 

ja vasta remontoitua Eduskuntataloa. Mat-

kanjohtajamme Jarno Lahtinen oli saanut 

meille klo 15 arvokkaan vierailun tapaa-

maan reservin majuria (07), Suomen Val-

koisen Ruusun ritarikunnan komentaja-

merkin, Suomen Leijonan ritarikunnan 

1-luokan rintamerkin, Suomen Rauhantur-

vaajaliiton 1-luokan ansioristin ja Maan-

puolustusmitali miekkojen kera haltijaa 

Ilkka Kanervaa.

Kanervan oma maanpuolustusaktiivi-

suus on varmasti lähtenyt vahvasti sieltä 

RUK-oppilaskunnan hallituksesta, jossa 

hän edusti kurssilla 130.  Palveluksen jäl-

keen hän onkin ollut mukana monessa eri-

laisessa turvallisuutta koskevassa ryhmäs-

sä. Vahva kiinnostus maanpuolustusasioi-

hin loisti puheista tänäkin päivänä.

Ilkka Kanervan puheen jälkeen kokous-

tila täyttyi mielenkiintoisella keskustelulla 

ajankohtaisista asioista. Aktiiviset ampu-

maharrastajat nostivat esille myös tulevan 

aselakiesityksen. 

Vierailun päätyttyä ryhmä kokoontui 

takaisin bussiin ja matka kohti Tamperet-

ta alkoi. Matkalla kahvihampaan kolotus 

pysähdyttiin sammuttamaan Parolan So-

tilaskoti 2:ssa, jossa aina yhtä iloiset soti-

laskotisisaret ravitsivat ryhmämme kahvil-

la ja nisulla. Ympyrä sulkeutui Tampereen 

Keskustorille, josta kukin otti jalkamarssin 

omaa kotiaan kohti.

Iso kiitos vielä matkanjärjestäjälle Jarno 

Lahtiselle!

Teksti ja kuvat: 

Jarna Vahlsten

Muistoksi vierailusta Jarno Lahtinen ojensi Ilkka Kanervalle TRES:n historiikin. 

Toimitusjohtaja Jari Laine esittelemässä Varustelekan toimintaa. 
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KOKOUSKUTSU

Tampereen Reserviläiset ry:n

SYYSKOKOUS
Järjestetään 

keskiviikkona 24.10.2018 klo 18.00
.

PAIKKA: Ravintola Vaskitähti,
Hatanpään puistokuja 22 G

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00
.

ESITELMÄ: Dronet, 
järjestelmäpäällikkö insmaj Eero Latukka

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset syyskokousasiat

Huomionosoitukset

Kahvitarjoilu

Tervetuloa

Tampere 8.8.2018

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

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

KÄYNTIOHJE: Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä 
piha-alueelle, josta G-portaaseen. 

TKL:n linjat 11, 21 ja 32. Poistumispaikka sairaalan pysäkki. 
Linjat 1 (A,B,C),14 ja 26.  Lähin pysäkki on Hatanpään valtatiellä 

VW Autotalo Laakkosen kohdalla.

Drone on lentävä kauko-ohjat-

tava laite, joka pysyy ilmassa 

tavallisesti neljän vaakasuoran 

roottorin varassa.

Uudemmat kopterit pystyvät 

kuljettamaan jopa kuusi kiloa 

hyötykuormaa.

Puolustusvoimat käyttää dro-

neja useaan käyttötarkoituk-

seen. Niillä on kuvattu maastoa, 

suoritettu lentotiedustelua ja 

autettu pelastusviranomaisia. 

Dronea ohjataan ohjaimen sekä 

maa-aseman kautta. Ohjausjär-

jestelmän avulla pystytään teke-

mään myös lennätyssuunnitel-

ma, jonka kopteri voi suorittaa 

itsenäisesti.

Lennokkien ja miehittämättö-

mien ilma-alusten määrä Suo-

men ilmatilassa on kasvanut vii-

me vuosina merkittävästi. Näitä 

on yksityishenkilöillä, yksityisil-

lä yrityksillä ja viranomaisten 

käytössä. 

Laitteita voidaan myös käyttää 

vahingoittamaan ja uhkaamaan 

Puolustusvoimien toimintoja ja 

Puolustusvoimille keskeisiä hen-

kilöitä. Niitä voidaan käyttää vi-

ranomaisen toiminnan paljasta-

miseen ja tiedustelemiseen. Tie-

dusteluun ja sotilaskäyttöön tar-

koitetut lennokit edustavat uutta 

teknologiaa, joka on kehittynyt 

viime vuosina voimakkaasti. 

Näissä oleva tekniikka mahdol-

listaa kuvaamisen ja myös sel-

laisen kuorman kuljettamisen, 

jota voidaan käyttää vahingolli-

sesti ja sotilaalliseen tarkoituk-

seen. Uutta teknologiaa hyödyn-

tämällä voidaan sotilaskäytössä 

tiedustella, vaikuttaa ja hyökätä 

erilaisiin kohteisiin. Räjähteitä 

tai haitallisia aineita voidaan kul-

jettaa sotilaskohteeseen pitkän 

kantaman päästä. Tekniikan saa-

tavuus ja yleistyminen on johta-

MIEHITTÄMÄTÖN ILMAILU 
NOPEASSA KASVUSSA

nut siihen, että miehittämättö-

män ilmailun muodostama tur-

vallisuusuhka Puolustusvoimille 

on kokonaisuudessaan kasvanut 

merkittävästi. Puolustusvoimat 

ovat jo nyt joutuneet perumaan 

eräitä suunniteltuja toiminto-

jaan, kun uhka on katsottu muo-

dostuvan liian suureksi.

Valtiollisten toimijoiden soti-

laallinen suunnittelu perustuu 

siihen, että kyseiset toimijat 

tiedustelevat ennakkoon vasta-

puolta jo normaalioloissa. Puo-

lustusvoimien tulee voida näis-

säkin vastata tehokkaasti tällai-

seen toimintaan. Valtioiden tie-

dustelutoiminta on teknologian 

kehittymisen myötä entistä te-

hokkaampaa ja mahdollisuudet 

hankkia merkittävästi yksityis-

kohtaisempaa tietoa ovat kasva-

neet. 

Miehittämättömien ilma-alus-

ten suorituskyky ja sensorit ovat 

kehittyneempiä verrattuna aiem-

min käytettyihin satelliitteihin. 

Nykyaikainen teknologia mah-

dollistaa esimerkiksi rakennus-

kohtaisten heikkouksien havait-

semisen. Lämpösensorit, huip-

putarkka kuvausteknologia ja 

kaikki sähkömagneettisen spekt-

rin anturit voidaan sisällyttää 

droneen. 

Uuden lainsäädännön tavoit-

teena on luoda viranomaisille 

toimivaltuus puuttua lennokin 

tai miehittämättömän ilma-aluk-

sen kulkuun, jotta voidaan estää 

Puolustusvoimien kohteiden tie-

dustelu- ja muu luvaton, kuten 

vihamielinen tai sotilaallinen toi-

minta näitä kohteita, henkilöitä 

ja valtakunnan elintärkeitä pal-

veluja vastaan. Dronien eliminoi-

miseksi on kehitelty aseita, joi-

den käyttö perustuu esimerkiksi 

laitteen ohjaussignaalin häiritse-

miseen. 

Tule kuulemaan aiheesta lisää 

esitelmässä, joka pidetään 

ennen TRESin syyskokousta 

24.10.2018 ravintola Vaskitäh-

dessä alkaen klo 18.00. Esitel-

män pitää järjestelmäpäällik-

kö, insmaj Eero Latukka. 

Tervetuloa. 

Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenet tekivät 3.-

11.5.2018 kiertomatkan Balkanille. Lensimme 

ensin Albanian Tiranaan, josta linja-autolla jat-

koimme Makedonian Ohrid-järvelle ja pääkau-

punki Skopjeen. Kotiin lensimme Kosovon Pris-

tinasta Frankfurtin kautta Helsinkiin.

Olavi Sakkanen otti meistä (tai ainakin hä-

nen kameransa) aivan erinomaisen ryhmäku-

van Skandebergin linnan parvekkeella. Itse ku-

van taisi ottaa oppaamme Ilir. Skandeberg jouk-

koineen torjui kymmeniä vuosia Ottomaanien 

valloitusyritykset Etelä-Balkanin alueelle ny-

kyiseen Albaniaan, mistä hyvästä hän saavutti 

kansallissankarin aseman. Takana näkyy Krujan 

kaupunkia. Olipa mukavan aurinkoinen hetki 

ryhmäkuvaa varten. Vanhan kaupungin basaa-

rikuja oli kiva kokemus. Käsityöt olivat aitoja 

käsitöitä ja vieläpä varsin kauniita. Hyviä lou-

naspaikkoja oli jokaiseen makuun.

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN VUOKRATTAVISSA OLEVAT VARUSTEET 

Jäsenten vuokrattavissa olevat varusteet ja vuokraushinnat: pirkanviesti.fi /maastotoiminta/

vuokrattavia-varusteita/

Vuokra-aika on enintään viikko, ellei toisin erikseen sovita. Vuokra maksetaan etukäteen. 

Reserviläisjärjestön jäsenyys on todistettava. Varaukset toimistolta ma-to klo 9-14.

VUOKRATTAVAT LEIRIVÄLINEPAJA-VARUSTEET:

Varastosta löytyy retkeilyvälineitä laidasta laitaan, muun muassa soppatykit, puolijoukkuetel-

tat, lumikengät, ahkiot, kauhat ja kamiinat. Välineet kannattaa varata etukäteen soittamalla, teks-

tiviestillä tai sähköpostilla. Lista vuokrattavista tuotteista: trety.org/index.php/tyottomille/

tyopajat/leirivalinepaja/2-etappi/68-leirivalinepaja-hinnasto

Myös maastovarusteiden huolto- ja korjauspalvelu. 

TAMPEREEN SEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS ETAPPI RY

Sarvijaakonkatu 28 ja 30, 33540 Tampere, puhelin 040 801 6002, 

avoinna ma - pe klo 8.00–15.00. 

Viikonloppulainaukset: haku perjantaina ja palautus maanantaina

Viikkolainaukset: haku perjantaina ja palautus viikon päästä maanantaina.

 Matka Balkanille
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HISTORIALLISIA 
DOKUMENTTIELOKUVAESITYKSIÄÄ

Elokuvat esitetään videotykillä valkokankaalle Reserviläistoimiston kokous-

salissa, Väinölänkatu 2, Tampere.

Esitykset ovat luonnollisesti ilmaisia eikä tarvitse etukäteen ilmoittautua. 

Elokuvan jälkeen on mahdollisuus keskustella elokuvan aihepiiristä.

JATKOSODAN VUODET ITÄ-LAPISSA

Itä-Lapissa on tallennettu arvokasta sotahistoriallista tietoa. ”Jatkosodan 

vuodet Itä-Lapissa” on elokuva, missä nelisenkymmentä ihmistä kertoo jat-

kosodan aikaisista kokemuksistaan niin rintamalta kuin kotipuolestakin. Do-

kumenttielokuva on Itä-Lapin kuntayhtymän tuotantoa ja se on jatkoa aiem-

min talvisodasta tehdylle videolle. 

Asiantuntijana on toiminut sotahistorian dosentti, prikaatikenraali Pent-

ti Airio. Hän pitää hyvänä, että muistelijoiksi on löytynyt rintamalla olleita 

veteraaneja ja lottia. Elokuvassa esiintyy myös nuorempia jatkosodan ajan 

muistavia henkilöitä. Elokuvassa käydään läpi viisi jatkosodan vuotta sekä 

käydään vanhoilla taistelupaikoilla, muun muassa Kelsinkäisessä.

Neuvostoliitolla oli vuonna 1941 selvä hyökkäyssuunnitelma Sallan Mär-

käjärveltä Kemijärvelle ja siitä edelleen pohjoiseen Lappiin ja mahdollisesti 

jopa Ruotsiin. Sallan takaisin valtaus oli vaativa operaatio noissa olosuhteis-

sa ja tuskin olisi onnistunut ilman saksalaisten materiaaliapua kuten pans-

sareita ja lentokoneita.

Neuvostoliitto ryhtyi partisaanitoimintaan Lapissa, minkä vastatoimeksi 

suomalaiset aloittivat kaukopartiotoiminnan. 

Lopulta Pohjois-Suomen valloitus loppui Stalinin käskystä. Neuvostoliiton 

sodan johto olisi halunnut jatkaa valloitusta, johon olisi ollut riittävästi jouk-

koja ja varustusta, mutta Stalin arveli, etteivät länsiliittoutuneet olisi hyväk-

syneet tällaista laajentumispyrkimystä ja esti toteutuksen.

Stalinin ehtona oli, että suomalaisten tuli poistaa saksalaiset Lapista. En-

tiset aseveljet joutuivat ikävään sotaan keskenään. Saksalaiset miinoittivat 

mitä suurimmalla mielikuvituksella paikkoja ja seutuja ja aiheuttivat suurta 

vahinkoa ja pysyviä vammoja erityisesti siviiliväestölle.

Elokuvan pituus on 1 h 18 min. ESITYSAIKA KE 31.10.2018 KLO 18.

ISOVIHA-DOKUMENTTIELOKUVA

Isovihaksi kutsuttu ajanjakso oli venäläinen miehitysaika Suomessa 1700-lu-

vun alkupuolella.  Se liittyi Suureen Pohjan sotaan, jossa Ruotsin suurval-

ta-asema romahti.  Suomen armeija lyötiin lopullisesti Napuen taistelussa 

1714. Isoviha oli ennen kokematon terrorin jakso ja koetteli ihmisiä monella 

tavalla. Ennen taistelua tsaari Pietari Suuri oli määrännyt Pohjanmaan hävi-

tettäväksi niin perusteellisesti, että ruotsalaiset eivät pystyisi ikinä vastais-

kuun. Poltetun maan taktiikka oli tsaarin joukkojen vakiokäytäntö. Se tar-

koitti suurten alueiden hävittämistä niin, että vihollinen ei voinut ruokkia 

ja huoltaa joukkojaan. Niinpä venäläiset välttelivät varsinaisia taisteluita ja 

keskittyivät hävittämään siviiliasutusta. Kun kasakat ratsastivat paikalle, en-

sin vietiin näkyvä omaisuus ja karja, sitten poltettiin rakennukset. Tämän jäl-

keen seurasivat kidutukset ja raiskaukset. Monet suvut tapettiin kokonaan 

tai vietiin Venäjälle, jossa heidät myytiin orjiksi.

Dokumentissa kerrotaan, millaiset syyt johtivat 1700-luvun Suureen Poh-

jan sotaan ja kuinka taistelut laajenivat lopulta Euroopasta Suomeen Ete-

lä-Pohjanmaalle, Isoonkyröön. Näiden taistelujen surkeaa lopputulosta seu-

rasi terrori siviiliväestöä kohtaan, ja se levisi Pohjanmaalta koko Suomeen. 

Dokumentissa ovat äänessä Kustaa H. J. Vilkuna, Heikki Ylikangas, Risto 

Knaapi, Kalervo Mielty, Eila Tuominen ja Matti Loukola. Elokuvan pituus on 

1 h 15 min. ESITYSAIKA KE 28.11.2018 KLO 18. 

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N TUKIRAHASTO

Rahaston tarkoituksena on lisätä yhdistyksemme toimintaedellytyksiä. Tavoitteidensa 

toteuttamiseksi yhdistys tarvitsee varoja jäsenten toimintaa ja tarvittavia hankintoja 

varten. Tampereen Reserviläiset ry:n Tukirahastoa hoitaa yhdistyksen hallitus.

Anna Sinäkin tukesi isänmaalliseen ja valtakunnan turvallisuutta edistävään toi-

mintaan! Isänmaalliset ystävät ja yritykset ovat myös tervetulleita osallistumaan 

yhteiseen hankkeeseen. Esimerkiksi merkkipäivämuistamiset voi ohjata Tukira-

haston tilille.

Myymme Tukirahaston kartuttamiseksi alkuperäisiä 

vuodelta 1951 peräisin olevia Marskin merkkejä 

15 euron kappalehintaan tai 

kotiin postitettuna yhteensä 18 euroa. 

Merkit on yhdistykselle lahjoittanut kunniajäsen Tero Ahtee. 

Merkkejä voi ostaa toimistolta.

Tehdään yhdessä lahjoitus! 
Annetaan kukin itse sopivaksi katsomamme summa tilille

FI87 2046 1800 1369 05 viitenumerolla 5005.

OSALLISTU 
TRES:n järjestämään 

SOTIEMME VETERAANIT 
KERÄYKSEEN 
KERÄÄJÄNÄ. 

Keräyksen tuo  o tamperelaisten 
veteraanien hyväksi. 

Lisä  edot Harri Salminen, 
040 548 8109

salmisenhape(at)gmail.com.
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Ampumaosasto on suurin Tampereen Reserviläisten 

osastoista niin harrastajien kuin toiminnankin määrällä 

mitattuna. Kun jäsenistöltämme keväällä 2018 tiedusteltiin 

tärkeimpiä asioita yhdistyksen toiminnassa, olivat 

ampumavuorot vastaajien mukaan yhdistyksen tärkein 

toimintamuoto. 

A
mpumaosaston toiminta on aktiivista ympäri vuo-

den. Talvikaudella (loka-huhtikuu) ammuntaa 

harrastetaan ruutiaseilla Osmonkallion väestö-

suojassa sijaitsevalla ampumaradalla (Ainonkatu 2) sekä 

ilma-aseilla Pohjois-Hämeen Ampujien (P-HA) ilma-asera-

dalla PMK:n talossa (Peltokatu 16 D, 2. krs). Ilma-aserata 

on yhdistyksen jäsenien käytössä tiistaisin klo 18.00-20.00. 

Osmonkalliolla ammuntaa voi harrastaa pienoiskiväärillä 

ja pienoispistoolilla torstaisin 17.00-20.00 ja pienoispistoo-

lilla lauantaisin klo 16.00-18.00 (ennakkoilmoittautuminen, 

ks. lisätiedot ampumaosaston nettisivuilta). Lisäksi lauan-

taisin klo 14.00-17.00 Osmonkalliolla on Reserviläispiirin 

kanssa yhteinen 9 mm pistoolin ampumavuoro - lisätiedot 

Janne Honkoliinilta (varmista aikataulu ampumaosaston 

nettisivuilta lähempänä lokakuun alkua).

AMPUMAOSASTO ESITTÄYTYY
Kesäkaudella (touko-syyskuu) Reserviläispiirin järjestä-

miä ampumavuoroja on Satakunnan lennoston ampuma-

radoilla runsaasti:

Maanantai 16.00-20.00

 • Pistooli: 25 m rata 

 • Kivääri: 150 m ja 300 m radat

Tiistai 16.00-20.00

 • Pistooli: 25 m rata

 • Kivääri: 150 m ja 300 m radat

Keskiviikko 

 • Kivääri: 150 m rata 16:00-20:00

 • Kivääri: 50 m rata 08:00-20:00

Torstai 16.00-20.00

 • SRA: 300 m rata ja Liikkuvan maalin rata

Lisäksi yhdistyksen jäsenillä on käytössään P-HA:n Aito-

vuoren rata seuraavasti:

Maanantai 18.00-20.00

 • Pienoispistooli ja Isopistooli (.32/.38, vain lyijyluodit): 

25 m rata 

Torstai 18.00-20.00

 • Pienoiskivääri: 50 m rata

Ennen ratavuoroille osallistumista on tärkeätä tuntea ra-

tojen säännöt. Nämä löydät ampumaosaston sivuilta. Jos 

sinulle tulee kysyttävää radalla toimimisesta, käänny am-

munnan vetäjän puoleen. Lennoston radoilla tunnistat hä-

net keltaisesta turvaliivistä. Huomioithan, että lennoston 

ratavuoroilla valvoja on varmimmin paikalla vasta klo 17 

jälkeen.

Mikäli havaitset radoilla huomautettavaa (valvoja ei saa-

vu lainkaan paikalle, rata on jätetty epäsiistiin kuntoon, ra-

dalla on selvästi toimittu sääntöjen vastaisesti tms.), ilmoi-

ta asiasta ampumaosaston kontaktihenkilöille. Jokainen 

heistä kuuluu myös Pirkanmaan Reservipiirin ampumatoi-

mikuntaan. 

Käytäntönä on ollut, että yhdistyksen jäsen voi tuoda am-

pumaradalle mukanaan yhden vieraan kertaluonteiselle tu-

tustumiskäynnille. Tämä vieras voi näin tutustua ampuma-

toimintaan ennen päätöstään liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Miten mukaan 
harrastukseen?

Yhdistyksen asevastaavat järjestävät jäsenille korvausta 

vastaan mahdollisuuden hankkia radoilla ampumakoke-

musta laina-aseella ja patruunoilla. Tätä kautta jäsenet saa-

vat hankittua suorituskertoja, joita vaaditaan myös ennen 

oman aseen hankintaa. Asevastaavilta voi tiedustella, mil-

loin aseita on mahdollisuutta saada lainaksi ratavuorolle.

Yhdistyksen asekalusto tällä hetkellä:

• DPMS A-15 5.56 (.223) reserviläiskivääri (2018)

• Glock 17 Gen4 (2018)

• Glock 17 Gen3

• Walther P22 pienoispistoolit 2 kpl (2017)

• Sako M92 7.62x39 reserviläiskivääri

• Toz, Suomen Leijona ja Sako -pienoiskiväärit

• Useita vanhempia pienoispistooleja 

Kalustoa pyritään uudistamaan tasaiseen tahtiin tar-

peen mukaan.

Ratapäiväkirjan pitäminen on ensiarvoisen tärkeää, jot-

ta voit hankkia todistuksen riittävästä ampumaharrastu-

neisuudesta ja sen ylläpitämisestä. Ratapäiväkirjaan kan-

nattaa kirjata kaikki ampumavuoroilla käynnit ja kilpailut 

- ilma-aseilla suoritettavat ammunnat mukaan lukien - sekä 

muistaa pyytää ratavalvojan allekirjoitus kunkin käynnin 

yhteydessä. Kolmella ampumaosaston kontaktihenkilöllä 

on poliisin suomat valtuudet kirjoittaa asehankintojen ja 

käsiaselupien säilyttämisen edellyttämiä harrastuneisuus-

todistuksia. Näiden todistusten saamisen ehtona on, että 

ammuntakerroista on pidetty päiväkirjaa ja että käyntejä 

on riittävästi lain määrittelemällä tavalla. Ampumapäivä-

kirjoja myydään yhdistyksen toimistolla.

Myös Pirkanmaan Reserviläispiiri järjestää uusille am-

pujille vuosittain tutustumisammuntoja sekä pistooleilla 

että kivääreillä. Tutustumisammuntojen ajankohdista il-

moitetaan ampumaosaston sivuilla.

Tässä ovat ampumaosaston kontaktihenkilöt, joilta voit 

halutessasi kysyä lisätietoja osaston toiminnasta, kuten 

ampumavuoroista, yhdistyksen aseiden lainaamisesta, 

harrastuneisuustodistuksista jne.:

Janne Honkoliini, jannenputiikki@gmail.com, 040 569 1850

• Ampumaosaston pj, asevastaava ja poliisin valtuutta-

ma yhdistyksen ampuma-asekouluttaja

Juha Moijanen, juha.moijanen@pp.inet.fi , 0500 625 246

• Pirkanmaan Reservipiirien ampumatoimikunnan vpj. 

ja poliisin valtuuttama yhdistyksen ampuma- asekou-

luttaja

Harri Mäntylä, harri.mantyla@kolumbus.fi , 0400 790 883

• Asevastaava ja poliisin valtuuttama yhdistyksen ampu-

ma-asekouluttaja 

Ampumaosasto kokoontuu alkuvuodesta ja loppusyk-

systä. Jos sinulla on ideoita tai halua osallistua yhdistyk-

sen ampumaosaston toiminnan kehittämiseen tai muuten 

vain asiaa osaston toimintaan liittyen, ole yhteydessä em. 

henkilöihin.

Vuosittaiset 
ampumakilpailut

Kesäkaudella yhdistyksen vuosittain järjestämiä ampuma-

kilpailuja on useita ja ne keskittyvät erityisesti pistoolila-

jeihin. Ampumakilpailujen lajit muodostuvat sekä Reservi-

läisurheiluliiton (RESUL) että Suomen Ampumaurheilulii-

ton (SAL) lajeista. 

Tyypillisesti vuoteen kuuluvat seuraavat kilpailut:

• Maalis-huhtikuun aikana käydään TRESin ja TamRun 

välinen ilmapistoolikilpailu.

• Toukokuussa ulkokauden kilpailut alkavat yleensä Pir-

kanmaan ja Varsinais-Suomen Reserviläispiirien väli-

sellä pistoolin ”maaottelulla”. 

• Toukokuussa järjestetään myös perinteisesti kevätam-

munnat, joissa ammutaan pikapistoolin kilpailu. 

• Toukokuussa starttaa suosiotaan jatkuvasti kasvattava 

yhdistyksen ”PA-cup”, jossa ammutaan kuukausittain 

RA3 ja RA4, eli entiseltä nimeltään palvelusaseammun-

tojen pistoolilajit PA3 ja PA4. Syyskuussa järjestettävä 

cupin viimeinen osakilpailu on samalla TRESin mesta-

ruuskilpailu. 

• Vuonna 2018 kisattiin ensimmäistä kertaa myös kivää-

rilajeissa RA1 ja RA2. Nämä tullaan mitä todennäköi-

simmin järjestämään myös jatkossa. 

• Kesäkuussa TRES on perinteisesti vetovastuussa 

Pirkanmaan Reservipiirien pistoolilajien mestaruus-

kilpailujen järjestämisessä. Saman lauantain aikana 

ammutaan pistoolilajit;  isopistooli, 25 m pistooli sekä 

pikapistooli. 

• Elokuun aikana TRES järjestää pistoolilajeista yhdis-

tyksen omat mestaruuskilpailut, kunkin omana ilta-

naan. 

• Syyskuussa ammutaan pienoiskiväärin mestaruuskil-

pailut.

• Marraskuussa kisataan jälleen piiritasolla Pirkanmaa 

vs. Varsinais-Suomi ilmapistoolilla. 

Yhdistyksen aseita.
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Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenet menestyivät myös 

piiritason ampumakilpailuissa kuluneella kaudella:

PIRKANMAAN RESERVIPIIRIEN PISTOOLI-
LAJIEN MESTARUUSKILPAILUT 9.6.2018

Isopistooli:

Sarja H, 3. sija Alik Reinola Janne (182+196) 378 

Sarja H50, 2. sija Korpr Heikkinen Matti (265+249) 514

Sarja H60, 1. sija Vääp Seppälä Leo (266+252) 518

Joukkuekilpailun 1. sija (Korpr Heikkinen Matti, Vääp 

Seppälä Leo, Alik Reinola Janne) 1410

25 m pistooli:

Sarja H50, 3. sija Korpr Heikkinen Matti (259+264) 523

Sarja H60, 2. sija Alik Kivelä Olavi (266+270) 536

Joukkuekilpailun 2. sija (Alik Kivelä Olavi, Korpr Heikki-

nen Matti, Vääp Moijanen Juha) 1575

Pikapistooli:

Sarja H, 2. sija Astm Hauki Hannu (178+172+166) 516

Sarja H50, 2. sija Korpr Heikkinen Matti (169+178+176) 523

Sarja H60,

1. sija Vääp Moijanen Juha (187+187+177) 551

2. sija Alik Kivelä Olavi (181+178+179) 538

3. Sija Vääp Seppälä Leo (173+181+177) 531

Joukkuekilpailun 1. sija (Vääp Moijanen Juha, Alik Kivelä 

Olavi, Vääp Seppälä Leo) 1620

RESERVILÄISAMMUNTA (RA)

RA1

Sarja H, 2. sija Kers Niittymies Arttu 100

Joukkuekilpailun 3. sija (Kers Niittymies Arttu, Kers Kive-

lä Timo, Alik Räsänen Tuomo) 287

RA2

Joukkuekilpailun 3. sija (Kers Niittymies Arttu, Alik Räsä-

nen Tuomo, Kers Kivelä Timo) 453

RA3

Sarja H, 2. sija Kers Niittymies Arttu 98

Joukkuekilpailun 3. sija (Kers Niittymies Arttu, Alik Pitkä-

nen Pasi, Kers Kivelä Timo) 291

RA4

Sarja H, 3. sija Kers Kivelä Timo 89

Joukkuekilpailun 3. sija (Kers Kivelä Timo, Kers Niitty-

mies Arttu, Alik Pitkänen Pasi) 246

PERINNEASEET

Kivääri, 300 m sim

Sarja H, 1. sija Kers Niittymies Arttu 235

Joukkuekilpailun 3. sija (Kers Niittymies Arttu, Kers Kive-

lä Timo, Korpr Lindberg Juha) 553

Kivääri, 3x10 ls

Sarja H, 1. sija Kers Niittymies Arttu 261

Sarja H, 3. sija Kers Kivelä Timo 232

Joukkuekilpailun 2. sija (Kers Niittymies Arttu, Kers Kive-

lä Timo, Korpr Lindberg Juha) 729

Pistooli, koulu

Sarja H, 1. sija Kers Kivelä Timo 274

Joukkuekilpailun 2. sija (Kers Kivelä Timo, Kers Lamberg 

Juha, Korpr Lindberg Juha) 708

Pistooli, kuvio

Sarja H, 1. sija Kers Kivelä Timo 229

Joukkuekilpailun 1. sija (Korpr Lindberg Juha, Kers Kive-

lä Timo, Kers Lamberg Juha) 685

ILMAPISTOOLI

Sarja H, 1. sija Kers Kivelä Timo (97+90+93+91) 371

Sarja H, 2. sija Kers Niittymies Arttu (92+91+92+85) 360

Sarja H60, 1. sija Vääp Moijanen Juha (90+85+91+89) 355

Sarja H60, 3. sija Alik Kivelä Olavi (87+86+86+88) 347

Sarja H70, 2. sija Alik Virtanen Seppo (85+88+87+79) 339

Sarja H70, 3. sija Ylik Hiltunen Osmo (65+70+73+68) 276

Joukkuekilpailun 1. sija (Kers Kivelä Timo, Alik Niittymies 

Arttu, Vääp Moijanen Juha) 1086

ILMAKIVÄÄRI

Sarja H75, 3. sija Kers Unkila Timo (69+73+66+61) 269

Ampumakilpailujen tuloksia 2018
KEVÄTAMMUNNAT 14.5.2018

Sarja H:

1. Kers Niittymies Arttu 92 97 99 98 93 97 576

2. Alik Pitkänen Pasi 90 98 94 93 97 87 559

3. Astm Hauki Hannu 85 88 94 91 88 90 536

4. Kers Einola Mikko (LemRes) 89 86 87 83 88 90 523

5. Alik Reinola Janne 91 81 61 72 77 81 463

Sarja H60:

1. Vääp Seppälä Leo 79 86 91 88 84 91 519

PIKAPISTOOLIMESTARUUS 6.8.2018

Sarja H:

1. Kers Niittymies Arttu 193 188 182 563

2. Alik Pitkänen Pasi 189 185 180 554

3. Astm Hauki Hannu 169 177 171 517

4. Alik Reinola Janne 153 166 150 469

Sarja H50

1. Korpr Heikkinen Matti 181 180 175 536

2. Ylik Riihimaa Mauri 171 164 156 491

Sarja H60

1. Alik Kivelä Olavi 179 179 175 533 (11 napaa)

2. Alik Yläjoki Mikko 177 179 177 533 (4 napaa)

3. Vääp Seppälä Leo 171 177 180 528

Sarja H70

1. Ylik Hiltunen Osmo 131 165 146 442

25 M PISTOOLIMESTARUUS

Sarja H

1. Alik Pitkänen Pasi 273 289 562

2. Kers Niittymies Arttu 287 265 552

3. Astm Hauki Hannu 236 253 489

4. Alik Reinola Janne 184 210 394

Sarja H50

1. Korpr Heikkinen Matti 268 257 525

2. Ylik Riihimaa Mauri 232 249 481

Sarja H60

1. Vääp Seppälä Leo 252 285 537

2. Alik Kivelä Olavi 256 266 522

3. Alik Yläjoki Mikko 256 261 517

Sarja H70

1. Ylik Hiltunen Osmo 229 199 428

ISOPISTOOLIMESTARUUS 

Sarja H

1. Kers Kivelä Timo 272 279 551

2. Kers Niittymies Arttu 275 257 532

3. Alik Pitkänen Pasi 266 200 466

4. Alik Reinola Janne 189 185 374

5. Astm Hauki Hannu 97 164 261

Sarja H50

1. Korpr Heikkinen Matti 254 238 492

Sarja H60

1. Vääp Seppälä Leo 271 272 543

Sarja H70

1. Ylik Hiltunen Osmo 229 227 456

• Lisäksi sekä TRES että Pirkanmaan Reserviläispiiri jär-

jestävät tutustumisammuntoja harrastusta aloittaville 

sekä Sovelletun Reserviläisammunnan (SRA) kursseja. 

SRA-kurssin suorittaminen ja voimassa oleva ampuja-

vakuutus ovat edellytyksenä Reserviläispiirin SRA-vuo-

roille osallistumiselle.

Ampumaosasto suunnittelee kesäkauden 2019 tarkem-

man kisa-aikataulun loppusyksystä pidettävässä kokouk-

sessa. Kilpailujen ja muiden ammuntatoiminnan tapahtu-

makalenterin löydät yhdistyksen sivuilta ampumaosas-

ton kohdalta. Tiedotamme tapahtumista ja kisatuloksista 

myös Facebookissa.

Yhdistyksen ampumakilpailut ovat matalan osallistu-

miskynnyksen tapahtumia, joissa on rento meininki, joten 

tule rohkeasti mukaan!

Tyypillisimmät 
ampumalajit

• 25 m pistooli: entinen ”pienoispistooli”, 2x30 ls kilpailu, 

jossa ko. matkalta ammutaan ensin tarkkuusosio 6x5 ls, 

kuhunkin sarjaan aikaa enintään 5 min. Tämän jälkeen 

ammutaan kääntyviin tauluihin 6x5 ls pikaosio, jossa 

taulu kääntyy esille 3 s ajaksi ja on piilossa 7 s sarjan 

laukausten välillä.

• Isopistooli eli 25 m isopistooli: kuten 25 m pistooli, mut-

ta aseena kaliiperiltaan 7,62-9,65 mm käsiase. Yleisim-

min käytetyt kaliiperit ovat .32 S&W tai .38 Special.

• Pikapistooli: pienoispistoolilla 25 m matkalta ammutta-

va 6x10 ls kilpailu, jossa kääntyviin tauluihin ammutaan 

yhdellä nostolla 5 ls sarja ensin 10 s, 8 s ja  6 s aikana, 4 

sarjaa kuhunkin.

• RA1: Itselataavalla reserviläiskiväärillä ammutaan 150 m 

matkalta seisovaan tauluun 2x10 ls sarjat, joista parem-

pi sarja huomioidaan.

• RA2: Itselataavalla reserviläiskiväärillä 150 m matkalta 

ammutaan kääntyvään tauluun 3x6 ls sarjat siten, että 

kutakin sarjaa varten patruunat lipastetaan kolmeen eri 

lippaaseen, kaksi patruunaa kuhunkin. Ensimmäisessä 

sarjassa yksittäislaukaukset 5 s näkyvillä olevaan tau-

luun ja lippaanvaihdot suoritetaan 15 s aikana kun taulu 

on piilossa. Toisessa sarjassa sama toistetaan 3 s näky-

villä olevaan tauluun. Viimeisessä sarjassa 5 s näkyvillä 

olevaan tauluun ammutaan kaksi laukausta.

• RA3: Vähintään 9 mm kaliiperin itselataava sotilaskäyt-

töön tai vastaavaan suunniteltu pistooli, jolla ammutaan 

25 m matkalta seisovaan tauluun 2x10 ls sarjat, joista 

parempi sarja huomioidaan.

• RA4: Vähintään 9 mm kaliiperin itselataava sotilaskäyt-

töön tai vastaavaan suunniteltu pistooli, jolla ammu-

taan 25 m matkalta kääntyvään tauluun 2x10 ls kahden 

perättäisen laukauksen sarjat. Taulut ovat kerrallaan 

näkyvillä 3 s ja piilossa 7 s. Patruunat on lipastettu kah-

teen lippaaseen siten, että toisessa lippaassa on kuusi ja 

toisessa neljä patruunaa. Näin ollen yhdellä 7 s tauoista 

suoritetaan lippaan vaihto. 

• SRA: Sovellettu Reserviläisammunta on toiminnallista 

ammuntaa, joka muistuttaa lajina Practicalia (IPSC). La-

jissa suoritetaan erilaisia rasteja, joissa ampumatulok-

sen tarkkuus ja suoritukseen kulunut aika ratkaisevat. 

Lajia harrastetaan tyypillisimmin pistoolilla (min. 9 mm) 

ja reserviläiskiväärillä, mutta myös haulikolla ja tark-

ka-ampujakiväärillä. 

Tarkemmat lajikohtaiset säännöt löydät Reserviläisur-

heiluliiton sivuilta (https://resul.fi , säännöt -> ammunto-

jen lajisäännöt) sekä Suomen Ampumaurheiluliiton sivuil-

ta https://www.ampumaurheiluliitto.fi /, lajit).

Teksti: Hannu Hauki

Kuvat: Janne Reinola ja Janne Honkoliini
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TALKOOT SILLANPÄÄ-MAJALLA

T
RES:in omistama Sillanpää-maja si-

jaitsee Kangasalan Suinulassa Mata-

lajärven rannalla. Vuoden mittaan 

majaisännät organisoivat ja huolehtivat 

monista majan ylläpitoon liittyvistä teh-

tävistä. Tavoitteena on pitää majan raken-

nukset ja tontti hyvässä kunnossa niin, 

että ne palvelisivat mahdollisimman pit-

kään yhdistyksen ja sen jäsenien tarpeita. 

Samalla majan arvokin säilyy. 

Majalla järjestetään tarpeen mukaan 

talkoita, joihin voivat osallistua kaikki 

halukkaat yhdistyksen jäsenet. Vuoden 

2018 kevättalkoot järjestettiin toukokuun 

alussa. Tavoitteena oli herättää maja ke-

vääseen. Tehtävää oli pienistä askareis-

ta isompiin projekteihin. Päivän kulues-

sa haravoitiin pihamaata, puhdistettiin 

rännit, siivottiin tupa ja pestiin ikkunat. 

Ohjelmassa oli myös käymälöiden kevät-

huolto ja pesu. 

Majalla tarvitaan polttopuita tuvan tak-

kaan, nuotiopuiksi sekä grillimajassa. 

Tontilta jo aiemmin kaadettujen ja polt-

topuumittaan pätkittyjen pöllien halkomi-

nen sisältyi talkoopäivän ohjelmaan. 

Periaate talkoissa on, että kukin saa 

osallistua oman kunnon ja jaksamisen 

mukaan. Talkoot on sosiaalinen tapah-

tuma, jossa talkootöiden ohella voidaan 

vaihtaa kuulumisia ja tutustua uusiin ih-

misiin. Perinteisesti talkoolaisille tarjo-

taan ruoka, kahvit ja sauna. Tällä kertaa 

nautittiin maukasta lohisoppaa. 

Tervetuloa mukaan talkoisiin vaikka 

koko perheen voimin. Talkoista ilmoite-

taan jäsenille sähköpostitse sekä yhdis-

tyksen nettisivulla ja Facebookissa.  

Yhdistyksen jäsenet voivat jäsenetu-

na vuokrata Sillanpää-majaa käyttöönsä 

edullisin ehdoin. Tarkemmat ohjeet net-

tisivulla www.tres.fi . Tiedustelut ja vara-

ukset toimiston kautta 044 512 4477.

Talkoopäivän aikana rakennettiin nuotiopaikka. Kuva: Hannu Hauki.
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Pirkanmaan reservipiirien alueen van-

hin jotos, Suviyön jotos, oli tänä vuonna 

TRES:n järjestettävänä. Rohkeammin oli-

sivat jäsenemme voineet ilmoittautua jär-

jestelytehtäviin esimerkiksi rastien toimi-

henkilöiksi, mutta koska jotos peruuntui 

vähäisen ilmoittautujamäärän (kaksi par-

tiota) takia, niin näinkin pärjättiin.

Toisaalta, Henkiinjäämiskurssi 1 eli pe-

ruskurssi elokuussa peruuntui myöskin 

vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Ehkäpä nykypäivänä vain pitkät ja ko-

vat extreme-kilpailut houkuttelevat osal-

listujia. Mutta missä ne perustaidot sitten 

opitaan?

Maastotoiminnasta ja jotostelusta
Pirkanmaalla on ensi vuonna 2019 to-

dennäköisesti ohjelmassa useita ”vakioi-

tuja” eli jokavuotisia maastotapahtumia;

 • Tulenteko/majoitteet tammikuun alku-

päivinä

 • Talvitaidot tammi-helmikuulla (MPK:n 

kurssi)

 • Kartat ja koordinaatit -teemapäivä hel-

mikuussa

 • GPS-teemapäivä maalis-huhtikuussa

 • Jotoskoulutus-teemailta ja -päivä huh-

tikuulla

 • Köysilaskeutumiskoulutus (peruskurssi) 

huhtikuulla

 • Henkiinjäämiskurssi (MPK:n kurssi). 

TRES Senioriosaston tapaaminen jär-

jestettiin 22.5.2018. Harri Salminen (ku-

vassa vasemmalla) tutustuttaa seniorei-

Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue Tampe-

reella 6.6.2018. Tapahtumapäivän ohjel-

massa oli Puolustusvoimien toiminnan ja 

kaluston esittelyä Keskustorilla sekä soti-

lasorkestereiden konsertti Laikunlavalla. 

Keskustorilla pääsi tutustumaan Puolus-

tusvoimien kalustoon ja toimintaan, mm. 

nykyaikaiseen varusmiespalvelukseen ja 

Tampereen Reserviläisten Viestiosasto 

on mukana järjestämässä viestiin liittyviä 

kursseja ja tapahtumia. 

Pirkanmaalaisia kumppaneita on muun 

muassa Pirkanmaan Viestikilta ja Lylyn 

Viestivarikon Radiokerho OI3V.

Teksti ja kuvat: 

Tensu

Senioriammunnat Ekoaseilla

Puolustusvoimat 100 vuotta
Viestimiesten 
toimintaa

Eräänä valoisana kesäyönä viestiheput 
olivat liikkuvalla komentopaikallaan erääs-
sä maastoharjoituksessa pitämässä yllä 
tilannekuvaa.

  Onko se orava? Onko se apina? Eikun 
se on viestimies viemässä lanka-antennin 
kiinnikettä paikalleen.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunnan tapahtumalista, 

tervemenoa osallistumaan niihinkin 

 www.pirkanviesti.fi /maastotoiminta/tulevia-tapahtumia/

naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. 

Sotilaspoliisiryhmän toimintanäytöksis-

sä nähtiin, miten hoidetaan henkilönsuo-

jaustehtävä.

Illalla oli Laikunlavalla sotilasorkesterei-

den ja huippusolistien konsertti. Tapahtu-

maan oli vapaa pääsy ja väkeä olikin run-

saasti paikalla. 

ta (kuvassa oikealla Pertti Iivonen) Eko-

ase-ammuntaan. 
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5.5. SUNNUNTAI FERRARA
Klo 13.45 Lufthansan lento Helsingis-

tä Frankfurtiin, jonne saapuminen klo 

15.20. Klo 16.20 Lufthansan jatkolento 

Bolognaan, jonne saavutaan klo 17.40 

paikallista aikaa. FT Liisa Väisänen on 

ryhmää vastassa lentoasemalla. Bo-

lognan lentokentältä kuljetus Ferraraan.

Majoittuminen Hotelli Carlton *** 

superior (paikallinen luokitus) 5.-8.5.

Ferraran keskustassa. Tervetuloillalli-

nen paikallisessa ravintolassa.

6.5. MAANANTAI FERRARAN 
TAIDEAARTEITA

Aamiaisen jälkeen tutustutaan Fer-

raran nähtävyyksiin. Ferraran histo-

riallinen kaupunki on Unescon maa-

ilmanperintölistalla. Tutustumme 

herttuoiden palatsiin ja sen yhteen 

viehättävimmistä saleista eli ns. hert-

tuattarien huoneeseen, joka edustaa 

ainutlaatuista hienostuneisuutta mil-

lä Este-suku ympäröi itsensä. Seuraa-

vaksi vierailemme Este-suvun linnassa, 

Castello Estensessä, joka on Ferraran 

kaupungin majesteetillinen symboli. 

Linna on vuodelta 1385 ja sitä ympäröi 

vallihauta. Muurien kulmissa kohoavat 

neljä vartiotornia ja muuria kiertävät 

elegantit parvekkeet. 

Vapaata aikaa lounastaa. Iltapäivällä 

vierailemme Timanttipalatsissa, joka 

on yksi Italian parhaimpia näyttely-

keskuksia. Kevään 2019 näyttelyt vah-

vistuvat myöhemmin. Vierailemme 

myös Corpus Domini luostarissa, jossa 

näemme Ferraran herttuattaren Luc-

rezia Borgian hautakiven. Illallinen. 

7.5. TIISTAI POMPOSA
JA COMACCHIO

Aamiainen. Päivän retki vie rannikolle. 

Ajamme Ferrarasta ensin Pomposaan, 

jossa pysähdymme luostarikirkolle, 

joka oli 800-luvulla Euroopan merkit-

tävimpiä kulttuurikeskuksia. Jatkam-

me matkaa Comacchion kaupunkiin 

samannimisen järven rannalla. Comac-

chio on Venetsian kaltainen rauhalli-

nen laguunikaupunki kanaaleineen ja 

siltoineen. Comacchiossa vierailem-

me roomalaisen laivan museossa sekä 

teemme veneretken, jolla nähdään an-

keriaan pyyntiä sekä vaaleanpunaisia 

fl amencoja. Paluu Ferraraan ja illalli-

nen.

8.5. KESKIVIIKKO BOLOGNA
Aamiaisen jälkeen ajamme n. 50 km 

päässä sijaitsevaan Emilia-Romagnan 

pääkaupunkiin Bolognaan. Kaupunki 

on tunnettu mm. katetuista jalkakäytä-

vistä sekä erinomaisesta ruoasta. Kä-

velykierros kaupungin historiallisessa 

keskustassa, jossa tutustumme van-

han Archiginnasion anatomian teat-

teriin. Vierailu Pyhän Tapanin kirkko-

kompleksissa, jota kutsutaan myös le 

Sette Chiese, seitsemän kirkkoa. Koko-

naisuus koostuu eri kirkoista, jotka on 

yhdistetty toisiinsa sisäpihoilla ja pyl-

väshalleilla. Näemme myös Michelan-

gelon tekemää kolme pientä patsasta 

Pyhän Dominicuksen haudalle. Majoit-

tuminen Bolognan hotelliin. Illallinen.

Hotelli Donatello *** (paikallinen 

luokitus) 8.–12.5. Bolognan historialli-

sessa keskustassa sijaitseva hotelli.

9.5. TORSTAI PARMA JA MODENA
Aamiainen. Retki Parmaan, parmesaa-

nijuuston ja parmankinkun kotikau-

punkiin. Parma oli Farnese-suvun pää-

kaupunki 1500-1700-luvuilla ja itsenäi-

nen valtio aina Italian itsenäistymiseen 

saakka vuonna 1860. Kävelykierros Par-

man historiallisessa keskustassa, jossa 

nähdään mm. Palazzo Pilottan museo, 

jossa on mm. arvokas puinen teatteri, 

Farnese teatteri ja lisäksi nähdään Re-

gio-teatteri ja tuomiokirkko. Vapaata ai-

kaa lounastaa. 

Iltapäivällä lähdemme paluumatkalle 

ja pysähdymme Modenassa. Tutustu-

miskierros vie Modenan tuomiokirkol-

le, joka on yksi tärkeimmistä romaani-

sista monumenteista koko Euroopassa 

ja kuuluu Unescon maailmanperintö-

kohteisiin yhdessä kellotornin eli Tor-

re Chirlandinan ja eteen avautuvan 

Grande aukion kanssa. Tuomiokirkos-

sa säilytetään kaupungin suojeluspy-

himyksen San Geminianon maallisia 

jäännöksiä. Toinen tutustumiskohde 

on Galleria Estense, joka perustettiin 

1854 Este-suvun taidekokoelmien säily-

tyspaikaksi. Upean maalauskokoelman 

lisäksi näytillä on erikoisuuksia mm. 

norsunluusta tehty kitara ja strutsin-

muna. Paluu Bolognaan ja illallinen.

10.5. PERJANTAI RAVENNA
Aamiainen. Kokopäiväretki Ravennaan, 

joka on yksi maailman tärkeimmistä 

mosaiikki-kaupungeista. Ravenna on 

todellinen helmi useine Unescon maail-

manperintölistalla olevine rakennuksi-

neen. Ravenna toimi Rooman valtakun-

nan pääkaupunkina 400-luvulla ja myö-

hemmin siitä tuli osa Bysanttia. Näiltä 

ajoilta peräisin kaupungissa on upeita 

kirkkoja ja mausoleumeja. Vierailem-

me San Vitalen basilikassa, Galle Pla-

cidian hautamausoleumissa ja Basilica 

di Sant’Apollinare Nuovo-basilikassa. 

Näissä seiniä ja kattoja koristavat ar-

vokkaat kultaa kimaltavat mosaiikit ja 

ne ovat Ravennan upeimmat. Kirjaili-

ja ja runoilija Dante Alighieri asui vii-

meiset vuotensa Ravennassa ja käym-

me hänen viimeisellä leposijallaan San 

Francisco kirkon vieressä. Iltapäivällä 

paluu Bolognaan. Illallinen.

11.5. LAUANTAI MARZABOTTON
 ETRUSKIALUE JA RIOLAN KIRKKO

Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti 

Apenniinien kukkuloita ja ensimmäi-

nen pysähdys on Marzabotton arkeo-

logisella alueella. Kyseessä on entinen 

etruskikaupunki, joka on hyvin säilyn-

yt. Kaivauksissa Marzabottosta on löy-

tynyt 500-luvun kaupunkivaltio mo-

nimutkaisine kaupunkirakenteineen. 

Marzabotton kaupungin keskustassa si-

jaitsee kaatuneiden muistomerkki. Muis-

tomerkki pystytettiin toisen maailman-

sodan traagisten tapahtumien muistol-

le, jossa menehtyi paitsi sotilaita niin  

myös suuri määrä siviiliväestöä. 

Jatkamme matkaa Riolan kylään, jossa 

sijaitsee moderni kirkkorakennus, Al-

var Aallon vuonna 1978 suunnittelema 

Riolan kirkko. Kirkon ulkopinnat ovat 

hiekkakiveä, kun taas sisältä se on puh-

taanvalkoinen, avara ja valoisa. Riolan 

pikkukylä on savuttanut kansainvälistä 

tunnettavuutta ja kirkkoa tullaan ihaile-

maan läheltä ja kaukaa. Paluu takaisin 

Bolognaan. Läksiäisillallinen.

12.5. SUNNUNTAI
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aamu-

päivällä vierailemme Bolognan pinako-

teekissä, Bolognan taidemuseossa, jos-

sa esillä on maalauksia Emilia-Romanan 

alueen taiteilijoilta. Vapaata aikaa lou-

nastaa ennen kuljetusta Bolognan lento-

asemalle. Klo 16.50 Lufthansan yhteis-

työlento Air Dolomitin kanssa Münche-

niin, jonne saapuminen klo 17.55. Klo 

20.00 Lufthansan jatkolento Helsinkiin 

saapuu klo 23.25.

HINTA
vähintään 36 matkustajaa 

1699€/hlö/ kahden hengen huoneessa

vähintään 30 matkustaa 

1760€/hlö/ kahden hengen huoneessa

Yhden hengen huoneen lisämaksu 

195€.

HINTAAN SISÄLTYY

 • Lufthansan lennot Helsinki – Frank-

furt - Bologna – München – Helsinki 

turistiluokassa

 • 23 kg ruumaan menevää matkatava-

raa ja 8 kg käsimatkatavaraa

 • 3 yön majoitus Ferrarassa ja 4 yön 

majoitus Bolognassa

 • matkaohjelman mukaiset kuljetuk-

set, retket ja sisäänpääsymaksut

 • 7 aamiaista, 7 illallista, joihin sisäl-

tyy 3 ruokalajia, vesi, talon viini, 

kahvi

 • lentokenttämaksut, kaupunkiverot, 

paikalliset verot, arvonlisävero

OPASTUS Liisa Väisänen

HINTAAN EI SISÄLLY

 • lounaat

 • juomarahat

 • matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidä-

tämme oikeuden muutoksiin. Matkan 

toteutuminen edellyttää minimi-

osallistujamäärää. Matka edellyttää 

normaalia liikuntakykyä. Ilmoitathan 

mahdolliset erikoisruokavaliot ja 

ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk 

ennen matkaa.

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET: 
Matti Salonen 

salosenmasa@gmail.com 

tai puh. 040 779 1420 

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

Ryhmämatkatoimisto 

Resviaria Oy 


