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ITSEPUOLUSTUSKURSSILLEITSEPUOLUSTUSKURSSILLE
13.3., 20.3. 13.3., 20.3. jaja 27.3. 27.3.

Kurssi 

soveltuu 
soveltuu 

kaikille!kaikille!

Tule mukaan!
Tule mukaan!

Tampereen Reserviläiset järjestää itsepuolus-
tuskurssin keväällä 2019. Kurssin ohjaajana 
toimii Ilkka Koivu, jolla on mm. pitkän linjan 
kokemus itsepuolustuslajien harrastajana ja 
valmentajana. Kurssille voi osallistua kunto- 
ja kokemustaustasta riippuma  a. Valmennus 
tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen mukai-
ses  . Pui  eet tälle kurssille ovat Tampereen 
Nekalasta kuntosali Pol  eelta, Vihiojan  e 5.

Pol  eella on loistavat kamppailu  lat, hyvin 
parkki  laa ja suihkut treenien pää  eeksi. 
Kurssi on tarkoite  u yli 15-vuo  aille Tampe-
reen Reserviläisten jäsenille. 

AJANKOHTA ON KESKIVIIKKOISIN 
13.3., 20.3. JA 27.3. kello 19.15 20.15 
(kokoontuminen aulassa treenivaa  eissa 
klo 19.00).

Osallistumismaksu on 10 euroa/kerta 
ja maksetaan käteisellä paikan päällä. 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: 
toimisto@tampereenreservilaiset.fi  
tai puhelimitse 044 512 4477  -to klo 10-13

M
aastotoiminta on reserviläisyhdistysten kes-

keisimpiä toimintamuotoja. Tunnettuja ovat 

jotokset, joiden tarkoituksena on mitata osal-

listuvien partioiden kenttäkelpoisuutta. Jotoksia järjes-

tetään sekä vasta-alkajille että haasteita kaipaaville re-

serviläisille. 

Pirkanmaan Reservipiirien Maastotoimikunta järjes-

ti tammikuun alussa kaikille luonnossa liikkumisesta ja 

maastotoiminnasta kiinnostuneille tarkoitetun tulenteko-

päivän, jossa opeteltiin maastossa selviytymisen perus-

taitoja. Paikalla oli parikymmentä osallistujaa. Osa myös 

yöpyi maastossa. 
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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: Raimo Ojala: Tulenteko-
päivä Teiskon takametsässä.

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 syyskuussa 
2019. 

Painosmäärä: 1400 kpl.
Painopaikka: Lehtisepät Oy

Meillä kaikilla 
on puolustettavaa

Uutta toimintaa 
kevätkauteen

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen

M
PK:n 25-vuotisjuhlavideo on 

nimetty otsikon mukaisesti 

”Meillä kaikilla on puolustet-

tavaa”.  Videon keskeinen sanoma on 

tarina Isiemme maasta ja siitä, miten 

voimme kouluttautumalla toimia sen 

ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden pa-

rantamiseksi. Ajatuksia herättävä ly-

hyt video kannattaa katsoa joko MPK:n 

Facebook- tai Youtube-  kanavalla. 

Alun perin vuonna 1875 julkaistun 

Zacharias Topeliuksen Maamme-kir-

jaa mukaillen ja lainaten todetaan, että 

maa jossa asumme on Suomenmaa. 

Esi-isämme ovat sen meille perinnöksi 

antaneet. ”Täällä ovat he eläneet, teh-

neet työtä, iloinneet ja kärsineet kauan 

ennen meitä. Täällä he ovat kuolleetkin 

ja makaavat maassa haudattuina. Jos 

eivät nämä meidän isämme olisi niin 

kärsiväisesti ja ahkerasti tehneet työ-

tä, niin olisi meidän maamme nyt leivä-

tön erämaa. Jos eivät he olisi lapsilleen 

opettaneet hyödyllisiä tietoja, niin oli-

simme me nyt tietämättömiä metsä-ih-

misiä. Jos eivät he olisi maata vihollis-

ten väkivallalta suojelleet, niin ei meillä 

nyt olisi lakia, oikeutta eikä vapautta. 

Sillä tämä maa on kärsinyt paljon tus-

kaa kylmän ilma-alansa tähden ja pal-

jon väkivaltaa vierailta kansoilta. Mut-

ta tämä sama maa oli meidän isillemme 

suuresti rakas, jopa niinkin rakas, että 

he sen hyväksi uhrasivat elämänsä vai-

vat, ajallisen onnensa, henkensä ja sy-

dämmensä veren. Siishän meidän aina 

tulee olla kiitolliset isillemme ja pitää 

heidän muistoansa kunniassa.

Sitä maata, jota he ovat viljelleet ja 

kaunistelleet, pitää meidänkin kaunis-

taa ja viljellä. Sitä maata, jota he niin 

hellästi ovat rakastaneet ja henkeen 

kuolemaan puollustaneet, pitää mei-

dänkin rakastaa ja puollustaa heidän 

tavallansa. Eikä ainoastaan heidän täh-

tensä, vaan myöskin meidän itsemme 

tähden.

Se suojelee meitä hallituksellaan ja 

laeillaan, ettei kukaan saa tehdä meil-

le vääryyttä. Se on meille apuna kaikis-

sa hyvissä ja hyödyllisissä toimissa. 

Se antaa meille eläessämme asunnon 

ja kuoltuamme haudan. Senvuoksihan 

tämä maa on meidän suuri kotimme.”

Maanpuolustustiedotuksen suun-

nittelukunta MTS selvittää vuosittain 

muun muassa suomalaisten turvalli-

suuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita 

sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Yhte-

nä vakiokysymyksenä on ”Jos Suomeen 

hyökätään, niin olisiko suomalaisten 

mielestänne puolustauduttava aseelli-

sesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos 

näyttäisi epävarmalta?” Jos kysymyk-

sen eteen tositilanteessa joutuu, tulee 

punnittavaksi, minkä arvoinen isiem-

me maa minulle itselleni on. Millaisin 

uhrauksin olemme henkilökohtaisesti 

valmiit puolustamaan yhteiskuntaam-

me, arvojamme ja elinympäristöämme. 

Voi myös katsoa ympärilleen. Verrata 

esimerkiksi eri maiden turvallisuusti-

lannetta, sosiaaliturvaa, yhdenvertai-

suutta tai vapautta mielipiteisiin. 

 Reserviläisliiton jäsenmäärä ylitti 

viime vuonna 38000 rajan. Jäsenmää-

rä on kasvanut jo useamman vuoden 

ajan. Liittyminen reserviläisyhdistyk-

sen jäseneksi on samalla myös kannan-

otto korkean maanpuolustustahdon 

säilyttämisen puolesta. Reserviläislii-

ton toiminta perustuu koko jäsenistön 

yhteisiin arvoihin, jotka ovat isänmaal-

lisuus, samanarvoisuus, luotettavuus 

ja uskottavuus. Reserviläisliiton stra-

tegian mukaisesti sen jäseniä yhdistää 

vastuun kanto Suomen maanpuolus-

tuksesta ja korkean maanpuolustus-

tahdon säilyttämiseen tähtäävän työn 

tekeminen. Liiton jäsenet ovat tässä 

työssä kaikki samanarvoisia ja liiton 

tekemä työ on avointa ja läpinäkyvää. 

Tehdyn työn uskottavuus perustuu 

osaamiseen, jota kehitetään koko ajan 

kaikilla toiminnan tasoilla sekä suu-

reen jäsenmäärään, jonka kasvuun pa-

nostetaan tavoitteena olla jatkossakin 

henkilöjäsenmäärällä mitaten Suomen 

suurin maanpuolustusjärjestö.

Tärkeää on, että erityisesti nuorem-

mille sukupolville välittyy tieto men-

neitten aikojen uhrauksista, jotka ovat 

mahdollistaneet nykyisen hyvinvoin-

timme ja elämänmuotomme. Erityises-

ti näinä sähköisen ja somekulttuurin ai-

koina nousee esiin se, että kaikki olem-

me viestinviejiä. Saamme nousemaan 

esiin valtavasta informaatiotulvasta 

historiallisia totuuksia ja niihin nojau-

tuvia näkemyksiä. Menneisyyttä tutki-

malla opitaan, miten kannattaa ja mi-

ten ei kannata toimia.

Raimo Ojala

päätoimittaja

T
ampereen Reserviläisten vii-

me vuosi päättyi perinteiseen 

tapaan itsenäisyyspäivän juh-

lallisuuksiin osallistumiseen, reser-

viläisten joulutuliin sekä jouluaaton 

kunniavartioihin. Oli hienoa huoma-

ta, kuinka esimerkiksi itsenäisyyspäi-

vän lippukulkueeseen osallistuttiin 

aktiivisemmin kuin viime vuonna. 

Totuttuun tapaan kaikki halukkaat ei-

vät myöskään mahtuneet aaton kun-

niavartiovuoroihin Kalevankankaalla 

ja Lamminpäässä. Nopeimmat teistä 

tekivät jo varauksia vuoden päähän. 

Perinteinen ja näkyvä maanpuo-

lustushengen kohottaminen sekä 

osoittaminen kiinnostaa meistä mo-

nia, vaikka äkkiä ajatellen voisi luul-

la, että asia olisi toisin. Tämä on eri-

tyisen tärkeää, koska viimeisimmän 

tutkimuksen mukaan maanpuolus-

tustahto on Suomessa laskenut. Toi-

votankin kaikki asiasta kiinnostuneet 

mukaan lippu- ja kunniavartio-osas-

tomme toimintaan, jota seuraavan 

kerran on kaatuneitten muistopäivä-

nä 19.5.2019 sekä lippujuhlapäivänä 

4.6.2019 Kalavankankaalla ja Manner-

heimin patsaalla. Se kohottaa maan-

puolustushenkeä.

Maaliskuussa yhdistyksemme tar-

joaa koko perheelle ja kaikille kiin-

nostuneille suunnatun uudentyyppi-

sen kevättapahtuman, joka järjeste-

tään Sillanpää-majallamme 10.3.2019 

klo 11 alkaen. Taannoisessa jäsenky-

selyssä moni toivoi koko perheelle 

suunnattua toimintaa. Tapahtumas-

sa on luvassa mm. pilkkikisat, tietois-

ku luonnonmuonasta, ammuntakil-

pailu, saunomismahdollisuus avan-

non kera, makkaranpaistoa jne. Li-

säksi on tarkoitus lennättää Drone-/

UAV-aluksia. 

Drone-, tiedustelu- ja kyberasioi-

hin keskittyvän osaston perustami-

nen on ollut tapetilla jo tovin. Nyt 

olisi hyvä tilaisuus tulla kevättapah-

tumaan ilmiantamaan itsensä, jos 

mainittu aihepiiri kiinnostaa. Toivon 

ylipäätään teitä paikalle runsaslu-

kuisesti, jotta tämäntyyppiset uudet 

tapahtumat saisivat jatkoa. Uutta 

tapahtumarintamallamme on myös 

itsepuolustuskurssi, joka pidetään 

myös nyt maaliskuussa. Tästäkin li-

sätietoa tässä lehdessä ja nettisivuil-

lamme.

Maaliskuussa kokeilemme myös 

kolmatta uudentyyppistä tapahtu-

maa, joka on suunnattu naisille. Ta-

pahtuma pidetään 23.-24.3.2019 Sil-

lanpää-majalla yhteistyössä Pirkan-

maan Nuorkauppakamarin kanssa. 

Käytännön harjoittelun lisäksi ta-

sokkaasta ohjelmasta vastaa muun 

muassa MPK:n piiripäällikkö, maan-

puolustustiedotuksen suunnittelu-

kunnan puheenjohtaja sekä suojelu-

poliisin tutkija. Jos kiinnostuit, niin 

katso lisätiedot ja ilmoittautumisoh-

jeet tästä lehdestä.

23.4.2019 pidettävässä yhdistyk-

sen kevätkokouksessa pääsemme 

toiminta- ja tilikertomusten lisäksi 

tutustumaan tamperelaiseen pörs-

siyhtiöön Panostajaan, joka isännöi 

tällä kertaa kokoustamme. Yhtiön 

pääkonttori sijaitsee yliopiston vie-

ressä Technopoliksella. Panostaja 

tunnetaan isänmaallisena yhtiönä, 

joka omistaa ja kehittää suomalaisia 

pk-yrityksiä yhdessä omistajayrittä-

jien kanssa. Panostajan toiminnasta 

yhtenä Suomen vanhimmista pää-

omasijoitusyhtiöistä kertoo meille 

sijoitusjohtaja Juha Sarsama. Esitys 

kuullaan ennen varsinaisen kokouk-

sen alkua ja se on avoin myös muille 

kiinnostuneille. 

Saimme viime vuonna hivenen kas-

vatettua jäsenmääräämme, joka on 

nyt korkeimmillaan viiteen vuoteen. 

Tästä on hyvä jatkaa tätä vuotta nou-

su-uralla. Kannustan hankkimaan yh-

distykseemme vuoden aikana aina-

kin yhden uuden jäsenen, sillä jäsen-

määrämme suotuisa kehitys takaa 

hyvät toimintaedellytykset myös jat-

kossa. Ja jo yhdestäkin uudesta jäse-

nestä saa pienen palkkion!

Aurinkoista kevättä!

Jarno Lahtinen

puheenjohtaja
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PALKINNOT  MITALIT  KAIVERRUKSET

FASHION & DESIGN

P A R I S

www.laatupalkinto.com   040 839 2272 

Joulutulet 2018

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
2018 YLENNYKSET 
TRES-JÄSENILLE

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 

on ylentänyt seuraavan TRES reservin 

upseerin 6.12.2018 sotilasarvoon:

LUUTNANTTI
Mehto Timo, Tampere

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö 

evl Marko Alamäki on ylentänyt itse-

näisyyspäivänä 6.12.2018 seuraavat 

TRES-jäsenet sotilasarvoon:

VÄÄPELI
Lyly Petri, Tampere

YLIKERSANTTI
Mantere Toni, Ylöjärvi

Mäki-Ketelä Juha, Ylöjärvi

Saarenmaa Yrjö, Ylöjärvi

KERSANTTI
Klaper Janne, Tampere

ALIKERSANTTI
Sievari Sami, Pirkkala

KORPRAALI
Ylikoski Juho, Tampere

Parhaimmat onnittelut 

ylennetyille. 

Huomionosoitukset

VEIJOVEIJO  
NIEMINIEMI
kansanedustajaehdokas, 
ylikonstaapeli,
1. vpj Tampereen Reserviläiset ry.

KATSO AJATUKSIANI: 
www.veijoniemi.fi 

veijo.niemi@elisanet.fi 
puh. 0400 627 264

Tietämystä ja 
kokemusta
Pirkanmaalta 
eduskuntaan

J
oulutulet tapahtumaan rauhoituttiin joulukiireiden ja 

arjen keskellä 13.12.2018. Usea kymmenhenkinen jouk-

ko kokoontui pimeässä illassa tunnelmalliseen ja ulko-

tulilla valaistuun Messukylän Vanhaan kirkkoon. Kirkon si-

sällä vilttiin kääriytyneinä osallistujat pääsivät nauttimaan 

kauniista kirkosta ja sen isosta valaistusta joulukuusesta. 

Tilaisuuden  johti läpi kenttärovasti Kari Mannermaa. Len-

noston komea sininen sävy ja ajankohtaiset puheet loivat iha-

naa tunnelmaa. Puheiden ympärillä keskityttiin kauneimpien 

joululaulujen lauluun ja kauniista säestämisestä nauttimiseen.

Jouluvartio Kalevankankaalla

Itse tilaisuuden jälkeen kirkon piha täyttyi ihmisistä. Ulko-

tulien loisteella pääsimme nauttimaan lämpimästä glögistä, 

piparista ja suklaasta. Suut makeina ja rauhallisin mielin pää-

simme jatkamaan joulun odotusta.

Tapahtuman järjestivät Tampereen Reserviläiset ry ja 

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry yhteistyössä. Kii-

tos mukanamme olleille ja tervetuloa mukaan myös vuonna 

2019!

Teksti ja kuvat:  Jarna Vahlsten

Lippu- ja kunniavartio-osasto järjesti TRES vuorot myös jouluaattona 2018 Kalevankankaan sankariristillä. Kuvassa ryhdikäs 

vartio-osasto uusissa lumipuvuissa. 

MYYDÄÄN 
KOMEDIATEATTERIN 
kesänäytöksen lippuja 

Voi Veljet ma 17.6. klo 18 

Eläkeläishintaan 33 €/kpl 
kaikille jäsenille (myös avec)  

Lippuja rajoitetusti. 
Varaukset TRES toimistolta.
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PALKITSEMISET JA 
HUOMIONOSOITUKSET 

Reserviläisliiton ansiomitalit 

6.12.2018

Hopeinen ansiomitali

ylil Rolf Achrén

kers Keijo Kivinen

kers Jari-Pekka Runsas

kers Matti Villilä

alik Harri Mäntylä 

alik Jarno Lahtinen 

Pronssinen ansiomitali

kers Matti Hirvonen

kers Seppo Piispanen

Tampereen Reserviläiset ry 
24.10.2018 palkitut

Tampereen Reserviläiset ry:n 

ansiomitalit:

Hopeinen ansiomitali

Henrik Jeffery 

Suomen pöytälippu

Ilpo Komulainen 

Leijona standaari

Mika Mäkinen

Antti Kinos

Timo Riutta 

RES-standaari

Jarna Vahlsten

TRES jäsenhankintakilpailu 2018

Kaikkien vuonna 2018 uusia jäse-

niä hankkineiden kesken arvottiin 

RES-puukko. Arvonnan voitti 

Ari Järvinen. 

Parhaimmat onnittelut!

Tampereen Reserviläisten ansiomitalit.T R iläi t i it lit

Sotilaspojat olivat Suojeluskuntien maan-

puolustusjärjestö asevelvollisuusikää 

nuoremmille pojille. Tarkoitus oli antaa 

nuorisolle ennakkovalmennusta aseelli-

seen maanpuolustukseen. Suojeluskunnil-

la oli ollut poikajärjestöjä jo sisällissodas-

ta lähtien. Sotilaspojat olivat osa vapaa-

ehtoista maanpuolustustyötä. Urheilun ja 

kasvatuksellisen työn ohessa he osallis-

tuivat kotirintamalla merkittävällä tavalla 

esimerkiksi raaka-aineiden kierrätykseen 

teollisuudelle ja polttopuun hankintaan. 

Sotilaspojat toimivat myös pelastustehtä-

vissä ja sotilaallisen toiminnan aputehtä-

vissä lähetteinä ja viestimiehinä. Vanhim-

mat, lähellä asevelvollisuusikää olevat 

sotilaspojat, osallistuivat aseellisiin teh-

täviin ilmatorjuntamiehistönä, desanttien 

etsintäpartioissa ja vartiomiehinä. 

Vuoden 1927 laki suojeluskunnista piti 

sisällään myös asetuksen suojeluskuntien 

poikatyöstä. Syksyllä 1941 kotijoukkojen 

komentaja Lauri Malmberg antoi järjes-

tölle uuden nimen sotilaspojat. Viimeisen 

säilyneen tilaston mukaan vuoden 1943 

lopussa sotilaspoikia oli yli 72 000 yhteen-

sä yli 680 poikaosastossa.

Lottajärjestön nuorisotyö alkoi vuonna 

1931, kun perustettiin pikkulotat. Vuoden 

1943 vuosikokouksessa muutettiin pikku-

lotta-nimitys lottatytöksi. Nimenmuutosta 

toivoivat ennen kaikkea varttuneemmat 

pikkulotat, joiden tehtävät olivat useim-

miten samoja kuin aikuistenkin lottien 

työt. Jatkosodan päättyessä lottatyttöjä 

oli kaikkiaan yli 50 000.

Isänmaan 
nuoret 
puolustajat

Ennen jatkosodan puhkeamista Suomes-

sa toteutettiin liikekannallepanoharjoitus, 

ylimääräiset kertausharjoitukset. Tällöin 

mukaan otettiin myös suojeluskuntien poi-

kaosastot. Jatkosodan sytyttyä poikaosas-

tojen toiminta organisoitiin kunkin suoje-

luskunnan alueella poikakeskuksiin, joihin 

suojeluskuntapojat muuttivat. 

Sotilaspoikien Perinneliitoon kuuluu ny-

kyisin 30 jäsenyhdistystä, joiden yhteinen 

henkilöjäsenmäärä on yli 5000. Alkuvai-

heessa yhdistyksien jäsenet olivat mie-

hiä, jotka olivat vuosina 1928–1944 osal-

listuneet Suojeluskunta- tai Sotilaspoika-

toimintaan. Nykyisin voivat yhdistyksien 

hallituksen päätöksellä täysivaltaisiksi 

jäseniksi päästä myös naiset (pikkulotat) 

sekä muut varusmiespalveluksen suorit-

taneet miehet.

Sotilaspoikien Perinneliitto on tuotta-

nut elokuvan Isänmaan nuoret puolusta-

jat -Sotilaspojat ja lottatytöt. 

Elokuva perustuu haastatteluihin, do-

kumentteihin ja vanhoihin fi lmitaltiointei-

hin. Vastaavana tuottajana on ollut Timo 

Koivisto. Elokuvan tavoitteena on sotilas-

poika- ja lottatyttöperinteen vaaliminen, 

kokemusten ja arvojen siirtäminen jälki-

polville sekä heidän toimintansa tunne-

tuksi tekeminen. Heidän osuutensa isän-

maansa puolustamisessa ansaitsee tulla 

kerrotuksi elokuvan keinoin. 

Elokuva esitetään 

piiritoimiston kokoushuoneessa 

KE 20.3.2019 KLO 18.00. 

Elokuvan kesto on 57 min. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa. 

Reserviläisten Vapepa-toiminta alkoi 

1980-luvun puolivälissä hämäläisellä ri-

peydellä, mutta hosumatta. Vapepan Tam-

pereen aluetoimikunnan, nykyisen paikal-

listoimikunnan, toiminnassa olimme mu-

kana alusta asti.

Vuoden 2016 heinäkuussa Tampereen 

Vapepalle tuli täyteen 200 etsintää. Reser-

viläisten Vapepa-osastossa on muutama 

yli sadan etsinnän ”veteraani”.

Mutta mitä Vapepa oikein on? Silloin 

tällöin näkyy lehdistössä pieni uutinen, 

että vapaaehtoiset tai vapaaehtoinen pe-

lastuspalvelu on ollut mukana kadonneen 

henkilön etsinnässä. Kadonneen omaiset 

ihmettelevät mikä Vapepa on, kun he ei-

vät ole sellaisesta kuulleetkaan, ovat vain 

kovin kiitollisia.

No ei Vapepa mikään mediajulkkis ole, 

eikä tarvitsekaan olla. Lisäksi vaitiolovel-

vollisuus tehtävistä sitoo kaikkia vapaa-

ehtoisia, poliisi hoitaa tiedottamisen. Va-

pepa nimittäin ei toimi omin päin, vaan ai-

noastaan viranomaisten pyynnöstä.

Vapepan arvot
Vapepan toiminta on

 • -vapaaehtoista

 • -viranomaista tukevaa

 • -pyyteetöntä

 • -organisoitua

 •  koulutettua kansalaistoimintaa.

Toiminta-ajatus on se, että kukin järjes-

tö tarjoaa omaa osaamistaan, henkilös-

töään ja kalustoaan viranomaisten tueksi.

Henkilökohtaiset vaatimukset
• tavallinen kunto (erikoiskuntoa ei tarvita)

• perusvarusteet, joilla pärjää etsinnäs-

sä (mitään erikoisvarusteita ei tarvita), 

mm. vaatteet ja valaisin 

• oikea asenne; kurinalainen, vastuullinen 

ja sitkeä ajatteleva etsijä, tekee tehtä-

vänsä huolellisesti, muistaa vaitiolovel-

vollisuuden

• kouluttautuminen etsintätehtävään (Va-

pepan kurssit).

Etsintäketju liikkuu maastossa noin 1 km/h 

nopeudella vuoden- ja vuorokauden  ajasta 

riippumatta.

Etsinnän yleinen kulku (esimerkki)

• omaiset havaitsevat katoamisen iltapäi-

vällä

• ystävät ja kylänmiehet haeskelevat va-

loisan ajan

• hämärän tullessa hätä lisääntyy ja teh-

dään katoamisilmoitus (soitto 112:een) 

• poliisipartio käy paikalla, tekee omat 

tutkimuksensa

• poliisi toteaa tarvittavan laajempaa 

maastoetsintää (säätila on huono, ja/tai 

kadonneen terveydentila on heikko)

• hälytys Vapepalle (valmiuspäivystäjälle)

• hälytys etenee tekstiviestinä Vapepan 

hälytysryhmille, esimerkiksi ”Etsintä, 

Kangasala, välittömästi, 5-vuotias tyttö” 

<tähän OHTO-hälytysviestiin vastataan 

pääseekö paikalle vai ei> 

• vapepalaisia alkaa olla paikalla jo 30 

min kuluttua

• poliisi jatkaa omia selvityksiään koko 

ajan

• etsijät aloittavat tehtävän Vapepa-johta-

jan ohjeiden mukaan.

Etsintätehtävä tulee tehdä niin hyvin, 

että joko kadonnut löytyy, tai voidaan 

varmasti kertoa viranomaisille, että kysei-

sellä alueella ei ole kadonnutta tai hänelle 

kuuluvia tavaroita.

Vaikkei ketään löytyisikään siltä alueel-

ta, on etsinnästä ollut hyötyä, koska se 

tietty etsitty alue on siis tyhjä ja voidaan 

keskittää etsintä muille alueille.

Lisätietoja TRES Vapepa toiminnasta:

Tero Ahtee, 040 849 0383, tensu@iki.fi 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli VAPEPA

TIESITHÄN TÄMÄN:

Poliisilaki (872/2011) 9:3

Avustamisvelvollisuus

Jokainen on velvollinen päällystöön kuuluvan 
poliisimiehen määräyksestä avustamaan 
poliisia hengenvaarassa olevan kadonneen 
etsimisessä, ihmishengen pelastamisessa, 
loukkaantuneen auttamisessa sekä huo-
mattavan omaisuus- tai ympäristövahingon 
torjumisessa, jollei tällaiseen toimenpiteeseen 
osallistuminen ole henkilön ikä, terveydentila 
tai henkilökohtaiset olosuhteet huomioon ot-
taen tai muusta erityisestä syystä kohtuutonta.

Kuva: Vapepa

JÄSEN-
TAPAAMINEN 
TOIMISTOLLA

Yhdistyksen jäsenillä, 
tai toiminnasta kiinnostuneilla, 

on mahdollisuus tulla kyselemään 
näistä asioista ja ideoimaan 

vapaamuotoises  . 

Seuraava tapaaminen järjes-
tetään reserviläistoimistolla 
osoi  eessa Väinölänkatu 2 

KESKIVIIKKONA 
10.4.2019 KLO 17 18. 

Paikalla on yhdistyksen 
puheenjohtaja ja 

hallituksen jäseniä.

Voi myös tulla muuten vaan 
nau   maan kahvi- ja 
teetarjoilusta sekä 
pöydän an  mista. 

Tervetuloa!

Kuvat: SA-kuva.
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TAMPEREEN 
RESERVILÄISET RY:N 
HALLITUS 2019

alik (res) Jarno Lahtinen 
puheenjohtaja, työvaliokunta, talous-
valiokunta, lippu- ja kunniavartio-osas-
to, ohjelmaosasto, piirihallitus
040 719 6468 
jarno(at)jarnolahtinen.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 

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

korpr (res) Janne Honkoliini 
ampumaosasto, asevastaava, 
asekouluttaja, piirihallitus
040 569 1850
jannenputiikki(at)gmail.com

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 

sotm (res) Raimo Ojala 
tiedottaja, Resposti pt, maasto-,viesti- 
ja ohjelmaosasto, MPK, piirihallitus
050 568 5360 
raimo.ojala(at)gmail.com

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

kers (res) Kai Talonen 
ampumaosasto, lippu- ja kunniavar-
tio-osasto, piirihallitus (vara)
045 645 3444
kai.talonen(at)gmail.com

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

kers (res) Sami Ventä 
maasto-osasto, ohjelmaosasto, 
tiedotus
040 864 1107
sami.venta(at)granlund.fi 

vääp (res) Kari Ylinen 
sihteeri, majaisäntä, piirihallitus (vara)
040 963 6158 
kariveijojosef(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, jäsenvastaava, 
piirihallitus (vara)
044 512 4477
toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi 

kers (res) Matti Hirvonen 
talousvaliokunta
050 374 7139
matti.hirvonen(at)sahkolaitos.fi 

Johtokunnan jäsenillä on omat vas-
tuualueensa. Ota yhteyttä yhdistyk-
sen toimintaan liittyvissä asioissa 
kunkin vastuualueen henkilöön tai 
yhdistyksen toimistoon.

Sarja RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa
Kolme 
parasta

1. kers Kivelä Timo H 99 77 176 5  96 88 184 4 98 91 189 8 549
2. vääp Nikkanen Pasi H 90 88 178 1 96 88 184 2 94 91 185 6 547
3. alik Laaksonen Roni H 91 84 175 1 89 84 173 0 97 91 188 5 94 86 180 5 543
4. alik Pitkänen Pasi H  97 73 170 4 98 84 182 4 96 77 173 4 95 84 179 3 534
5. korpr Paakkunainen Kristian H 92 83 175 2 87 77 164 0 94 83 177 1 516
6. kers Niittymies Arttu H 97 76 173 3 96 76 172 2 97 67 164 6 509
7. vääp Moijanen Juha H60 97 67 164 3 96 81 177 3 93 56 149 0 94 70 164 1 505
8. alik Kivelä Olavi H60 89 46 135 0 92 66 158 0 94 61 155 2 448
9. kjääk Bergström John H 95 43 138 1 91 50 141 1 95 73 168 3 447
10. korpr Kallio Jouko H50 86 54 140 1 79 44 123 0 76 71 147 0 79 68 147 0 86 59 145 2 439
11. korpr Honkoliini Janne H 84 65 149 1 79 60 139 87 62 149 1 437
12. astm Hauki Hannu H 81 57 138 0 79 67 146 1 87 53 140 2 71 65 136 0 74 59 133 0 424
13. alik Reinola Janne H 82 39 121 0 84 43 127 0 89 28 117 0 74 27 101 0 365
14. ltn Hautamäki Juha H50 95 90 185 2 94 85 179 2 364
15. kers Suuronen Sami H 92 57 149 0 86 66 152 0 301
16. alik Harhala Jouni H 92 71 163 3 163
17. alik Haaponiemi Jesse H 57 41 98 0 98
18. alik Klaper Janne H 62 29 91 0 91

PA-CUP 2018 – Tampereen Reserviläiset ry - RA3 & RA4
Kokonais  lanne 

Vuokraa Sillanpää-maja käyttöösi!
TRES:in omistama Sillanpää-maja sijaitsee Kangasalan Suinulassa Mata-

lajärven rannalla 30 km Tampereen Keskustorilta. Sillanpää-majaa voi 

myös vuokrata yksityistilaisuuksiin ja omaan käyttöön. Majalla on tilaa 

enintään 60 henkilölle. Siellä ovat käytettävissä majan avoinna olevat ti-

lat, puulämmitteinen sauna (8 henkilöä) ja ulkohuone sekä polttopuut 

ja sähkö. Majalla on piirtoheitin ja valkokangas. Majan keittiössä on jää-

viileäkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni ja sähköliesi. As-

tioita on vain kymmenelle hengelle, joten suositellaan käytettäväksi ker-

takäyttöastioita. Majalla ei ole kaivoa, joten juoma-/ruokavesi pitää viedä 

mennessä. Saunassa käytetään järvivettä. Nuotion teko on sallittua vain 

grillimajassa. Käytettävissä on myös lahjoituksena saatu soutuvene.

Vuokralainen vastaa astioiden tiskaamisesta ja tilojen siivouksesta sel-

laiseen kuntoon kuin ne olivat majalle tultaessa.

Vuokraushinta TRES:n jäsenille on 60 euroa/vuorokausi (alkaen klo 

12.00  seuraavaan päivään klo 12.00) ja ei-jäsenille 120 euroa/vuorokau-

si. TRES:n jäsenmaksu täytyy olla maksettuna vuokrattaessa majaa jä-

senhintaan. Tiedustelut ja varaukset toimiston kautta 044 512 4477. 

Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reser-

viupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Maan-

puolustuskiltojen liiton yhteinen jäsenre-

kisteri, jossa ylläpidetään näiden liittojen 

jäsenyhdistyksiin, -kerhoihin ja kiltoihin 

kuuluvien jäsenten henkilötietoja sekä hoi-

detaan vuosittaista jäsenmaksulaskutusta 

ja siihen liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenrekisterin e-Asiointipalvelussa voit 

mm. päivittää omia henkilötietojasi, tar-

kastella jäsenyyksiäsi ja luottamusteh-

täviäsi sekä tulostaa jäsenmaksulaskusi. 

Myös ampuma- tai senioriturvan hankin-

ta on mahdollista e-Asioinnin kautta. Eri-

tyisesti sähköpostiosoite on tärkeä, kos-

ka tiedottaminen siirtyy entistä enemmän 

sähköpostia hyödyntäväksi. 

Mahdolliset postiosoitteen muutokset tu-

levat Maanpuolustusrekisteriin suoraan 

Postista, ellet ole sitä erikseen kieltänyt. 

Muuttaessasi jäsentietojasi tiedot päivit-

tyvät automaattisesti jäsenrekisteriin. 

Nettipalveluun voi kirjautua esimer-

kiksi pirkanviesti.fi  etusivulla olevan 

painikkeen Liity jäseneksi - muuta jä-

sentietoja painikkeella tai kirjoittamalla 

osoitteen: 

http://pirkanviesti.fi /liity-jaseneksi/

Jäsentietojen muutokset voi myös teh-

dä ilmoittamalla yhdistyksen toimis-

toon: 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi 

JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN JÄSENREKISTERIIN
Maanpuolustusrekisterin e-Asiointipalvelu

Kuva Janne Reinola.

Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta 
ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

GPS-TEEMAPÄIVÄ
lauantaina 6.4.2019 klo 10-17 

(kahvitaukoja sekä omatoiminen 
ja omakustanteinen ruokailutauko 

on päivän aikana). 

Tavoitteena opetella ja harjoitella 
käsi-GPS:n peruskäyttöä, 

mm. asetukset, koordinaatti-
muunnokset, paikannus, kohteen 

merkkaus, kulku kohteelle. 
Aamupäivällä kerrotaan satelliitti-

paikannusjärjestelmän (GPS) 
perusteista, tekniikasta, käyttö-
mahdollisuuksista, rajoitteista ja 

tulevaisuudesta (käsi-GPS-
laitteiden kannalta). 

Iltapäivällä on harjoittelua ulkona. 

Paikka Tampereella, 
katso tarkemmin: tres.fi 

Voit osallistua, vaikkei sinulla Voit osallistua, vaikkei sinulla 
omaa GPS-laitetta olisikaan.omaa GPS-laitetta olisikaan.

Ei esitietovaatimuksia, Ei esitietovaatimuksia, 
ei tarvitse etukäteen ilmoittautua, ei tarvitse etukäteen ilmoittautua, 

ei osallistumismaksua.ei osallistumismaksua.

Lisätietoja: Lisätietoja: 

Tero Ahtee, tensu@iki.fi Tero Ahtee, tensu@iki.fi 
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KOKOUSKUTSU

Tampereen Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS
Järjestetään 

tiistaina 23.4.2019 klo 18.00
.

Paikkana Technopolis Yliopistonrinne, 
Kalevantie 2, Tampere. 

Käynti pääovesta ja aulasta yksi kerros alas, 
josta löytyy kokoussali Häggman.

Sijoitusjohtaja Juha Sarsama pitää ennen 
kokousta klo 17.30 alkaen Panostaja Oyj:n 

yritysesittelyn. Panostaja Oyj tunnetaan 
tamperelaisena isänmaallisena yrityksenä, 

joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä.

Kokouksessa esillä Tampereen Reserviläiset ry:n 
sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi kunnia -

jäseneksi kutsuminen ja huomionosoitukset.

Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.

Tervetuloa
Tampere 9.1.2019

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

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

Pysäköinti omalla autolla tulijoille: Vieraspaikat Yliopistonrinteellä 
sijaitsevat Ratapihankadun puolella, katutasossa. Navigaattoriin 
kannattaa laittaa osoitteeksi Ratapihankatu 51.  Pysäköintimak-
su suoritetaan etukäteen, maksun voi suorittaa korttimaksulla, 
kolikoilla tai Moovy-, Parkman- tai Easypark–sovelluksella.
Saarioisen pääkonttorin sisäpihalla varattu kokoukseen tulijoille 
maksuton pysäköinti, alueella olevan "maksullinen pysäköinti" 
opastuksen voi illan aikana jättää huomiotta. Ajo Saarioisen sisä-
pihalle, Järvensivuntie 1. 

VEIJO NIEMI
kansanedustajaehdokas, 
ylikonstaapeli,
1. vpj Tampereen Reserviläiset ry.

Tietämystä ja kokemusta
Pirkanmaalta eduskuntaan

Katso ajatuksiani: 
www.veijoniemi.fi 
veijo.niemi@elisanet.fi 
puh. 0400 627 264

MUISTA SEURATA 
NETTISIVUAMME: 

https://www.tres.fi /

KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ 
Facebook-sivustamme 

Tampereen Reserviläiset, 
niin saat ajankohtaiset 
tiedot ensimmäisten 

joukossa.

Lounais-Ranskan ja Pyreneiden kierroksella
Tampereen Reserviläisten syys-

matka 10.–17.9.2018 suuntautui 

Barcelonan kautta Pohjois-Es-

panjaan ja Etelä-Ranskaan, jos-

sa käytiin mm Carcassones-

sa, Toulousessa ja lukuisissa 

Unescon-maailmanperintökoh-

teissa. Paluumatkalla Espan-

jan puolelle yövyttiin Andorras-

sa. Kuvassa matkalaisia Airbus 

A400 -merkkisen kuljetuskoneen 

rampilla. Koneeseen pääsimme 

tutustumaan Airbusin tehtaalla 

Toulousessa. Tehdaskierroksella 

meille esiteltiin maailman mahta-

vimpien matkustajakoneiden ko-

koonpanoa.

Kuva: Risto Pullinen

K
aikkien uusia jäseniä 

hankkineiden kesken 

arvotaan RES-puukko, 

jotka tehdään käsityönä Kau-

havan puukkopajassa. Puu-

kon terä on kiillottamatonta 

hiiliterästä, johon on kaiver-

rettu teksti ”Reserviläisliitto”. 

Terä on kiinni visakoivusta 

tehdyssä, ruskeaksi petsatus-

sa kahvassa. Puukon tupessa 

on painettuna Reserviläislii-

ton logo!

Huomaa, että jokaisella uu-

della jäsenellä saat lisäosuu-

den puukkoarvontaan! Viisi 

uutta jäsentä vastaa arvon-

nassa viittä arpaa.

Reserviläisliiton vuoden 

2019 jäsenhankintakilpailus-

sa palkinnot ovat seuraavat:

• Kilpailun voittaja, 500 eu-

ron matkalahjakortti tai 

vastaava tuki yhdistyksen 

toimintaan

• Vähintään 20 jäsentä, 

150 euron lahjakortti

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

• Vähintään 15 jäsentä, 

100 euron lahjakortti

• Vähintään 10 jäsentä, 50 euron 

lahjakortti

• Vähintään 5 jäsentä, 20 euron 

lahjakortti

• Vähintään 1 jäsen, 10 euron 

lahjakortti

Pirkanmaan Reserviläispiirin 

jäsenhankintapalkinnot:

• Eniten jäseniä hankkineelle Va-

rusteleka-lahjakortti 100 euroa 

• 2.–5. eniten jäseniä hankkineet 

Varusteleka-lahjakortti 50 euroa 

• 6.–10. eniten jäseniä hankki-

neet Varusteleka-lahjakortti 

20 euroa

Lue kilpailun säännöt:
Kilpailuaika alkaa nyt ja päättyy 

30.09.2019, jolloin uuden jäsenen 

täytetyn nettilomakkeen tai pa-

perisen jäsentietolomakkeen pi-

tää olla yhdistyksen toimistolla. 

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 il-

moittautuminen ei riitä! Vain v. 

2019 maksetulla jäsenmaksulla 

jäsen lasketaan mukaan kisaan. 

Vuoden 2019 viimeiset jäsen-

maksut tulostetaan syyskuussa 

2019 liittyneistä. Tällöin kilpai-

lu on jo päättynyt.  Loka-, mar-

ras-, joulukuussa liittyvät jäse-

net ovat jäsenmaksusta vapaat, 

joten he eivät enää osallistu vuo-

den 2019 kilpailuun. 

Kilpailulomakkeet toimite-

taan esimerkiksi postitse 

yhdistyksen toimistolle:

Väinölänkatu 2.  

33100 Tampere. 

Toimisto on avoinna 

ti, ke ja to klo 10.00–13.00.

Netin kautta liittyminen 

hoituu parhaiten 

www.pirkanviesti.fi  

etusivulla olevan painikkeen 

kautta.
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A
mpumaosaston ruutiaseiden kisa-

kausi päättyi syyskuussa, kun kil-

pailtiin pistoolin PA-cupin viimei-

nen osakilpailu ja samalla TRESin palvelus-

pistoolin mestaruudesta. Kiväärin PA-cup 

jäi viime kesänä yhteen kisaan, mutta tu-

levana kautena osakilpailuja järjestettänee 

useampi. Pistoolin PA-cupin tulokset si-

vulla 5. Kiväärin PA-kisan ja TRESin palve-

luspistoolin mestaruuskisan tulokset ovat 

ampumaosaston www-sivulla.

Ampumaosaston järjestämä SRA-kurs-

si oli menestys. Myös alkaneena vuonna 

pyritään mahdollisuuksien mukaan järjes-

tämään vastaava kurssi. Myös IDPA-lajia 

kohtaan on ollut kiinnostusta, joten selvi-

tämme mahdollisuuksia kurssin järjestä-

miseen senkin osalta, yhteistyössä reser-

vipiirien kanssa.

Talvikauden aikana Osmonkallion vä-

estösuojassa on tuttuun tapaan ammuttu 

pienoispistoolilla ja –kiväärillä torstai-il-

taisin. Lisäksi lauantaisin on ollut reservi-

piirien järjestämä 9mm pistoolin ampuma-

vuoro klo 14-17 ja ajoittain myös TRESin 

pienoispistoolivuoro SAL-lajeille klo 16-18. 

Piirin 9mm vuoron osalta on hyvä huomi-

oida, että vuorolle osallistuminen maksaa 

5 €/kerta. Maksu suoritetaan vuoron valvo-

jalle, joten kannattaa varata mukaan tasa-

raha. Ahtaiden varoalueiden vuoksi vuoro 

ei sovellu kovinkaan hyvin vasta-alkajille. 

Kauden lopussa päätettiin jatkaa yhdis-

tyksen asekaluston uusimista, jotta uusil-

le harrastajille pystytään helpottamaan 

ammuntakokemusten keräämistä. Syksyl-

lä hankittiin uusi Glock Gen4 9mm pis-

tooli. Alkaneena vuonna hankitaan lisäk-

si kaksi pienoispistoolia ja yksi pienoiski-

vääri, joiden ostoluvat on jo hankittu.

Ampumaosasto värväsi riveihinsä kaksi 

uutta aktiivista jäsentä, koska puuhaa riit-

tää paljon jo lisääntyneiden ratavuorojen-

kin vuoksi. Myös Osmonkallion vuoroille 

saatiin uusia valvojia.

Aseet eivät ole ainoa uusi asia tuleval-

le kesäkaudelle; lennostoon avataan kaksi 

uutta ampumarataa: 100 m kiväärin koh-

ASEKOULUTTAJAT:

Janne Honkoliini

jannenputiikki@gmail.com, 040 569 1850

Ampumaosaston pj, asevastaava, poliisin 

valtuuttama asekouluttaja, TRES hallitus

Juha Moijanen, 

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

Pirkanmaan Reserviläispiirin ampuma-

toimikunnan vpj, poliisin valtuuttama 

asekouluttaja

Harri Mäntylä

harri.mantyla@kolumbus.fi , 0400 790 883

Asevastaava, poliisin valtuuttama ase-

kouluttaja, TRES hallitus

AM   UMAOSASTON KUULUMISIA
distusrata sekä toinen toiminnallisen am-

munnan rata. Myös ampumaratojen val-

vojakäytäntöjä pyritään kehittämään, jo-

ten todennäköisesti tulevana kautena ti-

lanne vuoroilla helpottuu. Esim. torstain 

SRA-vuoro liikkuvan maalin radalla on ol-

lut usein varsin ruuhkautunut. Lennoston 

vuoroilla käydessä kannattaa muistaa ot-

taa jatkossa jäsenkorttinsa mukaan, kos-

ka tulevalla kaudella niitä aletaan tarkis-

tamaan osallistujilta aiempaa useammin.

Ampujien asiaa ajettiin myös TRESin 

hallituksen nimissä, kun toimitimme useil-

le kansanedustajille kirjalliset terveisem-

me koskien eduskunnan valiokuntakäsit-

telyssä olevan uuden aselakiesityksen 

ongelmakohtia. Vaikka sisäministeriön 

alkuperäistä esitystä korjattiinkin syksyl-

lä huomattavasti ennen kuin esitys päätyi 

eduskuntaan, on nykyisessäkin esitykses-

sä paljon huomautettavaa. Esitimme ai-

heellisesti jälleen huolemme siitä, miten 

uusi aselaki vaikeuttaisi jäsentemme har-

rastusmahdollisuuksia. Firearms United 

Finland on tehnyt ansiokkaan koosteen 

näistä ongelmakohdista, joita myös vii-

meisimmässä kannanotossamme käsitel-

tiin. Mainittuun koosteeseen voit tutustua 

osoitteessa http://bit.do/ongelmakohdat.

Ampumaosasto kokoontuu alkukevääs-

tä suunnittelemaan kisa-aikataulut ja 

muun toiminnan tulevalle kaudelle. Seu-

raahan ampumaosaston sivua TRESin 

verkkosivuilta sekä Facebook-tiedotteita 

saadaksesi ajantasaista tietoa tulevista 

tapahtumista. 

Jos mieleen tulee kysyttävää tai ehdo-

tuksia ampumaosaston toimintaan liit-

tyen, olehan yhteydessä ampumaosaston 

kouluttajiin tai allekirjoittaneeseen.

Teksti: Hannu Hauki

hannu@hauki.fi , 050 410 8229

Ampumaosasto, tiedotus, TRES hallitus

Kuvat: Janne Honkoliini

llisen am-

tojen val-

KEVÄÄN TOIMINTAPÄIVÄ SILLANPÄÄ-MAJALLA
Tampereen Reserviläiset järjestää koko perheen kevättapahtuman 

SILLANPÄÄ-MAJALLA SUNNUNTAINA 10.3.2019 KLO 11-18

Päivän aikana ohjelmassa Pirkanmaan 

Reservipiirien jäsenille vuokrattavien 

suksien ja trangioiden kokeilua, saunan 

lämmitystä, tietoisku luonnonmuonasta, 

leikkimielinen käsikranaatin tarkkuus-

heittokilpailu, pilkkikisat ja DRONE lento-

näytös! Majalla sisällä voi myös hioa am-

pumataitoa piirien laseraseilla.

Suksien kokeiluun pyydetään otta-

maan mukaan omat jalkineet, joissa sija 

eräsuksien siteille. 

Maastotoimikunnan Tero Ahtee tulee 

pitämään tietoiskun luonnonmuonasta. 

Luvassa on ainakin teen keittoa trangioil-

la maastosta löytyvistä aineksista, esitel-

mä koivunmahlan valutuksen periaatteis-

ta ja esimerkkisuoritus. Mikäli kevät on 

maaliskuussa jo edennyt pitkälle, saat-

taa joku rohkea päästä jopa maistamaan 

mahlaa.

Pilkkikisoihin ja kranun heittoon reser-

viläistyyliset palkinnot parhaista suorit-

teista. Saunaan menijöille mahdollisuus 

myös kastautumiseen avannossa, kun-

han ensin särjetään porukalla jäähän so-

piva aukko.

Drone/UAV ja tiedustelutoiminta  -osas -

ton perustaminen on ollut jo hetken 

ajankohtaista; aktiivisia jäseniä kaiva-

taan vielä mukaan ennen toiminnan suu-

rempaa käynnistystä, joten jos tunnet 

mielenkiintoa asiaan, tule mukaan vaih-

tamaan ajatuksia Sillanpää-majalle! Tai 

vaihtoehtoisesti ilmianna itsesi hallituk-

selle tai vaikka toimiston sähköpostiin. 

ILMOITTAUDUTHAN VIIMEISTÄÄN  

KESKIVIIKKONA 6.3.2019 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi . 

tai puh. 0445124477 niin osataan 

varata sopiva määrä tarjoilua.

Ajo-ohje majalle
Tampereelta lähdetään kohti Orivettä. 
Ruutanan Shell:iltä matkaa n. 10,7 km ja 
käännös vasemmalle Matalajärven tielle. 
Tätä tietä jatketaan n. 2,5 km, jolloin tie 
muuttuu Paalijärventieksi. Tätä tietä vielä 
n 1 km ja Sillanpäähän käännytään oikeal-
le. Maja löytyy rannasta. Majalle käänty-
mistienhaara saattaa olla hieman huomaa-
maton, mutta osoite on Paalijärventie 723. 
Jos tien vieressä alkaa näkyä pienempiä 
numeroita, on syytä kääntyä takaisin.

23.–24.3.2019 järjestetään Tampereen 

Reserviläisten Sillanpää-majalla naisille 

suunnat tu maanpuolustusviikonloppu, 

jossa kuullaan asiantuntijapuheenvuo-

roja sekä harjoitellaan käytännön perus-

taitoja, kuten kenttämajoittuminen, am-

munta, avannon teko jne.

Majalla on mahdollista yöpyä kenttä-

majoitustyyppisesti tai teltassa. Makuu-

pussi ja -alusta kannattaa ottaa mukaan. 

Halutessa majalta voi toki poistua jo var-

sinaisen ohjelman jälkeen. Sunnuntaiaa-

musta on luvassa kenttäaamiainen sekä 

majoituksen purku ja paikkojen siistimi-

nen. Kotiin lähdetään noin klo 12. 

Tapahtuman maksimi osallistujamää-

rä on yhteensä 14 henkeä, josta Tam-

pereen Reserviläisten kiintiö on puolet. 

Kurssin järjestää Pirkanmaan Nuorkaup-

pakamari ja Tampereen Reserviläiset ry 

yhdessä. Osallistumismaksu on 34 euroa 

ja se kattaa ohjelman sekä muonituksen 

juomineen. 

OHJELMA:

 • Lauantaina 23.3.2019 klo 11.00 saapu-

minen Sillanpäähän ja aamiaisbrunssi

 • Komentaja, piiripäällikkö Matti Eskola 

kertoo Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksen tarjonnasta ja toiminnasta

 • Maanpuolustustiedotuksen suunnitte-

lukunnan pj. ja puolustusvaliokunnan 

vj. Sofi a Vikman tuo maanpuolustus-

terveiset eduskunnasta

 • Tutkija, res. yliluutnantti Timo Ingalsuo 

kertoo kriisinhallinnan maailmasta

 • Päivällinen

 • Maanpuolustushenkistä kisailua ja 

harjoittelua sekä ammuntaa 

 • Avannon teko ja saunan lämmitys

 • Iltapalaa, virvokkeita, saunomista ja 

viihtymistä

ILMOITTAUTUMISET 

17.3.2019 MENNESSÄ 

jarno@jarnolahtinen.fi  

tai 040 719 6468

NAISTEN MAANPUOLUSTUSVIIKONLOPPU 
23.-24.3.2019 SILLANPÄÄ-MAJALLA

Sillanpää-maja löytyy osoitteesta 
Paalijärventie 723, Kangasala. 
Tarkemmat tiedot osoitteessa www.tres.fi . 
Ajo-ohje viereisessä ilmoituksessa.

Järjestelytoimikuntaan kuuluvat TRES:stä 
Jarno Lahtinen & Jarna Vahlsten ja PINK-
K:stä Hanna Kallio-Kokko & Hannu Meri-
koski.



MaSa Group
SATUJEN SAARELLE ISLANTIIN 27-31.8.2019
Matka tutustuttaa Reykjavikiin, maa-

ilman pohjoisimpaan pääkaupunkiin. 

Saaren vulkaaninen luonto lukuisine 

luonnonihmeineen ihastuttaa. Jäätiköt, 

kraaterit, laavakentät ja vesiputoukset 

hurmaavat ikuisella kauneudellaan. 

Yksi suosituimmista paikoista on laa-

vakenttien ympäröimä Sininen laguu-

ni-kuumavesijärvi. 

ALUSTAVA MATKAOHJELMA:

27.8. TIISTAI SININEN LAGUUNI

Klo 15.05 Icelandairin suora lento Hel-

singistä Reykjavikiin saapuu klo 15.30. 

Aikaero on –2 tuntia Suomen aikaan. FT 

Liisa Väisänen on ryhmää vastassa Ke-

fl avikin lentoasemalla. 

Ajamme suoraan kentältä n. 15 min 

matkan Siniselle laguunille, jossa laa-

vakenttien ympäröimä vesi on lähes 

50-asteista ja mineraalipitoisuutensa 

ansiosta terveellistä. Noin 1,5 t laguu-

nivierailun jälkeen jatkamme matkaa 

Reykjavikiin. Ajomatka kestää n. 45 mi-

nuuttia. Majoittuminen hotelliin.

Plaza Centerhotelli *** (paikallinen 

luokitus) Adalstraeti 4, Reykjavik

Keskeisellä paikalla Reykjavikin van-

hassa kaupungissa sijaitseva hotelli. 

Kävelymatka kaupungin nähtävyyksil-

le ja National Gallery -taidemuseoon. 

Tervetuloillallinen paikallisessa ravin-

tolassa.

28.8. KESKIVIIKKO REYKJAVIKIN 
KAUPUNKIKIERROS

Aamiaisen jälkeen lähtö Reykjavikin 

kaupunkikierrokselle. Kaupunki sijait-

see niemimaalla ja sen itäreunalla ko-

hoavat vuorijonot. Luonnon puhtau-

desta on hyvänä osoituksena kaupun-

gin läpi virtaavan joen rikas lohikanta.

 Kierroksella näemme Reykjavikin van-

han keskustan, satama-alueen, parla-

menttirakennuksen ja suurimman ul-

kouima-altaan Lagardaluirin, joka läm-

mitetään kaupungin alla sijaitsevilla 

luonnollisilla kuumilla lähteillä. Perlan 

näköalatasanteelta avautuu näkymä yli 

kaupungin. Kaupungin maamerkkinä 

toimii Hallgrimskirkko, joka näkyy joka 

puolelle kaupunkia. Vierailemme kan-

sallismuseossa sekä Nordic Housessa 

eli Pohjola-talolla.  

Kierros kestää n. 4 tuntia, jonka jälkeen 

nautitaan lounas Reykjavikin sata-

ma-alueella. Loppupäivä vapaata aikaa. 

29.8. TORSTAI KULTAINEN 
KIERROS

Aamiainen. Islannin luonnonihmeisiin 

päästään hienosti tutustumaan Kultai-

sen kierroksen retkellä, jossa kohokoh-

tina ovat Stukkur-geyshir, Gullfossin 

vesiputous ja Thingvellirin kansallis-

puisto. ”Kultainen vesiputous” Gullfoss 

syöksyy kahden laakean porrasmaisen 

muodostelman kautta syvään kanjo-

niin. Kuohut saavat aikaan sateenkaa-

ren väreissä kimmeltävän, hienojakoi-

sen usvan. Korkeutta putouksella on 

yhteensä 32 m.  

Lyhyen ajomatkan päässä putouksista 

sijaitsee kuulu geyshir-alue kuumine ja 

kuplivine vesi- ja mutalähteineen. Vai-

kuttavin geyshireistä on Stokkur, jon-

ka vesisuihku nousee aina 20-30 m kor-

keuteen. Vierailemme myös Thingvelli-

rin kansallispuistossa, jossa on sijain-

nut myös maailman vanhin parlament-

ti. Retken kesto on 7-8 tuntia. Lounas 

retken aikana.

30.8. PERJANTAI VAPAAPÄIVÄ 
TAI LISÄMAKSULLINEN 
VALASRETKI

Aamiainen. Päivä aikaa Reykjavikissa 

omatoimiselle ohjelmalle. Tänään on 

mahdollista osallistua lisämaksulliselle 

valasretkelle. Kesäaika on hyvää aikaa 

valasretkille. Valas-, delfi ini- ja lintupo-

pulaatiot kukoistavat Islannin valoisis-

sa ja pitkissä päivissä. Retki alkaa Re-

ykjavikin vahasta satamasta, jonne on 

n. 350 m kävelymatka hotellista. Valas-

retket tehdään entisillä kalastusaluk-

silla, jossa on isot kansitilat katselulle, 

sisätilat, kahvila ja wc. Islannin vesillä 

ui miekkavalaita, ryhävalaita ja pyöriäi-

siä. Myös lintukanta on rikasta lukuisi-

ne merilintuineen. Retken kesto on n. 

3-3,5 t ja hinta 84 €/hlö. 

Ennen tai jälkeen veneretken on mah-

dollista katsoa multimediashow, jossa 

esitellään kuvien ja videoiden avulla 

mm. valaiden elämää Islannin vesillä. 

Valaiden näkemiseen retken aikana ei 

ole takuuta. Illallinen.

31.8. LAUANTAI

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus 

ja kuljetus Reykjavikin lentoasemalle.

Klo 11.00 Icelandairin lento Reykjavi-

kista Helsinkiin saapuu klo 17.20.

MATKAN HINTA

Hinta min. 35 henkilöä: 1525 €/hlö 
kahden hengen huoneessa

Hinta min. 30 henkilöä: 1570 €/hlö 

kahden hengen huoneessa

Yhden hengen huoneen lisämaksu: 

410 €. 

HINTAAN SISÄLTYY
 • Icelandairin reittilennot Helsinki – 

Reykjavik – Helsinki turistiluokassa

 • 23 kg ruumaan menevää matkatava-

raa ja 10 kg käsimatkatavaraa

 • neljän yön majoitus Reykjavikissa 

Center Plaza hotellissa

 • lentokenttäkuljetukset Reykjavikiss

 • sisäänpääsy Siniseen laguuniin, sis. 

pyyhe, mutakasvonaamio ja 1 juoma

 • Reykjavikin kaupunkikierros ja sis. 

pääsyt Perlan näköalatasanteelle, 

Hallgrimskirkkoon ja Kansallismu-

seoon

 • Kultaisen kierroksen retki

 • 4 aamiaista, 2 lounasta, 2 illallista 

 • lentokenttämaksut ja paikalliset ve-

rot

Opastus FT Liisa Väisänen

HINTAAN EI SISÄLLY
 • ruokajuomat

 • Valasretki. Kansainvälinen retki, jon-

ka kesto on 3-3,5 t, hinta 84 €.

 • matkavakuutus **suositellaan**

 • juomarahat

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:

Matti Salonen salosenmasa@gmail.

com tai puh. 040 779 1420

VASTUULLINEN 
MATKANJÄRJESTÄJÄ: 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

ILMOITTAUTUMISET

Ilmoittautumiset 5.3.2019 mennessä, 

jonka jälkeen maksetaan ennakkomak-

su 350 €/hlö. Loppumaksun eräpäivä 

on 20.7.2019. Sitova sopimus syntyy, 

kun asiakas on maksanut ennakkomak-

sun.

PERUUTUKSET

Matkan voi peruuttaa kuluitta 

15.3.2019 mennessä.

Mikäli matka peruutetaan 16.3.—

19.5.2019, veloitetaan toimistomaksu 

100 euroa/henkilö.

Mikäli matka peruutetaan 20.5.—

19.7.2019, veloitetaan varausmaksu 

350 euroa/henkilö.

Mikäli matka peruutetaan 20.7.—

5.8.2019, veloitetaan 50% matkan hin-

nasta/henkilö.

Mikäli matka peruutetaan 6.8.2019 tai 

sen jälkeen, veloitetaan 95% matkan 

hinnasta/henkilö.


