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SYYSKUU

LEOPARD KESKUSTORILLA – MAANPUOLUSTUS KUULUU KAIKILLELEOPARD KESKUSTORILLA – MAANPUOLUSTUS KUULUU KAIKILLE

Tampereen Reserviläiset ry omistaa mit-

tavan kerhomajan Kangasalla Matalajär-

ven rannalla. Ylpeänä haluamme esitellä 

Sillanpää-nimistä majaamme, avaraa tyk-

kipihaa ja rantasaunaa virkistysmahdol-

lisuuksineen. Majaa voivat jäsenet vuok-

rata omiin tilaisuuksiinsa edullisesti.

Tampereen Reserviläiset ry järjestää 

tutustumistilaisuuden perjantaina 

4.10.2019 klo 17.30 alkaen yhdistyk-

sen Sillanpää-majalla osoitteessa Paa-

lijärventie 723, Suinula. Tilaisuuteen 

ovat erityisesti uudet jäsenet erittäin 

tervetulleita.

P
uolustusvoimat on reserviläisjärjestöjen tärkein yh-

teistyökumppani. Puolustusvoimien tuki mahdollis-

taa muun muassa ampumaharjoittelun Pv:n radoilla 

sekä materiaalituen koulutustilaisuuksiin. TRES on käy-

nyt esittelemässä toimintaansa Satakunnan lennoston 

varusmiehille ja palkinnut ansiokkaasti varusmiespalve-

luksensa suorittaneita. Yhdistyksen jäseniä on aktiivises-

ti mukana maakuntakomppanioiden toiminnassa. Maan-

puolustus on kaikkien asia, ei vain ammattisotilaiden, va-

rusmiesten ja reservin.

Puolustusvoimat järjestää eri paikkakunnilla tilaisuuk-

sia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua kaikki kansalai-

set. Tampereen Keskustorilla yleisö on päässyt jo useam-

pana vuonna tutustumaan Puolustusvoimien kalustoon 

ja toimintaan, mm. nykyaikaiseen varusmiespalveluk-

seen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Ka-

lustoesittelyssä oli mukana muun muassa Leopard 2A6 

panssarivaunu. Kesäkuun alussa järjestetyssä tapahtu-

massa tarjolla oli hernekeittoateria 2000 ensimmäiselle 

kävijälle. Palan painikkeeksi voitiin nauttia sotilaskoti-

auton myymät kahvit kenttäkeittiössä paistetun tuoreen 

munkin kera. Tapahtumaan liittyi Laikunlavalla järjestet-

ty sotilasorkestereiden ja huippusolistien konsertti. 

Vuoden 2019 itsenäisyyspäivän valtakunnallinen pa-

raati järjestetään Tampereella. Paraatikatselmus pide-

tään Ratinan stadionilla, ohimarssi Tampereen valtatiellä 

ja kalustonäyttely Ratinanniemessä.

Paraatiin osallistuu joukkoja ja kalustoa kaikista puo-

lustushaaroista. Puolustusvoimien joukkojen lisäksi pa-

raatiin osallistuu osastoja Rajavartiolaitoksesta ja maan-

puolustusjärjestöistä. Paraatijoukon vahvuus on noin 

1350 henkilöä ja 55 ajoneuvoa. Tapahtumassa on myös 

reservijärjestöjen lippulinna, mukana samoin TRES lippu. 

JÄSENILTA JÄSENILTA 
SILLANPÄÄ-MAJALLA SILLANPÄÄ-MAJALLA 

4.10.20194.10.2019

Kokoonnumme klo 17.00 Hippostalon 

parkkipaikalle, Uimalankatu 1, josta 

ajamme yhteiskuljetuksella tai omilla au-

toilla majalle. Sillanpää-majalla on luvassa 

sauna, grillausta, yhdistystietoutta, kisai-

lua ja rentoa yhdessäoloa. Yhdistys hank-

kii paikalle virvokkeita ja pientä purtavaa. 

Varaa mukaan saunavarustus, mikäli ran-

tasaunan leppoisat löylyt kiinnostavat!

Tapahtuman yhteydessä on mahdollista 

kuulla yhdistyksen toiminnasta ja tutus-

tua TRES:in osastojen aktiivisiin jäseniin 

ja toimintamahdollisuuksiin. Ekoase-am-

muntaa voi kokeilla illan aikana.

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 

sitovasti 1.10.2019 mennessä osoitteeseen 

toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi  tai 

tekstiviestillä puh. 044 512 4477, jotta 

varaamme riittävästi tarjoiluja.

Samalla pyydämme myös kertomaan mah-

dollisesta kuljetustarpeesta.

Lisätietoja saa toiminnanjohtajalta edellä 

mainituista osoitteista ti-to klo 10-13 välillä.

Lämpimästi tervetuloa!

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus
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Lisää liikettä – 
istuminen tappaa

Puheenjohtajan 
mietteitä

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen

I
stun tätä kirjoittaessani kotona tie-

tokoneeni ääressä. Ulkoa kuuluu 

sateen ropinaa, hämärtyvässä elo-

kuisessa illassa on syksyn merkkejä. 

Luin juuri kirjaa Luomuliikunnan val-

lankumous – sohvan pohjalta taiste-

luvoittoon! Kirjassa kerrotaan, että 

istuminen tappaa. Se sammuttaa ai-

neenvaihdunnan, kuihduttaa lihakset 

ja näännyttää aivot.  Istuessa suurin 

vaara terveydelle aiheutuu vähenty-

neestä verenkierrosta. Liike on veren-

kierron moottori, vain neljännes veres-

tä kiertää sydämen pumppausliikkeen 

ansiosta. Terve aineenvaihdunta edel-

lyttää rentoja lihaksia ja tietyn mää-

rän toistuvaa liikettä. Kaikki liikkumi-

nen on terveyttä edistävää ja sen voi 

aloittaa nousemalla ylös tuolista! Pitää 

toki muistaa, että pelkkä seisominen ei 

ratkaise istumaperäisiä ongelmia. Suo-

messa Sosiaali- ja terveysministeriö on 

julkaissut kansalliset suositukset is-

tumisen vähentämiseksi. Edesmennyt 

presidenttimme Urho Kekkonen on to-

dennut, että ”Kaikki syyt, jotka estävät 

meitä liikkumasta, ovat tekosyitä.” 

Motivaatio voidaan määritellä yksilön 

tilaksi, joka määrää, miten vireästi ihmi-

nen toimii ja mihin hänen mielenkiin-

tonsa on suuntautunut. Tiedämme, että 

säännöllisellä liikunnalla on merkittäviä 

terveysvaikutuksia, mutta motivoiko 

ja sitouttaako se liikunnallisuuteen. Ei 

suinkaan kaikkia. Tähän vaikuttaa mer-

kittävästi, onko henkilö motivoitunut 

sisäisesti vai ulkoisesti. Sisäisesti moti-

voitunut ihminen toimii omasta tahdos-

taan ilman ulkopuolisia palkkioita tai 

pakotteita ja hän kokee iloa ja tyydytys-

tä toiminnastaan. Sisäinen motivaatio 

on yleensä pitkäkestoinen, mutta usein 

vaatii pidemmän kypsyttelyajan. Ulkoi-

sen motivaation lähteet ovat jossain 

muualla kuin itse toiminnassa. Ulkoinen 

motivaatio liikuntaan voi syttyä hetken 

innostuksesta, mutta ei useinkaan sitou-

ta pitkäkestoisesti.  

TRES syyskokouksessa esitelmän pi-

tävä Satakunnan lennoston komentaja, 

eversti Aki Heikkinenkin on todennut 

alokkaiden fyysinen kunnon notkahta-

neen. Kuntotaso on tasaisesti heikenty-

nyt ja lisäksi jako kahteen syventynyt: 

hyvät ovat hyviä, huonot tosi huono-

kuntoisia. Tämä ilmiö koskee suoma-

laisia laajemminkin. Mikä motivoisi ja 

innostaisi liikkumaan? Parhaaksi on to-

dettu henkilökohtainen vaikuttaminen; 

liikunnasta ja kuntoilusta innostuneet, 

jotka jakavat innostustaan lähiympä-

ristöönsä. 

Puolustusvoimat tarjoaa meille kai-

kille erääksi motivoinnin välineeksi 

ja fyysisen kunnon seurantaan Mars-

Mars.fi  -palvelua. Palvelun voi liittää 

muun muassa Garminin, Polarin, Fit-

bitin, Suunnon, Nokia Healthin ja Mi-

crosoft Healthin laitteisiin. Sen lisäksi, 

että sovellus tarjoaa käyttäjälleen mo-

nipuolisia harjoitusohjelmia, sovellus 

motivoi käyttäjää liikuntasuorituksista 

ansaittavilla saavutuksilla. Omia saa-

vutuksia ja suoritettuja harjoituksia 

voi jakaa eteenpäin muille käyttäjille, 

jotka voivat kannustaa jatkamaan har-

joittelua myös jatkossa. Käyttäjä voi 

halutessaan lisätä sovelluksen piirissä 

olevat kaverinsa ja muodostaa harjoit-

teluporukoita. 

Ei pidä unohtaa, että liikkumisen tu-

lee olla myös hauskaa. Älä suhtaudu 

liikkumiseen liian vakavasti, silloin se 

alkaa tuntua enemmän velvollisuudel-

ta kuin asialta, jota on hauska tehdä 

ja josta saa hyvän olon! Muista myös 

palkita itseäsi saavutetuista tavoitteis-

ta, olet sen ansainnut! Säilytä positiivi-

nen asenne! Itsensä motivoimiseksi ei 

ole olemassa mitään muuta niin voima-

kasta tekijää kuin oikea asenne. Tässä 

hyvänä apukeinona toimii itsensä kan-

nustaminen.

Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan 

TRESin järjestämistä matalan kynnyk-

sen liikuntatapahtumista. Nämä on eri-

tyisesti tarkoitettu liikuntaharrastusta 

aloittaville. Ota rohkeasti yhteyttä ja 

ilmoittaudu mukaan! Myös ehdotuksia 

ja ideoita eri liikunta- ja kuntoilumah-

dollisuuksien järjestämiseksi otetaan 

ilomielin vastaan. 

Lisää liikettä -hankkeesta kerrotaan 

tiivistetysti lisää tässä lehdessä ja jat-

koa seuraa.  

Ulkona sataa edelleen, mutta nyt suljen 

tietokoneen ja lähden reippaalle käve-

lylenkille, ehkä otan kävelysauvatkin 

mukaan. 

Reipasta syksyä kaikille!

Raimo Ojala

päätoimittaja

L
ämmin kesä ja lomat ovat jo ta-

kana päin, ja on aika suunnata 

katseet tulevaan toimintakau-

teen. Suomen hallituskin on parhail-

laan viimeistelemässä ensi vuoden 

talousarviota, jossa reserviläisiä 

ilahduttaa kertausharjoitusten hie-

noinen nousu viime vuosien noin 

18  000 kertauksessa käyneestä re-

serviläisestä. Se on siltikin vain noin 

kuusi prosenttia sodan ajan joukko-

jen vahvuudesta. Onkin erittäin tär-

keää, että vapaaehtoinen harjoittelu 

täydentää tätä sangen niukkaa var-

sinaisissa harjoituksissa käyneiden 

osuutta.  

Kuluvalla kaudella vasemmisto-

lainen hallituksemme joutuu päättä-

mään myös historian suurimmasta 

puolustushankinnasta, eli niin kut-

sutusta HX-hankinnasta, jolla Hor-

net-hävittäjät tullaan korvaamaan. 

Täytyy toivoa ja vaikuttaa siihen, 

ettei hävittäjien määrästä ja laadus-

ta lähdetä tinkimään turvallisuu-

temme kustannuksella. Sellaisiakin 

mielipiteitä on viime aikoina hal-

lituspuolueiden edustajien suusta 

valitettavasti kuultu. Sama koskee 

toki myös merivoimien miljardiluo-

kan tilausta historian suurimmis-

ta taistelualuksista. Myös se hanke 

täytyy toteuttaa suunnitelmien mu-

kaisesti.

Meille avautuu erinomainen tilai-

suus tutustua HX-hankkeen yksityis-

kohtiin tarkemmin, sillä Satakunnan 

lennoston maaliskuussa aloittanut 

komentaja, eversti Aki Heikkinen 

on lupautunut tulla kertomaan sii-

tä yhdistyksemme syyskokoukseen 

keskiviikkona 23.10.2019. Heikkinen 

on luvannut kertoa myös alueellisen 

koskemattomuuden valvonnasta ja 

turvaamisesta, unohtamatta lennos-

ton kuulumisia. Kokous pidetään 

KPMG:n toimitiloissa Hämeenkadul-

la ja sitä isännöi Tampereen alueen 

johtaja Niilo Järkäs, joka on myös 

jäsenemme. Kuulemme samalla esit-

telyn yrityksen palveluista ja toimin-

nasta. Toki kokouksessa käsitellään 

myös sääntöjen määräämät asiat ja 

jaetaan ansioituneille huomionosoi-

tuksia, joten kannattaa olla ehdotto-

masti paikalla.

Meidän omaa Sillanpää-majaam-

me on ehostettu kesän aikana ja sen 

pihapiiristä on raivattu useampikin 

puu. Pieni, mutta sitäkin tarmok-

kaampi talkooporukka on sutinut 

majan pintaan tuoretta punamul-

taa, joka toivottavasti kestää taas 

seuraavat vuosikymmenet. Suuret 

kiitokset kaikille talkoisiin osallistu-

neille! Nyt kaikilla on mahdollisuus 

tulla tutustumaan majaan ja yhdis-

tyksen toimintaan jo perinteeksi 

muodostuneessa majaillassa, joka 

pidetään perjantaina 4.10.2019. 

Myös yhteiskyyti järjestyy sinne ja 

takaisin, joten lähde mukaan ren-

toon illanviettoon. Mukaan voi ottaa 

vaikka jäsenyydestä kiinnostuneen 

kaverinkin. Viime vuonna meitä oli 

paikalla noin 30 henkeä. 

Meillä on nyt historiallisen erin-

omaiset yhteydet Arkadianmäelle, 

kun pitkäaikainen varapuheenjoh-

tajamme Veijo Niemi valittiin edus-

kuntaan. Koitamme löytää kalente-

rista sopivaa väliä yhdistyksemme 

eduskuntavierailulle, josta ilmoite-

taan sitten tuonnempana. Onnitte-

lut vielä Veijolle hienosti sujuneesta 

vaalityöstä ja menestystä kansan-

edustajan vaativaan tehtävään!  

Kuluva vuosi päättyy reserviläis-

toiminnan osalta jouluaaton kun-

niavartioihin, joihin on jo vuorova-

rauksia tehty. Kannattaa varmistaa 

ajoissa paikka, jos tähän arvokkaa-

seen kunniatehtävään mielit. Ennen 

sitä esiinnymme lippumme kera it-

senäisyyspäivänä puolustusvoimien 

valtakunnallisessa paraatissa, joka 

useamman vuoden tauon jälkeen 

marssitaan jälleen Tampereella.  

Ensi vuonna käynnistyy yhdis-

tyksemme 70-vuotisjuhlavuosi, joka 

huipentuu 6.11.2020 Tampereen 

Raatihuoneella pidettävään kaupun-

gin juhlavastaanottoon ja sen j älkei-
seen juhlaillalliseen.   

Hyvää syksyn jatkoa ja loppu-

vuotta – nähdään tapahtumissa!

Jarno Lahtinen

puheenjohtaja



3Resposti 2/2019

Ollos huoleton TRES valveill’ on

S
uomen reserviläisten suuri määrä vä-

kilukuun suhteutettuna noteerataan 

kansainvälisesti. Reserviläisyys on 

suomalaisuutta.

Suomalaisten maanpuolustustahto vuo-

den 2015 gallupin mukaan oli selvästi Eu-

roopan korkein (Suomi 74%, Venäjä 60%, 

Ruotsi 55%, Saksa 18%). Joidenkin arvioi-

den mukaan pudotusta on nyt hieman ta-

pahtunut. Tukemalla oikeudenmukaisuut-

ta, kansallista identiteettiämme ja ihmis-

ten sitoutumista kotiseutuunsa puolus-

tustahto nousee. Kukaan ei halua puolus-

taa maata, jota ei tunne omakseen. Mer-

ten takaa meitä ei aidosti puolusteta. 

Maanpuolustustahto ei myöskään mak-

sa yhteiskunnalle mitään. Toki ilman 

oman armeijan hävittäjiä ja sota-aluksia 

maamme uskottava puolustus ei ole rea-

listista, vaikka niiden hankinta ja ylläpito 

maksaa. Hankinnat eivät ole kilpavarus-

telua, vaan rakkautta omaan kotimaahan 

jonka vuoksi niitä tarvitaan.

Varuskuntia on lopetettu ympäri Suo-

mea ja toimintoja on keskitetty kustan-

nussyistä. Armeijan kiinteistöt on ulkois-

tettu Senaatti kiinteistöille. Samanaikai-

sesti kiinteistökustannukset ovat nous-

seet. Asiaa tulisi lähemmin tarkastella ja 

pitää puolustusvoimien kiinteistöt eril-

lään kiinteistöbisneksestä.

Kenraali Timo Kivisen aika

Komentajan vaihtokatselmus oli heinä-

kuun viimeisenä päivänä Santahaminas-

sa. Puolustusvoimien uusi komentaja 

Timo Kivinen lausui siellä reserviläisiä 

voimakkaasti tukevia sanoja.

Hänen peräänkuuluttamia asioita olivat 

mm. puolustusvoimien pysyminen kiin-

teänä osana yhteiskuntaa, kansalaisten 

luottamuksen ja tuen säilyttäminen ase-

velvollisuuteen, reserviläisten osallista-

minen, paikallispuolustuskonseptin kehit-

täminen ja yhdessä tekeminen.

Hän näki kaikki nuo asiat kokonaistur-

vallisuuskonseptin osina. Ne ovat myös 

asioita, joilla reservi säilyy kansaa yhdis-

tävänä, aktiivisena toimijana.

Lehdissä (mm. HS ja Kaleva) kirjoite-

taan uuden komentajan lausunnosta, jos-

sa ennakoitiin ”näyttämisen halulla” kan-

sainvälisiin sotaharjoituksiin osallistumi-

sen vähentämistä. Sen sijaan tulevaisuu-

dessa keskittymistä puolustusta ja kan-

sainvälistä yhteensopivuutta kehittäviin 

harjoituksiin. Näinhän se on. Kansallinen 

aluepuolustus etusijalla.

Suomen puolustusvoimien ylipäällik-

kö ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö 

totesi 2017 saksalaismedialle (Deutsche 

Welle), että Suomella on hyvin suuri kou-

lutettu reservi. Jos kaikki olisivat rivis-

sä, se olisi lähes miljoona sotilasta, 5000 

enemmän kuin Saksan armeijalla reser-

veineen, vaikka Suomen väkiluku on vain 

kuudestoista osa. Tästä on reserviläistoi-

minnassamme hyvä lähteä.

Sveitsi Suomen linjoilla

Sveitsi on 26 itsenäisen kantonin muo-

dostama suoran demokratian maa. Jos 

siellä hallitus tekee päätöksen josta kan-

sa ei pidä, se voidaan vaatia kansanäänes-

tykseen keräämällä tietty määrä nimiä. 

Ja kansanäänestyksen tulos ei ole neu-

voa-antava vaan sitova.

Sveitsin maanpuolustus perustuu ylei-

seen asevelvollisuuteen, jossa Suomeen 

verrattuna lyhyen palvelusajan jälkeen 

pysytään reservissä vuosikymmenet ja 

käydään vuosittain harjoituksissa. 

”Meidän reservillä” on Sveitsissä vuosi-

satojen perinteet. Ulkopuolisten voimien 

kynnys hyökätä vahvan kansallisidenti-

teetin omaavan maan kimppuun on kor-

kealla. Sveitsi ei ole osallistunut sotiin yli 

200 vuoteen. 

Sveitsissä armeijan henkilökohtaiset 

aseet säilytetään kotona. EU on tosin pai-

nostanut Sveitsiä aselakien tiukentami-

seen, vaikka maa ei kuulu EU:hun, mut-

ta on mukana Schengen sopimuksessa. 

Palvelusaseella ei maassa ole toteutettu 

monena vuonna ainuttakaan hyökkäystä. 

Muutenkin Sveitsissä tapahtuu tilastolli-

sesti minimaalinen määrä ampuma-aseri-

koksia. Kansan vastuullisuus vaikuttaa 

konkreettisesti.

Ei stressiä kun mukana TRESissä

Vaikka olisi ollut huono työpäivä, niin hy-

vissä reserviläisten tapaamisissa ja tal-

koissa stressi unohtuu. Olen itse sitä ko-

kenut ollessani vuodesta 1985 Tampereen 

reserviläisten jäsen, useamman vuoden 

sen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja 

talousvaliokunnan jäsen. Tällä hetkellä 

olen TRESin ja Pirkanmaan piirin vuoden 

reserviläinen.

Yhtenäinen oikeudenmukaisesti koh-

deltu kansa, läheiseksi koettu reservi ja 

oman maan aito sisä- ja ulkopolitiikka; 

niistä syntyy sisäinen ja ulkoinen turval-

lisuus joka pitää Suomen myös muiden 

konfl iktien ulkopuolella. Sellaisen yhteis-

työn voi nähdä myös modernin hybridi-

puolustusmallin oleellisena osana.

Puhalletaan me reserviläiset ja koko 

Suomen maa yhteen hiileen! Se on parasta 

maanpuolustusta.

Veijo Niemi

kansanedustaja, 

puolustusvaliokunnan jäsen

ylivääpeli (res)

PUOLUSTUSVOIMAIN
LIPPUJUHLAN PÄIVÄN
YLENNYKSET
Pirkanmaan aluetoimiston päällikön 

ylentämät aliupseerit ja miehistöön 

kuuluvat 4.6.2019 

Huomionosoitukset

S
atakunnan lennoston komentajana ja samalla myös 

Tampereen varuskunnan päällikkönä maaliskuun 

alusta 2019 aloittanut Aki Heikkinen ylennettiin 

everstiksi kesäkuussa 2018. Hän on ollut ensimmäisiä Suo-

messa koulutettuja Hornet F-18 hävittäjälentäjiä ja pal-

vellut vuosina 1997 – 2009 Satakunnan lennostossa, joten 

tässä mielessä hän palaa juurilleen. Eversti Heikkinen on 

toiminut aiemmin muun muassa Ilmavoimien esikunnas-

sa eri tehtävissä, ilmasotaopin pääopettajana MPKK:ssa, 

Hävittäjälentolaivue 11 komentajana Rovaniemellä. Hän 

on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 

2009 sekä 2018 Masters of Strategic Studies -opinnot Air 

University USAF:ssa. Itse hän tuo esiin uransa virstanpyl-

väinä; lennonopettajan status ja siihen liittyvä oppilaiden 

tekemä valinta Vuoden parhaaksi opettajaksi, hävittäjälen-

tolaivueen komentajaksi pääseminen ja nyt viimeisimpänä 

lennoston komentajuus.

Hävittäjähanke HX on perustettu korvaamaan nykyi-

set Hornet hävittäjät uusilla. Satakunnan lennostolla on 

merkittävä rooli HX-projektissa ja siihen liittyvässä suo-

rituskyvyn testaamisessa. Tehtävä on sikälikin harvinai-

nen, että hävittäjäsukupolven elinkaari on noin 30 vuotta.

HORNET-LENTÄJÄ PALAA JUURILLEEN
Uusien hävittäjien hankinta ei tarkoita vain uusia lento-

koneita ja niiden aseita, vaan koko järjestelmää, sensorei-

ta, ohjelmistoja, tiedon käsittelyä ja jakamista verkoissa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on pyytänyt ja saa-

nut vastaukset Hornetin seuraajahankkeen tarjouspyyn-

töön viideltä lentokonevalmistajalta. Tarjouspyynnön 

kohteena olevat konetyypit ovat Boeing F/A-18 Super 

Hornet (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Euro-

fi ghter Typhoon (Iso-Britannia), Lockheed Martin F-35 

(Yhdysvallat) ja Saab Gripen (Ruotsi). Näiden analysointi 

on parhaillaan käynnissä. Tätä seuraavan neuvottelukier-

roksen jälkeen päätös hankinnasta tehdään vuonna 2021. 

Eversti Aki Heikkinen tulee pitämään esitelmän TRES 

syyskokouksen aluksi. Luvassa on mielenkiintoinen esi-

tys ja samalla tutustumismahdollisuus lennoston uuteen 

komentajaan. Kokous pidetään ke 23.10.2019 KPMG:n ti-

loissa Hämeenkatu 9, Tampere. Tervetuloa!

Motto Aki Heikkinen

Elä hyvin! ”Toimi niin, että olet onnellinen ja 

voit hyvin, olet tyytyväinen elämääsi ja siihen, 

miten vaikutat muihin!”

YLIVÄÄPELI
Eiranto Kimmo, Tampere

VÄÄPELI
Peltola Jani, Ylöjärvi

 

YLIKERSANTTI
Hakanen Juha, Kolho

KERSANTTI
Kumpu Juha, Tampere

Kärkkäinen Jouni, Kangasala

Mäkinen Pasi, Tampere

Takanen Tomi, Tampere

ALIKERSANTTI
Koskela Mikko, Kangasala

Saarilahti Arto, Ylöjärvi

Saarimäki Kari, Tampere

Tasanen Ilkka, Tampere

KORPRAALI
Nurminen Kari, Tampere

Rantanen Justus, Tampere

Salo Riikka, Tampere

Tennilä Jari, Lempäälä

Parhaimmat onnittelut ylennetyille.

Kuva: Puolustusvoimat
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Tampereen Reserviläisten liikuntajaos 

aloittaa toimintansa. Tavoitteena on 

voiman ja kestävyyden lisääminen ja 

sen yhdistäminen hyvään motoriseen 

kehonhallintaan harjoittelemalla moni-

puolisesti lajeja, joita ei välttämättä yk-

sinään pysty tekemään tai niitä ei vain 

tule tehdyksi. Mukaan voi tulla riippu-

matta aiemmasta liikuntataustasta, sillä 

hikoilun määrän jokainen päättää itse.

 Syksy aloitetaan ulkolajeilla ja siir-

rytään sisätiloihin talven tullessa. En-

simmäinen virallinen tapaaminen aloi-

tetaan kuntopiirillä ja lihaskuntotestillä 

tai alkukartoituksella su 6.10.2019 klo 

14 Ratinan sillan alla (Ratinan rantapol-

ku) sijaitsevalla ulkoliikuntapaikalla. Va-

rustus ulkoliikuntavarustus.

 Liikuntajaoksen faceryhmästä löy-

dät ajantasaista infoa ajoista ja paikois-

ta ym. liikkumiseen liittyvää.  https://

www.facebook.com/groups/tampereen-

reservilaiset.liikunta/

Lisätietoja.

Sami Nikkari, 040 548 1095.

 

P.S. 

Yhdistyksestä löytyy varmasti eri lii-

kuntalajien harrastajia. Ottakaa yhteyt-

tä, jos haluaisitte johdattaa myös muita 

lajinne pariin.

PALKINNOT  MITALIT  KAIVERRUKSET

FASHION & DESIGN

P A R I S

www.laatupalkinto.com   040 839 2272 

MUISTA SEURATA 
NETTISIVUAMME: 

https://www.tres.fi /

KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ 
Facebook-sivustamme 

Tampereen Reserviläiset, 
niin saat ajankohtaiset 
tiedot ensimmäisten 

joukossa.

Hämeenpuisto vilisi musiikkia, toimin-

taa ja uusia harrastuksia, kun järjestyk-

sessään jo kymmenes puistojuhla täyt-

ti 18.8.2019 Hämeenpuiston erilaisil-

TRES Viestiosasto järjesti perinteisen 

Viestimieskilpailun toukokuun lopussa 

Sillanpää-majalla. Kisaa on järjestetty jo 

1960-luvun lopulta lähtien, tavoiteajan-

kohtana toukokuun viimeinen maanan-

tai. Viestimieskilpailussa on lyhyt maas-

torastirata eli puolikenkäsuunnistus, 

Kiitoksia yhteydenotoista. Toisinaan ak-

tiiviset jäsenet ottavat minuun yhteyttä 

tiedustellakseen, onko heillä mahdol-

lisuus saada sotilasarvoonsa ylennys? 

Tampereen Reserviläiset ry tekee vuo-

sittain jäsenilleen ylennysesityksiä, jo-

ten tällaiset yhteydenotot ovat jopa toi-

vottavia. Ylennysesityksen yhteydessä 

Puolustusvoimat saavat samalla tietoa 

jäsenemme nykyisestä elämäntilantees-

ta esim. opinnoista.

Joskus ylennyksen esteenä saattavat 

olla vanhentuneet jäsentiedot. Jäsen 

saattaa olla koulutukseltaan opettaja, 

insinööri, laitosmies jne, mutta jäsen-

luettelossa lukee edelleen vanhaa tietoa 

esim. opiskelija. Useille jäsenille on ker-

tynyt kertausharjoitusvuorokausia tai 

Maanpuolustuskoulutuksen kurssipäi-

viä. Ne pitää kuitenkin itse kirjata jäsen-

luetteloon, muutoin niitä ”ei ole”.

Yhdistyksen jäsenluettelo on aina 

esillä, kun ylennysesityksiä laadi-

taan. Jos jäsenen tiedot ovat kuitenkin 

muuttuneet ja vanhentuneet, saattaa 

ylennys esitys jäädä tekemättä.

Pyydänkin jokaista jäsentä tarkista-

maan omat jäsentietonsa ajan tasalle. 

Tämä käy helposti pirkanviesti.fi  etusi-

vulla olevan painikkeen Liity jäseneksi – 

muuta jäsentietojasi kautta. Omien tie-

tojen päivittäminen on tehty helpoksi. 

Samalla pitää korjata ajan tasalle omat 

sähköposti- ja puhelintiedot. Ylennys-

esityksiä laadittaessa pitää usein kysyä 

jäseneltä tarkistettuja tietoja.

Voit myös soittaa suoraan Reservi-

läisliiton jäsenrekisteriin, puh. 09 4056 

2010, ja ilmoittaa, että haluat tarkistaa 

kaikki jäsentietosi ajan tasalle. Tarkista 

myös sähköpostiosoite, sillä sen avulla 

saat parempaa palvelua.

Vaikka yhdistys tekee mielellään ylen-

nysesityksiä jäsenistään, se ei tarkoita 

automaattista ylennystä. Ylennykses-

tä päättää aina Puolustusvoimat omien 

tarpeidensa perusteella. Ylennyksen 

edellytyksenä ovat kuitenkin aina vir-

heettömät taustatiedot.

Jos ylennys askarruttaa, ota reilusti yh-

teyttä Matti Saloseen, puh 040 779 1420 

tai salosenmasa@gmail.com

Maanpuolustusterveisin

Matti Salonen

Onko ylennyksesi 
unohtunut?

Nyt liikkeelle!

Ekoase-ammuntaa Puistofi estassa Viestimiehet kisailivat

la kaupungin, yritysten ja yhdistysten 

toimipisteillä. Ammunta on reserviläis-

toiminnan suosituin muoto ja se näkyi 

myös jonona ekoase-ammuntapisteellä. 

sekä visaisia herrashenkilötehtäviä. Lo-

puksi mahdollisuus saunoa. Kuvassa 

ratkotaan tunnistustehtävää, jossa pi-

tää tunnistaa erilaisia viestitoimintaan 

liittyviä esineitä. 
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VUODEN RESERVILÄINEN
vääp Juha Moijanen

VUODEN 
AKTIIVINEN JÄSEN 
alik Juha Kumpu

VUODEN AMPUJA
kers Timo Kivelä

VUODEN JOTOSTELIJA
kers Keijo Kivinen

VUODEN JÄSENHANKKIJA
alik Jarno Lahtinen

VUODEN KOULUTTAJA
kers Jarna Vahlsten

VUODEN LIPPU-UPSEERI
vänr Matti Airaksinen

VUODEN NUORI 
RESERVILÄINEN
kers Sami Ventä

VUODEN SRA-AMPUJA
alik Roni Laaksonen

VUODEN TALKOOMIES
korpr Paavo Jokilehto

VUODEN TIEDOTTAJA
ylik Jouni Koskela

VUODEN URHEILIJA
sotm Raimo Ojala

VUODEN MUORI
Ulla Myllärniemi

VUODEN TOIMIVAT 
JÄSENET 2018
TRES kevätkokouksessa palkittiin 

seuraavat vuoden toimijoiksi valitut:

B
engtskärin majakka sijaitsee Saa-

ristomeren uloimmalla luodolla 

noin 25 kilometriä Hangosta lou-

naaseen. Majakka on korkeimmillaan 52 

metriä merenpinnan yläpuolella ja on 

rakennushetkestä lähtien ollut Suomen 

ja Pohjoismaiden korkein majakka. Ma-

jakassa on Suomen ensimmäinen ma-

jakkamuseo ja pysyvä Bengtskärin tais-

telusta kertova näyttely. Museovirasto 

on arvioinut Bengtskärin majakan ja sii-

hen liittyvän rakennuskokonaisuuden 

valtakunnallisesti merkittäväksi raken-

netuksi kulttuuriympäristöksi.

Vuonna 1906 rakennettu majakka jou-

tui jo ensimmäisen maailmansodan ai-

kaan saksalaisten sotatoimien kohteek-

si. Talvisodan sytyttyä majakan valo 

sammutettiin. Majakasta tuli tähystys- 

ja tulenjohtopaikka, sillä majakan valo-

huoneesta oli hyvä näkymä Hankoon ja 

Suomenlahden suulle, ja sieltä voitiin 

johtaa sekä rannikkotykistön että lai-

vaston tulta. 

Jatkosodan aikaan neuvostoliittolai-

set päättivät tuhota majakan niin, että 

luodolle tehtäisiin yllätysmaihinnousu 

ja majakka räjäytettäisiin. Majakan puo-

lustajat onnistuttiinkin yllättämään ja 

he heräsivät yöllä kovaan konetuliasei-

den tulitukseen. 

Bengtskärin taistelussa 26.7.1941 ja 

seuraavan päivän pommituksissa kaa-

tui yhteensä 32 ja haavoittui 45 suoma-

laista, ja arviot neuvostoliittolaisten 

tappioista vaihtelevat välillä 36-100. Vi-

hollisista antautui 28. Heistä suuri osa 

oli haavoittuneita. Taisteluun osallistui 

kaikkiaan noin 1500 sotilasta. Majakkaa 

myös pommitettiin ja majakkaan osu-

neet pommit surmasivat puolustajia. 

Majakan näyttelyssä kerrotaan yksityis-

kohtaisemmin käydyistä taisteluista. 

Majakan seinään on kiinnitetty muisto-

taulu, jossa sanotaan: ”Tämä taulu on 

kunnianosoitus niille miehille, jotka ur-

heudellaan löivät ylivoimaisen hyökkää-

jän takaisin”. Taistelut olivat merkittävä 

osa majakan ja Suomenkin historiaa ja 

muistuttavat siitä, että naiiviin turvalli-

suudentunteeseen ei pidä koskaan tuu-

dittautua. Majakka on monen sen lähis-

töllä hukkuneen ja sotiemme taisteluis-

Vielä nytkin on nähtävissä taisteluiden jäljiltä luodinreikiä majoitus-
huoneiden ovissa.

Sotahistoriallinen vierailukohde 
– Jylhä Bengtskärin majakka

sa menehtyneen hautamuistomerkki ja 

sellaisenaan elävä muistutus varautu-

miseen pahimman varalle.

Sotien jälkeen aloitettiin vaurioitunei-

den osien korjaustyöt ja luoto myös lin-

noitettiin. Bunkkerin rakenteet ovat vie-

läkin nähtävissä. Bengtskärin majakka 

avattiin matkailijoille vuonna 1995, ja 

siitä on tullut merkittävä matkailukoh-

de ja nähtävyys. Bengtskärille kulkee 

kesäkaudella laivavuoroja Kasnäsistä, 

Rosalasta ja Hangosta. Kesäkauden ul-

kopuolella majakalle pääsee tilausve-

neillä. Majakalla on mahdollista yöpyä 

ja majoituspakettiin sisältyvät myös 

ruokailut. 

VAPEPA INFO 
eli TEEMAILTA

ti 1.10.2019 klo 18-21

Tavoitteena on kertoa perustiedot 
Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja 

kadonneen henkilön etsinnöistä, 
Pirkanmaalainen näkökulma.

Mitä tietoja ja taitoja vaaditaan etsijältä? 
Maksuton teemailta, 

ei tarvitse ilmoittautua.

Kaikki Vapepasta kiinnostuneet tervetuloa!

Paikkana

Reservijärjestöjen toimisto, Reservijärjestöjen toimisto, 
Väinölänkatu 2, Tampere.Väinölänkatu 2, Tampere.

Hyvä yhdistyksen jäsen, huolehdithan, että jäsentietosi ovat ajan tasalla!
Tee korjaukset pirkanviesti.fi  etusivun alalaidassa olevan painikkeen (Liity jäseneksi – muuta jäsentietojasi) kautta. 

Voit myös soittaa suoraan Reserviläisliiton jäsenrekisteriin, puh. 09 405 62010.
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KUVA 1

Vakavailmeinen matkaseurue Riiassa 

Rumbulan joukkomurhapaikalla, jonne 

päättyi noin 25  000 Baltian juutalaisen 

maallinen vaellus. Omat maanmiehet toi-

mivat tehokkaina murhamiehinä, sillä 

murhaoperaatio toteutettiin noin kahdes-

sa päivässä saksalaistyyppisellä tehok-

kuudella. Ekonomi, matkaopas Tuomo 

Juntunen sinisessä liivissä kertoo tapah-

tumista.

KUVA 2

Suomalaiset jääkärit taistelivat I maail-

mansodassa Missejoelle (nykyisin Misa). 

Puheenjohtaja Lahtinen muun matkaseu-

rueen ohella ihmetteli miten maisemat 

ovat reilussa vuosisadassa muuttuneet.

KUVA 3

Liettuassa Sauliain läheltä löytyi hyvin 

erikoinen kohde Ristikukkula, joka on 

mainittu kirjallisissa lähteissä ensimmäi-

sen kerran vuonna 1850. Kommunistit hä-

vittivät ristit moneen kertaan, mutta aina 

ne pystytettiin uudelleen. Nykyisin ristejä 

lienee noin 200 000 kpl.

KUVA 4

Kenttälounaat maistuivat iloiselle matka-

väelle. V-H Tuovinen hoiti vuosien koke-

muksella tarjoilut ja kuljetuksen mallik-

kaasti.

KUVA 5

Liettuassa kävimme tutustumassa Plun-

gen ydinohjustukikohtaan, jossa oli neljä 

noin 30 metriä syvää ohjussiiloa, joista 

megatonnien taistelukärjet olisivat tavoit-

taneet neljä kaupunkia hetkessä. Tampe-

retta kohti oli Virossa suunnattu ydinoh-

jus, joka olisi pyyhkäissyt kaupunkimme 

pois kartalta parissa minuutissa sen lau-

kaisusta. Matkaseurue kuvassa siilon suo-

jakannen alla.

KUVA 6

Nykyisin ydinohjussiilon kansi toimitti ku-

vauspaikan virkaa. 

KUVA 7

Matkalaiset suomalaisten jääkäreiden 

käyttämän Hansa-kasarmin edessä Liepa-

jassa.

KUVA 8

Jääkärit vannoivat uskollisuuden valansa 

Suomen lailliselle hallitukselle 13.2.1918 

Trinitatis-kirkossa Liepajassa. Samalla vi-

hittiin ja siunattiin käyttöön jääkärilippu, 

joka edelleen näkyy valtakunnallisten pa-

raatien kärjessä. Seuraavana yönä jääkä-

rit lähtivät kohti Suomea Arcturus-laivan 

kyydissä.

KUVA 9 

Jääkäreiden hautamuistomerkillä saksa-

laisella sotilashautausmaalla Riianlahden 

rannalla. Paadessa puhutteleva teksti: En-

nen hauta vieraassa maassa kuin orjuus 

omassa maassa.

KUVA 10 

Matkaseurue etulinjassa Riianlahden ran-

nalla. Paikalle on pystytetty muistokivi, 

jonka takana oppaamme Tuomo Juntunen 

kertomassa taisteluiden etenemisestä.

KUVA 11

Ligatnen ydinsotabunkkeri löytyy noin 

tunnin ajomatkan päästä Riiasta luonnon-

kauniista laaksomaisemasta parantolara-

kennuksen alle piilotettuna. Bunkkerin liki 

sataan huoneeseen olisi mahtunut noin 

250 Neuvosto-Latvian korkeinta kommu-

nistia. Perheille ei ollut tilaa, joten elämä 

ydinsodan jälkeen olisi aloitettu miesten 

kesken.

KUVA 12

Pohjakuva kertoo hyvin kuinka laaja ydin-

sotaa kestävä bunkkeri oli. Bunkkerissa 

oli tarkoitus elää omavaraisesti jopa kol-

me kuukautta noin 10 metrin syvyydessä 

betonin ja maakerroksen alla.  

Teksti ja kuvat: 

Jarno Lahtinen

Kylmää sotaa ja jääkäreitä Baltiassa

Tampereen Reserviläisten järjestämään Bal  an kierrokseen osal-
listui reilut 40 henkeä. Matkaan lähde   in kukonlaulun aikaan 
2.5.2019 ja takaisin pala   in sunnuntai-iltana 5. päivä. Matka oli 
eri  äin mielenkiintoinen, ja väki viihtyikin hienos   ekonomi Tuo-
mo Juntusen hoitaessa opastusta asiantuntevas  . Kuljetuksesta 
vastasi V-H Tuovinen varmoin ja kokenein o  ein. Matkalle toivot-
 in jatkoa, joten eiköhän myös tulevaisuudessa ole luvassa hyviä 

reissuja mukavassa seurassa.  
 

1.

2.

3.

6.
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4. 5.

7. 8.

9. 10.

11. 12.
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M
ajan ulkoseinien edel-

lisestä maalauksesta 

on vierähtänyt 20 vuot-

ta. Nyt oli aika uudistaa seinien 

maalikerros. Päätettiin hank-

kia 100 litraa aitoa punamulta-

maalia sekä maalaustarvikkei-

ta. Julkaistiin kutsu jäsenistölle 

tulla mukaan talkoisiin kahtena 

alkukesän viikonloppuna. Säät 

eivät suosineet ensimmäisenä 

viikonloppuna, mutta ei pieni 

sade estänyt pihatöitä tai sei-

nien harjausta. Jälkimmäisenä 

viikonloppuna oli pääosin au-

rinkoista, joten maalausurakka 

sujui joutuisasti. Työ aloitettiin 

harjaamalla vanha punamulta-

kerros puhtaaksi. Tämän jälkeen 

siirryttiin varsinaiseen maalaus-

urakkaan. Yhdistys oli hankki-

nut valmiiksi tarvittavat harjat, 

siveltimet, maalit, lakit ja hengi-

tyssuojaimet. Talkoolaiset huo-

lehtivat muusta asianmukaisesta 

vaatetuksesta. 

Työn ohessa syötiin, grillat-

MAALAUSTALKOOT SILLANPÄÄ-MAJALLA
tiin makkaraa ja kahviteltiin, jot-

ta työvuoroihin saatiin sopivaa 

tauotusta.  Talkoopäivien lopuk-

si saunottiin ja uitiin. 

Maja on iso, joten tekemistä 

riittää suuremmallekin porukal-

le. Maalauksen lisäksi siivottiin 

ja siistittiin majan ympäristöä. 

Pihamaalle oli kertynyt puiden 

lehtiä ja muuta roskaa. Hara-

voinnin tuloksena kertyi noin 

40 kottikärryllistä kompostoitu-

maan päätynyttä ainesta. Varsi-

naista roskaa kuljetettiin täysi 

peräkärryllinen Tarastenjärven 

jätekeskukseen. Myös majan si-

sätiloja siistittiin ja muun muas-

sa ripustettiin ikkunoihin uudet 

verhot. 

Majalla kuluu polttopuuta puu-

lämmitteisessä saunassa, majan 

takassa ja grillikatoksessa. Vuo-

sittain pidetään talkoita polt-

topuiden tekemiseen. Tänäkin 

vuonna ohjelmassa oli jo val-

miiksi pätkityn puutavaran hal-

komista ja pinoamista.  

Majan talkoot ovat myös rei-

pasta ulkoilua ja yhdessäoloa. 

Työtä yhdistyksen hyväksi sil-

loin, kun sitä todella tarvitaan. 

Kiitos kaikille talkoissa mukana 

olleille. 

Majan isännät kutsuvat jäse-

nistöä jatkossakin talkoisiin, joi-

ta järjestetään muutaman ker-

ran vuodessa. Maja on aikoinaan 

hankittu yhteiseen käyttöömme 

ja toivotaan, että jäsenistö jatkos-

sakin hyödyntää tätä jäsenetua. 

Lisätietoja majasta löytyy muun 

muassa tres.fi  nettisivuilta. 
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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 

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, oh-
jelmaosasto, 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 

ylik (res) Ville Lahtinen 
ampumaosasto pj.
050 338 0596 
ville.h.lahtinen@gmail.com

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 

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

V
ierailut omiin entisiin varuskuntiin 

ovat hieno tapa tavata vanhoja va-

rusmiestovereita sekä nähdä PV:n 

nykyajan toimintaa. Oma saapumiserä 

astui palvelukseen 15.10.1958, 3./viestiR. 

Nyt 60 vuoden jälkeen 3.k. eli radiosähköt-

täjät tapasivat toisensa samassa paikassa 

15.10.2018. Lähes kaikki mukana olleet 

ovat oman paikkakuntansa reserviläistoi-

minnassa mukana.

Työryhmä K. Lampinen, P. Laaksonen ja 

S. Usvajärvi aloittivat valmistelut tammi-

kuussa 2018.

Ehdotin työryhmälle seuraavaa työnja-

koa: Lampinen toimittaa seppeleen Riihi-

mäen sankarihaudalle. Laaksonen ja Lam-

pinen laskevat seppeleen ja Laaksonen 

lukee nauhat: ”Sankarivainajien muistoa 

kunnioittaen/15.10.1958 Saap.erä 3./vies-

tiR radiokomppania”.

Kapt evp Pertti Laaksonen ”upseeris-

miehenä” ottaa yhteyttä Riihimäen varus-

kuntaan. Komentotoimiston yhteysupsee-

ri ylil Sami Syväterä lupautui joukkomme 

vetäjäksi. Tosin hänellä ei ollut aikaa tä-

hän tehtävään kuin muutama tunti.

Työryhmämme jäsenen Soini Usvajär-

ven tehtäväksi jäi kutsua koolle vierai-

Viestirykmentissä 60-vuotistapaaminen
lumme osallistujat, joita oli alun perin 10 

miestä, mutta lopullinen paikalle tullut 

määrä laski seitsemään. Mainittakoon, 

että alkuperäinen alokasjoukkue 3./vies-

tiR. 15.10.1958 oli noin 50 miestä.

Muut aikaisemmat tapaamiset ovat ol-

leet: 22.05.1982, 15.10.1998, 15.10.2008 ja 

nyt 15.10.2018.

Olimme radiokomppaniassa ja moni 

sai sähkötys- tai viestialan koulutuksen ja 

sitä kautta eräät myös ammatin. Olimme 

sota-aikana syntyneitä. Isämme olivat so-

taveteraaneja. Oma isäni Eugen Lampinen 

oli talvi- ja jatkosodassa.

Ohjelma varuskunnassa

Ruokailu varuskuntakerholla, jonka jäl-

keen ylil Sami Syväterä otti joukon ”ko-

mentoonsa”. Tämän jälkeen oli Riihimä-

en varuskunnan ja sen koulutustoiminnan 

esittelyä. Kasarmilla käytiin entisessä tu-

vassamme. 

Varuskuntakirkossa pidimme hiljai-

sen hetken ”muonavahvuudesta” poistu-

neiden asetoveriemme muistolle. Kyösti 

Lampinen luki sitä ennen poistuneiden 

nimet.

”Sotkusta” meille oli varattu kokousti-

la, missä jatkoimme muistelua vuosilta 

15.10.1958-9.9.1959. Vanhat sotilasmuis-

tiot olivat eräillä mukana.

Kerroin erään kohdalleni sattuneen ta-

pauksen ennen loppiaista vuonna 1958.

Kyselin lomaa vuodenvaihteen jälkeen 

3.komppanian ylivääpeli A. Mikkolalta. 

Hän karjaisi heti ovelta: ”Mitä te meinaat-

te mies, ei täältä joka 3.kuukausi lomalla 

käydä!”

Pidin ensin tätä pilana, mutta ei: sodan 

käynyt mies noudatti sota-ajan ohjesään-

töä, oli siis tosissaan. Siitä kouluttajam-

me muistuttivat lomaa anoessamme, että 

loma on palkkio hyvästä suorituksesta, ei 

siis ollut ns. ”sundiksia”, vaan lomat oli 

ansaittava. Pidemmät lomat sai sähkötys-

luokkien suorittamisesta. Luokkakokeet 

järjestettiin Riihimäen varuskunnassa 2-3 

kertaa 11 kk aikana. 

Lopuksi kyselin eräiltä osanottajil-

ta: ”Onko seuraava tapaaminen vuonna 

2028?” Tuli hiljaista.

Teksti ja kuva:

Kyösti Lampinen

ylik res

/  C R O S S T R A I N I N G  /  T O I M I N N A L L I N E N  H A R J O I T T E L U  /  
/  K E S T Ä V Y Y S H A R J O I T T E L U  /  P A I N O N N O S T 0  /

Ainutlaatuinen yhdistelmä  ammattivalmennusta ja monipuolisia tiloja

Tilaa on yhteensä2600 m²:n verran

Liikuntakeskus POLTE  / Vihiojantie 5, Tampere / info@poltesali.fi / 044 370 0051 / www.poltesali.fi

Kuvassa vasemmalta 

Soini Usvajärvi, Voitto Hulkkonen, 

Sami Syvänterä, Anssi Hakala, 

Urpo Lahtinen, Ali Sirén, 

Kyösti Lampinen ja 

Pertti Laaksonen.
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S
atakunnan lennoston pyynnös-

tä virka-ajan ulkopuoliset ratojen 

käyttäjät perustavat yhdistyksen 

hoitamaan ammuntojen valvonnat sekä 

suunnittelemaan ampumavuorojen ja-

koa. Perustettavan yhdistyksen tehtä-

viin kuuluu myös talkoovelvoitteiden 

täytäntöönpano. Talkoovelvoitteista 

ensimmäisenä olemme hoitaneet hir-

viradan ampumakopin äänieristystyöt. 

Tänä syksynä edessä on vielä viiran le-

vittäminen esimerkiksi pistooliradan 

ampumapaikkojen eteen hylsyjä kerää-

mään. Päävalvojan kopin ostimme tu-

tunkauppaa suhteellisen edullisesti, sii-

tä pitää vähän fi xailla vielä ennen talvea. 

Kiitos lahjoitusten ja talkoolaisten ra-

SATAKUNNAN LENNOSTON 
AMPUMARATOJEN KUULUMISIA

haa emme vielä ole juurikaan joutuneet 

käyttämään.

Loput valvojakortit lienemme jo tähän 

mennessä saaneet. Nyt on jo kolmisenkym-

mentä nimeä odottamassa uutta hakua. 

Perusampuja tarvitsee korttia vasta ensi 

vuonna. Tällä hetkellä vain valvojakortil-

linen ampuja saa ratojen avaimet portilta.

Tulevana syksynä tulemme pitämään 

radankäyttäjien kesken edellä mainitun 

yhdistyksen perustamiskokouksen len-

noston auditoriossa. Sääntöjä ja vuorojen 

jakosuunnitelmaa voivat jäsenyhdistyk-

set vielä kommentoida ennen perustamis-

kokousta. 

Jos yhdistyksen säännöt saavat hyväk-

synnän yleiskokouksessa, lähetetään ne 

hyväksyttäväksi jäsenyhdistyksiin vielä 

syksyn aikana. 

Vuoden alusta olisi tarkoitus, että pe-

rustettava yhdistys hoitaa jatkossa mei-

dän ns. siviilien ampumavuorojen valvon-

nat ja vuorojen jaon. Tarkoitus on myös, 

että yhdistyksen varoista hankittaisiin 

tarvittavat taulut ja paikat sekä materiaa-

lia taulunkehikoitten tekoon.

Tarvittava varat kerätään ratoja käyt-

täviltä yhdistyksiltä kunkin yhdistyksen/

seuran ampumakorttien lukumäärän pe-

rusteella. Maksut pyritään pitämään mah-

dollisimman alhaisina. Tarkoitus ei ole ke-

rätä rahaa yhdistykselle, ainoastaan saa-

da ammunnat sujumaan mahdollisimman 

hyvin. 

Uudet käytännöt tietävät sitä, että rato-

ja käyttäviltä yhdistyksiltä on joka illaksi 

löydyttävä päävalvoja valvomaan radoille 

tulijoita ja ratojen asiallista käyttöä. Kai-

kille valvojakortin hakeneille järjestetään 

yhden illan kestävä valvojakurssi, jonka 

tehtävänä on taata, että radoilla toimitaan 

uuden ohjesäännön puitteissa.

Tässä tämän hetkinen tilanne lennoston 

radoilla. Lisää asiasta tiedotetaan tres.fi  ja 

pirkanviesti.fi  nettisivuilla. 

Yhdistyksen perustamis-

toimikunnan puolesta

Juha Moijanen

puheenjohtaja

Pirkanmaan Reserviläispiiril-

lä on isopistoolille tarkoitettu 

ammuntavuoro Osmonkallion 

50 m radalla. Vuoro on lauan-

taisin 14-17 ja ammunta tapah-

tuu nonstoppina, eli ampumaan 

pääsee heti, kun tilaa vapautuu.

Huom! Vuoro ei sovellu ammun-

nan opetteluun kapean varoalu-

een takia!

Kertamaksu 5 € ja talvikaudel-

le on mahdollista ostaa myös 

kausikortteja 50 € hintaan. Kysy 

kausikorteista lisää valvojalta.

Kaliberirajoitus, max. 9 mm/.38

Tervetuloa.

Ampumaosasto kokoontui 18.9. suunnit-

telemaan talvikauden toimintaa. Seuraa-

han ampumaosaston sivua TRESin verk-

kosivuilta sekä Facebook-tiedotteita saa-

daksesi ajantasaista tietoa toiminnasta.

Jos mieleen tulee kysyttävää tai ehdo-

tuksia ampumaosastoon liittyen, voit olla 

yhteydessä ampuma-asekouluttajiin tai 

allekirjoittaneeseen.

Hannu Hauki, 

hannu(at)hauki.fi , 050 410 8229

Ampumaosasto, tiedotus, TRES hallitus

Ville Lahtinen, 

ville.h.lahtinen(at)gmail.com, 

050 401 4084

Ampumaosaston pj

Poliisin valtuuttamat asekouluttajat:

Harri Mäntylä, 

harri.mantyla(at)kolumbus.fi , 

0400 790 883

Asevastaava, SRA-vastaava, TRES hallitus

Juha Moijanen, 

juha.moijanen(at)pp.inet.fi , 0500 625 246

Pirkanmaan Reserviläispiirin 

ampumatoimikunnan vpj

Janne Honkoliini, 

jannenputiikki(at)gmail.com, 

040 569 1850

Asevastaava

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H 1. kers Niittymies Arttu 283 227 510

H 2. stm Hauki Hannu 161 219 380

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H50 1. korpr Heikkinen Matti 252 214 466

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H60 1. vääp Seppälä Leo 270 250 520

25m pistooli

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H 1. kers Niittymies Arttu 276 275 551

H 2. alik Pitkänen Pasi 266 260 526

H 3. stm Hauki Hannu 241 236 477

H 4. alik Reinola Janne 187 234 421

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H50 1. korp Heikkinen Matti 260 277 537

25m pistooli

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H60 1. vääp Moijanen Juha 260 258 518

H60 2. vääp Seppälä Leo 250 267 517

Sarja Sija Kilpailija Tarkkuusosa Pikaosa Tulos

H70 1. alik Kivelä Olavi 263 260 523

H70 2. alik Virtanen Seppo 251 240 491

25m pikapistooli

Sarja Sija Kilpailija 10s 8s 6s Tulos

H 1. kers Niittymies Arttu 186 187 182 555

H 2. alik Pitkänen Pasi 179 182 174 535

H 3. stm Hauki Hannu 173 176 165 514

Sarja Sija Kilpailija 10s 8s 6s Tulos

H50 1. korp Heikkinen Matti 176 170 175 521

Sarja Sija Kilpailija 10s 8s 6s Tulos

H60 1. vääp Seppälä Leo 180 175 183 538

H60 2. vääp Moijanen Juha 172 184 161 517

Sarja Sija Kilpailija 10s 8s 6s Tulos

H70 1. alik Kivelä Olavi 180 180 159 519

H70 2. alik Virtanen Seppo 165 167 150 482

Tampereen Reserviläisten pistoolilajien mestaruuskilpailu 2019 Nokia, 3.8.2019

Kilpailtiin Pirkanmaan reservipiirien 

pistoolimestaruuskilpailun  yhteydessä.

Ammuntavuoro Osmonkallion radalla Ampumaosaston kuulumisia 
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S
osiaalisen median verkkopalveluik-

si tai lyhyemmin some-palveluiksi 

kutsutaan verkkopalveluita, joiden 

ensisijainen käyttötarkoitus liittyy kes-

kusteluun, sisältöjen tuottamiseen ja jaka-

miseen tai verkostoitumiseen. Sosiaalinen 

media elää käyttäjien tuottamasta sisäl-

löstä, joten käyttäjillä on suuri valta.  Vä-

hintäänkin he voivat äänestää jaloillaan, 

mikäli verkkopalvelun sisältö tai säännöt 

eivät miellytä.  Olennainen havainto on, 

että pieni osa käyttäjistä tuottaa suurim-

man osan sosiaalisen median sisällöstä. 

Facebook on maailman suosituin sosiaa-

lisen median palvelu. Sen toiminta perus-

tuu käyttäjien tuottamaan sisältöön kuten 

omasta elämästä kertomiseen sekä valoku-

vien, videoiden ja linkkien jakamiseen. Vas-

taavasti käyttäjät voivat seurata tuttava-

piiriinsä kuuluvien ihmisten elämää ja näi-

den julkaisemia sisältöjä. Osalle käyttäjistä 

tärkeintä antia ovat eri aiheisiin keskitty-

vät käyttäjäryhmät, yritysten, julkkisten 

ja muiden tahojen ylläpitämät Facebook 

sivut. Facebookin käyttäjämäärä on laske-

nut viimeisen puolen vuoden aikana 2-3% 

ja Facebookia käyttää tällä hetkellä noin 

2,7 miljoonaa suomalaista. Facebookilla on 

selvästi vanhempi ikäjakauma verrattuna 

muihin sosiaalisen median palveluihin, ja 

isoimmassa kasvussa on varsinkin yli 45- 

vuotiaiden Facebookin käyttö. Nuoremmat 

ikäluokat siirtyvät hiljalleen muihin sosiaa-

lisen median kanaviin.

Instagramin käyttö on kasvanut viimei-

sen puolen vuoden aikana ja kahden mil-

joonan käyttäjän raja saavutetaan vielä 

tänä vuonna. Instagramia käyttävät ahke-

rasti varsinkin 15–29-vuotiaat. 

Twitterin merkityksestä vaikuttajaka-

navana on kiistelty jonkin verran, mutta 

voidaan todeta, että Twitterin merkitys 

on kasvussa. Twiittaajia Suomesta löytyy 

kuukausittain noin 150 000.

Muita suomalaisten käyttämiä sosiaa-

lisen median palveluja ovat esimerkiksi 

WhatsApp, YouTube, Snapchat, LinkedIn 

ja Pinterest.

Sosiaalisen median käyttäminen

Ensimmäinen kysymys monelle sosiaa-

lisen median käytön aloittamista poh-

tivalle on, miksi sosiaalista mediaa yli-

päätään pitäisi käyttää. Miksi-kysymyk-

seen vastaaminen voi olla vaikeaa ennen 

kuin on tutustunut sosiaalisen median 

palvelujen lukuisiin vaihtoehtoihin. Kun 

sosiaalisen median eri käyttötarkoituk-

set ja mahdollisuudet ovat tiedossa, on 

helpompi vastata muihin sosiaalisen me-

dian käyttöön liittyviin kysymyksiin ku-

ten, mitä some-palveluita, miten, kuinka 

usein, mitä pitää ottaa huomioon ja niin 

edelleen. Liian usein riennetään oikopää-

tä vastaamaan esimerkiksi siihen, miksi 

pitäisi käyttää Facebookia – tai miksi ei 

– tai julistamaan, ettei sosiaalista mediaa 

pidä käyttää, koska se varastaa käyttä-

Sosiaalinen media on ihmisiä ja toimintaa

Lisää liikettä –hanke

• Suomen puolustusvoimien suorituskyvyn perustan muodostavat hyvin 

koulutetut ja motivoituneet reserviläiset.

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), Reserviläisurheiluliitto RE-

SUL) ja puolustusvoimat PV) käynnistivät vuoden 2019 alussa yhteisen 

hankkeen reserviläisten fyysisen toimintakyvyn sekä tehtäväkohtaisen 

vaatimustason saavuttamiseksi ja parantamiseksi. Tavoitteena on lisäk-

si reserviläisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen.

• RESUL tuotti vuoden 2018 aikana kuntotestaukseen liittyvän Tikki- tie-

tojärjestelmän, joka otetaan laajasti käyttöön vuoden 2019 aikana. 

• MPK kouluttaa testaajia eri puolilla Suomea toteuttamaan testit yhteis-

toiminnassa PV:n Urheilukoulun kanssa.

• MPK ja RESUL kannustavat reserviläisten lisäksi koko Suomen kansaa 

liikunnalliseen elämäntapaan. 

• Lisätietoa hankkeesta löydät MPK:n kotisivujen ajankohtaista uutisesta 

ja liikuntasivuilta. #lisääliikettä #tikki

• MPK vastaa reserviläisten tehtäväkohtaisten fyysisten taitojen ja fyy-

sisen kunnon kehittämisestä järjestämällä fyysisen koulutuksen har-

joituksia ja liikuntatapahtumia, kuten esimerkiksi Kesäyönmarssit ja 

jotokset.

• Lisää liikettä tapahtumat löytyvät MPK:n ja hankkeen koulutuskalente-

rista, josta voi ilmoittautuma mukaan tapahtumiin ja kuntotesteihin.

Lisätietoja hankkeen tapahtumista julkaistaan myöhemmin.

KOKOUSKUTSU
Tampereen Reserviläiset ry:n

SYYSKOKOUS
Järjestetään 

keskiviikkona 23.10.2019 klo 18.00
.

Paikkana KPMG Oy Ab:n toimitilat, Hämeenkatu 9, Tampere. 
Käynti onnistuu kätevästi myös suoraan Hämpin parkkihallista.

 
Isäntänä toimii KPMG:n Tampereen toimiston johtaja 

KHT Niilo Järkäs, joka esittelee kokouksen aluksi yhtiön toimintaa. 

Ennen kokousta esitelmän pitää Satakunnan lennoston komentaja, 
eversti Aki Heikkinen, joka kertoo meille HX-hankkeesta sekä 
alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta. 

Lisäksi kuulemme Satakunnan lennoston ajankohtaisista asioista. 

Kokouksessa ovat esillä Tampereen Reserviläiset ry:n 
sääntömääräiset syyskokousasiat. Lisäksi jaetaan huomionosoituksia. 

Kahvi- ja virvoitusjuomatarjoilu klo 17.30 alkaen, 
minkä johdosta pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 

20.10.2019 mennessä osoitteeseen 
toimisto@tampereenreservilaiset.fi  tai puh. 044 512 4477.

Tervetuloa
Tampere 7.8.2019

Tampereen Reserviläiset ry
Hallitus

jänsä kaiken vapaa-ajan. On helppo ker-

toa mihin sosiaalista mediaa yleensä käy-

tetään. 90 prosenttia käyttää sosiaalisia 

verkostopalveluita ollakseen yhteydessä 

ystäviinsä, sukulaisiinsa ja tuttavapiiriin-

sä. Useimmat (87 %) toivovat myös löy-

tävänsä uudestaan vanhoja kavereitaan. 

Joka toisella verkostopalvelujen käytön 

syynä on olla yhteydessä ihmisiin, jotka 

ovat kiinnostuneita samoista asioista. Li-

säksi 43 % hakee sosiaalisista verkostois-

ta uusia kavereita, 25 % seuraa julkkiksia 

ja 16 % etsii treffi seuraa. 

Toisaalta on monia syitä olla käyttä-

mättä sosiaalista mediaa. Tavallisia ovat 

muun muassa henkilökohtaiset päätökset 

ajankäytöstä, tiedon ja osaamisen puute 

sekä se ettei sosiaalisesta mediasta näh-

dä olevan mitään hyötyä. Myös oman tut-

tavapiirin somen käyttäminen tai käyttä-

mättömyys vaikuttaa. Kun sosiaaliseen 

mediaan lähdetään, sieltä ei yleensä tulla 

enää pois. Tilastokeskuksen valtakunnal-

lisen kyselyn mukaan vain ani harva – yh-

teensä alle yksi prosentti – on lopettanut 

yhteisöpalvelujen käytön kokonaan. 

Sosiaalisen median kanavista TRES on 

mukana Facebookissa. Some-viestintä 

täydentää www-sivuja, sähköpostilistaa ja 

paperimuotoista Resposti-lehteä. Tavoit-

teena on tiedottaa jäsenistölle erilaisista 

tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta. 

Seuraavaksi harkitaan Instagram-palvelun 

käyttöönottoa. Käy tarkistamassa millais-

ta sisältöä TRES Facebookissa tällä het-

kellä on!



Ennakkotietoa MaSa Groupin matkasta 
MALTA – RITAREITA JA ESIHISTORIAA 3.-9.5.2020
Kun Maltanristin ritarit tulivat saarel-

le ensimmäisen kerran, he olivat häm-

mästyneitä. Kalliota ja outoa kieltä pu-

huvia alkuasukkaita. Ritarit itse raken-

sivat mahtavan Vallettan, Maltan pää-

kaupungin, joka on edelleen Euroopan 

parhaiten säilynyt linnoitettu kaupunki 

ja Unescon suojelukohde. Ritareiden 

aikaan pääsemme tutustumaan myös 

Mdinan vanhassa kaupungissa. Mal-

talla sijaitsevat esihistorialliset mega-

liittirakennukset ovat vanhempia kuin 

pyramidit ja ainutlaatuisuudessaan 

Euroopan ykkösnähtävyyksiä. Näem-

me äiti maata palvotun jo varhaisten 

esi-isiemme aikana.

Paavalinkin tiet toivat Maltalle. Näem-

me luolan, jossa hän asui matkallaan 

kohden Roomaa. Maltan kirkoista moni 

muistaakin kristillisen kirkon merkittä-

vän perustajan Maltalla oleskelua. Mal-

ta on paitsi historiaa myös nykypäivää. 

Aikamme parhaat kylpylät löytyvät täl-

tä auringon saarelta. Nautintoa tuovat 

ainutlaatuiset maisemat sekä meren 

hämmästyttävä sinisyys.

ALUSTAVA MATKAOHJELMA:

3.5. SUNNUNTAI TERVETULOA 
       MALTALLE

Klo 6.15 Lähtö Lufthansan lennolla 

Frank furtiin, jonne saapuminen klo 7.55.

Klo 9.20 Jatkolento Frankfurtista Mal-

talle Lufthansan lennolla ja saapumi-

nen klo 11.50.

Liisa Väisänen on ryhmää vastassa. 

Kuljetus pääkaupunki Vallettaan, jossa 

teemme panoraamakierroksen. Vallet-

ta historiallisine muistomerkkeineen 

on Unescon maailmanperintöluettelos-

sa. Ajo hotelliin ja majoittuminen. Illal-

linen.

4.5. MAANANTAI VALLETTAN
       AARTEET

Aamiaisen jälkeen kuljetus Vallettaan, 

jossa tutustumme pääkaupungin mer-

kittävimpiin nähtävyyksiin. Vierailem-

me Pyhän Johanneksen kirkossa, jon-

ka alttari muistuttaa Caravaggion ajas-

ta Maltan saarella. Ritarikunnan his-

toriaan tutustumme suurmestarin ja 

inkvisiittorin palatseissa. 1500-luvun 

loppupuolella rakennettu Suurmestarin 

palatsi on aina toiminut valtaapitävien 

kokoontumis- tai asuinpaikkana. Ensin 

palatsi toimi Johanniittain ritarikunnan 

suurmestareiden asuntona, sen jälkeen 

siellä vaikuttivat britit ja nykyisin palat-

sissa toimii Maltan eduskunta ja se on 

myös Maltan presidentin virka-asunto. 

Palatsi on mielenkiintoinen vierailukoh-

de hienoine huoneineen, joiden seinät 

on päällystetty mitä hienoimmilla tape-

teilla, palatsin seinillä ja käytävillä nä-

kee mm. maalauksia suurmestareista, 

taide-esineitä ja vanhoja haarniskoja. 

Palatsivierailun jälkeen vapaata aikaa 

lounastaa.

Iltapäivällä vierailemme uudessa, v. 

2018 avatussa kansallisessa taidemuse-

ossa, Muza-museossa. Museo sijaitsee 

1600-luvun kartanossa, joka rakennet-

tiin alun perin italialaiselle ritarikun-

nalle. Näyttelyihin kuuluu maltalaisia 

ja italialaisia maalauksia ja veistoksia. 

Itse rakennuskin on vaikuttava, sisäpi-

halla on. mm. kaariholvi 1700-luvulta. 

Täältä retki jatkuu St. Elmon linnoituk-

selle, jossa sijaitsee sotamuseo. Lin-

noitus sijaitsee Vallettan uloimmassa 

reunassa ja sillä oli suuri rooli Maltan 

piirityksen aikana v. 1565. Museo esit-

telee toiseen maailmansotaan liittyvää 

esineistöä ja tietoa. Illallinen.

5.5. TIISTAI MDINA JA APOSTOLI 
       PAAVALIN LUOLA

Aamiainen. Tänään teemme retken Mal-

tan entiseen pääkaupunkiin Mdinaan, 

joka sijaitsee Maltan saaren keskiosas-

sa ja on yksi parhaiten säilyneistä kes-

kiaikaisista kaupungeista maailmassa. 

Tämä ”hiljainen kaupunki” pitää sisäl-

lään palatseja, kirkkoja ja muita van-

hoja rakennuksia sekä pieniä ja sok-

keloisia katuja ja kujia. Kaupungissa ei 

nykyisin sallita edes autoliikennettä. 

Mdinan vieressä sijaitsee Rabatin kau-

punki, joka on ennen kaikkea kuuluisa 

St. Paulin ja St. Agathan katakombeis-

ta. Katakombeja käytettiin pääasiassa 

kuolleiden hautaamispaikkana, mutta 

ne toimivat myös kristittyjen salaise-

na tapaamispaikkana ennen kuin kris-

tinuskosta tuli Rooman valtakunnan 

virallinen uskonto. Osana katakombeja 

on Paavalin luola, jossa Paavalin kerro-

taan oleilleen Maltalla. Paluu hotelliin 

ja illallinen.

6.5. KESKIVIIKKO ESIHISTORIAL-
       LINEN TEEMAPÄIVÄ

Aamiainen. Tänään tutustumme vaikut-

taviin esihistoriallisiin temppeleihin 

Tarxieniin sekä Ghar Dalamin luolas-

toon. Ghar Dalamin asuinluolaa on käy-

tetty 7000 vuotta sitten neoliittikaudel-

la ja se on vanhin säilynyt merkki asu-

tuksesta Maltalla. Luolasta on löydetty 

mm. luita ja eläinten fossiileja. Tarxie-

nin temppeli koostuu neljästä megaliit-

tisesta rakenteesta, jotka paikallinen 

viljelijä löysi vuonna 1913. Päivällä ai-

kaa lounastaa. Illallinen.

7.5. TORSTAI MARSAXLOKKIN 
    MARKKINAT JA BLUE GROTTO 

Aamiainen. Päivän teemana on Välime-

ren sinisyys. Ajo saaren eteläosiin, jos-

sa käymme Marsaxlokkin ja Birzebug-

gian kylissä, jotka ovat tyypillisiä ka-

lastajakyliä Maltalla. Kylissä näemme 

värikkäitä, perinteisiä kalastajavenei-

tä. Tutustumme päivittäin pidettäviin 

markkinoihin, jonka jälkeen aikaa väli-

palalle tai lounaalle.

Iltapäivällä tutustumme Blue Grot-

to-luolaan, joka on monien Maltalle 

matkustavien ykköskohteista suurine 

kalkkikivikallioineen. Luolaa reunustaa 

valtavan kokoinen kivikaari ja luolan 

värimaailma on kerrassaan ainutlaatui-

nen. Paluukuljetus hotelliin. Illallinen.

8.5. PERJANTAI GOZON SAARI
Aamiainen. Matkaamme Gozon saarel-

le lautalla, joka lähtee Maltan saaren  

pohjoiskärjestä. Maltan saarivaltioon 

kuuluu kolme asuttua saarta – Malta, 

Gozo ja Comino. Gozo on saarista toi-

seksi suurin ja se on myös vehreämpi ja 

luonnonrikkaampi kuin Malta sekä elä-

mänrytmi on rauhallisempi. Näemme 

Odysseia eepoksesta tutun Calypson 

luolan, linnoitetun Victorian kaupun-

gin, joka on saaren pääkaupunki sekä 

esihistoriallisen temppelialueen Ggan-

tijan. Ggantijan temppelit on rakennet-

tu megaliittikulttuurin aikaan ja ovat n. 

5500 vuotta vanhat ja näin ollen maail-

man vanhimmat rakennelmat, vanhem-

mat kuin Stonehenge tai pyramidit. Päi-

vällä aikaa lounastaa. Paluukuljetus ta-

kaisin Maltan saarelle. Illallinen.

9.5. LAUANTAI
Aamiainen. Huoneiden luovutus aamu-

päivällä. Päivä aikaa omatoimiselle oh-

jelmalle tai ostoksille.

Kuljetus lentoasemalle.

Klo 17.35 Lähtö Lufthansan lennol-

la Frankfurtiin, jonne saapuminen klo 

20.10.

Klo 21.10 Jatkolento Lufthansalla ja 

saapuminen Helsinkiin klo 00.30. 

MATKAN HINNAT

HINTA-ARVIO 

vähintään 35 henkilöä

1555 €/hlö 2h huoneessa

vähintään 30 henkilöä

1585 €/hlö 2h huoneessa

vähintään 25 henkilöä

1625 €/hlö 2h huoneessa

HINTOIHIN SISÄLTYY

 • Lufthansan lennot Helsinki – Fran-

kfurt – Malta – Frankfurt – Helsinki 

turistiluokassa

 • 20 kg ruumaan menevää matkatava-

raa ja 8 kg käsimatkatavaraa

 • kuuden yön majoitus 3*-3*+ majoi-

tuksessa

 • ohjelman mukaiset kuljetukset ja si-

säänpääsymaksut 

 • 6 aamiaista ja 6 illallista

 • lentokenttämaksut, paikalliset verot 

ja arvonlisävero

Opastus Liisa Väisänen

HINTOIHIN EI SISÄLLY 

 • -lounaat

 •  juomarahat

 •  matkavakuutus **suositellaan **

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidä-

tämme oikeuden muutoksiin. Matkan 

toteutuminen edellyttää minimilähtijä-

määrää.

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET: 
Matti Salonen, 

salosenmasa@gmail.com tai 

puh. 040 7791420

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

 


