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LIPPULINNA ITSENÄISYYSPÄIVÄN PARAATISSALIPPULINNA ITSENÄISYYSPÄIVÄN PARAATISSA

V
altakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati järjes-

tettiin Tampereella 2019. Yhtenä paraatiosastona 

oli järjestölipuista muodostettu lippulinna. Mu-

kaan oli valikoitunut 30 liiton, piirin ja yhdistyksen lip-

pua. Kuvassa TRES lippu on juuri ohittamassa paraatin 

vastaanottajien korokkeen. TRES-lipun esilläolosta eri 

tapahtumista huolehtii yhdistyksen lippu- ja kunniavar-

tio-osasto. 

Paraatin vastaanotti Puolustusvoimien sotatalouspääl-

likkö, kenraaliluutnantti Timo Rotonen seuranaan sota-

veteraani Timo Salokannel ja Tampereen pormestari Lau-

ri Lyly. Ohimarssiin osallistui noin 1000 henkilöä ja 56 

ajoneuvoa. Ohimarssiin osallistui myös 33 hevosen rat-

suosasto. Paraatia seurasi arvioiden mukaan noin 30 000 

katsojaa. Paraati tavoitti Puolustusvoimien ja Ylen kana-

villa valtakunnallisesti noin miljoonan ihmisen yleisön. 

Tampereella on pidetty valtakunnallinen paraati aikai-

semmin neljä kertaa, joista viimeisin vuonna 2011. 
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Tervetuloa!Tervetuloa!

Yhdistyksen jäsenillä, 
tai toiminnasta kiinnostuneilla, 

on mahdollisuus tulla 
keskustelemaan ja kyselemään 

yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista 
sekä ideoimaan vapaamuotoisesti.

Voi myös tulla muuten vaan nauttimaan 
kahvi- ja tee tarjoilusta sekä 

pöydän antimista. 

SEURAAVA TAPAAMINEN 
JÄRJESTETÄÄN 

RESERVILÄISTOIMISTOLLA 
VÄINÖLÄNKATU 2 

KESKIVIIKKONA 18.3.2020 
KLO 17-18

Paikalla on yhdistyksen puheenjohtaja 
ja hallituksen jäseniä.
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Kokonaisturvallisuus alan 
järjestöjen yhteistyölle on 
yhteiskunnallista tilausta

Arvoisat jäsenet, 
mihin haluamme 
mennä?

S
uomen sisäisen turvallisuuden 

strategiassa on todettu, että kes-

keisin haaste on laajeneva, mo-

nimuotoinen syrjäytyminen. Se lisää 

yhteiskunnallisten häiriöiden riskiä ja 

määrittelee suurelta osin turvallisuus-

viranomaisten toimintaa. Radikalisoi-

tuminen ja ääriliikkeiden voimistumi-

nen ovat monimuotoisen syrjäytymi-

sen äärimmäisiä seurauksia. Yhteis-

kunnan eriarvoistuminen on hitaasti 

kehittyvä ilmiö, jota on jatkuvasti seu-

rattava ja sen asettamia haasteita tulisi 

pystyä ennakoimaan nykyistä parem-

min yhteiskunnan turvallisuuden yllä-

pitämiseksi.

Vuonna 2017 julkaistuissa Yhteiskun-

nan turvallisuusstrategiassa ja Sisäisen 

turvallisuuden strategiassa nähdään 

kolmas sektori eli järjestöt merkittävi-

nä turvallisuustoimijoina. Järjestöillä 

nähdään olevan roolia erityisesti en-

naltaehkäisyssä, kansalaisten koulut-

tamisessa, viranomaisten tukitehtävis-

sä ja tilannetietoisuuden lisäämisessä. 

Kolmas sektori on keskeinen toimija 

yksilöiden kriisinkestokyvyn paranta-

misessa. Järjestöt toimivat lähellä kan-

salaisia ja tarjoavat monenlaisia oppi-

misen, osallistumisen sekä vaikuttami-

sen mahdollisuuksia.

Suomen julkisen talouden tila aset-

taa julkisen hallinnon rakenteille ja pal-

veluille kovan uudistumispaineen. 

Resurssiniukkuus pakottaa etsimään 

uusia toimintatapoja. Vuonna 2019 

käynnistyneessä järjestöjen koulutus-

verkostohankkeessa (KOVER) luodaan 

koulutus- ja yhteistyöryhmiä, jotka 

keskittyvät varautumiskoulutukseen 

tukeutuen kolmannen sektorin resurs-

seihin.  

Suomalaisen yhteiskunnan kriisin-

kestokyky perustuu järjestelmien ky-

kyyn toimia häiriötilanteissa ja niihin 

varautumisessa sekä yksilöiden henki-

seen kestävyyteen. Ulkopuolelta tapah-

tuva mielipidevaikuttaminen yleistyy 

ja pyrkii manipuloimaan yksilöitä sekä 

myös yhteiskunnallista päätöksente-

koa. Tavoitteena on esimerkiksi laskea 

kriisinkestokykyä. Parhaita keinoja näi-

den vastustamiselle on avoimuuden 

sekä luottamuksen peräänkuuluttami-

nen kaikessa toiminnassa. 

Yhteiskunnan turvallisuuden perus-

ta on yksilöiden omassa toiminnassa ja 

valinnoissa. Kansalaisten yhdenvertai-

suus on Suomen voimavara ja yhteis-

kuntaa koossa pitävä voima.

Turvallisuuden tunteeseen myötä-

vaikuttavat oman elämän hallinnan ko-

kemus, merkityksellinen

tekeminen, vaikutusmahdollisuudet 

ja yhteisöllisyyden kokemukset. Tätä 

kaikkea on mahdollista tukea.

Onnettomuuksiin ja arjen häiriötilan-

teisiin varautuminen on myös keskei-

nen osa sisäistä turvallisuutta.

 Perusta henkiselle kriisinkestävyy-

delle luodaan arjen työn ja toiminnan 

kautta. Järjestöjen merkitys suomalai-

sessa yhteiskunnassa on suuri ja jär-

jestötoiminta ulottuu laajalti yhteis-

kunnan eri aloille. Järjestöjen toiminta 

henkisen kriisikestävyyden ja turvalli-

suuden edistämisessä on sekä välillistä 

että välitöntä. Välillistä on ehkäisevä, 

ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyt-

tä vahvistava työ sekä osaamisen vah-

vistaminen, välitöntä puolestaan autta-

mistoiminta kriisi-  ja onnettomuusti-

lanteissa.

Vapaaehtoistyöllä on pitkä perinne 

Suomessa, arviolta noin 1,4 miljoonaa 

ihmistä osallistuu siihen, pääosin jär-

jestöjen puitteissa. TRES on Reservi-

läisliiton kautta mukana esimerkiksi 

Vapepan ja MPK:n turvallisuuteen liit-

tyvässä vapaaehtoistoiminnassa.  

Vanha sanonta kuuluu, että ”Miehet 

eivät lopeta taistelemista, kun ammuk-

set loppuvat. He lopettavat taistele-

misen, kun toivo loppuu.” Tahto on 

tärkeintä kaikenlaisessa selviämises-

sä. Kriisistä selviämiseen auttaa toivo 

selviytymisestä.  Olosuhteiden kään-

tyessä yksilön kannalta mahdottomik-

si myös toivo sammuu – ja sen myö-

tä kyky selviytyä. Kouluttautumalla ja 

hankkimalla tietoa voidaan ennalta va-

rautua poikkeustilanteisiin ja vahvistaa 

kykyä ja uskoa selviytyä haastavistakin 

tilanteista. Koulutus edistää auttamis-

kulttuuria ja ehkäisee syrjäytymistä 

sekä vahvistaa kansakunnan sosiaalis-

ta eheyttä. Esimerkiksi MPK:lla on eri 

tasoisia kursseja kokonaisturvallisuu-

den eri osa-alueilla. Tutustu koulutus-

tarjontaan osoitteessa mpk.fi .

Raimo Ojala

päätoimittaja

V
uoden vaihteessa alkoi kun-

niakkaan järjestömme 70. toi-

mintavuosi, sillä yhdistyksem-

me perustettiin 11.10.1950 Ratinan-

linnan saunakamarissa isänmaal-

listen ihmisten toimesta. Tuolloin 

paikalla oli vain 11 miestä, mutta 

nykyisin olemme Suomen suurim-

man maanpuolustusjärjestön suurin 

paikallisyhdistys. Vuodenvaihteessa 

Tampereen Reserviläisillä oli 1263 

maksanutta jäsentä kokonaismäärän 

ollessa liki sata tätä suurempi. Yhdis-

tyksemme alkuvuosikymmenten suu-

rin jäsenmäärä oli vuonna 1970, jol-

loin meillä oli kymmenen jäsentä vä-

hemmän kuin nyt. Mikäli 1950-luvun 

jäsentilastot jätetään huomiotta, jä-

senmäärämme oli alimmillaan vuon-

na 1978 vain 473 henkeä.

Jäsentilaston valossa meillä me-

nee nyt paremmin kuin koskaan. 

Myös yhdistyksemme talous on saa-

tu jälleen vakautettua terveelle poh-

jalle useiden tappiollisten vuosien 

jälkeen. Taseemme on vahva ja jopa 

sijoitustoiminnan tuotoilla voidaan 

tukea toiminnan kehittämistä sekä 

tarjota jäsenille mielekästä toimin-

taa. Omistamme suhteellisen hyvä-

kuntoisen ja monikäyttöisen majan 

sekä keskeisellä paikalla toimisto- ja 

kokoontumistilat. Omaamme 70-vuo-

tiaana erittäin hyvät mahdollisuudet 

ja puitteet tehdä myös uusia avauk-

sia ja viedä toimintaamme uudelle 

vuosikymmenelle. 

Kysynkin juuri sinulta, mihin suun-

taan sinä haluaisit yhdistyksemme 

menevän, vai tyydyttääkö nykyinen 

tapamme toimia? Ole rohkeasti yh-

teydessä, jos sinulla on näkemystä, 

tai jopa haluat tehdä asioille jotain! 

Aktiivisten toimijoiden puute lienee 

suurin uhkakuvamme.  

Kuluvana vuonna on suunnitel-

tu järjestettäväksi muutama juhla-

vuoden tapahtuma. Keväällä vielä 

vahvistamattomana päivänä on ai-

komuksena vierailla eduskunnassa, 

jossa pitkäaikainen varapuheenjoh-

tajamme ja hallituksen jäsen Veijo 

Niemi hoitaa kansanedustajan tehtä-

väänsä mm. puolustusvaliokunnas-

sa. Aktiivisin yhdistyksemme osa eli 

ampumaosasto on luvannut järjestää 

tutustumismahdollisuuksia ampumi-

sesta kiinnostuneille. Ampumaosas-

ton toimintaa on tuettu viime aikoi-

na muun muassa hankkimalla useita 

aseita jäsentemme käyttöön ampu-

mavuoroilla, joten omaa asetta ei tar-

vitse välttämättä omistaa toimintaan 

osallistuakseen. 

Hallitus isännöi keväällä 18.3.2020 

ja syksyllä 11.11.2020 jäsentapaa-

misia reserviläistoimistolla kakku-

kahvien merkeissä, jolloin on oival-

linen tilaisuus vaihtaa kuulumisia ja 

antaa palautetta. Sillanpää-maja toi-

mii ainakin kahden juhlavuoden ta-

pahtuman näyttämönä. 13.6.2020 

pidetään majalla alkukesän talkoot, 

joissa paikkoja pannaan porukalla 

kuntoon saunomista ja uimista unoh-

tamatta. Talkoolaisille tarjotaan pie-

nenä kiitoksena majan vuokraus puo-

leen hintaan normaaliin jäsenhintaan 

nähden. Syysillan hämärästä tunnel-

masta pääsemme nauttimaan majalle 

2.10.2020 jäsenillan merkeissä. 

Syyskaudelle on suunniteltu vielä 

vahvistamattomalle päivälle hieman 

erikoisempi ohjelmanumero, jos-

sa maistellaan ainakin erikoisoluita, 

sillä jäsenistöstämme löytyy tämän-

kin lajin harrastajia. Juhlavuotemme 

huipentuu 6.11.2020 kaupungin Raa-

tihuoneella järjestämään kutsuvie-

rasvastaanottoon, jonka jälkeen pi-

detään vielä juhlaillallinen ja iltajuh-

la kaikille illalliskortin lunastaneille. 

Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin 

yksityiskohtien varmistuttua.

Tervetuloa vaikuttamaan yhdis-

tyksemme tulevaisuuteen 22.4.2020 

kevätkokoukseen, jossa kuulemme 

myös vaihtoehtoisen näkemyksen 

tulevasta hävittäjähankinnasta, sillä 

virallisenhan kuulimme jo lokakuus-

sa syyskokouksessa. 

Kiitos kun olet Tampereen Reser-

viläisten jäsen, sillä jäsenyydelläsi 

tuet maanpuolustustyötä ja -tahtoa!

Jarno Lahtinen

puheenjohtaja

040 719 6468

jarno.lahtinen@iki.fi 

TRES etsii

SENIORIOSASTON 
VETÄJÄÄ

Haluatko olla suunnittelemassa ja 

kehittämässä toimintaa ikääntyneille 

mutta aktiivisille jäsenillemme. 

Lisätiedot: Jarno Lahtinen 

040 719 6468, jarno@jarnolahtinen.fi 
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Huomionosoitukset

YLENNYKSIÄ PIRKAN-
MAALLA  6.12.2019

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on 

ylentänyt seuraavat TRES - aliupseeris-

ton ja miehistön jäsenet reservissä 

YLIKERSANTTI
Aaltonen Jori, Lempäälä

Evikoski Joni, Tampere

Fricke Aaron, Kangasala

Jansson Juha, Tampere

Pöhö Jarno, Tampere 

KERSANTTI
Hartikainen Verne, Tampere

Leino Toni, Pirkkala

Visuri Antti, Tampere

ALIKERSANTTI
Inomaa Ismo, Lempäälä

Kangasoja Jami, Tampere

KORPRAALI
Bergström John, Pirkkala

Hauki Hannu, Tampere

Hautanen Lauri, Nokia

Heinonen Jarkko, Akaa

Hietaniemi Kalle, Tampere

Jaunes Tapio, Tampere

Kangas Juha, Tampere

Karila Mikko, Nokia

Korpula Mika, Tampere

YLIMATRUUSI
Immonen Henry, Tampere

Parhaimmat onnittelut ylennetyille.

KOKOUSKUTSU
Tampereen Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS
Järjestetään 

keskiviikkona 
22.4.2020 klo 18.00

.
Paikkana Ravintola Vaskitähti, 
Hatanpään puistokuja 22. G

ESITELMÄ:
Puolustusvoimien HX-hävittäjävalinnat

Esitelmän pitää Matti Salonen
Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n
sääntömääräiset kevätkokousasiat

Huomionosoitukset

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Tervetuloa
Tampere 7.8.2019

Tampereen Reserviläiset ry
Hallitus

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.

R
ahaston tarkoituksena on lisätä yhdistyksen toimin-

taedellytyksiä. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yh-

distys tarvitsee varoja jäsenten toimintaa ja tarvit-

tavia hankintoja varten.

Tampereen Reserviläiset ry:n Tukirahastoa hoitaa yh-

distyksen hallitus ja rahasto on osa yhdistyksen tilinpi-

toa.

Yhdistyksellä on omat maja ja toimistohuoneisto. 

Omaisuudesta on kuitenkin aina kuluja. Kiinteistöt vaa-

tivat aika ajoin runsaastikin remontteja, mitä emme ky-

kene jäsenmaksuilla rahoittamaan. Lähiaikojen remontti-

kohteista pitää mainita yhdistyksen Sillanpää-majalla si-

jaitseva, nyt jo yli 70-vuotias saunarakennus, jonka ainoa 

täysin kunnossa oleva kohta on 20 vuotta sitten uusittu 

peltikatto.

Tiesitkö, että Tampereen 
Reserviläiset ry:llä on oma Tukirahasto? 

Anna Sinäkin tukesi isänmaalliseen ja valtakunnan tur-

vallisuutta edistävään toimintaan! Isänmaalliset ystävät 

ja yritykset ovat tervetulleita osallistumaan yhteiseen 

hankkeeseen.

Rahaston toiminta alkoi 24.4.2018, joten pääomaa ol-

laan vasta kartuttamassa. Tehdään yhdessä lahjoitus!

Annetaan kukin itse sopivaksi katsomamme summa. 

Sääntöjensä mukaan yhdistys saa ottaa vastaan lahjoi-

tuksia ja testamentteja.

Tukirahaston tilinumero on: 

FI87 2046 1800 1369 05. Viitenumero on 5005. 

Yhdistyksen jäsenet kiittävät tuestasi

Tampereen Reserviläiset ry

Hallitus

Tiesitkö?

Tiesitkö?

• Venäläinen taktiikka sovellettuna suomalaiseen maas-

toon ja olosuhteisiin: (arvosteleva tarkastelu sovellu-

tusesimerkein valaistuna) Talvisotaa...

• YK:n rauhanturvaamistoiminnan kehitysaskeleita 

Ruandan kansanmurhasta tähän päivään (2019)

• #kyberpuolustus: kyberkäsikirja Puolustusvoimien 

henkilöstölle (2019)

• Alivoimaisen taktiikka: suomalaisen taktisen ajattelun 

tarkastelu (2019)

• Räjähtävää voimaa 1: suomalaisen pioneeritaktiikan 

kehittyminen itsenäisyyden aikana

• Räjähtävää voimaa 2: suomalaisen pioneeritaktiikan 

kehittyminen itsenäisyyden aikana

• Raportti Venäjän asevoimien strategisesta esikunta- ja 

johtamisharjoituksesta Tsentr-2019 

• Venäjän puolustusteollisuuden kilpailukyky: heikko 

mutta vakaa - taloudellinen tunnuslukuanalyysi (2019)

MPKK:n julkaisuja voi selata 
Kansalliskirjaston www-sivujen kautta
 Tutustukaapa esimerkiksi seuraaviin mielenkiintoisiin aiheisiin osoitteessa www.doria.fi /

• Tulisuluista tappioiden tuottamiseen: vuosisata suo-

malaista ilmatorjuntataktiikkaa 1919-2019

• Ylijohdon reservi: suomalaisen panssaritaktiikan vuo-

sisata (2019)

• Apualuksesta merimahdiksi: lentotukialuksen kehitty-

minen globaaliksi voiman välittäjäksi   (2019)

• Hybridiuhat ja Suomen puolustuksen uskottavuus 

(2019)

• Venäjän ja Iranin yhteistoiminta Syyrian sodassa 

(2019)

• Suomen puolustusvoimien joukko-osastoperinteet: 

puolustusvoimat 90 vuotta, 1918-2008

• Miehittämättömän ilma-aluksen hyödyt ja haitat ilma-

tiedustelussa operaatio Enduring Freedomissa (2012)

Doria on Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, 

jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä.
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PALKINNOT  MITALIT  KAIVERRUKSET

FASHION & DESIGN

P A R I S

www.laatupalkinto.com   040 839 2272 

Tampereen Reserviläisten jäsenillä on ti-

laisuus osallistua Pirkanmaan Rauhantur-

vaajien organisoimaan retkeen Mikkeliin 

8.8.2020. 

Ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa, 

mutta vierailukohteina ovat Päämajamu-

seo, Jalkaväkimuseo, viestikeskus Lokki 

sekä Mannerheimin salonkivaunu. 

Onko ylennyksesi 
unohtunut?

Matka päämajakaupunki Mikkeliin
8.8.2020 

Bussikuljetuksen hinta on 30 euroa, mutta 

mikäli osallistujia on runsaasti, niin mak-

sulla katetaan myös pääsylippukuluja, jot-

ka hoidetaan muutoin omakustanteisesti. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Jarl Andström p.0400 636 831 tai 

Martti Ekman p. 0400 218 030.

MUISTA SEURATA 
NETTISIVUAMME: 

https://www.tres.fi /

KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ 
Facebook-sivustamme 

Tampereen Reserviläiset, 
niin saat ajankohtaiset 
tiedot ensimmäisten 

joukossa.

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, jos jäsen haluaa 

niistä kertoa.

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 laaditaan. 

Jos jäsenen tiedot ovat muuttuneet ja 

vanhentuneet, saattaa ylennysesitys 

jäädä tekemättä.

Ylennysesityksiä laadittaessa pitää 

usein kysyä jäseneltä lisätietoja. Pyy-

dänkin jokaista jäsentä tarkistamaan 

omat jäsentietonsa ajan tasalle. Samal-

la pitää korjata ajan tasalle omat säh-

köposti- ja puhelintiedot. Omien tieto-

jen päivittämien on tehty helpoksi. 

Soita suoraan Reserviläisliiton jä-

senrekisteriin, puh. 09-4056 2010, ja 

ilmoita, että haluat tarkistaa kaikki jä-

sentietosi ajan tasalle. Tarkista myös 

sähköpostiosoite, sillä sen avulla saat 

parempaa palvelua.

Vaikka yhdistys tekee mielellään 

ylennysesityksiä jäsenistään, se ei tar-

koita automaattista ylennystä. Ylen-

nyksestä päättää aina Puolustusvoi-

mat omien tarpeidensa perusteella. 

Ylennyksen edellytyksenä ovat kuiten-

kin aina virheettömät taustatiedot.

Jos ylennys askarruttaa, ota reilusti 

yhteyttä Matti Saloseen, puh 040 779 

1420 tai salosenmasa@gmail.com

Maanpuolustusterveisin

Matti Salonen

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen

TARKOITUS: köysilaskeutumisen pe-

rusteiden opettelu ja harjoittelu; sol-

mut, tekniikat, turvallisuus.

PAIKKA: Tampereella.

OHJELMA:

 • klo 09-12 teoriaa sisätiloissa

 • klo 12-13 omatoiminen ruokailu- ja 

siirtymistauko klo 13-16 käytännön 

harjoittelua ulkorinteessä (säävaraus)

Mitähän nuo ovat: laskeutumiskahdek-

sikko, sulkurengas, istuinköysi?

SUOSITELTAVA VARUSTUS: omia va-

rusteita ei tarvita. Vaatetusvinkkejä 

ilmoitetaan ilmoittautuneille.  Jokai-

nen osallistuu laskeutumisiin omalla 

vastuullaan.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

HINTA: ei osallistumismaksua.

LISÄTIETOJA ja 

ILMOITTAUTUMISET viimeistään 

26.4.2020, Tero Ahtee, tensu@iki.fi 

 Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää:

KÖYSILASKEUTUMISKOULUTUS RESERVILÄISILLE
3.5.2020 klo 9-16
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Osana valtakunnallista turvallisuusajan vapaaehtois-

ten järjestöjen koulutusverkostohanketta (KOVER) on 

Pirkanmaallakin käynnistynyt toiminta, jonka tavoittee-

na on järjestää paikallisia kokonaisturvallisuuden kou-

lutustapahtumia. KOVER ryhmä organisoi vuonna 2020 

Pirkanmaan Kotiseutuharjoituksen, joka järjestetään vii-

konloppuna 12.-13.9. Satakunnan lennoston tiloissa. Koti-

seutuharjoitus on malliltaan ns. hybridimalli eli kursseja 

on lennostossa Pirkkalassa ja maakuntaan on lähdössä 

koulutuspartioita.

KOVER hanketta vetää Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tys (MPK) ja mukana on lukuisia kolmannen sektorin 

järjestöjä ja yhdistyksiä. Valtakunnallisesti tavoitteena 

on, että Suomen jokaisessa maakunnassa järjestettäisiin 

säännöllisesti alueellinen Kotiseutuharjoitus. Kotiseutu-

harjoituksen tavoitteena on parantaa kaikkien kansalais-

ten valmiuksia pärjätä paremmin erilaisissa poikkeusti-

lanteissa. Kotiseutuharjoituksissa kuntalaiset, eri vapaa-

ehtoistoimijat, muodostelmat sekä hälytysryhmät voivat 

tulla kouluttautumaan ja harjoittelemaan yhdessä mui-

den toimijoiden kanssa. Tarkoitus on, että eri järjestöt 

voivat välittää parasta osaamistaan, oppia toisiltaan ja 

harjoitella yhdessä toimimista mahdollisissa häiriötilan-

teissa. Koulutusten aiheina voi olla erilaisia arjen turval-

lisuuteen liittyviä aiheita kuten selviytyminen sähköttä, 

maatilojen varautuminen, etsintä, ensiapu – kunkin jär-

jestön ydinosaamisen mukaisesti.

Hankkeessa luodaan maakunnallisia koulutus- ja yh-

teistyöryhmiä, jotka keskittyvät varautumiskoulutuksen 

toteuttamiseen. Yhteistyöryhmien kokoamisessa tukeu-

dutaan maakuntien ja alueiden jo olemassa oleviin yhdis-

tyksiin ja järjestöihin. Ryhmät suunnittelevat ja toteut-

tavat oman alueensa vuosittaista kokonaisturvallisuus-

koulutusta ja yhteisiä harjoituksia. Mukana ovat muiden 

muassa SPR, Vapepa, VPK, Martat ja Sotilaskotiliitto.

Hankkeen käynnistivät Maanpuolustuskiltojen liitto 

ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Naisten Valmiusliitto 

ry, Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) toteuttaa hank-

keen kautta järjestettävät koulutukset ja yhteiset Koti-

seutuharjoitukset.

Kotiseutuharjoitus koostuu useista eri aihealueiden 

kursseista koottuna samaan viikonloppuun. Lisätietoja 

ja ilmoittautuminen Pirkanmaan Kotiseutuharjoituksen 

kursseille MPK:n koulutuskalenterin kautta nettiosoit-

teessa www.mpk.fi . 

TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien 
Maastotoimikunta ja Vapaaehtoisen pelastus -

palvelun Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

GPS-TEEMAPÄIVÄ
LAUANTAINA 21.3.2020 KLO 10-17

TARKOITUS: opetella ja harjoitella käsi-GPS:n pe-
ruskäyttöä, mm. asetukset, koordinaattimuunnokset, 
paikannus, kohteen merkkaus, kulku kohteelle. Aa-
mupäivällä kerrotaan satelliittipaikannusjärjestelmän 
(GPS) perusteista, tekniikasta, käyttömahdollisuuk-
sista, rajoitteista ja tulevaisuudesta (käsi-GPS-lait-
teiden kannalta). Myös MML:n avoimen datan 
käyttömahdollisuuksista vinkataan sekä muutamia 
hyödyllisiä www-sivuja vilkaistaan. Niin ja moni 
uudempi laite lukee myös GLONASS:n signaaleja.
Voit osallistua, vaikkei sinulla omaa GPS-laitetta 
olisikaan.
Autonavigaattoreita taikka ilmailu- ja veneilylaitteita 
ei valitettavasti ehditä käsittelemään lainkaan.
AIKA: klo 10-17 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja 
omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).
OHJELMA:

 • klo 10-12 teoriaa sisätiloissa
 • klo 12-13 omatoiminen ja omakustanteinen ruo-
kailutauko
 • klo 13-16 käytännön ”rastirata” ulkona lähialueilla
 • klo 16-17 yhteenveto ja jälkipeli sisätiloissa.

PAIKKA: katso www.tres.fi 
ESITIETOVAATIMUKSET: ei oleESITIETOVAATIMUKSET: ei ole
ILMOITTAUTUMISET: ILMOITTAUTUMISET: 
ei tarvitse ilmoittautuaei tarvitse ilmoittautua
HINTA: ei osallistumismaksua HINTA: ei osallistumismaksua 
eli ilmaineneli ilmainen
LISÄTIETOJA: LISÄTIETOJA: 
Tero Ahtee, tensu@iki.fi Tero Ahtee, tensu@iki.fi 

Puolustusvoimien kurssikeskuksessa Tuusulassa järjestettiin 
17.-19.5.2019 Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ensimmäinen 
Kotiseutuharjoitus(pilotti) ”Tuusula”. Kuvassa puku, jolla varmistetaan, 
ettei itse kontaminoiduta, kun käydään mittaamasta mahdollista sätei-
lykontaminaatiota. Kädessä kannettava gammaspektrometri, jolla voi-
daan tunnistaa minkä tyyppistä säteilystä on kyse. Kuva: www.mpk.fi .

Kotiseutuharjoitus 
parantaa kriisinkestävyyttä

Vuokraa Sillanpää-maja käyttöösi!

T
RES:in omistama Sillan-

pää-maja sijaitsee Kangasa-

lan Suinulassa Matalajärven 

rannalla 30 km Tampereen Kes-

kustorilta. Sillanpää-majaa voi 

myös vuokrata yksityistilaisuuk-

siin ja omaan käyttöön. Majalla 

on tilaa enintään 60 henkilölle. 

Siellä ovat käytettävissä majan 

avoinna olevat tilat, puulämmit-

teinen sauna (8 henkilöä) ja ulko-

huone sekä polttopuut ja sähkö. 

Majalla on piirtoheitin ja valko-

kangas. Majan keittiössä on jää-

viileäkaappi, kahvinkeitin, ve-

denkeitin, mikroaaltouuni ja säh-

köliesi. Astioita on vain kymme-

nelle hengelle, joten suositellaan 

käytettäväksi kertakäyttöastioi-

ta. Majalla ei ole kaivoa, joten 

juoma-/ruokavesi pitää viedä 

mennessä. Saunassa käytetään 

järvivettä. Nuotion teko on sallit-

tua vain grillimajassa.

Vuokralainen vastaa astioiden 

tiskaamisesta ja tilojen siivouk-

sesta sellaiseen kuntoon kuin ne 

olivat majalle tultaessa.

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

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

Kuvat: Janne Reinola.

Majan pihassa on grillimaja, jossa voi paistaa 
vaikkapa makkaroita. 

Maja ja sen ympäristö vaativat vuoden mittaan 
huoltoa ja kunnossapitoa. Polttopuita tarvi-
taan saunan lämmittämiseen ja grillimajan 
nuotioon. Majaisäntä kutsuu talkoisiin, joista 
tiedotetaan mm. sähköpostitse ja nettisivuilla. 

Käytettävissä on myös lahjoituk-

sena saatu soutuvene.

Vuokraushinta TRES:n jäsenille 

on 60 euroa/vuorokausi (alkaen 

klo 12.00 - seuraavaan päivään klo 

12.00) ja ei-jäsenille 120 euroa/

vuorokausi. TRES:n jäsenmaksu 

täytyy olla maksettuna vuokrat-

taessa majaa jäsenhintaan. 

Tiedustelut ja varaukset toimiston 

kautta 044 512 4477. 
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K
uten niin monesta eri yhteydestä lienee kaikille käy-

nyt selväksi, sodankäynnin muodot ovat viime ai-

koina radikaalisti muuttuneet. Yhä enemmän asioi-

hin vaikutetaan taustalla teknologian voimin, etänä, sekä 

usein myös tarkoituksellisesti ilman aggressiivista ja mit-

tavaa konfl iktia. Kyse voi olla yhtä hyvin häirinnästä ja 

urkinnasta eri muodoissaan, somepropagandasta, kuin 

myös droneilla ja isommalla UAV(*)-kalustolla suoritetuis-

ta vakoiluista tai hyökkäyksistä. Tämä on luonnollisesti 

vaikuttanut siihen, mihin suuntaan maanpuolustusta on 

kehitetty – ja jatkuvasti kehitetään. Poikkeuksellista muu-

toksissa on se, miten paljon nämä asiat vaikuttavat myös 

tavallisen tallaajan arkielämään. Ei ole ihme, että MPK:n 

kyberturvakurssit pyörivät täysille saleille, ja että lain-

säätäjäkin on herännyt maailman muuttumiseen monin 

tavoin. Kiinnostus aihetta kohtaan on luonnollisesti kas-

vanut myös reserviläisten keskuudessa.

Kun maailma muuttuu ympärillä, on yhdistykselläm-

mekin tarve uudistaa toimintaansa. Tampereen Reservi-

läisten hallituksessa on jo jonkin aikaa valmisteltu sellai-

sen uuden osaston perustamista, jonka tavoitteena olisi 

tarjota yhdistyksemme jäsenille tähän aihepiiriin liitty-

vää ajantasaista tietoutta ja taitoja. Tukiessamme jäsen-

temme mahdollisuuksia perehtyä reserviläistoiminnassa 

erilaisiin teknologisen sodankäynnin menetelmiin tuem-

me myös maanpuolustustamme. Asiassa on suora ana-

logia esimerkiksi reserviläisten ampumaharrastukseen: 

Puolustusvoimilla ei ole resursseja ylläpitää reservin tai-

toja samassa mittakaavassa ja yhtä laajalle joukolle, kuin 

mitä vapaaehtoisella harrastuneisuudella saavutetaan. 

Kaupan päälle osastomme tavoitteena on tarjota jäse-

nillemme tukea uuden harrastuksen turvallisessa harjoit-

tamisessa. Kuten useat ovat varmasti kuulleet, lainsää-

däntö UAV-kaluston osalta muuttuu pian merkittävästi: 

sitä lehden tilaajalahjana saatua höyhenenkevyttä le-

ludronea voi edelleen lentää kuka haluaa, mutta kuvauk-

seen käytettävien yli 250 g painavien dronejenlennätys 

muuttuu käytännössä kokonaan luvanvaraiseksi 1.7.2020 

alkaen, kun kaikilta lennättäjiltä vaaditaan Trafi comin 

järjestämän verkkokurssin hyväksytty suoritus. Asiasta 

voi lukea yksityiskohtaisesti osoitteesta droneinfo.fi .

Suuntaviivoja tulevaan

Koska koemme aiheen tärkeäksi, eikä yhdistyksemme 

juhlavuotta parempaa ajankohtaa asialle varmasti tule, 

on Tampereen Reserviläiset ry:n hallitus vuoden ensim-

mäisessä kokouksessaan päättänyt perustaa Kyber- ja 

droneosaston. Allekirjoittanut vastaa osaston ”pystyttä-

misestä ja alkumetreistä”. Haluan kuitenkin jo tässä vai-

heessa korostaa, että osasto muotoutuu siihen suuntaan, 

mitä osaston toimintaan aktiivisesti osallistuvat halua-

vat. Järjestämme kuluvan vuoden aikana tapaamisen tai 

tapaamisia, joihin toivon, että jokainen osaston toimin-

nasta kiinnostunut lähtee mukaan. Samalla sitten voim-

me hakea suuntaviivoja tulevaan.

Tyhjältä pöydältä osasto ei kuitenkaan starttaa! Mainit-

UUSI OSASTO ESITTÄYTYY

SUKELLA DRONE-ILMAILUN 
MAAILMAAN!
 
OTE VERKKOKURSSIN SIVULTA:
(bit.ly/3987Kbo)

Verkkokurssi koostuu seitsemästä eri osa-alueesta.

1.  Kurssin esittely

2.  Johdanto miehittämättömään ilmailuun

 • Etäohjattujen järjestelmien murros

 • Mikä on miehittämätön ilma-alusjärjestelmä

 • Lennokki vai kauko-ohjattu ilma-alus

 • Lentoteollisuuden nopeimmin kasvava osa-alue

 • Siviili-ilmailu

 • Sotilasilmailu

 • Valtion ilmailu

 • Dull-, Dirty- ja Dangerous -tehtäväjaottelu

 • Käyttö on laajentumassa myös rikollisiin 

tarkoituksiin

 • Siviilikäytössä olevien RPAS-järjestelmien 

lentotyön laajuus Suomessa

3. Pääkomponentit ja suorituskyky

 • Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön 

kokonaisjärjestelmä

 • Kauko-ohjattu ilma-alus

 • Nostovoiman syntyminen ja perusteet 

kiinteäsiipisen ilma-aluksen ohjaamiselle

 • Multikoptereiden toimintaperiaate ja ohjaaminen

 • Autopilotti hoitaa usein pääosan ohjaamisesta

 • Esimerkkejä kauko-ohjatun ilma-aluksen eri 

hyötykuormista

 • Kauko-ohjauspaikka

 • Kahden tai useamman kauko-ohjauspaikan 

käyttö lennätyksen aikana

 • Toimintaetäisyyteen vaikuttavat tekijät

 • Järjestelmän toiminta-aikaan vaikuttavat tekijät

 • Ohjaus- ja seurantayhteyden eli 

linkkijärjestelmän perusominaisuudet

 • Ohjaus- ja seurantayhteyden varmentaminen

 • Sään olosuhteiden ja RPAS-kaluston vaikutus 

lennätystehtävän suorittamiseen

4. Miehittämättömiä ilma-aluksia 
    koskeva lainsäädäntö

 • Arvio sääntelyn tämänhetkisestä tilanteesta

 • Sääntelyn taustalla

 • Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva muu 

lainsäädäntö Suomessa

 • RPAS-ilmailumääräyksen tulkitseminen

5. Lennätyksen turvallinen suorittaminen

 • Lennätystoiminnassa noudatettavat asiakirjat ja 

lennätystoimintakäsikirjan merkitys

 • Karttatiedustelu, kauko-ohjauspaikan valinta, 

ryhmittyminen ja ennakkotiedottaminen

 • Valmistautuminen lennätystehtävään

 • Lennätystehtävän suorittaminen ja sen 

päättäminen

 • Jäätäminen

6. Lentoturvallisuus

 • Lentoturvallisuuden muodostavat; oikea asenne, 

kokemus ja ammattitaito

 • Piittaamattomuus säännöistä ja määräyksistä on 

uhka myös muulle lentoliikenteelle

 • Lennätystoiminnan lentoturvallisuuteen 

vaikuttavista käytännön tekijöistä

 • Turvallisuustutkinnan tarkoitus on 

parantaa turvallisuutta ja ehkäistä uusien 

onnettomuuksien syntyminen

7. Määritelmät

sin edellä Trafi comin pakollisen verkkokurssin; ennen kuin 

tämä lain velvoittama kurssi tulee suorittaa, päätimme Ins-

ta Group:in suosiollisella tuella tarjota jäsenillemme mah-

dollisuuden sukeltaa paljon syvemmälle drone-ilmailun 

maailmaan. Järjestettävä kurssi muodostuu itsenäisesti 

läpikäytävästä verkkokurssista sekä reserviläistoimistol-

la pidettävästä luennosta (ks. lisätiedot bit.ly/3987Kbo). 

Kurssin verkko-osuus suoritetaan maaliskuusta alkaen ja 

luento pidetään tämän jälkeen. Luennoitsijana toimii Ins-

ta ILS:n UAS(*)-erikoisasiantuntija Raine Lehtonen, joka 

on vastannut mm. Puolustusvoimien drone-hankinnois-

ta ja on alan johtavia asiantuntijoita Suomessa. Insta ILS 

on vuodesta 2012 lähtien vastannut käytännössä kaikkien 

kotimaisten viranomaisten drone-koulutuksista. Kurssi ei 

korvaa Trafi comin vaatimaa verkkotutkintoa, mutta tar-

joaa aiheeseen niin paljon laajemmat tiedot, että lakisää-

teisen kurssin suorittaminen lienee tämän jälkeen varsin 

triviaalia. 

Ilmoittaudu pikaisesti

Tämä huipputason kurssi on nyt yhdistyksemme kaut-

ta mahdollista suorittaa murto-osalla sen normaaleista 

kustannuksista. Kurssille mahtuvien jäsenten määrä on 

valitettavasti rajallinen: mukaan pääsevät vain 15 en-

simmäistä sitovasti ilmoittautunutta. Kurssi-ilmoittautu-

minen on avattu tämän lehden ilmestyessä, joten mikäli 

haluat osallistua kurssille, kannattaa pikaisesti ilmoittau-

tua, mikäli kurssilla on vielä tilaa. Lisätiedot ilmoittautu-

misesta ja kurssin ajankohdista löydät yhdistyksemme 

sivustolta tres.fi .

Tervetuloa mukaan osaston toimintaan!

Hannu Hauki

(*) UAV = Unmanned Aerial Vehicle, eli miehittämätön 

ilma-alus. 

UAS = Unmanned Aircraft System, eli UAV:n ja hallinta-

laitteiston yhdistelmä.
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TAMPEREEN 
RESERVILÄISET RY:N 
HALLITUS 2020

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

alik (res) Janne Reinola 1. varapu-
heenjohtaja, www-sivut, tiedotus, 
sihteeri (vara), 2. majaisäntä, työ-
valiokunta, piirihallitus
040 554 2994, tresweb(at)sci.fi 

sotm (res) Raimo Ojala 2. varapu-
heenjohtaja, tiedottaja, Resposti pt., 
MPK, viestiosasto, maasto-osasto, 
työvaliokunta, piirihallitus
050 568 5360, raimo.ojala(at)gmail.com

korpr (res) Hannu Hauki tiedotus, 
ampumaosasto, kyber- ja drone-
osasto, maja, piirihallitus (vara)
050 410 8229, hannu(at)hauki.fi 

ltn (res) Niilo Järkäs, ohjelmaosasto, 
talous, piirihallitus (vara)
040 533 6198, niilo.jarkas(at)gmail.com

kers (res) Keijo Kivinen ohjelma-
osasto, tiedotus, piirihallitus
050 594 3400, 
keijo.kivinen(at)nokiantyres.com

kers (res) Juha Kumpu, lippu- ja kun-
niavartio-osasto, maja, talous, piiri-
hallitus (vara)
040 7157 994, 
juhakumpu(at)hotmail.com

ylik (res) Ville Lahtinen, ampu-
maosasto (pj), kyber- ja droneosasto 
050 401 4084, 
ville.h.lahtinen(at)gmail.com

yliv (res) Veijo Niemi piirihallitus 
(vara)
0400 627 264 veijo.niemi(at)elisanet.fi 

sotm (res) Matti Salonen ohjel-
maosasto, talous, jäsenasiat, työvalio-
kunta, piirihallitus
040 779 1420 
salosenmasa(at)gmail.com

kers (res) Kai Talonen ampuma-
osasto, lippu- ja kunniavartio-osasto, 
talous,  piirihallitus (vara)
045 645 3444, kai.talonen(at)gmail.com

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

vääp (res) Kari Ylinen sihteeri, maja-
isäntä, piirihallitus
040 963 6158, 
kariveijojosef(at)gmail.com

Kutsuttuina

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

kers (res) Matti Hirvonen talous-
valiokunta
050 374 7139, 
matti.hirvonen(at)sahkolaitos.fi 

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

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

Ulla Myllärniemi toiminnanjohtaja, 
tiedotus, talous, jäsenvastaava, 
työvaliokunta, piirihallitus (vara)
044 512 4477, 
toimisto(at)tampereenreservilaiset.fi 

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

MPK:n Tampe reen koulutuspaikka järjestää:

LÄHITAISTELUN 
PERUSKURSSI
AJANKOHTA 22.–24.5.2020 PIRKKALA

ILMOITTAUTUMISAIKA VIIMEISTÄÄN 21.4.2020

TAVOITE: Kurssin jälkeen kurssilaiset tuntevat kamp-

pailun ja itsepuolustuksen teoreettiset perusteet ja 

tuntevat itsepuolustuksen ja lähitaistelun perusteet 

käytännössä. Tavoite on osata torjua yksittäisiä pää-

hän kohdistuvia iskuja ja tietää kuinka vapaudutaan 

yleisimmistä vaarallisista otteista ja tarttumisista. Li-

säksi tavoite on tuntea, kuinka tarvittaessa kyetään 

vahingoittamaan vastustajaa/vihollista ilman asetta 

tai astaloa.

KENELLE KURSSI SOVELTUU: Kurssi soveltuu reser-

viläisille, jotka haluavat oppia puolustamaan itseään, 

suunnittelevat hakeutumista maakuntajoukkoihin tai 

haluavat muuten vahvistaa osaamistaan lähitaistelus-

sa. Lähitaistelun peruskurssin kautta on helpompi ha-

keutua vaativammille lähitaistelukursseille. Kurssilla 

opittavat asiat tukevat sovellettua reserviläisammun-

taa ja muita sotilaan perustaitoja. 

ESITIEDOT: Kurssi on fyysisesti raskas. Kurssi varus-

tetaan, mutta mukaan kannattaa ottaa oma alusvaate-

kerta ja sopivat säänmukaiset jalkineet. Kurssi majoi-

tetaan sisätiloihin.

SISÄLTÖ: Kurssi sisältää lyhyitä teoriatietoiskuja ja 

fyysisiä itsepuolustus- ja kamppailuharjoituksia. Kurs-

si pohjautuu Defendon peruskurssiin. Kurssilla opi-

taan kamppailuasento ja siinä liikkumista sekä har-

joitellaan tasapainoa ja voimantuottoa. Opitaan torju-

maan luontaisiin reaktioihin perustuvilla torjunnoilla 

yksittäisiä iskuja. Opitaan vaikuttamaan viholliseen 

tai päällekävijään yksinkertaisilla iskuilla ja potkuil-

la. Tämän lisäksi harjoitellaan puolustautumaan edes-

tä suorinkäsin tapahtuvaa kuristusta, niskalenkkiä ja 

kyynärvarsikuristusta takaa vastaan. Lisäksi kurssilla 

harjoitellaan kaatumaan turvallisesti ja puolustautu-

maan muutamissa haastavammissa tilanteissa.

HINTA: 30,00 EUR

YHTEYSTIEDOT: kurssinjohtaja Jarkko Savilepo

jarkko.savilepo@gmail.com

 Puolustusvoimien kesäkiertue
Puolustusvoimien kesäkiertue vierailee kesäkuussa 
2020 yhteensä kymmenellä paikkakunnalla. 

Tapahtumissa yleisö pääsee tutustumaan nykyaikaiseen varus-
miespalvelukseen ja naisten vapaa ehtoiseen asepalvelukseen sekä 
paikallisten joukko-osastojen järjestämiin kalustoesi  elyihin ja 
 toimintanäytöksiin.

KIERTUE PYSÄHTYY KE 3.6.2020 
TAMPEREEN KESKUSTORILLA 

Kalustonäy  ely alkaa klo 16 ja 
konser    Laikun lavalla alkaa klo 18. 

Mukana on muun muassa 
Varusmiessoi  okunnan Showband.

Vapaa pääsy!
Vapaa pääsy!



8 Resposti 1/2020

TARKOITUS: opetella ja harjoitella paikantamista 1:25000 koordinaatistoissa (MGRS ja UTM34) eli 

koordinaattien lukemista ja kirjoittamista peruskartan ”punaisella ruudukolla”. 

Aiheena ovat siis nykyiset vihreäkantiset EUREF-FIN peruskartat ja vastaavat harjoitusaluekartat.

Myös viranomaismuotoista maantieteellistä koordinaatistoa käsitellään (WGS84).

Päivän aika kuluu sisätiloissa teorian sekä karttaharjoittelun puitteissa.

AIKA: klo 10-17 (kahvitaukoja sekä omatoiminen ja omakustanteinen ruokailutauko on päivän aikana).

PAIKKA: katso TRES www-sivuilta.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.

HINTA: ei osallistumismaksua, eli ilmainen.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu€iki.fi 

 RESUL järjestää 

ON THE ROAD -kiertueen
Reserviläisurheiluliitto viettää 50-vuotisjuhlavuottaan toimintavuonna 

2020. Road show on maakuntiin jalkautuva kiertue, missä esitellään 

liiton eri toimintamuotoja ammunnasta lähtien aina maastoliikunnan 

monipuoliseen tarjontaan. Kiertue toteutetaan jäsenliittojen piireihin ja 

vapaaehtoisiin tukeutuen ja esittelyt pyritään järjestämään jo olemassa 

olevien tapahtumien yhteyteen. 

Reserviläisurheiluliitto perustettiin 12.12.1970 ja sen perustajina olivat 

Suomen Reserviupseeriliitto ja Reservin Aliupseerien Liitto (nykyinen 

Reserviläisliitto) sekä niiden piirit. Nykyisin Reserviläisurheiluliittoon 

kuuluu perustajajäsenien lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL).

Kiertue pysähtyy su 7.6.2020 
Hakametsän jäähallin parkkipaikalla. 

Mukana on monia aktiviteetteja, kuten ammuntaa ja kuntotestejä.  

Kiertueen tarkoituksena on omalta osaltaan tuoda (reserviläis)liikunnan 

eri muotoja näkyville ja siten saada uusia ihmisiä innostumaan oman 

toimintakykynsä vaalimisesta ja tarjota mahdollisuutta liittyä jäsenjär-

jestöjemme jäseneksi. 

Seuraa ilmoittelua TRES nettisivulla ja 

Facebookissa, joissa kerrotaan kevään 

mittaan lisätietoa tapahtumasta. 

Tervetuloa!

 Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta järjestää

JOTOS-TEEMAILTA eli INFO
14.4.2020 klo 18-21

TARKOITUS: alentaa kynnystä lähteä jotoksille, selventää mikä tai mitä jotos oikein 

on, sekä antaa kaikenlaisia vinkkejä aloitteleville jotostelijoille.

Jotoksilla on leppoisa meininki, partio valitsee reittinsä, yöt nukutaan, kaikki varus-

teet, muona ja majoite kannetaan partion mukana. Jotos on käytännössä kuin partio-

taitokilpailu. Partion koko on 2-5 henkilöä.

KÄSITELTÄVIÄ AIHEITA: tarvittavat varusteet, valinnaiset lisävarusteet, jotoksille sopiva 

vaatetus, kantolaitteet, majoitteet, keittimet, jalkineet. Tyypillisiä jotosreittejä ja reitti-

valintoja valoisalla ja pimeällä. Mahdollisia ja tavanomaisia jotostehtäviä.

Sekalaisia vinkkejä ja kikkoja.

PAIKKA: reservijärjestöjen toimisto, Väinölänkatu 2, Tampere.

AIKA: kello 1800-21.

ESITIETOVAATIMUKSET: ei ole. Tai no jos on mielenkiintoa ja/tai uteliaisuutta lähteä 

jotoksille, niin hyvä.

HINTA: ei osallistumismaksua.

ILMOITTAUTUMISET: ei tarvitse ilmoittautua.

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi .

HUOMAA MYÖS: 

Jotos-infon eli teemaillan 14.4.2020

JÄLKEISENÄ LAUANTAINA 

kokeillaan, opetellaan ja harjoitellaan 

tyypillisiä jotoksilla tarvittavia pikkujuttuja 

ja tehtäviä. 

LISÄTIETOJA: Tero Ahtee, tensu@iki.fi .

käytännön jotosharjoittelupäivä 

18.4.2020 
Siivikkalassa Ylöjärvellä.

TaKoRU, Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta ja 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallistoimikunta järjestävät:

KARTAT JA KOORDINAATIT -TEEMAPÄIVÄ
LAUANTAINA 7.3.2020 KELLO 10-17
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TAVOITE:

Kurssin jälkeen koulutettava:

• Tuntee taistelupelastajan toiminnan

• Tuntee toiminnan tulen alla

• Tuntee toiminnan tulelta suojassa

• Osaa massiiviverenvuodon tyrehdyttämi-

sen

• Osaa perusteet ilmateiden, hengityksen, 

verenkierron ja tajunnan tarkkailussa

KENELLE KURSSI SOVELTUU:

Kurssi on kohdennettu reserviläisille, jotka 

ovat kiinnostuneita ensiavusta. Soveltuu erin-

omaisesti myös paikallispuolustuksen (mm. 

MAAKK taistelijat) reserviläisille. Kurssilai-

sen tulee olla hyväkuntoinen ja terve, sillä 

kurssi on fyysisyydeltään raskas.

ESITIEDOT:

Kurssi varustetaan, mutta mukaan kannattaa ottaa 

vara-alusvaatekerta, omat säänmukaiset käsineet 

ja maastojalkineet. Kurssi majoittuu sisätiloissa.

SISÄLTÖ:

Kurssilla on oppitunteja ja käytännön harjoituksia.

• Kenttälääkintäketjun esittely

• Taistelukentän vammat

• Jokaiselle taistelijalle jaettavan ea-materiaalin 

esittely ja käyttö

• Taistelupelastajan rooli ja käytössä olevan ea-

materiaalin esittely ja käyttö

• Tccc

• cABCDE-protokollan perusteet

• Haavoittuneen tutkiminen

• Ryhmän toiminta

ITSEPUOLUSTUSKURSSILLE ITSEPUOLUSTUSKURSSILLE 
TAMPEREELLE POLTE-LIIKUNTAKESKUKSEEN SYKSYLLÄ 2020TAMPEREELLE POLTE-LIIKUNTAKESKUKSEEN SYKSYLLÄ 2020

Kurssi Kurssi 

soveltuu kaikille!
soveltuu kaikille!

Ota ystävä mukaan!
Ota ystävä mukaan!

2018 vuoden syksyllä koimme hienoja hetkiä 
Polte liikuntakeskuksessa TRESn järjestämän 
itsepuolustuskurssin  imellyksessä. Moni-
puolisesta jäsenistöstämme löytyi tähänkin 
ak  vitee   in amma   lainen Ilkka Koivu, joka 
on lupautunut jo toista kertaa pitämään it-
sepuolustuskurssin jäsenillemme ja heidän 
kavereilleen.

Tulevana syksynä 2020 järjestämme vastaa-
vaan malliin 3 kerran itsepuolustuskurssin ko-
keneen ohjaajan Ilkka Koivun johdolla. 

Kurssi järjestetään hyväksi todetussa pai-
kassa Tampereen Nekalassa Polte-liikunta-
keskuksessa. Tarkemmat päivät ja aloitus 
ajankohdat tarkentuvat kevään aikana. 
Kurssi on tarkoite  u kaikille yli 15-vuo  -
aille Tampereen Reserviläisten jäsenille 
kunnosta tai kokemustaustasta riippumat-
ta. Jäsen voi tuoda mukanaan kurssille ei 
jäseniä. Tervetuloa mukaan!

LISÄTIETOJA voi kysyä
Facebook sivuillamme tai 
suoraan jarna.vahlsten@gmail.com

KERTAUSHARJOITUS-

VUOROKAUDET: 2

ILMOITTAUTUMISAIKA:

MPK:n Koulutuskalenterin kautta 

VIIMEISTÄÄN: 14.7.2020. 

HINTA 30,00 EUR

KURSSINJOHTAJA: Tommy Alm

puh: +358 45 230 1888

tommyalm1979@gmail.com

 MPK Tampereen koulutuspaikka järjestää 

Taistelupelastajakurssi
14.8.2020–16.8.2020 Säkylässä
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  SRA-kurssi 2020:

Tampereen Reserviläiset ry järjestää jäsenilleen suunnatun 
Sovelletun Reserviläisammunnan ampujakurssin

AIKA: sunnuntai 17.5.2020 (teorialuento)
PAIKKA: Pirkanmaa, Tampere
HINTA: 60 €/osallistuja (ei sisällä SRA-kor   maksua)
KURSSIPAIKKOJA: 15 henkilölle

Teorialuento ja teoriakoe järjestetään sunnuntaina 17.5.2020 Tampereella. 

Ampumaharjoitukset ja -kokeet järjestetään Satakunnan lennoston ampuma radoilla, 

myöhemmin sovittavina ajankohtina.

Kurssille osallistujilla on oltava aikaisempaa kokemusta pistooliammunnasta ja 

joko oma tai kurssikaverin lainaama SRA-sääntöjen mukainen pistooli, pistooli-

kotelo sekä kolme lipasta. 

Tämän lisäksi kaikilla osallistujilla tulee olla voimassa oleva SAL:n kilpailulisenssi 

tai Reserviläisten ampumaturva. 

Kurssin hinta on 60 €, minkä lisäksi Reserviläisurheiluliitto laskuttaa myöhemmin 

30 € hyväksytysti suoritetusta SRA-ampujakortista.

V
iime vuosi oli poikkeuksellinen 

Tampereen Reserviläisten ampu-

maosaston toiminnassa. Monelta 

osin muutokset koskivat Satakunnan len-

noston ampumaradan siviilikäyttöä, joka 

oli eräänlaisessa käymisvaiheessa suu-

ren osan viime kaudesta. Vetovastuun ra-

dan käytöstä otti vuodenvaihteessa tätä 

tarkoitusta varten perustettu Tampereen 

Seudun Ampumaratayhdistys ry (TASE-

RA). Aiheesta lisää oheisessa Pirkan Vies-

tissä. Kun radan siviilikäyttöä hallinnoi 

jatkossa keskitetysti yksi organisaatio, 

muuttuu ratojen käyttö varmasti helpom-

maksi radankäyttäjien näkökulmasta. Ra-

dat ovat myös huomattavasti aiempaa 

enemmän käytettävissämme.

Oleellinen muutos ratavuorojen osal-

ta on myös se, että Aitovuoren vuoroista 

päätettiin nyt luopua. Jatkossa käytämme 

siis kesäkaudella vain lennoston rataa, 

koska siellä ampumaharjoittelu .22 LR ka-

liiperilla on jatkossa mahdollista viikon jo-

kaisena päivänä, yhdessä TASERA:n mui-

den jäsenyhdistysten kanssa.

Ampumaosaston puheenjohtajakin 

vaihtui viime vuoden aikana, kun Ville 

Lahtinen otti vetovastuun ampumaosas-

ton toiminnasta. Osastomme toimintaan 

liittyi myös uusia jäseniä, koska tehtävää 

ja vastuita riittää. Yhdistys turvaa jäsen-

ten mahdollisuudet ampumaharrastuk-

sen aloittamiseen ja ampumakokemuksen 

keräämiseen sillä, että kuluvan vuoden ai-

kana saamme uusia ampuma-asekoulutta-

jia ja asevastaavia. 

Yhdistyksen ampumakalustoa päivitet-

tiin jälleen viime vuoden lopulla oheisen 

kuvan aseilla: kahdella Ruger MK II pie-

noispistoolilla sekä Ruger 10/22 pienoiski-

väärillä. Yhdistyksen asekalusto on jo hy-

vällä mallilla, ja sitä pyritään uudistamaan 

tänäkin vuonna.

Kuluneen talven aikana Osmonkallion 

väestösuojassa on tuttuun tapaan am-

muttu torstaisin TRES & TamRU yhteisillä 

.22 LR-vuoroilla ja lauantaisin reservipiiri-

en yhteisillä 9mm pistoolivuoroilla. Vuo-

rot jatkuvat huhtikuun loppuun asti. Seu-

raavan talvikauden osalta 9mm vuorojen 

kohtalo on auki, koska ratalaitteistoa ja 

ilmanvaihtoa tullaan parantamaan ja vuo-

rot ovat todennäköisesti pitkään katkolla 

näiden uudistusten vuoksi.

Vuoden 2020 kesäkausi tuo mukanaan 

paljon muutakin uutta kuin täysremontin 

ampumaratakäytäntöihin. Ampumaosas-

to pyrkii yhdistyksen juhlavuoden kun-

niaksi järjestämään jäsenille tuttujen 

vuosittaisten kilpailujen lisäksi myös uu-

sia asioita. Luvassa on jälleen kysytty 

SRA-kurssi, josta on ohessa tarkempia 

tietoja. Lisäksi järjestämme matalan kyn-

nyksen tutustumisammuntoja, pyrimme 

laajentamaan kisarepertuaaria, sekä jär-

jestämään ammunnasta kiinnostuneille 

jäsenille myös jonkinlaisen infoillan. Muu-

takin on agendalla, mutta siitä lisää myö-

hemmin.

Ampumatoimintaan liittyvistä tapah-

tumista ja tärkeistä asioista pyritään tie-

dottamaan Respostin ja Pirkan Viestin li-

säksi mahdollisimman aktiivisesti yhdis-

tyksen Facebook-sivulla, ampumaosaston 

sivuilla osoitteessa tres.fi , sekä tarpeen 

mukaan myös yhdistyksen sähköpostitse 

lähetettävissä jäsentiedotteissa. Sivustol-

le päivitetään viime vuoden tapaan kisa-

tiedot ja muut tärkeät tapahtumat sisäl-

tävä kalenteri, joka päivittyy kohtuullisen 

usein. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tär-

keää, että jäsenet kävisivät säännöllises-

ti kurkkaamassa tapahtumakalenteria - 

etenkin jos eivät seuraa tiedotteita Face-

bookista. Seuraathan keväästä alkaen em. 

kanavia, koska tärkeitä tiedotteita on var-

masti luvassa.

Kannattaa myös varmistaa, etteivät yh-

distyksen lähettämät jäsentiedotteet jää 

saapumatta perille virheellisen sähköpos-

tiosoitteen tai roskapostiasetusten vuoksi. 

Omat yhteystietonsa voi tarkistaa ja tarvit-

taessa päivittää Reserviläisliiton sivuilta 

löytyvän eAsioinnin kautta tai olemalla yh-

teydessä yhdistyksemme toimistoon. 

Ampumaosasto kokoontuu seuraavan 

kerran maaliskuun lopun tienoilla mm. so-

pimaan kesäkauden kilpailuajat. Mikäli si-

nulla herää kysyttävää tai ehdotuksia am-

pumaosaston toimintaan liittyen, olehan 

yhteydessä ampumaosaston yhteyshen-

kilöihin tai ampumakouluttajiin.

Hannu Hauki

AM   UMAOSASTON KUULUMISIA  

Asekouluttajat:

Poliisin valtuuttamat asekouluttajat:

Harri Mäntylä

harri.mantyla ät kolumbus.fi , 

0400 790 883

Asevastaava, SRA-vastaava, 

TRES hallitus

Juha Moijanen 

juha.moijanen ät pp.inet.fi 

0500 625 246

Tampereen Seudun Ampumarata-

yhdistyksen pj, 

Pirkanmaan Reservipiirien ampuma-

toimikunnan vpj

Ampumaosaston yhteyshenkilöt:

Ville Lahtinen

ville.h.lahtinen ät gmail.com, 

050 401 4084

Ampumaosaston pj, TRES hallitus

Hannu Hauki

hannu ät hauki.fi 

050 410 8229

Ampumaosaston sihteeri, tiedotus, 

TRES hallitus

Kurssilla on rajallinen mahdollisuus yhdistyksen laina-aseisiin. Liitäthän ilmoittautu-

misen yhteyteen tiedon mahdollisesta tarpeesta lainavarusteille!

Kysymykset ja sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla tres.srakurssi(ät)gmail.com

10.5.2020 mennessä.

Maksuohjeen ja tarkemman kurssi-infon lähetämme ilmoittautuneille 

sähköpostitse.

Kurssimaksun maksaminen vahvistaa ilmoittautumisen/osallistumisen kurssille. 

Kurssimaksu tulee olla maksettuna tilille 14.5.2020 mennessä, tai osallistujan on 

esitettävä kuitti suoritetusta maksusta kurssipäivänä.

Tervetuloa kurssille!

Yhdistyksen aseita.
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 RA-CUP 2019 – Tampereen Reserviläiset ry - RA3 & RA4
KOKONAISTILANNE

 RA-MESTARUUS 2019 – Tampereen Reserviläiset ry - RA3 & RA4

Yhdistyksen uudet Rugerit. Pistoolimestaruuskisat pidettiin NoSA:n uudistuvalla radalla.



KUNINKAIDEN KIERROS SAKSASSA JA ITÄVALLASSA 6.-12.9.2020
Kerran kymmenessä vuodessa esitettä-

vä Oberammergaun kärsimysnäytelmä 

esitetään 42. kerran vuonna 2020. Tämä 

1600-luvulta periytyvä spektaakkeli 

järjestetään kyläläisten voimin, myös 

esiintyjät ovat kylän asukkaita. Kunin-

kaiden kierroksella näemme Alppien 

upeimpia kaupunkeja; Münchenin ja 

Innsbruckin sekä vierailemme merkittä-

vimmissä nähtävyyksissä kuten Hitlerin 

Kotkanpesässä, Neuschwansteinin lin-

nassa sekä Krimml-vesiputouksilla. Op-

paana matkalla toimii FT Liisa Väisänen. 

Alustava matkaohjelma:

6.9. SAAPUMINEN MÜNCHENIIN
Klo 09:15 Lähtö Finnairin lennolla Hel-

singistä kohti Müncheniä. FT Liisa Väi-

sänen on ryhmää vastassa lentoase-

man tuloaulassa. Kuljetus Münchenin 

keskustaan. Lounas Ratskeller-ravinto-

lassa.

Iltapäivällä teemme kaupunkikierrok-

sen Müncheniin. Vanhassakaupungis-

sa jalkaudumme kaupungin keskiaikai-

sille kaduille ja vierailemme kaupungin 

symbolissa, kaksitornisessa Frauen-

kirche-kirkossa. Marienplatz-aukiolla 

ihastelemme koristeellista kaupungin-

taloa sekä sen Glockenspiel-kellotor-

nia, jossa viehättävät hahmot esittä-

vät kohtauksia Münchenin historiasta. 

Muutaman korttelin päässä sijaitsee 

Viktualienmarkt-tori, jonka myyntiko-

jut houkuttelevat napostelemaan pai-

kallisia herkkuja. 

Retken päätteeksi käymme kuuluisassa 

Hofbräuhaus-ravintolassa. Tämä bai-

jerilainen oluttupa on sijainnut tällä 

paikalla jo lähes 500 vuotta ja on tun-

netuin oluttupa maailmassa. Tutustu-

miskierroksen ohessa on aikaa maistaa 

talon juomia (omakustanne). Kuljetus 

hotelliin ja majoittuminen.

7.9. BERCHTESGADEN KOTKAN-
PESÄ JA KÖNIGSEE-JÄRVI

Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa 

kohti Berchtesgadenin kylää ja Hitlerin 

Kotkanpesää, Kehlsteinhausia. Kotkan-

pesä oli tarkoitettu Hitlerin piilopaikak-

si ja arvohenkilöiden vierailupaikaksi. 

Nousemme bussilla serpentiinitietä 

ylös Obersalzberg-vuorelle 1834 m kor-

keuteen. Ylhäältä avautuu upea näky-

mä alppialueelle ja järviseudulle. Vuo-

relta laskeuduttuamme käymme ihas-

telemassa Königsee-järveä. Aikaa naut-

tia omakustanteinen lounas järven ran-

nalla sijaitsevassa ravintolassa. Pos-

tikorttimaisen kauniiden maisemien 

ympäröiminä jatkamme kohti Itävaltaa 

ja seuraavan yön majoituspaikkaam-

me, joka on Oberndorf in Tirolissa. Ma-

joittuminen ja illallinen hotellissa.

8.9. KRIMML-VESIPUTOUS, 
GERLOS-ALPPITIE JA 
ZILLERTAL-LAAKSO

Aamiainen. Ajamme kohti Krimml-ve-

siputousta, joka on maailman 5. kor-

kein vesiputous. Se koostuu kolmesta 

putouksesta, joiden yhteiskorkeus on 

380 m. Vesiputouksen ala-asemalle kä-

velee n. 15 min. ja täältä on mahdolli-

suus nousta putouksen viereen tehtyä 

kävelyreittiä pitkin aina ylimmälle pu-

toukselle saakka ja kokea vesimassojen 

putous läheltä. Matkamme jatkuu Zil-

lertalin laakson mahtavissa maisemis-

sa kohti Innsbruckia. Ennen kaupungin 

keskustaan saapumista ajamme Amb-

rasin linnalle. Linnan alemmassa osas-

sa on esillä haarniska- ja asekokoel-

ma sekä taiteen ja erikoisuuksien sali. 

Ylemmässä osassa on mm. huikean 

kaunis espanjalainen Sali, jonka katto 

on upeasti koristeltu puuleikkauksin ja 

seiniä peittävät ornamentit sekä muo-

tokuvat Tirolin hallitsijoista. Majoittu-

minen Innsbruckissa kolmeksi yöksi. Il-

lallinen ravintolassa.

9.9. INNSBRUCK
Aamiainen. Kävelykierros Innsbruckin 

keskiaikaisessa vanhassa kaupungissa, 

jossa näemme ulkoa päin mm. Hofbur-

gin linnan, Hofkirche-kirkon, Pyhän Ja-

kobin tuomiokirkon ja kaupunkitornin. 

Ihastelemme Goldenes Dachl -kultai-

sen katon taloa, joka on varmasti Inn-

sbruckin tunnetuin nähtävyys. Liikum-

me myös Maria-Theresien-Strasse -pää-

kadulla, jonka varrella on lukuisia kah-

viloita, ravintoloita, liikkeitä, vanhoja 

barokkiaikaisia palatseja, Pyhän Annan 

pylväs sekä voitonkaari. Ihastelemme 

kaupungin ympärillä kohoaville Al-

peille avautuvaa upeaa näkymää. Nor-

dkette-vuoristo sijaitsee heti kaupun-

gin yläpuolella ja sinne voi omalla ajal-

la nousta kätevästi keskustasta. Ensin 

noustaan Hungeburgbahn-junalla Hun-

geburgin asemalle ja vaihdetaan köy-

sirataan, joka vie Hefelekarille aina n. 

2300 m korkeuteen. Lipun hinta n. 38 €. 

Illallinen ravintolassa.

10.9. NEUSCHWANSTEININ LINNA 
Aamiainen. Ajamme Innsbruckista Sak-

san puolelle Füsseniin ja vierailemme 

Neuschwansteinin satulinnassa. Linna 

on toiminut esikuvana Walt Disneyn 

Prinsessa Ruususen linnalle. Linnassa 

oli aikakaudelle edistyksellistä tekniik-

kaa mm. vesiklosetti, juokseva lämmin 

vesi, puhelin ja sähkövalot. Linna sijait-

see ylhäällä rinteessä ja sinne noustaan 

paikallisilla busseilla. Bussin parkkipai-

kalta on noin 15 min. kävelymatka lin-

nalle. Huom! Nousu ylämäkeen on mel-

ko jyrkkä ja linnassa on portaita. Paluu 

Innsbruckiin ja illallinen.

11.9. OBERAMMERGAU
Aamiainen. Ajo Oberammergaun pitto-

reskiin kylään, jossa useimpien talojen 

julkisivuja koristavat kauniit maalauk-

set. Yksi matkan kohokohdista on Obe-

rammergaun kylässä esitettävä kärsi-

mysnäytelmä, jota on esitetty kymme-

nen vuoden välein aina vuodesta 1634. 

Tällöin kyläläiset lupautuivat esittä-

mään Jeesuksen viimeisiä vaiheita, jos 

kylä säästyisi rutolta. Näin tapahtui ja 

näytelmä on siitä asti esitetty kyläläis-

ten voimin. Jo vuotta aikaisemmin näyt-

telijät valitaan ja heidän tulee kasvattaa 

hiuksia ja partaa esitystä varten. Näy-

telmä alkaa iltapäivällä klo 13.30 ja kes-

tää yhteensä 8 tuntia sisältäen kolmen 

tunnin tauon järjestettyä ruokailua var-

ten. Esitys päättyy klo 21.30, jonka jäl-

keen on kuljetus majoituspaikkaan.

12.9. GARMISCH-PARTENKIRCEN
Aamiainen. Huoneiden luovutuksen jäl-

keen ajamme Garmisch-Partenkirche-

niin. Viehättävä pikkukaupunki sijait-

see aivan Alppien juurella. Vapaata ai-

kaa lounastaa. Iltapäivällä jatkamme 

matkaa kohti Münchenin lentoasemaa.

klo 18:50 Finnairin lento lähtee Münche-

nistä ja saapuu Helsinkiin klo 22:15.

Hinta 27 matkustajaa 2160 €/henkilö 

kahden hengen huoneessa. Yhden hen-

gen huoneita ei ole saatavissa.

Hintaan sisältyy:

 • -Finnairin tai Lufthansan reittilennot 

Helsinki – München – Helsinki turis-

tiluokassa

 • ruumaan menevää matkatavaraa 20-

23 kg ja 8 kg käsimatkatavara

 • 1 yö Münchenissä, 1 yö Oberndorf 

in Tirolissa, 3 yötä Innsbruckissa

 • 1 yön majoitus Oberammergaun 

alueella. Tämän yön majoituksen 

järjestää Oberammergaun kulttuu-

riyhteisö. Majoituskapasiteetin rajal-

lisuuden vuoksi majoitukset voivat 

olla myös Oberammergaun ulkopuo-

lella. Koko ryhmän majoittumista 

samaan majoituspaikkaan ei taata.

 • lippu Oberammergaun kärsimys-

näytelmään, kategoria II

 • matkaohjelman mukaiset kuljetuk-

set, retket ja sisäänpääsymaksut

 • 6 aamiaista, 4 illallista ja 2 lounasta 

sis. vesi ja lasi viiniä

 • lentokenttämaksut, paikalliset verot 

ja arvonlisävero

Hintaan eivät sisälly:

 • muut ruokailut kuin Hintaan sisäl-

tyy -kohdassa mainitut

 • juomarahat

 • matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätäm-

me oikeuden muutoksiin. Matkan to-

teutuminen edellyttää minimiosallistu-

jamäärää. Matka ei sovellu liikuntara-

joitteisille. Matkaan sisältyvät ruokai-

lut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut 

on valittu etukäteen. Ilmoitathan mah-

dolliset ruoka-aineallergiat viimeistään 

14 vrk ennen matkaa. Perillä kohtees-

sa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/

allergioista veloitetaan lisämaksua 20 

euroa.

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET: 
Matti Salonen

salosenmasa@gmail.com tai 

puh. 040 779 1420.

 

Ilmoittautumiset 15.3.2020 mennessä. 

Ennakkomaksu 450 euroa tulee makset-

tavaksi 25.3.2020.

Loppumaksun eräpäivä on 31.7.2020. 

Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on 

maksanut ennakkomaksun.

Mikäli matka peruutetaan

Mikäli matka peruutetaan 3.4.2020 

mennessä, veloitetaan toimistokulut 

100 euroa/henkilö.

Mikäli matka peruutetaan 4.4.-

30.7.2020, veloitetaan varausmaksu 

450 euroa/henkilö.

Mikäli matka peruutetaan 31.7.-

13.8.2020, veloitetaan 60% matkan hin-

nasta.

Mikäli matka peruutetaan 14.8.2020 tai 

sen jälkeen, veloitetaan 95% matkan 

hinnasta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

info@resviaria.com

Puh. 0440 477 070


