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LOKAKUU

T änä päivänä Tampereen Reserviläisyhdistys 

on toimintansa määrän ja laadun puolesta ar-

vioituna Reserviläisliiton etulinjassa. Yhdis-

tyksen toimintamuodoissa kerhoiltojen, varuskun-

tavierailujen, reserviläisurheilun, maastokurssien ja 

tiedotustoiminnan ohella suosituimpia ovat kehitty-

vä maanpuolustuskoulutus paikallisosasto- ja reser-

viyksikkötoimintoineen. 

Suurella mielihyvällä totean, että Tampereen Reser-

viläiset ry:n toiminta – ja etenkin sen monipuolinen 

maanpuolustuskoulutus ja johtamiskoulutus – vai-

kuttaa todella merkittävällä tavalla ja esimerkillises-

ti myös Hämeen Sotilasläänin reservin koulutukseen 

ja muuhun valmiuteen. Kiitän Tampereen Reservi-

läiset ry:tä ja sen jäseniä epäitsekkäästä hyvin tu-

loksellisesta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä 

Tampereen seudulla ja laajemmaltikin. Toivotan yh-

distykselle menestystä toiminnassaan yhteisen isän-

maamme hyväksi.

Antti Numminen

prikaatikenraali 

Hämeen Sotilasläänin komentaja

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY – RESERVILÄISLIITON ETULINJASSA

HÄMEEN SOTILASLÄÄNIN KOMENTAJAN TERVEHDYS TRES 50-VUOTISHISTORIIKKIIN 1950-2000
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Menneisyys 
ja tulevaisuus

Juhlavuodesta 
telamiinaksi

Otsikoin tämän kirjoitukseni samoin 

kuin Ilkka Hirvonen otsikoi vastaavan 

kirjoituksensa vuonna 1995 ilmestynees-

sä Respostissa. Pääkirjoitus on julkais-

tu toisaalla tässä lehdessä. Erityises-

ti näin juhlavuonna on hyvä pysähtyä 

katsomaan menneen työn ja toiminnan 

tuloksia ja näihin pohjautuen pohtia as-

kelmerkkejä tulevaan. Miten yhdistys ky-

kenee uusiutumaan ja kehittymään ajan 

mukana? Miten perinteet ja niiden vaali-

minen onnistutaan siirtämään uusille su-

kupolville? Millaista toimintaa yhdistyk-

sen jäsenet odottavat yhdistykseltään? 

Samat asiat, jotka mietityttivät 25 vuotta 

sitten ovat edelleenkin ajankohtaisia. 

Tampereen Reserviläisten käytän-

nön toiminta on jakautunut osastoi-

hin. Osa osastoista on palvellut koko 

yhdistyksen 70-vuotisen historian 

ajan. Esimerkiksi ammunta ja maas-

totoiminta ovat aina kuuluneet mie-

lenkiinnon keskiöön, kun taas esimer-

kiksi pioneeri- ja urheilutoiminta eivät 

ainakaan tällä hetkellä ole erityisen 

osaston organisoimaa. Yhdistyselämä 

ei nykyään ole samanlaista kuin en-

nen. Ympäröivän maailman muutok-

set vaikuttavat yhteiskunnan ihmisiin 

ja se merkitsee heidän odotustensa ja 

vaatimustensa muuttumista. Jotta yh-

distyksen toiminta voisi kehittyä, sen 

on oltava valmis suuntaamaan aktivi-

teettinsa ajan hengessä ja jäsenistön-

sä hyväksi. Uutena osastona alkuvuo-

desta 2020 perustettiin Kyber- ja dro-

neosasto.  Maanpuolustustuksessa on 

viime vuosina ilmennyt teknologian ja 

verkostoitumisen mukanaan tuomia 

uusia uhkia. Tavoitteena on tarjota yh-

distyksen jäsenille tähän aihepiiriin 

liittyvää ajantasaista tietoutta ja taito-

ja. Edellisessä Respostissa oli asiaan 

liittyvä artikkeli. Tämäkin on osoituk-

sena yhdistyksen toiminnan kehitty-

misestä ajan mukana. 

Digitalisaatio mahdollistaa ja luo uu-

sia toimintamuotoja. Kuluvana vuon-

na on nähty monia digiloikkia. Entistä 

useammalle on tullut kokemuksia etä-

kokouksista ja etätyöskentelystä. Kie-

leen on tullut uusi käsitekin; etäsoti-

lasmarssi, joka yhdistää liikunnan ja 

GPS-paikannuksen täydennettynä soti-

lasvarustuksella kantamuksineen. Eri-

tyisesti nuoremmalle väestölle tekno-

logian ja sosiaalisen median tuominen 

mukaan liikuntakokemukseen on luon-

tevaa ja arkipäiväistäkin. Näyttää että 

ilmiö on tullut jäädäkseen. Ensi vuo-

deksi on suunnitteilla jatkoa etäliikun-

tatapahtumille. Tietoverkot mahdollis-

tavat jopa kansainvälisen toiminnan 

ilman, että tarvitsee matkustaa paikan 

päälle. RESUL Four Day March ideoitiin 

ja toteutettiin nopealla aikataululla ja 

mukaan lähti kaikkiaan 742 osallistu-

jaa, joukossa lukuisia pirkanmaalaisia-

kin.  Ensi vuoden tapahtuman ajankoh-

dasta päätetään lähiaikoina ja tiedote-

taan sen jälkeen. 

Uusimpana viestintäkanavana on 

otettu käyttöön Instagram. Instagram 

on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosi-

aalinen verkosto. Palvelun avulla käyt-

täjät voivat jakaa kuvia ja videoita sekä 

kommentoida ja tykätä toistensa jaka-

masta sisällöstä. Palvelua käytetään 

mobiililaitteilla. Arvioidaan että Suo-

messa Instagram-käyttäjien lukumää-

rä ylittää puolitoista miljoonaa.  Insta-

gram täydentää yhdistyksen viestintää 

sekä nykyisille että tuleville jäsenille 

ollen samalla avoin kaikille toiminnas-

tamme kiinnostuneille. 

Reserviläistoiminta on yhteisöllistä, 

jolloin luonteva vuorovaikutus ja kes-

kusteluyhteys on toiminnassa merkit-

tävää. Yhdessä tekemistä ja yhteisiä ko-

kemuksia on etäyhteyksillä vaikea kor-

vata ja toteuttaa.  Tekemisen toiminnan 

muodot vaihtelevat, mutta perinteet ja 

aatteellisuus yhdistävät niin kuin ovat 

aina yhdistäneet yhdistyksen jäseniä 

aina TRES:in perustamisesta lähtien. 

Yhdentoista miehen perustamasta yh-

distyksestä on kehittynyt yli 1300 jä-

senen reserviläisyhdistys. Yhdistyk-

selle elinvoimaa tuo jatkossakin kyky 

uudistaa jäsenten aktiivista toimintaa.

Petra Nemcovan sanoin: ”Opi mennei-

syydestä ja katso tulevaisuuteen, mut-

ta asu nykyisessä” toivotetaan osallis-

tumaan toimintaan kunkin omien mah-

dollisuuksiensa ja kiinnostuksiensa 

mukaisesti.

Raimo Ojala

päätoimittaja

Lyhyessä ajassa voi tapahtua ihmei-

tä. Helmikuun alussa tätä palstaa kir-

joitettaessa oli maailmalta kuulunut 

kaukaisia uutisia uudentyyppisestä 

virustaudista, jonka vaikutukset itse 

kuvittelin olevan korkeintaan kau-

si-infl uenssaan verrattavissa. Toi-

saalta en uskonut taudin edes ran-

tautuvan kotimaahamme. Tällä het-

kellä koronaviruksena tuntemaamme 

tautiin ei ole menehtynyt niin paljon 

ihmisiä kuin pahimmillaan normaa-

liin infl uenssaan, mutta silti vaiku-

tukset maailmaan ja omaan toimin-

taamme ovat olleet todella dramaat-

tiset. Kaikki on tapahtunut lopulta 

hyvin nopeasti ja yllättäen. 

Kuluvana 70-vuotisjuhlavuote-

namme piti olla useita tapahtumia 

majatalkoista tutustumisammun-

toihin unohtamatta viihteellisem-

pää puolta. Nyt emme vallitsevista 

olosuhteista johtuen ole kyenneet 

pitämään ajallaan edes yhdistyk-

semme sääntömääräistä kevätkoko-

usta, ja hallituskin on kokoontunut 

ontuen harvennetuin välein ja vä-

lillä etäyhteyksiä hyödyntäen. Tätä 

kirjoittaessa näyttää siltä, että ke-

vät- ja syyskokous saadaan pidettyä 

samanaikaisesti syyskuun loppu-

puolella. Toivottavasti tätä lukies-

sa sääntöjenmukaiset kokoukset on 

saatu pidettyä ja tarvittavat päätök-

set tehtyä.

Tampereen kaupunki halusi kun-

nioittaa merkkivuottaan viettävää 

yhdistystämme juhlavalla vastaan-

otolla Raatihuoneella 6.11.2020. Tau-

titilanteen jälleen heiketessä on kau-

punki päättänyt kuitenkin supistaa 

vierasmäärää kuudenteen osaan al-

kuperäisestä. Näyttääkin siltä, että 

myös juhlavuoden päätapahtuma jää 

viettämättä. Jää harkittavaksi, pide-

täänkö juhlatilaisuutta tuonnempa-

na olosuhteiden niin salliessa. Joka 

tapauksessa runsas määrä juhlavuo-

den huomionosoituksia tullaan jos-

sain tilaisuudessa jakamaan useille 

teille, arvoisat jäsenemme.

Tässä on väistämättä tuntunut 

useasti siltä, että juhlavuotemme la-

tistui olosuhteiden pakosta telamii-

naksi, mutta ei sentään aivan pan-

nukakuksi. Onneksi sentään aktiivi-

sin toimintamuotomme ammunta 

on pyörinyt jokseenkin normaalisti, 

vaikka hetken aikaa ampumaradat 

olivatkin kokonaan suljettuna. Am-

pumaosastomme vetämässä perin-

teisessä RA-Cupissa kilpailijoita on 

ollut hyvin ja tulokset ovat olleet 

jopa erinomaisia. SRA-kurssi saatiin 

myös pidettyä kesäkuussa. Suuret 

kiitokset kuuluvat ampumaosastom-

me aktiivisille ihmisille toiminnan or-

ganisoinnista ja pyörittämisestä.

Toisen ylpeydenaiheemme Sil-

lanpää-majan käyttöaste on myös 

noussut kaiketikin tautitilanteesta 

johtuen aiempaa huomattavasti kor-

keammaksi. Kun kauemmas on ollut 

vaikeaa mennä, niin on alettu arvos-

taa enemmän sitä, mitä hyvää meillä 

tässä lähellä on. Viihtyisä mökkimil-

jöö kauniin ja puhdasvetisen järven 

rannalla on jäsenetu parhaimmil-

laan. Siihen pääsi tutustumaan pe-

rinteisessä majaillassa, joka toivot-

tavasti pidettiin kolme päivää ennen 

tämän lehden ilmestymistä. Lisään-

tynyt majan käyttö luonnollisesti 

kuormittaa pyyteetöntä talkootyötä 

tekeviä majaisäntiämme, jotka kai-

paavat apuvoimia ylläpitohommiin. 

Jos koet intoa mökkipuuhasteluun, 

kannattaa ilman muuta olla yhtey-

dessä. Siitä saa hyvän mielen lisäk-

si muun muassa majaa omaan käyt-

töön veloituksetta.

Kuluvana vuonna nopeasti eden-

neet poikkeusolot ja -tilanteet ovat 

osoittaneet liiankin konkreettises-

ti, että varautuminen on mitä suu-

rinta viisautta. Tässä tilanteessa ei 

sentään ole tarvinnut kutsua reser-

viläisiä palvelukseen, mutta sellai-

seenkin on syytä tosissaan varautua 

maailman muuttuessa ympärilläm-

me kiihtyvään tahtiin. Muistetaan, 

että jokainen meistä on maamme 

puolustaja.

Toivotan menestystä loppuvuoteen. 

Tästä on hyvä käydä eteen ja ylös.

Jarno Lahtinen

puheenjohtaja
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H
istoria on vuosituhansien ajan osoittanut, että yh-

tenäiset ja tasa-arvoiset kansat ovat hyviä asuk-

kailleen. Yhteenkuuluvuus lisää niin korttelin, 

kuin koko maan turvallisuutta.

Suomalaisuus on sukupolvien perintö ja yhteiskun-

tamme peruspilari. Se pohjaa luotettaviin kanssaihmi-

siin, eri ikäisten sosiaaliseen osallisuuteen ja kestävään 

tapaan elää ja työskennellä.

Suomen reserviläisten suurta määrää väkilukuun suh-

teutettuna on ihmetelty kansainvälisesti. Reserviläisyys 

on osa suomalaisuutta.

Myös suomalaisten maanpuolustustahto on kansain-

välisten kyselyjen mukaan Euroopan korkein. Tukemal-

la oikeudenmukaisuutta, kansallista identiteettiämme 

ja ihmisten sitoutumista kotiseutuunsa, puolustustahto 

nousee. Kukaan ei halua puolustaa maata, jota ei tunne 

omakseen. Merten takaa meitä ei aidosti puolusteta.

Sana ”rauha” ei ole vain ulkovaltoihin kohdistuva il-

maus, vaan myös omaan lähipiiriin ja asuinalueeseen, 

jonne yhdessä luomme rauhaa oikeudenmukaisuudella 

ja aidolla välittämisellä.

Vierailin Satakunnan lennostossa kuulemassa heidän 

ajatuksiaan. Reserviläisyys nousi keskusteluissa voi-

makkaasti esille. Suomessa armeija ja reservi eivät ole 

irrallaan yhteiskunnastamme. Ne ovat osa meitä. Sata-

kunnan lennoston komentaja, eversti Aki Heikkinen ku-

vasi tavatessamme asiaa.

- Moni ei arvaa kuinka laajasti Satakunnan lennosto 

on osa Pirkanmaata. Meillä on valtavasti yhteistyötä 

sekä yritysmaailman että yliopistojen kanssa. Pirkkala 

ja Tampere ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneitam-

me. Me sotilaat emme ole erillään täällä varuskunnassa, 

vaan olemme osa Pirkanmaalaisia, Heikkinen sanoi.

Hän kuvasi ilmavoimia puolustusvoimien ensisijaisek-

si työkaluksi.

- Se tarkoittaa, että ilmavoimat on ensimmäisenä käy-

tettävissä ja sillä osoitetaan, että maassa on sotilaallista 

puolustusvalmiutta, Heikkinen sanoi.

- Omat puolustusvoimat on mielestäni tärkeä asia 

Suomelle. Maamme on säilyttänyt asevelvollisuuden. 

Ruotsi lopetti sen vuonna 2010, jatkaen sitä vapaaehtoi-

suusmuodossa 2018, noin viidesosalla Suomen varus-

miespalveluksen käyvien määrästä.

Suojausyksikön päällikkö everstiluutnantti Janne Rau-

takorpi puki tavatessamme asiaa osuviksi sanoiksi.

- Kylmän sodan päättymisen jälkeen muut maat takoi-

vat aseita auroiksi, lakkauttivat asevelvollisuusarmeijat 

ja siirtyivät kriisinhallintapainotteisiin ammattiarmei-

joihin. Suomalaiset eivät halunneet hätäillä. Meitä pidet-

tiin vanhanaikaisina. Mutta varsinkin Ukrainan kriisin 

jälkeen varusmieskoulutusjärjestelmäämme ja laajaa 

reserviämme pidetään modernina ja jopa kadehditaan. 

Ei kannata olla tuuliviiri. Maanpuolustusratkaisuja pitää 

katsoa pitkäjänteisesti, Rautakorpi sanoi.

- Toimintakykykoulutus luo varmasti positiivista itse-

varmuutta ja yhteenkuuluvuutta. Siviiliin palaavien mie-

lipiteet kuullaan myös.

 - ”Asiakaspalaute” on tärkeää. Keräämme sitä eri kou-

lutusjaksoilta. Omalla kohdallamme kantahenkilökun-

taamme kohdistuvat arvioinnit ovat olleet yläpäässä, 

kriittisten pirkanmaalaisten varusmiesten palautteella, 

Rautakorpi toteaa tyytyväisenä.

Esikuntapäällikkö everstiluutnantti Mika Hakanen on 

toiminut vuosikymmenet monessa eri tehtävässä ilma-

puolustuksen parissa.

- Reservissä on meidän voima ja puolustuskyvyn pe-

rusta. Hämmästelen, miten nopeasti reserviläisille pa-

lautuu aiemmin opetetut asiat mieleen ja miten hyvät 

valmiudet heillä on omaksua uusia asioita. Se osoittaa 

asevelvollisuusjärjestelmämme hyvyyden. Annamme 

ikäryhmälle perustaidot. Siviilielämään siirryttyään he 

saavat uusia taitoja, osaamista ja omaksumiskykyä. Se 

palvelee myöhemmin meitä kertausharjoituksissa, Ha-

kanen kuvailee.

RESERVILÄISYYS ON SUOMEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSRATKAISU
 - On tärkeää, että koulutus jota annetaan, on miele-

kästä ja motivoivaa. Joukko-osastojen maine kiirii palve-

luksessa olevien puheissa. Itse näen asevelvollisuuden 

myös määrätyllä tavalla kansalaiskasvatuksellisena. Intin 

käynyt itsenäistyy, oppii sosiaalisia taitoja, saa itseluot-

tamusta sekä on ennen kaikkea tärkeä yksilö osana yhte-

näistä joukkoa. Ne ovat asioita, joista on hyötyä opiske-

lussa, työelämässä ja yhteiskunnan kansalaisena. Muka-

na on toki isällistä näkökulmaa, kahden nuoren aikuisen 

isä Hakanen pohtii. Näistä ajatuksista huolimatta toimin-

nan keskiössä ovat tietenkin asevelvollisuuslain velvoit-

teet ja Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät, Hakanen 

vielä korostaa.

Suomi on myös rauhaan pyrkivä idän ja lännen koh-

tauspaikka. Reservi tukee rauhaa ylläpitävää maanpuo-

lustustahtoa. Ulkoinen, kaukainen ammattiarmeija ei 

pystyisi samaan.

Presidentti Urho Kekkonen kuvasi aikanaan, että so-

dan ja rauhan kysymyksissä Suomi ei ole puolueeton, 

vaan on aktiivisesti rauhan rakentamisen puolella. Suo-

men reserviläiset ovat mielestäni samalla linjalla. Kysy-

mys on vahvasta halusta puolustaa rauhaa Suomessa ja 

muuallakin.

Aito rakastava isällisyys - naissotilaita unohtamatta - 

pitää maamme itsenäisenä ja hyvänä kansalaisilleen.

Toivotan sydämestäni onnea 70-vuotiaan, Suomen suu-

rimman reserviläisjärjestön jäsenille ja sen ydinjoukolle. 

Te olette tärkeä osa tämän tasavaltaisen maan itsenäi-

syyttä, turvaa ja tulevaisuutta. Taistelkaamme oikeuden-

mukaisuuden, kansamme yhtenäisyyden ja rakkauden 

puolesta, varuskunnissa, kodeissa ja kouluissa.

Suomi on hyvä maa. Pidetään se sellaisena.

Veijo Niemi

kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen

Tampereen Reserviläisten hallituksen jäsen

Veijo Niemi Eduskunnan täysistuntosalissa.

Mitä reserviläisyys merkitsee. Satakunnan lennoston komentaja ev Aki Heikkinen (vas.), 
suojausyksikön päällikkö evl Janne Rautakorpi (oik.) ja esikuntapäällikkö evl Mika Haka-
nen kertovat. Kansanedustaja Veijo Niemi kävi lennostossa kuulemassa ja pohtimassa.

Hävittäjät puolustavat ilmasta, reservi maasta. Komentaja Aki Heikkinen on 
lentänyt kaikki Suomessa olevat hävittäjärungot. Kansanedustaja Veijo Niemi 
tutustui asioihin.
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TUTUSTUMISKOHTEENA ILMAVOIMIEN 
LENTOKALUSTO 100 VUODEN AJALTA S

U
OS

ITELTAVA
R
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TKIKOHDE

2020

E
nsimmäiset hävittäjät ovat tulijaa 

vastassa jo museon pihassa. Lipun-

myynnissä on ystävällinen vastaan-

otto ja Museokortti käy maksuvälineenä. 

Siispä astellaan varsinaiseen näyttelyti-

laan. Museon sisätiloissa on valoisaan ja 

siistiin halliin laitettu esille noin kolme-

kymmentä kokonaista aitoa lentokonetta 

sekä runsaasti muuta esineistöä.

Suomen Ilmavoimamuseo esittelee 

suomalaista ilmailuhistoriaa sen alus-

ta nykypäiviin saakka. Museon tehtävä-

nä on vastata Ilmavoimien perinteiden 

tallentamisesta. Perusnäyttely koostuu 

pääasiassa lentokoneista, lentokone-

moottoreista ja lentovarusteista, jotka 

ovat olleet käytössä Suomen ilmavoi-

missa. Näyttely kertoo kattavasti Suo-

men Ilmavoimien tarinan aina vuodesta 

1919 nykypäiviin asti. Varmaankin myös 

Suomen Ilmavoimat hankkivat vuonna 1955 yhdeksän kaksipaikkaista de Havilland D.H.115 Vampire Trainer Mk.55 -konetta. Konetyyppi oli Ilmavoimien ensimmäinen 
suihkuharjoituskone.

Lentomestari Ilmari Juutilainen nimitettiin 
Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin 
ritariksi numero 56 26. huhtikuuta 1942 sekä 
toistamiseen 28. kesäkuuta 1944. Juutilainen 
lensi 437 taistelulentoa, joissa hän sai 94 
ilmavoittoa. 

Englantilaisen kaksitasoisen Martinsyde F.4 Buzzard -hävittäjän prototyypin ensilento tapahtui syyskuussa 1917. Sarjavalmis-
tus alkoi keväällä 1918 ja koneet palvelivat vuoteen 1939 saakka. Koneyksilö on ainoa säilynyt konetyypin edustaja koko 
maailmassa.

Onko jollakin mielikuva, e  ä museo on varasto, johon on sullo  u vanhoja esineitä? Asia varmistuu itse koke-
malla, ja otetaan suunnaksi Tikkakoskella toimiva Suomen Ilmavoimamuseo. 

nykyisin käytössä oleva Hornet-hävittäjä 

päätyy tänne.  

Esillä on myös pienoismalleja, aseita 

ja muita varusteita. Viestimuseon näyt-

telyssä tutustutaan ilmapuolustuksen 

viesti- ja valvontakalustoon kirjekyyh-

kyjen ajoista nykypäivään. Lentokonei-

den lisäksi museossa on esillä Manner-

heim-ristin ritareista kertova näyttely, 

joka sisältää useammankin kunniamerk-

kikokoelman, muun muassa lentomestari 

Ilmari Juutilaisen. 

Ilmavoimien Viestimuseo on samoissa ti-

loissa, kuitenkin omana näyttelynään. Vies-

timuseon esineet, tarinat ja installaatiot 

valottavat ilmapuolustuksen johtamisen, 

lennonvarmistuksen, ilmavalvonnan sekä 

radiotiedustelun välineiden ja toimintata-

pojen kehitystä Suomen ilmavoimien alku-

taipaleelta aina 2000-luvulle saakka.
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Näyttelyesineet on konservoitu huo-

lella ja siten, että ne säilyisivät mah-

dollisimman aitona ja hyväkuntoisina 

tuleville sukupolville. Suomen Ilmai-

lumuseon johtaja Kai Meclin kertoo, 

että vaikka Ilmavoimamuseo on tekni-

nen museo, halutaan sen toiminnassa 

korostaa esineiden omintakeista histo-

riaa. Museoesineisiin liittyy tarinoita, 

tapahtumia ja ihmiskohtaloita, jotka 

muuttavat ne eläviksi museovieraiden 

mielissä. Voidaan sanoa, että museo 

herättää historian henkiin. Lentoko-

neissa näkyvät ajan jäljet, niitä ei ole 

restauroitu uuden näköisiksi. Museon 

kokoelmissa on useita esineitä, joita 

on koko maailmassa vain yksi kappale. 

Sotien jälkeen ilmavoimilla oli lento-

koneita lähes 380 kappaletta. Rauhan-

sopimus edellytti Suomella olevan kor-

keitaan 60 konetta, joten suurin osa ko-

neista kerättiin varikoille, muun muas-

sa Tampereen Härmälän lentokentälle. 

Koneita palasteltiin ja tuhottiin suuria 

määriä 40-luvun lopulla, joten myös 

historiallisesti arvokkaita koneita tu-

houtui. 

VL Myrsky on ainoa suomalainen 

sarjatuotantoon päässyt hävittäjä-

lentokone. Yhtään VL Myrskyä ei ole 

säilynyt kokonaisena, sillä useimmat 

koneet romutettiin 1952-1953 ja vii-

meinen kesällä 1965. Historiallisen ar-

vonsa vuoksi lentokone on päätetty 

entisöidä museossa esiteltäväksi. En-

tisöinnissä käytetään mahdollisimman 

paljon alkuperäisiä osia. Säilynyt on 

muun muassa runkokehikko, mootto-

ri, aseet, ohjaamo ja mittaristot. Paljon 

joudutaan tekemään uudelleen, jolloin 

apuna käytetään säilyneitä piirustuk-

sia ja valokuvia. Suurimmat raaka-ai-

neista alkaen tehtävät kokonaisuudet 

ovat siipi ja laskuteline. Yli 12 000 tun-

nin työn jälkeen valmista pitäisi olla 

vuonna 2021. Entisöintiä varten on 

perustettu projekti, johon on saatu ul-

kopuolisia yrityksiä taloudellisiksi tu-

kijoiksi, mutta paljon projektissa teh-

dään myös talkootyötä. Suomen Ilma-

voimamuseon entisöintiryhmällä on 

koko entisöintityön vetovastuu.

Museon esineistön omistaa pääosin 

Sotamuseo. Eräs merkittävimmistä lai-

nassa olevista koneista on Yhdysval-

tain merivoimien ilmailumuseon (Na-

tional Museum of Naval Aviation) omis-

tama Brewster 239, BW-372, joka on ai-

noa säilynyt konetyyppinsä edustaja 

koko maailmassa.  Koneeseen sinänsä 

liittyy erityinen ja onnekkaita sattumi-

akin sisältävä tarinansa. Museotoimin-

taa ylläpitää säätiö ja henkilökuntaa on 

eri tehtävissä 11. Museoon tutustujia 

oli vuonna 2019 yli 20000. Joukossa on 

runsaasti myös ulkomaalaisia kävijöi-

tä. Museon yhteydessä toimii kahvila 

sekä museokauppa. Kahvitauon lomas-

sa kannattaa tutustua museokaupan 

valikoimiin; kirjoihin, karttoihin, valo-

kuviin ja ainutlaatuisiin pienoismallei-

hin, joita ei kaupoista löydy.

Lopuksi voi todeta, että niin paljon 

on nähtävää ja koettavaa, että yksi 

käynti ei riitä. 

Raimo Ojala

Bristol Pegasus XXI lentokoneen moottori.

T
ampereen Reserviläiset ry pitää jä-

senistön palkitsemisia kunnia-asi-

ana. Vuosien saatossa myös eri 

huomionosoitukset ovat lisääntyneet 

ja monipuolistuneet.  

Yhdistyksen alkutaipaleella

70 vuotta täyttävä yhdistyksemme ke-

hitti aikanaan Reserviläisliiton kanssa 

levykejärjestelmän. Siirryttäessä 60 – 

70 -luvuille levykejärjestelmä täydentyi 

eri luokilla, joita olivat pronssi-, hopea- 

ja kultainen levyke. ”Plaketti” sanoivat 

silloiset jäsenet. Myöhemmin matkaa n 

ovat tulleet mm. erilaiset kunniakil-

vet, osa puualustalla, osa sellaisenaan. 

Vuosien saatossa levykkeiden ja kun-

niakilpien hinnat nousivat kuitenkin jo 

turhankin korkealle. 

Saatiin pöytästandaarit

Huomionosoituskäytäntöä haluttiin 

kuitenkin ehdottomasti jatkaa, joten 

yhdistys otti tavakseen palkita pöy-

tästandaareilla ja yhdistyksen pie-

noislipulla. Tekniikan kehittyessä en-

nen käsin ommellut pöytästandaarit 

ryhdyttiin valmistamaan painoteknii-

kalla, mikä alensi standaarien hinta-

tason yhdistyksen taloudellisten mah-

dollisuuksien ulottuville. Standaarit 

otettiin jäsenistön keskuudessa ilolla 

vastaan ja ne saivat arvokkaan paikan 

jokaisessa kodissa. Kirjahyllyn päälle 

saattoi joillekin kertyä useammankin 

yhdistyksen standaareja, joita oli ilo 

esitellä sukulaisille ja tuttaville. Huo-

mionosoituksista saa oikeasti olla yl-

peä! 

Jäsenkunnan palkitseminen

Vuonna 2000 yhdistys täytti 50 vuotta. 

Tarvittiin jälleen uusia tapoja palkitse-

miseen, sillä jäsenistön aktiivisin osa 

oli vuosikymmenten varrella ehtinyt 

ansaita aikaisemmin käytössä olleet 

huomionosoitukset. Haluttiin myös 

huomioida ja palkita jäsenkuntaa en-

tistä monipuolisemmin ja laajemmin. 

Aiempina vuosina huomionosoitukset 

kertyivät lähinnä johtokunnassa toimi-

vien jäsenten kaappien päälle. 

Yhdistyksen mitalien hankinta

Yhdistys päätti teettää laajan jäsen-

kunnan palkitsemiseen oman mitali-

sarjan. Samassa yhteydessä oma mita-

lisarja teetettiin myös Tampereen Re-

serviupseereille sekä Pirkanmaan Re-

serviläispiirille ja Reserviupseeripiiril-

le. Mitalien suunnittelijaksi kutsuttiin 

maanpuolustusaktiivi, heraldikko ja 

reservin majuri Matti Ponsi Ylöjärvel-

tä. Kaikki neljä eri yhdistysten mitalia 

nauhoineen ovat Matti Ponsin käsialaa. 

Mitalit tilattiin alan johtavalta yrityk-

seltä Spårrong Oy:ltä Tammisaaresta. 

Mitalien raaka-aineeksi valittiin aito mi-

talimetalli tompakki. Pronssinen mitali 

on puhdasta tompakkia, kun taas kul-

ta- ja hopeamitalit saivat lisävärinsä ai-

dossa jalometallipintauksessa. Tampe-

relaisten yhdistysten mitalinauhoissa 

toistuvat Tampereen kaupungin vaaku-

nasta tutut punakeltaiset värit. Piirien 

mitaleissa taas toistuvat punavalkoiset 

Pirkanmaan maakuntavärit. Kaikkien 

eri yhdistyksien mitalit ja mitalinau-

hat ovat ainutlaatuisia ja yksilöllisiä. 

Mitalikauppojen aikana Spårrong Oy:n 

myyntipäällikkö Leif Fagerholm sai teh-

dä monta matkaa Tampereelle. Ehdim-

me lukuisissa tapaamisissa Leifi n kans-

sa ystävystyä, mikä helpotti merkittä-

västi hankkeen toteutumista. 

Kaikkiaan neljän eri yhdistyksen mi-

talihanke oli valmistajalle jo kohtalai-

sen suuri kauppa. Vaikka mitalien val-

mistus on suurelta osin käsityötä, oli 

neljän yhdistyksen yhteistilauksella 

myönteinen yhteisvaikutus myös mita-

lien hintaan.

Uskallan sanoa, että mitaleista tuli 

näyttäviä. Omasta mielestäni onnis-

tunein on Tampereen Reserviläisten 

oma mitali, jossa Tammerkoski on 

näyttävästi esillä muistuttaen Tampe-

reen kaupungin alkuperäistä vaaku-

naa. 

Isänmaallisuus yhdistää

Tampereen Reserviläiset ry täyttää 

tänä vuonna 70 vuotta. Palkitsemiset 

ovat osa juhlavuoden tapahtumia. Mi-

talit ovat palkitsemisissa merkittäväs-

sä osassa. Yhdistyksen pronssisen an-

siomitalin perusvaatimuksiin riittää vä-

hintään kolmen vuoden jäsenyys. Tällä 

halutaan korostaa yhdistyksen jäsenis-

tön merkitystä vapaaehtoisessa maan-

puolustustyössä. Liittyessään maan-

puolustusjärjestöön jäsen on osoitta-

nut arvostavansa itsenäisen isänmaan 

arvoja ja perinteitä. Yhdistyksen mi-

talin kantaminen on näiden miesten ja 

naisten yhteinen tunnus, jonka toivom-

me mahdollisimman monen jäsenen 

kohdalla toteutuvan. 

Palkitsemisperusteet

Edettäessä hopeiseen tai kultaiseen 

mitaliin vaaditaan jo huomattavasti pi-

tempää jäsenyysaikaa. Osallistumalla 

erilaisiin tapahtumiin, kuten toimikun-

tiin, talkoisiin, ammuntaan jne. jäsen 

luo itselleen edellytykset arvokkaam-

piin mitaleihin. Uusien jäsenien han-

kinta on tässä yhteydessä erityisen 

merkittävä ansio. Pitkäaikainen jäse-

nyys yhdistyksessä, toimikunnissa ja 

esim. hallituksessa tarjoavat mahdolli-

suuden myös kultaiseen ansiomitaliin. 

Kultainen ansiomitali soljella on varat-

tu kunniajäsenille ja yhdistyksen pu-

heenjohtajana toimineille henkilöille. 

Yhdistyksen lukuisat naisjäsenet ovat 

huomionositusjärjestelmässä miesten 

kanssa täysin samassa asemassa. 

Selvitä oman mitalisi edellytys

Esitys yhdistyksen mitalin myöntämi-

sestä jollekin henkilölle tulee usein toi-

selta yhdistyksen jäseneltä, toimikun-

nan jäseneltä tai hallituksen jäseneltä. 

Suuressa yhdistyksessä kukaan ei voi 

tuntea kaikkia jäseniä tai olla aina pai-

kalla näkemässä heidän osaamistaan 

tai aktiivisuuttaan. Niinpä yhdistys ai-

van kirjaimellisesti toivoo, että mita-

lista kiinnostunut jäsen on yhteydessä 

toiminnanjohtajaan tai allekirjoittanee-

seen, jotta voimme laittaa Sinun mita-

liesityksesi eteenpäin. Aavistan, että 

suureen joukkoomme jää varmuudella 

tahattomia väliinputoajia.

Mitalin maksaminen 
on tasa-arvoista

Miksi mitali pitää itse lunastaa? Yhdis-

tyksemme on jäsenmäärältään ylivoi-

maisesti Suomen suurin reserviläisyh-

distys. Meitä on jo n.1300 jäsentä. Mi-

talien hinta, 42 euroa kunniakirjoineen, 

on varmasti kohtuullinen, mutta sadan 

mitalin myöntäminen maksaisi jo 4200 

euroa. Siihen ei minkään yhdistyksen 

rahkeet riitä. Niinpä jokainen hallituk-

senkin jäsen maksaa myös oman mita-

linsa. Yhdistys myöntää jäsenelle mita-

lien kanto-oikeuden.

Suomessa mitalit ovat suosittu tapa 

palkita. Kuitenkin yleisesti ottaen kaik-

ki mitalit ovat maksullisia. Esim. puo-

lustusvoimissa myönnettävät valtiolli-

set mitalit ovat saajilleen maksullisia. 

Niinpä olen itse ollut paikalla, kun an-

sioituneita kantahenkilökunnan jäseniä 

palkitaan antamalla toiseen käteen mi-

tali ja toiseen käteen pankkisiirto. 

Huomionosoitus- tai ylennysasioissa 

ota reilusti yhteyttä. 

Matti Salonen 

salosenmasa@gmail.com 

puh. 040 779 1420

Jäsenistöä palkitaan
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TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen

alik (res) Jarno Lahtinen 

puheenjohtaja, työvaliokunta, talousva-

liokunta, lippu- ja kunniavartio-osasto, 

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. varapuheen-

johtaja, tiedottaja, Resposti pt., MPK, 

viestiosasto, maasto-osasto, työvalio-

kunta, 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 

kunniavartio-osasto, maja, talous, 

piirihallitus (vara)

040 7157 994, 

juhakumpu(at)hotmail.com

ylik (res) Ville Lahtinen, ampuma-

osasto (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 ohjelma-

osasto, 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, 

majaisäntä, piirihallitus

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 

kers (res) Matti Hirvonen talous-

valiokunta

050 374 7139, 

matti.hirvonen(at)sahkolaitos.fi 

vääp (res) Juha Moijanen ampuma-

osasto, asekouluttaja

0500 625 246, 

juha.moijanen(at)pp.inet.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 yhdistyksen 

toimintaan liittyvissä asioissa kunkin 

vastuualueen henkilöön tai yhdistyksen 

toimistoon.

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N HALLITUS 2020

TRES hallitus kokoontui kesäkokoukseensa Sillanpää-majalla. 

”Samat asiat, jotka mie  ty   vät 25 vuo  a si  en ovat edelleenkin ajan-
kohtaisia”, kirjoi  aa päätoimi  aja Raimo Ojala tämän lehden sivulla 2.

Ojala vii  aa alla olevaan, Respos  -lehdessä vuonna 1995 julkaistuun, 
yhdistyksen 2. varapuheenjohtajan Ilkka Hirvosen ar  kkeliin. 

Terveiset menneiltä vuosilta:

HYVÄ YHDISTYKSEN JÄSEN, 

HUOLEHDITHAN, ETTÄ 

JÄSENTIETOSI OVAT AJAN TASALLA!

Tee korjaukset pirkanviesti.fi  etusivun alalaidassa 

olevan painikkeen kautta. 

 (Liity jäseneksi – muuta jäsentietojasi) 

Voit myös soittaa suoraan Reserviläisliiton 

jäsenrekisteriin, puh. 09 405 62010.
Tampereen Reserviläisten 

hihamerkki saatavissa 
toimistosta hintaan 5 euroa. 
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Huomionosoitukset

YLENNYKSIÄ 
PIRKANMAALLA

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö 

on ylentänyt 4.6.2020.

LUUTNANTIKSI
Airaksinen Matti, Kangasala 

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, 

everstiluutnantti Matti Heininen on 

ylentänyt seuraavat reservin aliupseerit 

ja miehistöön kuuluvat Tres-jäsenet 

4.6.2020.

VÄÄPELI

Raitanen Aki, Pirkkala

YLIKERSANTTI
Ahola Kimi, Tampere

Hirvonen Matti, Tampere

Johansson Mirva, Tampere

Kaukonen Hannu, Tampere

Lähde Joonas, Pirkkala

Virtanen Markus, Kangasala

KERSANTTI
Oksala Niku, Tampere

Sainio Sami, Tampere

ALIKERSANTTI
Jokiniitty Aku, Tampere

KORPRAALI
Heikkinen Mikael, Tampere

Rajala Vesa-Matti, Tampere

Onnittelut ylennetyille.

MYÖS RESERVILÄISET 
OTTAVAT HUOMIOON 
KORONAN VUOKSI 

ANNETUT SUOSITUKSET JA 
SUOJAUTUVAT ASIANMUKAISESTI. 

V
apaaehtoisessa pelastuspalvelussa eli Vapepassa 

toimii kymmeniä Reserviläisliiton jäsenyhdistys-

ten hälytysryhmiä. Myös Tampereen Reserviläiset 

on mukana Vapepan toiminnassa omalla hälytysryhmällä 

ja jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan toimintaan. 

Juha Kaukonen on ollut TRES-jäsenenä noin 15 vuot-

ta ja ollut pitkään Vapepan toiminnassa, tällä hetkellä 

muun muassa varajohtajana Tampereen alueen ensihuol-

lon ryhmässä (TEHU). Hän on oikea henkilö vastaamaan 

kysymykseen, miksi kannattaa tulla mukaan Vapepan toi-

mintaan? 

- Vapepan toiminnassa voit auttaa muita käytännön 

tilanteissa. Hälytysryhmät tukevat viranomaisia on-

nettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten 

Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mut-

ta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan 

henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan eva-

kuoinneissa.

- Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen. Vapaa-

ehtoisille järjestetään koulutusta, jossa käytännönlähei-

sesti opastetaan eri tehtäviin. Kurssin jälkeen voi liittyä 

lähellä olevaan hälytysryhmään.

Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii ympäri 

Suomen yhteensä yli 22 000 vapaaehtoista yli 1300 häly-

tysryhmässä. Etsintä on Vapepan laajin ja tunnetuin toi-

mintamuoto. Vapaaehtoisille on useita osallistumisvaih-

toehtoja, kuten maastoetsijä, ensihuollon vapaaehtoinen 

tai viestittäjä. 

Tampereella on useita erityyppisiä hälytysryhmiä. 

Tampereen alueen ensihuoltoryhmä (TEHU) on perus-

tettu vastaamaan ensihuollollisiin haasteisiin, joita viran-

omaisilta voi vapaaehtoisten suuntaan tulla. Ryhmässä 

on tällä hetkellä noin 30 henkilöä. Apua voidaan tarvita 

esimerkiksi tulipalon tai suuronnettomuuden jälkeisessä 

evakuoinnissa, evakuoiduista huolehtimisessa ja muonit-

tamisessa.

Tampereella on myös RPAS-ryhmä (Remotely Pilot-

ed Aircraft System = kauko-ohjatun ilma-aluksen käy-

tön kokonaisjärjestelmä, johon sisältyy: kauko-ohjattu 

ilma-alus, sen kauko-ohjauspaikat, tarvittavat ohjaus- ja 

seurantayhteydet ja muut erikseen määrätyt käytön edel-

 VAPEPA – 
VAPAAEHTOISTA TOIMINTAA KRIISITILANTEISSA

lyttämät järjestelmän osat). Tiimiin tarvitaan lisää toimi-

joita, joten kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä Va-

pepan yhteyshenkilöihin. Ryhmässä on tällä hetkellä 12 

henkilöä. 

- Voidaan todeta, että meillä on Suomessa maanlaajui-

sesti todella hyvin toimiva ja huippukoulutettu vapaaeh-

toisverkosto. Toimintaa harjoitellaan yhteisissä harjoi-

tuksissa ja yhteistyö viranomaisten ja pelastustoiminnan 

kanssa on tehokasta. Harjoituksien lisäksi hälytysryhmät 

pitävät yhteyttä keskenään, joten toiminnalla on myös 

sosiaalinen ulottuvuus. 

Kun ihminen taistelee elämästään eksyneenä metsään 

tai sitten elämän liekki on jo sammunut, mutta omaiset 

taistelevat toivon ja epätoivon rajamailla, on hyvä, että 

viranomaisten apuna on vapaaehtoisia. Poikkeusolojen 

yllättäessä apua voidaan antaa esimerkiksi kotinsa tuli-

palon menettäneille, suuronnettomuuksissa tai muissa 

yhteiskunnan tai yksilön kriisitilanteissa. 

Pitääkö sitoutua toimintaan niin, että on aina valmiu-

dessa lähtöön reppu pakattuna, kun kutsutaan?

- Tehtävään kutsutaan tekstiviestillä ja aina on mahdol-

lista vastata joko Kyllä tai Ei riippuen omasta valmiudes-

ta ja tilanteesta. Myöskään ei jälkeenpäinkään kysellä, 

miksi ei tehtävään ole lähtenyt. Kyse on tosiaankin va-

paaehtoisesta halusta auttaa. 

Millaisia varusteita pitää olla?

- Etsintä on useimmiten ulkoliikuntaa. Tarvitaan oma 

säänmukainen vaatetus heijastinliivillä varustettuna ja 

jalkineet maastossa liikkumista varten. Mukaan varus-

tuksena myös otsa/taskulamppu, pieni ensiapupakkaus, 

kynä ja paperia. 

Juha Kaukonen, mikä on mielestäsi paras toiminnasta 

saatava palkkio ja hyöty?

- Toimintaan osallistuvalle paras palkkio tulee silloin, 

kun etsitty on löytynyt ja tehtävä tulee näin suoritettua. 

- Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on keskeinen ja tärkeä 

osa arjen turvallisuutta sekä kansalaisyhteiskunnan toi-

mintaa.

Lisätietoa TRES Vapepa-osaston toiminnasta yhdistyk-

sen nettisivuilta tres.fi 

Muista seurata ne   sivuamme: www.tres.fi 
Käy katsomassa ajankohtaisia asioita ja tapahtumia 
Facebookista ja Instagrammista Tampereen Reserviläiset. 

Tampereen Reserviläiset ry
TRES – vapaaehtoista maanpuolustustyötä vuodesta 1950

Kuva: Sirkka Ojala

Kuvat: Pasi Aittokumpu
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S
uomen väestö ikääntyy nopeasti 

ja huoltosuhde heikkenee voimak-

kaasti. Väestönkasvu on entistä 

enemmän nettomaahanmuuton varas-

sa. Maahanmuuttajien määrä lisääntyy 

pakolaisuuden ja globalisaation myötä. 

Väestörakenteen kehitys ja kaupungis-

tuminen määrittävät Suomen elinvoimai-

suutta ja tulevaisuutta. Väestön keski-ikä 

nousee Suomessa EU-maista nopeimmin. 

Ikääntyvän väestön määrä kasvaa pikim-

min harvaan asutuilla alueilla ja alueel-

linen eriytyminen jatkuu, mutta väes-

tönmuutos koskettaa koko Suomea. Jos 

verrataan TRES-jäsenten ikäjakaumaa 

Reserviläisliiton vastaavaan, voidaan 

todeta, että TRES-ikäjakauma painottuu 

enemmän nuorempiin ikäluokkiin kuin 

liiton ikäjakauma. Yleisesti ottaen reser-

viläisyhdistysten jäsenten enemmistö on 

keski-iässä olevia miehiä. Tampere ym-

päristökuntineen on voimakkaan väes-

tönkasvun aluetta, joka antaa sekä mah-

dollisuuksia mutta myös haasteita jäsen-

määrän kasvattamiseen. On havaittu, 

että yhdistyksien jäsenmäärää nostavas-

ti vaikuttavat yleinen turvallisuustilanne 

ja kansainväliset sotilaalliset konfl iktit. 

Hyvinvointivaltio ja maanpuolustus 

sekä maanpuolustustahto kytkeytyvät 

toisiinsa silloin, jos kansalainen kokee 

Suomen ja suomalaisen yhteiskuntajär-

jestyksen olevan puolustamisen arvoisia.  

Jäsenyys reserviläisyhdistyksessä on sa-

malla kannanotto siitä, että halutaan jä-

senyydellä tukea maanpuolustusta.  Pitää 

huomioida se, että vaikka kokee suomalai-

sen yhteiskunnan puolustamisen arvoise-

na, ei välttämättä tarkoita halua osallistua 

aseelliseen maanpuolustukseen. Kaikil-

la puolustamisen arvoiset arvot ja ilmiöt 

eivät rajoitu suomalaiseen kansallisval-

tioon ja sen rajoihin. 

Erimuotoinen väkivalta tai mahdolli-

suus siihen kasvaa, toisin sanoen yhteis-

kunnan kokonaisturvallisuuden tunne las-

kee. Yleisestikin turvallisuuden hakemi-

sesta on tulossa länsimaista ja siis myös 

suomalaista todellisuutta, päätöksente-

koa ja valintoja yhä voimakkaammin oh-

jaava ilmiö. Hyvinvoinnin edellytyksenä 

korostetaan ihmisen hyvää elinympäris-

töä ja ekologista turvallisuutta. Kansalai-

sista huolehtimisen ja hyvinvoinnin tuot-

tamisen lisäksi valtion perustehtävänä on 

turvallisuuden tuottaminen yhteiskun-

taan ja valtakunnan puolustautumiseen 

varautuminen. Kokonaisturvallisuusmal-

li ei rajoitu aseelliseen maanpuolusta-

miseen, vaan sillä pyritään vastaamaan 

erilaisiin ja muuttuviin turvallisuusuh-

kiin turvallisuusympäristössä. Asevelvol-

lisuus koskee Suomessa 18-60-vuotiaita 

miehiä, mutta maanpuolustusvelvollisuus 

kaikkia Suomen kansalaisia.

Maanpuolustustiedotuksen suunnitte-

lukunnan (MTS) viimeisimmässä kyselys-

sä vastaajia huolestutti aiempiin kyselyi-

hin verrattuna selkeästi enemmän ilmas-

tonmuutos ja kansainvälinen terrorismi 

kuin aseelliseen selkkaukseen joutuminen. 

MTS-kyselyssä melkein puolet vastaajis-

ta (48 %) koki, että muutosta nykyiseen ei 

ole odotettavissa. Melkein yhtä monta (41 

%) koki, että sotilaallinen tilanne muuttui-

si uhkaavammaksi. Ainoastaan 6 % arvioi 

sotilaallisen tilanteen muuttuneen vähem-

män uhkaavaksi Suomen lähialueilla. Vaik-

ka varsinaista sodan uhkaa ei juuri nyt koe-

takaan, turvattomuutta lisää globaalin ter-

rorismin ja väkivallan pelko. Terrorismin 

uhka Suomessa on tällä hetkellä Suojelu-

poliisin arvion mukaan neliportaisen astei-

kon tasolla kaksi eli kohonnut. 

Viranomaistoiminnan lisäksi aktiiviset 

kansalaiset ovat merkittävä osa kriisin-

kestävää yhteiskuntaa. Yksilön tiedot, tai-

dot ja turvallisuutta vahvistava asenne 

muodostavat yhteiskunnan resilienssin 

eli kriisinsietokyvyn perustan. Poikkeuso-

loihin varautuminen ja kouluttautuminen 

sekä osallistuminen tätä tukevaan työhön 

ovat reserviläisyhdistysten toiminnan 

keskiössä.  

Muun muassa globalisaation on arvioi-

tu vähentävän kansallisvaltioiden merki-

tystä ja vaikuttavan ihmisten isänmaalli-

suuteen, ja tämä haastaa perinteiset käsi-

tykset yksilön oikeuksista ja velvollisuuk-

sista valtiota kohtaan. Kansallisvaltioon 

liittyvän yhteisen identiteetin heiketessä 

ihmisten identiteetille on tärkeämpää jo-

kin konkreettinen ja lähellä oleva. Yhteen-

kuuluvuuden kokemukset ovat ihmisille 

edelleen tärkeitä, mutta sellaisia syntyy 

enemmänkin sosiaalisen median, paikal-

lisen toiminnan ja yhteiskunnallisten liik-

keiden pohjalta. Myös reserviläisyhdis-

tykset tarjoavat mahdollisuuden tavata

samanhenkisiä ihmisiä. Kansakunnan sir-

paleisuutta lisää yksilöllistyminen, jossa 

jokainen itse valitsee itselleen tärkeimmät 

RESERVILÄISYHDISTYSTEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 LUVUN SUOMESSA

kiinnekohdat, joiden varaan elämänsä pe-

rustaa. Yhä useammin ihmiset elävät vain 

tässä hetkessä ja itselleen. Reserviläisyh-

distyksillä on merkittävä rooli suomalais-

ten korkean maanpuolustustahdon yllä-

pitämiseksi ja jäsenistön aktivoimiseksi 

ylläpitämään itse omaa kenttäkelpoisuut-

taan ja sodanajan taitojaan. 

Reserviläisliitto on valtakunnallinen 

Suomessa toimivien reserviläisyhdistys-

ten muodostama keskusjärjestö, jonka toi-

minnan perustarkoitus on ylläpitää maan-

puolustustahtoa ja -kykyä. Sitä toteutetaan 

kehittämällä vapaaehtoista maanpuolus-

tuskoulutustoimintaa, tiedottamalla mah-

dollisuudesta toimia vapaaehtoisen maan-

puolustuksen hyväksi sekä valmentamalla 

jäseniä toimimaan poikkeusoloissa ja krii-

sitilanteissa. Lisäksi liitto vaikuttaa ylei-

sesti maanpuolustusedellytysten parane-

miseen ja laajenemiseen Suomessa.

Yhdistyksissä keskeinen toimintamuo-

to on ammunta. Siksi on tärkeää turva-

ta ampumaratojen toimintaedellytykset. 

Käytännössä tarkoittaa muun muassa 

maakuntakaavojen valmistelua siten, että 

ampumaradat ovat kaavassa ja niille mää-

ritellään riittävät suoja-alueet. Puolustus-

ratkaisumme perustuu laajaan reserviin 

ja sen ampumataidon ylläpitämiseksi on 

tärkeää säilyttää jatkossakin reserviläis-

ten mahdollisuudet omilla aseilla tapah-

tuvaan omaehtoiseen harjoitteluun. Liit-

to kannustaa yhdistyksiään erilaisen am-

pumatoiminnan järjestämiseen ja auttaa 

niitä taloudellisesti myöntämällä tukia 

asehankintoihin, aseiden huoltoon ja kor-

jauksiin, erilaisiin ampumaratahankkei-

siin sekä muihin ampumatoimintaa edes-

auttaviin hankintoihin ja hankkeisiin.

Reserviläisyhdistysten aktiivinen toi-

minta ja valmius tarttua uusiin mahdol-

lisuuksiin varmistavat niille paikkansa 

myös tulevaisuudessa. Yhteistyö sidos-

ryhmien ja toisten reserviläisyhdistysten 

kanssa tehostaa voimavarojen käyttöä – 

yhdessä saamme aikaan enemmän. 

VUODEN RESERVILÄINEN
Vääpeli Kari Ylinen

VUODEN AMPUJA
Alikersantti Iikka Manninen

VUODEN SRA-AMPUJA
Korpraali John Bergström

VUODEN AKTIIVINEN JÄSEN
Ylikersantti Ville Lahtinen

VUODEN JÄSENHANKKIJA
Sotilasmestari Matti Salonen

VUODEN TALKOOMIES
Alikersantti Jorma Vuori

VUODEN KOULUTTAJA
Alikersantti Ilkka Koivu

VUODEN LIPPU-UPSEERI
Aliluutnantti Juuso Mustonen

VUODEN NUORI 
RESERVILÄINEN
Vääpeli Aki Raitanen

VUODEN TIEDOTTAJA
Korpraali Harri Salminen

VUODEN URHEILIJA
Kersantti Keijo Kivinen

VUODEN VIESTIMIES
Vääpeli Kimmo Rautio

SALPAKIVI 2020
Vääpeli Veijo Niemi

STANDAARIT:
Luutnantti Matti Airaksinen 

Ylikersantti Jussi Haavisto 

Korpraali Minna Hietanen

Pioneeri Ngo Tiny Quoc Hung 

Ylikersantti Mirva Johansson

Kapteeni Raine Lehtonen

VUODEN TOIMIVAT 
JÄSENET 2019

Kevät/syyskokouksessa 23.9.2020 

palkitut aktiiviset toimijat:

Tampereen Reserviläiset ry:n jäsenten ikäjakauma 2020. 

Suomalainen hyvinvoin  val  o on muutoksessa. Megatrendejä ovat väestön ikääntyminen, kaupun-
gistuminen, ilmastonmuutos ja digitalisaa  o. Tarkastellaan seuraavassa nyky  laa vuonna 2020 sekä 
joitakin kehityspiirteitä, joilla on merkitystä reserviläisyhdistysten  toimintaan ja toimintaympäristöön. 

ylläpitää 
maanpuolustustahtoa 

ja -kykyä

MUISTA SEURATA 
NETTISIVUAMME: 

https://www.tres.fi /

Ajankohtaiset tiedot 
ensimmäisten joukossa saat

Facebookista ja 
Instagramista

Tampereen Reserviläiset
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S
uomen maanpuolustus on raken-

nettu vahvan reservin varaan. Re-

servin tulee olla osaava ja tehtä-

väänsä motivoitunut. Reserviläisen yksi 

tärkeimmistä taidoista on ampumataito. 

Tampereen Reserviläisten ampumaosas-

to on keskittynyt reserviläisten ampuma-

taidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, 

sekä muuhun ampumaurheiluun joita Re-

serviläisurheiluliitto edustaa.

Tampereen Reserviläisten ampuma-

toimintaa ohjataan Ampumaosaston toi-

mesta. Ampumaosasto on ampumahar-

rastuksen parissa aktiivisesti toimivista 

henkilöistä koostuva ryhmä, joka suun-

nittelee seuran ampumatoiminnan, laatii 

tarvittavat esitykset seuran hallitukselle 

ja pitkälti vastaa erilaisten tapahtumien 

ja tilaisuuksien järjestämisestä. Ampu-

maosastoon kuuluvat myös seuran kol-

me asevastaavaa, jotka vastaavat seuran 

aseiden lainsäädännön mukaisesta kä-

sittelystä ja säilytyksestä, sekä yksi am-

puma-asekouluttaja, joka muun muassa 

kirjoittaa harrastajille todistuksia viran-

omaisen lupakäsittelyä varten. 

Tampereen Reserviläisten ampuma-

toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Sata-

kunnan lennoston ampumaradalla Pirk-

kalassa. Tampereen Reserviläiset toimi-

vat läheisessä yhteistyössä Tampereen 

Seudun Ampumaratayhdistyksen (TASE-

RA) kanssa, joka vastaa ampumaratojen 

toiminnan organisoinnista siviilijärjes-

töjen suuntaan. Tampereen Reserviläi-

set pääsevät ampumaan radalla kaikki-

na arkipäivinä klo 17-20 ja lauantaisin 

10-15, mikäli ratoja ei ole varattu puo-

lustusvoimien tai muun viranomaisen 

käyttöön. Pirkkalan radalta löytyy 25m 

katettu pistoolirata, 150m katettu ki-

väärirata, 300m katettu kiväärirata, Hir-

vimaalirata, 100m kohdistusrata, 50m 

pienoiskiväärirata sekä uusimpana toi-

minta-ammuntaan tarkoitettu toiminta-

 Perinteinen RA-Cup oli jälleen suosittu. 
Kuva: Ville Lahtinen.

AMPUMATAITO ON YKSI RESERVILÄISTAITOJEN PERUSPILAREISTA
monttu. Radoilla ammutaan normaaleja 

rata-ammuntoja, ampumakilpailuja sekä 

järjestetään muun muassa sovelletun re-

serviläisammunnan (SRA) harjoituksia 

ja kursseja.

Tampereen Reserviläisillä on käytös-

sään 2 kappaletta reserviläiskiväärejä 

(7,62mm ja .223), 3 kappaletta isoja pis-

tooleita (9mm), sekä useampi pienois-

pistooli sekä -kivääri. Aseita toimitetaan 

seuran jäsenten käyttöön ampumaradal-

le asevastaavien toimesta. Seuran jäsen-

ten on mahdollista käyttää seuran aseita 

harrastuskertojen ja kokemuksen kerryt-

tämiseksi. 

Tampereen Reserviläisten ampuma-

osastoon saa yhteyden sähköpostitse: 

tres.ampumaosasto@gmail.com. 

Sähköpostin välityksellä voi tiedustella 

kaikkia ampumaharrastukseen liittyviä 

seikkoja. 

Muita tärkeitä osoitteita ja 

sähköpostiosoitteita:

Tampereen Reserviläiset ry:

www.tres.fi 

Tampereen Seudun 

Ampumaratayhdisty: www.tasera.fi 

Asevastaavat:

tres.asevastaavat@gmail.com

Facebook: Tampereen Reserviläiset

Instagram: @tampereenreserviläisetry

R
eserviläisliiton jäsentutkimuksessa 

2020 liiton jäsenyhdistyksien jäse-

nistä 65 prosenttia ilmoitti harras-

tavansa ampumatoimintaa. Ammunnan 

merkitys yleensäkin jäsenyydelle koet-

tiin erittäin tärkeäksi. Tampereen Reser-

AMMUNTA JÄSENTEN HARRASTUSMUOTONA
viläisten jäsenten merkittävin toiminta-

muoto yhdistyksen tarjoamista harras-

tusmahdollisuuksista on ammunta. 

Respostin haastateltavana on TRES-jä-

senenä parikymmentä vuotta ollut Jukka 

Harinen. Liittymiseen on aikanaan vai-

kuttanut yhdistyksen tarjoamat mahdol-

lisuudet ammunnan harrastamiseen ja 

ampumaratavuoroihin.  Edelleenkin hän 

harrastaa ammuntaa, joten on tärkeää, 

että ampumaratavuoroja on jatkossakin 

riittävästi sekä toiminnan organisointi 

ja järjestelyt palvelevat lajia harrastavia 

yhdistyksen jäseniä. 

Pitkään jäsenenä olleena hän on oppi-

nut tuntemaan Tampereen Reserviläiset 

maanpuolustushenkisenä ja isänmaalli-

sena reserviläisyhdistyksenä. Suomalais-

ten korkean maanpuolustustahdon yllä-

pitäminen ja edistäminen on yleisestikin 

reserviläisyhdistysten toiminnan kulma-

kiviä. Toiminnan laajuus ja mahdollisuu-

det osallistua maanpuolustusharrastuk-

sen eri osa-alueilla ovat hänen mieles-

tään riittäviä. Yhdistyksen ja reserviläis-

toiminnan tunnettuuden lisäämisessä on 

parantamisen varaa. Erityisesti yhdistyk-

sestä ja jäseneksi liittymismahdollisuu-

desta kannattaa keskustella kaveripii-

reissä.

Harrastamisen haasteena Jukka Hari-

selle, kuten monelle muullekin aktiivi-

sessa työelämässä mukana olevalle on 

ajankäyttö, mikä tarkoittaa tasapainoilua 

työn, perheen ja omien harrastusten vä-

lillä. 

Mihin suuntaan yleensäkin reserviläis-

toimintaa sitten pitäisi kehittää?

- Jäsenhankintaa varusmiehistä, mai-

nontaa varusmieslehteen. Nuorten akti-

vointia, teemapäivä esimerkiksi ampu-

maradalle. 

Toiminnassa voisi painottua enemmän 

toimenpiteet, joilla nykyisiä ja mahdolli-

sia tulevia jäseniä aktivoitaisiin kuntolii-

kunnan pariin. Keinona voisi olla järjes-

tää yhteisiä ohjattuja jumppa- ja kunto-

salivuoroja. Sosiaalinen yhdessäolo ja 

mahdollisuus tavata samanhenkisiä ih-

misiä varmasti myös lisäävät motivaatio-

ta osallistua kuntoliikuntaan. 
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Kolme
Sarja Yhdistys RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa Parasta

1. kers Kivelä Timo H TRES 0 0 98 91 189 6 99 88 187 5 100 85 185 6 561
2. stm Heikkilä Reijo H VamRes 0 99 77 176 5 98 84 182 4 99 84 183 1 100 91 191 5 556
3. kers Niittymies Arttu H TRES 0 100 77 177 5 99 87 186 6 96 85 181 4 99 80 179 3 546
4. vääp Nikkanen Pasi H TRES 0 0 93 86 179 0 96 90 186 2 89 86 175 2 540
5. korpr Paakkunainen Kristian H TRES 91 87 178 3 94 83 177 3 93 87 180 1 0 85 85 170 0 535
6. alik Laaksonen Roni H TRES 94 83 177 3 86 90 176 1 86 85 171 1 90 87 177 2 90 84 174 3 530
7. alik Pitkänen Pasi H TRES 0 95 74 169 2 98 82 180 4 94 76 170 1 0 519
8. kers K Janne H TRES 0 94 79 173 3 92 82 174 2 88 67 155 3 0 502
9. korpr Kallio Jouko H TRES 89 74 163 1 99 60 159 2 94 79 173 4 89 62 151 1 93 71 164 0 500

10. korpr Bergström John H TRES 88 61 149 1 94 58 152 1 98 70 168 4 91 75 166 2 93 61 154 0 488
11. kers Einola Mikko H LemRes 91 73 164 2 71 74 145 0 0 0 80 75 155 0 464
12. kapt Kivijärvi Rauno H60 TamRU 0 92 56 148 0 90 73 163 3 89 63 152 1 0 463
13. vääp Moijanen Juha H60 TRES 0 92 30 122 1 96 65 161 1 94 43 137 1 96 56 152 3 450
14. korpr Hauki Hannu H TRES 85 52 137 1 88 61 149 0 83 53 136 0 79 61 140 0 86 66 152 1 441
15. alik Kärkkäinen Mikko H TRES 0 81 52 133 0 85 48 133 1 82 78 160 3 89 58 147 0 440
16. alik Reinola Janne H TRES 0 0 88 48 136 1 0 88 30 118 2 254

17. stm Helenius Markku H TRES 0 0 0 92 80 172 5 0 172

18. kers Leino Tommi H TRES 0 0 67 50 117 0 0 0 117

 RA-CUP 2020 – Tampereen Reserviläiset ry - RA3 & RA4
KOKONAISTILANNE

6.7. 21.7. 11.8. 25.8. 8.9.

Ampumaosaston aktiivit järjestivät 

kesäisenä hellepäivänä 28.6.2020 Iit-

talassa ikimuistoisen amp umapäivän 

perinne-sarjatuliaseilla. Kalustona 

oli Suomi KP -31 ja ”Peltiheikki” KP 

m/44. Tauluja kohti lähti päivän ai-

kana erinäisiä tuhansia laukauksia, 

eikä tapahtuma jättänyt ketään kyl-

mäksi – ei fi ilisten eikä elintoiminto-

jen osalta. Muutama onnellinen pääsi 

testaamaan myös viereisellä radalla 

Big Bore -kisoissa käytettyä kalustoa, 

jossa järein vehje ampui paineilmal-

la 20 mm / 120 g lyijyluoteja. Ase on 

omavalmiste. Ei ihan joka pojan ilma-

kivääri.

AM   UMAPÄIVÄ 
IITTALASSA

  

Ilmakivääri, jolla kaatuisi hirvikin.

Suomi-KP:n rumpuja sai täyttää tauotta. Kuvat Hannu Hauki.

Tulkittiin, että vihollinen on eliminoitu. 
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MPKY:n tietojärjestelmään vahvistui Re-

serviläispäivä syyskesälle 30.8.2008 ja 

paikkana tuttu Pirkkalan varuskunnan am-

pumarata-alue. 

30.8.2008 oli aamulla herätys seitsemäl-

tä, aamupalaa ja asianmukainen vaatetus 

ylle. Tässä tapauksessa maastopuku ja 

muutama kerrasto alle, aamu vaikutti var-

sin viileältä mutta muuten keli oli mainio. 

Ilmoittauduin sisälle heti kun vain mahdol-

lista ja vilkaisin tulevaa ohjelmistoa: Van-

hat tutut asekäsittely ja RK-ammunta siel-

lä tietysti olivat, mutta mitä muuta näiden 

lisäksi?

Laitteistoesittelynä ltO Crotale – Kuu-

losti mielenkiintoiselta varsinkin, kun lai-

te on allekirjoittaneelle varsin tuntematon. 

IT-ohjuslaitteisto Pasin selässä ei vielä kau-

heasti kerro.

Muina rasteina maastotoimikunnan tie-

dustelupaikkaa ja tiedustelua esittelevä 

rasti sekä ltKK rastit simulaattorilla ja oi-

kean ltKK: käsittelyä. Neljä kuudesta rastis-

ta oli jo vanhoja tuttuja mutta eipä noiden-

kaan kertaaminen vuosittain taatusti huk-

kaan mene.

Kaksi vuotta takaperin ensimmäisessä 

osallistumassani reserviläispäivässä tote-

sin, että vajaa 10 vuotta reservissä ilman 

mitään käytännön harjoittelua oli aiheutta-

nut sen, että RK:n käsittely oli melkoisen 

unohtunut. Ensimmäiseen riviin henkilöt 

joille RK on tuttu, pääsevät ensimmäisenä 

ampumaan. Itse suunnistin rauhassa taka-

riviin, pääsee sitten myöhemmin päivällä 

ampumaan kun keli on vähän lämmennyt.

Alla oleva Reserviläispäivä Pirkkalassa 2008 -ju  u on aiemmin julkaistu 
Respos  n numerossa 2/2008. 

Edelleenkin järjestetään vuosi  ain Reserviläispäivä samalla ohjelma-
rungolla. 

Reserviläispäivä Pirkkalassa 2008

Terveiset menneiltä vuosilta:

Kurssijohtajan ja vääpelin alkupuheet 

ja sitten rivien muodostamissa ryhmissä 

kohti ohjelman mukaisia rasteja. Ensim-

mäisenä meidän ryhmälle ltO Crotale. Pai-

kalla oli itse vaunu, ammusauto ja kahden 

varusmiehen ja yhden kantahenkilökun-

nan edustajan muodostama esittelyryhmä. 

Tietoa löytyi joka kysymykseen, jotka aa-

mukohmeessa keksimme. Laitteen massii-

visuus ja tekniikan määrä taisi häkellyttää, 

sekä itse laitteen käyttöön liittyvät toimet.

Seuraavaksi aamukahvi ja sitten sopivas-

ti Crotalen toimintanäytös. Vaunu ajettiin 

tuliasemaan ja valmisteltiin toimintaan, 

sekä laukaisun jälkeen takaisin suojaan. 

Nopeaa toimintaa siinäkin saa harjoittaa, 

vastaisku tulee oikeassa sodassa varmasti 

nopeasti ja armotta.

Crotalen jälkeen siirryimme maas-

to-osaston järjestämälle tiedustelurastille. 

Tiedustelua varusmiesaikana osui omal-

lekkin kohdalle ja yllättävän hyvin oli asioi-

ta mielessä, kun käytännössä totesimme 

miten varjot suojaavat tai paljastavat. Ja 

liikettä ei saa näkyä, se on pahin piiloutu-

misen vihollinen.

Seuraavaksi marssimmekin jo 25m pis-

tooliradan katokseen nauttimaan reservi-

läisten keittämästä hernekeitosta ja oheis-

syötävistä. Hyvin maistui ja syödessä ih-

meteltiin, että kyllä puolet päivästä on 

mennyt vauhdilla. Vatsat tankattuna suun-

tasimme ltKK-simulaattoriin.

Tämä oli jo muutaman vuoden takaa tut-

tua allekirjoittaneelle, ja nyt osasikin ottaa 

täyden hyödyn irti. Oikein hauskaa hom-

maa, voisi kotiinkin moisen ottaa leikkika-

luksi.

Seuraavalla rastilla sitten ltKK purettiin 

osiksi ja kasattiin sekä tutkittiin rakennet-

ta. Pari kertaa kun ltKK:n on purkanut ja 

kasannut niin alkaa homma käydä jo ihan 

mallikkaasti.

Sitten olikin kahvitauko ja sotkun munk-

kikahvit. Vatsa jälleen täytettynä asekäsit-

telyrastille, jossa ryhmä jaettiin kahteen 

osaan. Toinen ryhmä aloitti käymällä läpi 

RK:n oleelliset osat, ampuasentoa, tähtäys- 

ja ampumatekniikkaa. Ryhmät vaihtoivat 

ja pääsimme tutustumaan kvkk, kvkes ja 

haulikkoaseisiin. Nämä käytiin läpi vain no-

pealla tahdilla, mutta pienikin tuntuma te-

kee paljon siinä vaiheessa, kun on oikeasti 

osattava näitä aseita käyttää.

Asekäsittelyn jälkeen jäljellä oli allekir-

joittaneen mielestä päivän paras rasti, itse 

RK ammunta. viisi koelaukasta ja kymme-

nen ”kilpalaukausta” makuulta 150m pääs-

sä olevaan tauluun.

Normaalit varomääräyskertaukset, ly-

hyet ohjeet ammunnankulusta ja lipastus 

viidellä patruunalla koelaukauksia varten. 

Omassa taulussa iskemät löytyivät kello 

yhden ja kahden välimaastosta seitsemän 

ja kahdeksan renkaista, kasa oli kuitenkin 

hyvin koossa. Aprikoin tähtäimien säätä-

mistä jolloin voisi tähdätä keskelle. Toi-

saalta RK:n tähtäimet ovat hankalat säätää 

ilman varmistavia laukauksia, joten pää-

dyin vastoin oikeaoppisuutta siirtämään 

tähtäyspistettä vastakkaiseen suuntaa tau-

lun keskipisteeseen nähden. Paluu ampu-

mapaikalle ja kymmenellä patruunalla li-

pastus, ampumaasento maaten ja omaan 

tauluun, ampukaa! Lieneekö normaalista 

hiukan poikkeava tähtäyspiste pakottanut 

erityiseen huolellisuuteen ammunnassa, 

koska 10 laukauksen kilpasarjalla syntyi 

henkilökohtainen ennätystulos; 95 pistet-

tä, viisi kymppiä ja viisi yhdeksikköä. Tällä 

tuloksella sijoitus oli toinen reserviläispäi-

vän ammunnoissa tasatuloksella, voittaja 

ampui (kuulemma samalla aseella) 95 pis-

tettä mutta seitsemän kymppiä.

Toivottavasti tämä kirjoitus rohkaisee li-

sää Pirkanmaan reserviläisiä mukaan, sillä 

kurssin koko taisi olla reilu puolet maksi-

mivahvuudesta. Rohkeasti mukaan ja jos 

jokin asia arveluttaa, niin kysy!

Reserviläisterveisin,

Arvi Heikkilä

ltO  Crotale. 
Kuva Puolustusvoimat

Ota Sillanpää-maja käyttöösi!
TRES:in omistama Sillanpää-maja sijaitsee 

Kangasalan Suinulassa Matalajärven ran-

nalla 30 km Tampereen Keskustorilta. Sil-

lanpää-majaa voi myös varata yksityistilai-

suuksiin ja omaan käyttöön. 

Majalla on tilaa enintään 60 henkilölle. 

Siellä ovat käytettävissä majan avoinna ole-

vat tilat, puulämmitteinen sauna (8 henki-

löä) ja ulkohuone sekä polttopuut ja sähkö. 

Majan keittiössä on jääviileäkaappi, kah-

vinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni ja 

sähköliesi.  

Majalla ei ole kaivoa, joten juoma-/ruoka-

vesi pitää viedä mennessä. Saunassa käy-

tetään järvivettä. Nuotion teko on sallittua 

vain grillimajassa tai metsäpalovaroituksen 

ulkopuolella nuotiopaikalla.

Käyttäjä vastaa astioiden tiskaamisesta 

ja tilojen siivouksesta siistiin kuntoon. Käy-

tettävissä on myös soutuvene.

Majalla on rajallinen määrä perustarvik-

keita ja jokainen käyttäjä ei välttämättä 

aina muista ottaa kaikkea tarvittavaa mu-

kaan vieraillessaan majalla. Yhdistys kiit-

tää ja kumartaa, jos varaaja lahjoittaa mu-

kanaan tuomat yli jääneet kertakäyttöas-

tiat, wc-paperit, jne. majan käyttöön

Käyttökorvaus TRES:n jäsenille on 60 eu-

roa/vuorokausi (alkaen klo 12.00 - seuraa-

vaan päivään klo 12.00) ja ei-jäsenille 120 

euroa/vuorokausi. TRES:n jäsenmaksu täy-

tyy olla maksettuna varattaessa majaa jä-

senhintaan. 



U
S Eagle on jo legendaariseksi muo-

dostunut army-kauppa Tampereel-

la. Yritys on perustettu vuonna 

1986 ja ensimmäinen liike sijaitsi Sata-

kunnankadulla, josta liike muutti vuonna 

1993 nykyiseen osoitteeseen Näsilinnan-

katu 28:n sisäpihalle. Vuonna 2016 yrityk-

sessä tehtiin omistajan vaihdos, jolloin 

Jan Eriksson ja Otto Hämäläinen ostivat 

yrityksen liiketoiminnan sekä varaston. 

Vuonna 2019 tehtiin päätös, että tarvitaan 

lisää vahvistusta vähän joka osa-alueelle 

ja uudeksi osakkaaksi tuli Ari-Pekka Leh-

telä. 

Kertokaapa millaisia yrittäjiä olette?

- Meillä yrittäjillä on kaikilla palava halu 

yrittämiseen ja on saatu tuo kipinä yrit-

tämiseen jo ennen kuin aloitimme yrittä-

misen US Eaglessä, joten tiesimme millai-

seen hommaan lähdimme. Halu palvella 

on meille se ykkösasia ja siihen tulemme 

aina panostamaan ´viimeiseen mieheen 

saakka´. Ari-Pekka harrastaa metsästystä, 

varjoliitoa, melontaa, yhdistystoimintaa 

sekä retkeilyä. Janilla harrastukset ovat 

reserviläistoiminta, retkeily ja intohimo-

na kokkailu (ruoan valmistus). Otto har-

rastaa keräilyä ja retkeilyä. Lisäksi meillä 

on työntekijänä Mika, joka harrastaa met-

sästystä, valokuvaamista sekä retkeilyä. 

Millainen tuotevalikoima liikkeessä on?

- US Eaglessä on laaja valikoima retkei-

lytarvikkeita luonnossa liikkumiseen, eri 

armeijoiden vaatteita ja tavaroita, vaattei-

ta ja tarvikkeita järjestyksenvalvontaan, 

street wearia urbaanille kaupunkilaiselle, 

erilaisia tavaroita ja esineitä sekä suoma-

laisia tuotteita. Valikoimaa kehitetään jat-

kuvasti ja uusia tuotteita tulee viikoittain. 

Meille tärkeitä asioita ovat kotimaassa 

valmistetut tuotteet, joten etsimme jatku-

vasti suomalaisia tuotteita myyntiin - näin 

tuemme osaltamme kotimaista työtä.  

- Meiltä saa kunnon kestävät maiharit, 

kuten Haix, Lowa ja Sievi. Lisäksi valikoi-

massa on Mil-Tec merkin ja suomalaisen 

valmistajan maihareita. Armeijavarusteis-

ta myynnissä on useita merkkejä kuten 

Savotta, Tasmanian Tiger, Source, Mil-Tec, 

Hagor, C.P.E Production sekä ylijäämäka-

maa. Vaatteissa etsimme uusia toimittajia, 

mutta tällä hetkellä valikoimaan kuuluu 

mm. Invader Gearia, Branditia, Mil-Tec:ä 

ja ylijäämävaatteita. Meillä on myynnis-

sä Modestonen vedenkestävät ampuma-

päiväkirjat sekä muistiot. Valikoimasta 

löytyy paljon erilaisia veitsiä ja puukkoja, 

kuten Marttiinin Sissi -ja Pioneeripuukko, 

italialainen Muela, jenkkiläinen Ka-Bar, 

itävaltalainen Glock ja paljon erilaisia 

kääntöveitsiä.  

Reppuvalikoimasta löytyy monenmois-

ta ja erikokoista reppua ja rinkkaa, kuten 

KarrimorSF (Special Forces), Savotta, Tas-

manian Tiger, Mil-Tec:n Assault Packejä ja 

ylijäämäreppuja. 

- Me ollaan vähän reppufriikkejä, joten 

reppuvalikoima kasvaa jatkuvasti, sanoo 

Jan. 

Otamme mielellämme asiakkailta toivei-

ta artikkeleista, joita tulisi olla valikoimas-

sa ja sitä kautta myös pystyisimme palve-

lemaan asiakasta paremmin. 

Miten näette yrityksenne roolin suoma-

laisessa reserviläistoiminnassa?

- Pystymme hankintakanaviamme hyö-

dyntäen hankkimaan ja jälleenmyymään 

reserviläisten toivomia ja haluamia varus-

teita sekä tarvittaessa täyttämään erityis-

TRES JÄSENETU US EAGLEEN!

Tamperelaisen US Eaglen kanssa on sovittu jäsenedusta, jossa TRES:in jäsenet saa-

vat jatkossa 10 % alennuksen liikkeen kaikista tuotteista! Edun saa alkuvaiheessa 

käyttöön asioimalla liikkeessä ja esittämällä Reserviläisliiton jäsenkortin, jossa on 

jäsenyhdistyksenä mainittu TRES. Etu mahdollisesti saadaan myöhemmin myös 

verkkokaupan puolelle. Tutustu liikkeen tarjontaan osoitteessa www.us-eagle.fi 

toiveita. Aktiiviset reserviläiset kuitenkin 

ovat kiinnostuneita päivittämään varus-

teitaan ja potentiaalisesti parantamaan 

suorituskykyään parempien varusteiden 

avulla. Erilaisten varusteiden tarjonta on-

kin melko tärkeää, koska reserviläisten 

omat asejärjestelmät tai taistelijan omat 

fyysiset mitat voivat toisinaan asettaa 

omia vaatimuksiaan ja haasteitaan. 

- Ehkä meitä ei ole aiemmin otettu ihan 

tosissaan ks. toiminnassa, mutta viime ai-

koina moni on huomannut, että pystym-

me tarjoamaan lähes samaa kamaa kuin 

isolla kirkolla ja se on näkynyt myymäläs-

sä sekä verkkokaupassa, sanoo Jan.

Millaisia ajatuksia teillä on liiketoimin-

nan kehittämisestä? 

-Olemme nykyisissä toimitiloissa lyö-

neet päitämme yhteen niin monta kertaa 

(kirjaimellisesti), että jollakin aikataululla 

tullaan muuttamaan isompiin tiloihin. Et-

sitään niitä kuumeisesti nykyisten tilojen 

jäädessä auttamattomasti pieniksi. 

- Emme pysty saamaan myymälään 

tuotteita järkevästi esille ja monesti asia-

kas ei löydä haluamaansa tuotetta, koska 

joka paikka on täynnä kaikkea tarpeellista 

kamaa, sanoo Ari-Pekka. 

- Olemme jo suunnitelleet aika pitkälle, 

millaisia toimintoja ja palveluita uusissa 

tiloissa tullaan asiakkaillemme ja yhteis-

työkumppaneillemme tarjoamaan, mutta 

tässä vaiheessa emme voi vielä niitä julki-

sesti huudella. 

-Kyllä siinä isolla kirkolla päät käänty-

vät Mansesterin suuntaan, kun uusi ar-

meijakauppa avaa ovensa, sanoo Jan.

- Meillä on kova hinku löytää myyntiin 

juuri sitä kamaa, jota esimerkiksi reservi-

läinen omissa harjoituksissaan tarvitsee. 

Myös SRA:lta ja Mpk:lta on tullut toiveita 

moneen suuntaan. Tullaan kehittämään 

yhteistyötä näiden kaikkien eri järjestöjen 

kanssa sitä mukaa kuin asiat etenevät. 

- Olemme tehneet kovasti töitä verkko-

kaupan kanssa ja se on vihdoin sellaises-

sa kunnossa, että sitä on mukava selailla 

kotisohvalla. Jatkossa sinne tullaan vielä 

tekemään ohjeita ja oppaita mm. kuinka 

tilaat oikeankokoisen tuotteen. 

-Verkkokaupan päivittäminen on jatku-

vaa hommaa eikä se lopu koskaan. Tänä 

päivänä verkkokaupan osuus on jo yli 

puolet kokonaismyynnistä, joten siihen 

täytyy suhtautua asianmukaisella vaka-

vuudella, sanoo Jan. 

US Eaglen väki toivottaa kaikki harrastajat 

ja alasta kiinnostuneet tervetulleiksi myy-

mälään sekä verkkokauppaan.

Jan Erikson (vas.) ja Ari-Pekka Lehtelä.


