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Klo 18 Ilmavoimien Big Band soittaa illan ensisoinnut solistinaan Heik-
ki Silvennoinen. Silvennoinen tunnetaan merkittävästä blueskitaristin- ja 
laulajanurastaan useissa eri yhtyeissä aina 70-luvulta lähtien, sekä roolistaan 
90-luvun suursuosion saavuttaneessa Kummeli-sarjassa.

Klo 19 Ilta jatkuu Kaartin Big Bandin ja Souls of Women -trion setillä. 
Emilia Vihannon, Iina Mutikaisen ja Klaara Koivusen kokoonpano tuo lavalle 
soul-musiikin helmiä mm. Whitney Houstonilta ja The Weather Girlsilta.

Klo 20 Illan musiikkiosuuden päättää Varusmiessoittokunnan Show Band. 
Varusmiesten tähdittämän noin 20-henkisen bilebändin bravuurina on niin 
klassisen rockin klassikot ja menevät funkit, kuin myös nykypäivän tunne-
tuimmat pop- ja rap-hitit.

Tampereen Reserviläisten Lippu- ja kun-

niavartio-osasto kutsuu yhdistyksen jä-

seniä lippu- ja kunniavartiotehtäviin. Teh-

tävät ovat reserviläisen kunniatehtäviä, 

jotka soveltuvat kaikille asiasta kiinnos-

tuneille henkilöille. Tehtäviin annetaan 

tapahtumakohtainen käytännön perehdy-

tys, joten erityisiä osaamisvaatimuksia ei 

ennakolta tarvita. Lisäksi lippu-, seremo-

nia- ja kunniavartiokoulutusta on mahdol-

lisuus saada MPK:n Protokollakursseilta 

ja Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan 

järjestämistä koulutustilaisuuksista.

Lippu- ja kunniavartio-osasto huoleh-

tii yhdistyksen osallistumisista eri tilai-

suuksien lippu- ja kunniavartiotehtäviin 

ja resursoi tarvittavat henkilöt, liput sekä 

muut varusteet. Tilaisuudet liittyvät valta-

kunnallisiin tai paikallisiin juhlatilaisuuk-

siin ja maanpuolustustapahtumiin. Lippu- 

ja kunniavartio-osaston tehtävät ovat tär-

keä ulospäin näkyvä osa yhdistyksemme 

toiminnasta ja se luo julkisuuskuvaa niin 

yhdistyksestämme kuin reserviläistoimin-

nasta yleensäkin.

Lippu- ja kunniavartio-osasto osallistuu 

vuosittain vakiotilaisuuksiin, jotka ovat 

Kaatuneitten muistopäivä toukokuussa, 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6., 

Itsenäisyyspäivä 6.12. ja Jouluaaton kun-

niavartiot 24.12. Tilaisuuksissa Lippu- ja 

kunniavartio-osasto asettaa Suomen li-

pun kantajan airueineen sekä tarvittavan 

määrän lipunkantajia lippulinnaan vete-

raani- yhdistys- ja piirilipuille.

Tilaisuudet sijoittuvat pääosin Kalevan-

kaan hautausmaan Sankariristille. Itse-

näisyyspäivänä tilaisuus pitää sisällään 

myös seppeleen laskun Talvisodan Henki 

-muistomerkillä Tammelassa sekä mars-

sin Kalevankankaalle. Jouluaattona kun-

niavartio-osastot asetetaan Kalevankan-

kaan Sankariristille ja Lamminpään san-

karihautausmaalle. Lisäksi osallistumisia 

voi olla arkkuvartioihin reserviläisveljien 

siunaustilaisuuksissa, lippukulkueiden 

järjestämistä valtakunnan tason kokouk-

sissa sekä muita tilaisuuksia.

Lippu- ja kunniavartio-osaston liput ja 

varusteet sekä kunniavartioiden asusteet 

ovat osaston hoidossa ja niitä säilytetään 

yhdistyksen tiloissa. Osa varusteista on 

yhteiskäytössä Tampereen reservin up-

seerien kanssa.

Seuraa Lippu- ja kunniavartio-osaston 

päivityksiä sosiaalisen median kautta yh-

distyksen Facebookista ja Instagramista.

Lisätietoja ja yhteystiedot tres.fi  netti-

sivuilta.

MUKAAN KUNNIATEHTÄVIIN

PUOLUSTUSVOIMIEN KESÄKIERTUE 1.6.2022 TAMPEREELLA
KLO 18.00 KESKUSTORI, LAIKUNLAVA

Ilmavoimien Big Band, Kaartin Big Band ja Souls of Women, Varusmiessoittokunnan Show Band

MIEENN KESÄKIERTU

VAPAA PÄÄSY!
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Turvallisuusympäristö 
muutoksessa

Moro nääs!

Turvallisuus on käsitteenä hyvin 

moniulotteinen ja monimerkitykselli-

nen. Kansallista turvallisuutta kuva-

taan usein siihen kohdistuvien uhkien 

kautta. Nämä ovat uhkia, jotka vaikut-

tavat koko suomalaiseen yhteiskun-

taan kuten esimerkiksi terrorismi, va-

koilu ja vieraan valtion vahingollinen 

toiminta. Myös hybridivaikuttaminen, 

kyberuhat ja kriittisen infrastruktuurin 

suojaaminen kytkeytyvät kansalliseen 

turvallisuuteen.

Suomen turvallisuusympäristö on 

muuttunut huonompaan suuntaan. 

Syksyllä 2021 julkaistussa Valtioneu-

voston puolustusselonteossa tode-

taan, että Suomen ja Euroopan lähi-

alueiden turvallisuustilanne on epä-

vakaa ja vaikeasti ennakoitavissa. So-

tilaallisen voimankäytön lisäksi siinä 

todetaan, että kehittyvä teknologia ja 

digitalisaatio mahdollistavat uuden-

laisia vaikuttamiskeinoja, jotka voivat 

vaarantaa yhteiskunnan elintärkeät 

toiminnot ja uhata kriittistä infrastruk-

tuuria.

Turvallisuus olotilana viittaa turval-

lisuuden tunteeseen joko yksilö- tai yh-

teiskunnallisella tasolla. Turvallisuus 

ominaisuutena sisältää kyvyn varmis-

taa turvallisen olotilan jatkumisen. Tä-

hän kyvykkyyteen voidaan lukea esi-

merkiksi yksilötason taidot ja valmiu-

det, ulkoiset fyysiset rakenteet sekä 

aineettomat hyödykkeet ja palvelut. 

Turvallisuus toimintana käsittää puo-

lestaan kattavan joukon turvallisuus-

toimijoita ja heille määriteltyjä tehtä-

viä. Tässä ovat mukana myös maan-

puolustusjärjestöt. Yleisellä tasolla va-

paaehtoinen maanpuolustustoiminta 

keskittyy tällä hetkellä erityisesti kou-

lutukseen palvellen kansalaisten ylei-

sen varautumistason kehittämistä. 

Henkilötasolla reserviläisyhdistyksil-

lä on myös jäsentensä maanpuolustus-

taitoja ylläpitävä ja kehittävä rooli sekä 

suuri merkitys kansalliseen maanpuo-

lustustahtoon. 

Kolmannella sektorilla on merkittävä 

rooli yleiseen turvallisuuteen liittyen 

muun muassa etsintä- ja pelastustoi-

minnassa, lento- ja meripelastustoimin-

nassa, väestönsuojelussa ja palokunta-

toiminnassa, vapaaehtoisessa maan-

puolustuksessa, ensiaputoiminnan jär-

jestämisessä sekä henkisessä tuessa. 

Kolmannen sektorin toimintaan kuuluu 

myös sisäisen turvallisuuden kehittä-

mis-, koulutus- ja valistustehtäviä. 

Maakuntauudistus luo viranomais-

ten ja järjestöjen yhteistyölle uusia 

mahdollisuuksia. Perustettavissa maa-

kunnallisissa varautumisryhmissä tuli-

si viranomaisten lisäksi olla edustettui-

na niin maanpuolustusjärjestöt, pelas-

tusjärjestöt kuin myös sosiaali- ja ter-

veysalan järjestötkin. 

Yhteistyön pohjana toimisi järjestö-

toiminnan suhteen jaottelu kolmeen 

kokonaisuuteen: ennakoiva työ, opera-

tiivinen toiminta ja jälkihoidolliset teh-

tävät. Järjestöjä voisi hyödyntää ny-

kyistä paremmin monissa kokonaistur-

vallisuuteen liittyvissä asioissa. Entistä 

enemmän niitä voisi käyttää esimerkik-

si tiedottamisessa, tiedon välittämises-

sä sekä tilannekeskustoiminnassa.

Suomalaiset ovat perinteisesti luot-

taneet viranomaisiinsa, syystäkin. Tur-

vallisuus on ennen muuta tunne eikä 

mikään viranomainen tai tukku suoje-

levia lakeja voi yksinään luoda turval-

lisuuden tunnetta. Henkilötasolla tur-

vallisuuden tunne syntyy oman elämän 

hallinnasta, merkityksellisestä tekemi-

sestä, vaikutusmahdollisuuksista ja sii-

tä, että on osa jotain suurempaa yhtei-

söä. 

Koska maailman tapahtumat ja tilan-

teet ovat entistä vaikeammin ennus-

tettavia, turvallisuustason säilyminen 

korkeana edellyttää resilienssiä. Resi-

lienssi tarkoittaa ihmisten ja järjestel-

mien kykyä sopeutua ja toimia jous-

tavasti häiriötilanteissa sekä toipua 

ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi 

kriisin jälkeen. Äärimmäisen tehokkuu-

den ja toimintojen keskittämisen sijaan 

yhteiskunta pitäisi rakentaa niin, että 

sen osat voivat toimia myös itsenäi-

sesti, jos yksi osa kaatuu. Pitää myös 

olla vaihtoehtoisia ratkaisuja haasta-

vista tilanteista selviämiseen. Tässä 

lehdessä on juttu ”Arjen viestivälineet 

ja ratkaisut”, jossa asiaa tarkastellaan 

viestiliikenteen ja tilannetiedon vaih-

toehtoisten tuottamistapojen näkökul-

masta. Tulevaan varautuminen on en-

tistä vaikeampaa, mutta juuri siksi on 

järkevää ennakoida: etukäteen kartoit-

taa erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia 

ja tapoja toimia niissä.

Tässäkin auttaa kouluttautuminen 

ja oman osaamisen kartuttaminen esi-

merkiksi MPK:n kursseilla.  

Raimo Ojala

päätoimittaja

Usea asia oli auki, kun edellinen 

Resposti ilmestyi. Tapahtumia oli 

peruttu koronan vuoksi ja yhdis-

tyksen 2020 vuodelle osuva 70-vuo-

tisjuhla oli siirretty 2021 loppuvuo-

teen. Myöskään vuosikokouksia ei 

oltu päästy järjestämään. Onneksi 

tilanne kuitenkin helpotti sen ver-

ran, että lokakuussa pystyimme ko-

koontumaan Tampereen Komedia-

teatterille yhdistetyn juhla- ja syys-

kokouksen merkeissä. Pääsimme 

vihdoin juhlistamaan yhdistyksen 

merkkivuotta sekä jakamaan huo-

mionosoituksia ansioituneille jäse-

nille. Tilaisuus oli näyttävä.  MPK 

Hämeen soittokunnan ja teekkari-

kuoron isänmaallinen musiikki kruu-

nasi illan.

Vaikka haasteita kokoontumisten 

suhteen on ollut kohta kaksi vuot-

ta, niin toimintaa on siltikin pystyt-

ty järjestämään jäsenistölle. Näky-

vimpänä tästä voidaan mainita am-

munta. SRA-kursseja, -harjoituksia 

ja -kisoja on pidetty ja tullaan pitä-

mään kuluvanakin vuonna. Myös 

perinteisempää ampumatoimintaa 

ja -harjoittelua on harrastettu koko 

kauden ajan lennoston radoilla. Jo 

perinteeksi muodostuneessa RA-cu-

pissa oli yhteensä 27 osallistujaa. Li-

säksi ampumaosasto järjesti kaksi 

perinneasepäivää, jotka olivat erit-

täin suosittuja. Ampumaosasto tie-

dottaa aktiivisesti tulevista tapah-

tumista yhdistyksen nettisivujen, 

Facebookin ja Instagramin välityk-

sellä, joten kannattaa seurata näitä.

Ohjelmaosaston suhteen Satakun-

nan lennoston vierailu toteutui ra-

jatulla osallistujamäärällä. Paikan 

päällä päästiin tutustumaan ajan-

kohtaisiin asioihin, Hornet-kalus-

toon sekä HX-hankkeeseen. Samalla 

puheenjohtaja Jarno Lahtinen luo-

vutti lennoston komentajalle, evers-

ti Aki Heikkiselle, yhdistyksen kul-

taisen ansiomitalin erinomaisen yh-

teistyön johdosta.  

Myös majan käyttöaste on pysy-

nyt ennätyksellisen korkealla. Tämä 

luonnollisesti on lisännyt ylläpidon 

tarvetta. Viime vuonna kevään ja 

kesän mittaan järjestettiin useam-

pia talkoita. Pihaan nousi kaksi uut-

ta, nykyaikaista biokäymälää, ra-

kennuksia maalattiin, polttopuita 

tehtiin, grillimajaa kunnostettiin ja 

laiturin tikkaat uusittiin - kaikkien 

normaaleiden ylläpitotoimien lisäk-

si. Polttopuut ovat kuitenkin huven-

neet syksyn aikana lähes olematto-

miin, ja muutkin keväiset askareet 

ovat taas kohta edessä.

Yhdistyksellä on historiansa aika-

na ollut monenmoista liikunnallista 

aktiviteettia. Toiminta on kuitenkin 

jossakin kohtaa hiipunut aktiivisen 

toiminnan koordinoijan puutteen 

vuoksi. Tähän saatiin onneksi muu-

tos, kun TRES:lle nimettiin liikun-

taosasto, jota Timo-Matti Pitkänen 

vetää. Tarjolla on useamman eri la-

jin harrastusmahdollisuuksia niin 

yhdistyksen omalla porukalla kuin 

muiden maanpuolustusjärjestö-

jen kanssa yhteistyössä. Näidenkin 

osalta löydät ajankohtaiset aikatau-

lut ja tiedot netistä.

Kunniavartiot ja yhdistyksen li-

pun kantaminen ovat myös yksi pe-

rinteisimmistä toimintamuodoista. 

Näitäkään emme ole päässeet hoita-

maan täysin ilman erikoisjärjestely-

jä viime aikoina. Toivottavasti koro-

nakurimus on vihdoin kesään men-

nessä selätetty ja Puolustusvoimain 

lippujuhlapäivän kunniakäynnit saa-

daan järjestettyä normaalisti.

Yhdistyksen toiminnan pohjan 

muodostavat aktiiviset osastojen ja 

tapahtumien vetäjät sekä talkoolai-

set, jotka tekevät tätä työtä pyyteet-

tä. Iso kiitos Teille! 

Isänmaallisin terveisin,

Janne Reinola

1. varapuheenjohtaja

Korjausompelimo – 
myös kunniamerkkien 

ompelu kannakkeeseen

Ompelupuot i
Pikku Päivänpaiste

Kylmäsuonkatu 4, 33720 Tampere
045 220 2711

ompelupuoti@gmail.com 

www.pikkupaivanpaiste.fi 
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PALKINNOT  MITALIT  KAIVERRUKSET

FASHION & DESIGN

P A R I S

www.laatupalkinto.com   040 839 2272 

TAMPEREEN ASEMA-OPTIIKKA 
Tarjous ampujanlaseista ja silmälaseista -20 % 

- osaavaa palvelua, nopeat toimitukset, korjaukset 

- hiomme linssit myös asiakkaan kehykseen

Tampereen Reserviläisten 
hihamerkki saatavissa 

toimistosta hintaan 5 euroa. 

Huomionosoitukset

YLENNYKSIÄ 
PIRKANMAALLA

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 

6.12.2021 itsenäisyyspäivänä ylentänyt 

Pirkanmaan alueen reservin upseerin, 

TRES-jäsenen

Yliluutnantiksi

Klemetti Markus, Lempäälä

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, 

everstiluutnantti Matti Heininen on 

ylentänyt 6.12.2021 seuraavat Pirkan-

maalaiset aliupseeriston ja miehistön 

TRES-jäsenet reservissä

Sotilasmestariksi

Palviainen Marko, Tampere

Ylivääpeliksi

Jokinen Rauli, Tampere

Roivainen Timo, Tampere

Vääpeliksi

Avellan Jenny, Tampere

Kuusela Tomi, Tampere

Ylikersantiksi

Hietala Mika, Tampere

Juuti Mika, Tampere

Lemmetty Katri, Nokia

Tavisto Jari, Tampere

Ylikotila Johannes, Tampere

Kersantiksi

Haapaniemi Mikko, Tampere

Hovi Petja, Nokia

Koivisto Miska, Pirkkala

Laaksonen Roni, Juupajoki

Mironoff Marko, Tampere

Nikander Kari, Kangasala

Pulkkinen Jani, Tampere

Päivänsalo Eero, Ylöjärvi

Sipiläinen Raimo, Nokia

Ylinen Perttu, Lempäälä

Alikersantiksi

Mikkola Harri, Tampere

Nieminen Miika, Tampere

Saarinen Eero, Tampere

Korpraaliksi

Collander Pasi, Ylöjärvi

Heinola Vesa-Pekka, Tampere

Ihalainen Henri, Ylöjärvi

Koivunen Petri, Tampere

Laurila Juha, Tampere,

Manninen Jarno, Tampere

Pekki Jari, Pirkkala

Pitkänen Timo-Matti, Pirkkala

Parhaimmat onnittelut!

HUOMIONOSOITUKSET 
1.12.2021
Yhdistyksen jäsenille piiritoimiston kokous-

huone Marskissa luovutetut ansiomitalit ja 

muut huomionosoitukset.

Tampereen Reserviläisten ansiomitalit

Aleksi Jäntti KAM

Kari Salmela HAM

Pasi Autio PAM

Toni Leino PAM

Miika Nieminen PAM

Veli-Pekka Uotinen PAM

Pirkanmaan Reserviläispiirin ansiomitalit

Harri Mäntylä KAM

Harri Salminen HAM

John Bergström PAM

Roni Laaksonen PAM

Juuso Mustonen PAM

Aki Raitanen PAM

Tauno Salonen PAM

Tauno Syrjä PAM

Kai Talonen PAM

Reserviläisliiton ansiomitalit

Jarna Kortemaa PAM

Juha Kumpu PAM

Petri Lyly PAM

Standaarit

Jenna Kallio Maanpuolustus perus-

 kalliomme standaari

Vierailu Satakunnan lennostoon

TRES järjesti vierailun Satakunnan lennostoon tiistaina 

30.11.2021. Vierailun isäntänä toimi lennoston komenta-

ja eversti Aki Heikkinen. Vierailun aikana tutustuttiin len-

noston toimintaan ja kalustoon sekä kuultiin ajankohtai-

set kuulumiset uuden hävittäjän valintaprosessista. Vie-

railun yhteydessä puheenjohtaja Jarno Lahtinen luovutti 

eversti Heikkiselle TRES:n myöntämän kultaisen ansiomi-

talin. Kuva: Jarno Lahtinen.

Satakunnan lennoston 
kotiutusjuhlassa palkittuja

Tampereen Reserviläisten plaketilla palkittiin 16.12.2021 

Satakunnan lennostosta kotiutuneet (347 vrk) kersantti 

Nikolas Salmela ja (165 vrk) korpraali Santeri Vaara. 

Kuva Sirkka Ojala

KOKOUSKUTSU
Tampereen Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS
Järjestetään 

keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00
.

Paikkana Ravintola Vaskitähti, 
Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere.

     Ennen kokousta
 esitelmän/keskustelutilaisuuden 
 pitää Reserviläisliiton puheenjohtaja 

Ilpo Pohjola aiheesta 
 Suomen puolustusjärjestelmä ja NATO.
 Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n 
sääntömääräiset kevätkousasiat

Huomionosoitukset

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Tervetuloa

Tampere 9.2.2022

 Tampereen Reserviläiset ry
Hallitus

Käyntiohje: 
Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä 

piha-alueelle, josta G-portaaseen. 
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TRES JÄSENETU US EAGLEEN!
Tamperelaisen US Eaglen kanssa on sovittu jäsenedusta, jossa TRES:in 

jäsenet saavat 10 % alennuksen liikkeen kaikista tuotteista! 

Edun saa 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 

TAMPEREEN 
RESERVILÄISET RY:N 
HALLITUS 2022

alik (res) Jarno Lahtinen, puheenjohta-

ja, työvaliokunta, talousvaliokunta, lip-

pu- ja kunniavartio-osasto, Reserviläis-

piirin pj. 040 719 6468, 

jarno@jarnolahtinen.fi 

korpr (res) Hannu Hauki, varasihteeri, 

tiedotus- ja viestiosasto, ampumaosasto, 

droneosasto, maja, piirihallitus (vara), 

050 410 8229, hannu@hauki.fi 

kers (res) Keijo Kivinen, ohjelmaosasto, 

tiedotus- ja viestiosasto, piirihallitus, 050 

594 3400, keijo.kivinen@nokiantyres.com

kers (res) Juha Kumpu, lippu- ja kunni-

avartio-osasto, maja, talous, piirihallitus, 

040 7157 994, juhakumpu@hotmail.com

vääp (res) Ville Lahtinen, ampumaosas-

to pj, asevastaava, MPK, piirihallitus 

(vara)

050 401 4084, ville.h.lahtinen@gmail.com

alil (res) Juuso Mustonen, lippu- ja kun-

niavartio-osasto, tiedotus- ja viestiosas-

to, piirihallitus (vara), 040 595 3482, 

juuso.j.mustonen@gmail.com

yliv (res) Veijo Niemi, talousvaliokunta,

piirihallitus (vara), 0400 627 264,  

veijo.niemi@elisanet.fi 

sotm (res) Raimo Ojala, 2. varapuheen-

johtaja, tiedotus- ja viestiosasto, Respos-

ti pt., MPK, maasto-osasto, ohjelma, työ-

valiokunta, piirihallitus, 050 568 5360, 

raimo.ojala@gmail.com

korpr (res) Pitkänen Timo-Matti, liikun-

ta, piirihallitus (vara), 040 750 6895, ti-

moteimx@gmail.com

kers (res) Janne Reinola, 1. varapuheen-

johtaja, maja, työvaliokunta, piirihallitus, 

040 554 2994, tresweb@sci.fi 

sotm (res) Matti Salonen, ohjelmaosas-

to, talousvaliokunta, jäsenasiat, huo-

mionosoitukset, tiedotus- ja viestiosasto, 

piirihallitus, 040 779 1420, 

salosenmasa@gmail.com

ylik (res) Jarna Kortemaa, tiedotus- ja 

viestiosasto, lippu- ja kunniavartio-osas-

to, MPK, piirihallitus, 050 466 6056, 

jarna.kortemaa@gmail.com

vääp (res) Kari Ylinen, sihteeri, maja-

isäntä, piirihallitus, 040 963 6158, 

kariveijojosef@gmail.com

KUTSUTTUINA

Ulla Myllärniemi, toiminnanjohtaja, tie-

dotus- ja viestiosasto, taloudenhoitaja, 

jäsenasiat, huomionosoitukset, työvalio-

kunta, talousvaliokunta, 044 512 4477, 

toimisto@tampereenreservilaiset.fi 

sotm (res) Tero Ahtee, maasto-osasto, 

vapepa, tiedotus- ja viestiosasto, piirihal-

litus (vara), 040 849 0383, tensu@iki.fi 

kers (res) Matti Hirvonen, talousvalio-

kunta, 050 374 7139, 

matti.hirvonen@sahkolaitos.fi 

vääp (res) Juha Moijanen, TASERA pj, 

ampuma-ase kouluttaja, 0500 625 246, 

juha.moijanen@pp.inet.fi 

Hallituksen jäsenillä on omat vas-

tuualueensa. Ota yhteyttä yhdistyksen 

toimintaan liittyvissä asioissa kunkin 

vastuualueen henkilöön tai yhdistyksen 

toimistoon.

Tampereen Urheilijat 38 järjestää valmen-

nettua liikuntaa eri aihepiireiltä. Tarjolla 

on paketteja, joista TRES:läiset voivat va-

lita mieleisensä. Vaihtoehtoja on useita, 

joista muutama nopeimmin täyteen tullut 

ryhmä viedään eteenpäin. Harjoittelut jär-

jestetään Tampereella eri urheilukentillä. 

Mihinkään vaihtoehtoon ei ole tieto-, tai-

to- tai ikävaatimuksia, joten jos vähään-

kään kiinnostaa niin mukaan vaan!

• Juoksu & Kuntokoulu (touko-kesä)

• Tutustumis Yleisurheilu (kevät-kesä)

• Yleisurheilu (heittolajit) (kevät-kesä)

• Pilates (talvi-kevät-kesä)

• Tennis (kevät-kesä)

• Pyynikki-Juoksu 2022 valmennus 

(7.5.2022)

https://tu-38.sporttisaitti.com

Kysymykset ja sitovat ilmoittautumiset 

sähköpostitse tresliikunta@gmail.com

TRES & TamRU 
Yhteisliikunta 2022

Järjestämme yhteistoimintaa tarjoten oh-

jattua aktiivista perusliikuntaa yhdistys-

ten jäsenille. Tarkoituksena on järjestää 

säännöllistä perusliikuntaa muun muassa 

kevyttä kävelyä, johon on mahdollisuus 

osallistua eri puolilla Tampereen seutua.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöön viimeis-

TRES ja Tampereen Urheilijat 38 yhteistyöhön!
tään edellisenä päivänä sähköpostitse ja 

sopikaa tarkemmin tapaaminen.

Mikäli harrastat säännöllistä liikuntaa ja 

haluat itse yhteyshenkilöksi, ota yhteyttä 

tresliikunta@gmail.com ja keskustellaan 

asiasta enemmän.

Timo (TRES) timoteimx@gmail.com 

• klo 14:00 Sunnuntait / Pirkkala (Suuppa) 

noin 2-4 km

Jenny (TRES) avellanje@gmail.com

• Lyhyet 2-5 km kävelyt 8.2. ja 15.2. sekä 

erikseen ilmoitettuina päivinä klo 18:00. 

Pvm. Järjestäjä Nimike & linkki
6.3.2022 Muut 66. Pirkan hiihto
7.5.2022 TU-38 Pyynikki-Juoksu 2022 (matkat: 5 km, 10 km, 21.1 km)
24.5.2022 MPK Reserviläisen kuntotestit (LKT ja Cooper/ UKK kävely)
26.-29.5.2022 RESUL RESUL Four Day March
2.6.2022 MPK Reserviläisen kuntotestit (LKT ja Cooper/ UKK kävely)
12.6.2022 Muut 45. Pirkan Pyöräily
16.7.2022 MPK Kesäyön marssi, Tampere
30.7.2022 Muut 44. Pirkan Soutu
3.9.2022 Reservipiirit 48. Hämeen Hölkkä

TAPAHTUMAKALENTERI

Tampere (Lähtö ja paluu Hervantajär-

ven ratikan päätepysäkki)

• Kuntotestit (LKT ja Cooper/UKK käve-

ly): ajankohta ja lisätiedot ilmoitetaan 

erikseen. Tampere,      - Hervannan kes-

kusurheilukenttä (Lindforsinkatu 15, 

33720 Tre)

• Tampere 25 km johdetut marssit: ajan-

kohta ja lisätiedot ilmoitetaan erikseen, 

lumien sulettua.

• Omatoimiset etämarssit: ajankohta ja li-

sätiedot ilmoitetaan erikseen.

Teksti ja kuva: Raimo Ojala

Ajankohta: 22.–23.4.2022
Aika: 17.00–16.00
Kesto: 2
Kertausharjoituspäivät: 1
Koulutuspaikka:
Panssariprikaati Parolannummi
Ilmoittautuminen: viimeistään 10.4.2022

Kurssin tarkoitus on antaa jokaiselle soti-
laalle yhteisesti opetettavista taisteluensi-
avun toimenpiteistä hyödyntäen taistelijan 
ensiapusarjan välineitä. 

Kurssin jälkeen osallistujat tuntevat taiste-
lijan hätäensiavun ja taistelijalle jaettavan 
ensiaputaskun välineet ja niiden käytön.

Maanpuolustuskoulutus

TAISTELUENSIAPUKURSSI
Kurssi soveltuu kaikille yli 18 -vuotiaille va-
rusmiespalveluksen suorittaneille Suomen kan-
salaisille. Kurssi soveltuu erityisesti paikallis-
joukkoihin ja maakuntajoukkoihin sijoitetuille 
reserviläisille.

Kurssi ei edellytä aikaisempaa osaamista tai 
tuntemista. Muistiinpanovälineet olisi hyvä olla 
mukana. Oma makuupussi tai peitto ja lakana 
sekä tyyny mukaan. Lisäksi henkilökohtaiset 
lääkkeet sekä peseytymisvälineet. Koronaohjeis-
tus tullaan antamaan erikseen.

Kurssi pohjautuu Puolustusvoimien pvmoodlen 
Taisteluensiapu-opetuspakettiin. Taisteluensi-
avun perusteet, vammamekanismit, peruselintoi-
minnot cABC, ja välineiden käytön perusteet.

15,00 € + alv 0%
Osallistumismaksu sisältää koulutuksen, ruo-
kailut ja vakuutuksen kurssin aikana.

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokaut-
ta ennen kurssin alkua oman MPK-kortin 
kautta tai ilmoittamalla perumisesta MPK:n 
Hämeen maanpuolustuspiiriin. Tämän jäl-
keen kurssille osallistumista ei voi peruut-
taa ilman pätevää syytä, ja kurssimaksu on 
maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen 
katsotaan esimerkiksi sairastuminen tai louk-
kaantuminen.

Yhteystiedot
Kurssinjohtaja Marko Laakso
044 957 1800, mtlaakso@gmail.com
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Vuonna 2020 Tampereen Reserviläiset 

täytti 70 vuotta. Juhlavuotta oli tarkoitus 

juhlistaa useilla eri tapahtumilla. Pää-

tapahtumana oli Tampereen kaupungin 

vastaanotto Raatihuoneella. Ne kuiten-

kin jouduttiin perumaan vallitsevasta ko-

ronatilanteesta johtuen. Korona on vai-

kuttanut merkittävästi jo parin vuoden 

ajan sekä yhdistyksen toimintaan että 

hallintoon. 

Juhlavuoteen liittyen yhdistys halusi 

huomioida ansioituneita jäseniään nor-

maalivuotta runsaammin. Vuoden 2021 

syyskokous päätettiin pitää juhlavammin 

ja tässä yhteydessä myös jakaa juhlavuo-

delta siirtyneitä huomionosoituksia. 

Syyskokouksen paikaksi varattiin Tam-

pereen Komediateatterin juhlasali. Juhla-

tilaisuuden aluksi nostettiin kuohuviini-

malja yhdistykselle. MPK Hämeen soitto-

kunta aloitti monipuolisen musiikillisen 

kattauksen soittaen taidokkaasti sekä 

marsseja että viihdemusiikkia. Paikalla 

ollut runsaslukuinen yleisö koostui sekä 

jäsenistä että kutsuvieraista. Täytekakku-

kahveja juodessa oli myös mahdollisuus 

vaihtaa kuulumisia. Koronasta johtuen ta-

paamismahdollisuuksia on ollut niukas-

ti. Juhlassa esiintyi myös Teekkarikuoro. 

Valitut isänmaalliset kappaleet kuoroso-

vituksina sopivat hyvin tilaisuuteen luon-

teeseen ja kuoro sai yleisöltä reippaat 

suosionosoitukset. Komediateatterin joh-

taja Panu Raipia esitteli teatterin historiaa 

ja nykypäivää.  

 Juhlassa jaetuista huomionosoituksis-

ta on erillinen lista ohessa. 

Juhlan päätteeksi pidetyssä sääntömää-

räisessä syyskokouksessa puhetta johti 

Juha Moijanen ja sihteerinä toimi Kari Yli-

nen. Kokous sujui jouhevasti ja siinä hy-

väksyttiin yhdistyksen hallituksen valmis-

telemat toimintasuunnitelma ja talousar-

vio sekä tehtiin henkilövalinnat yhdistyk-

sen hallitukseen. Yhdistyksen puheenjoh-

tajana jatkaa vuonna 2022 Jarno Lahtinen. 

Teksti ja kuvat: Raimo Ojala

SYKSYN JUHLAKOKOUKSESSA 
20.10.2021 PALKITUT 

TAMPEREEN RESERVILÄISTEN ANSIOMITALIT
Pohjola Ilpo KAMs nro 25, luovutetaan myöhemmin
Sipi Kalervo KAMs nro 24
Eskola Matti KAM
Heikkinen Aki KAM luovutettiin 30.11.
Heininen Matti KAM
Pullinen Risto HAM
Arvonen Tero PAM
Heikkilä Sami PAM
Koivurinne Tuomas  PAM
Koppanen Ville  PAM
Manninen Iikka PAM
Syvinki Jarmo  PAM
Westerholm Conny  PAM
Viitanen Toni PAM

PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRIN ANSIOMITALIT
Lahtinen Jarno KAM
Kohtamäki Veli-Matti KAM
Kivinen Keijo  KAM
Palonen Tommi  HAM
Lahtinen Ville  PAM
Aalto Pekka  PAM 

STANDAARIT
Hauki Hannu Punainen leijona standaari
Prokki Jonathan Maanpuolustus peruskalliomme standaari
Turunen Mikko  Tampereen Reserviläisten standaari
Lumme Lauri  Suomen pöytälippu

Moijanen Juha  Salpakivi nro 1

SYYSKOKOUS PIDETTIIN JUHLAVISSA MERKEISSÄSYYSKOKOUS PIDETTIIN JUHLAVISSA MERKEISSÄSYYSKOKOUS PIDETTIIN JUHLAVISSA MERKEISSÄSYYSKOKOUS PIDETTIIN JUHLAVISSA MERKEISSÄ

VUODEN 2020 TOIMIJAT
Lahtinen Ville  Vuoden reserviläinen 2020 Tykinhylsy + Reserviläispuukko
Mäntylä Harri  Vuoden aktiivinen jäsen 2020
Salonen Matti Sakari Vuoden jäsenhankkija 2020 Tykinhylsy
Hauki Hannu Vuoden kouluttaja 2020
Lemmetty Katri  Vuoden lippu-upseeri 2020
Bergström John  Vuoden ampuja 2020
Nieminen Miika Vuoden nuori reserviläinen 2020
Kotipelto Tapio  Vuoden tiedottaja 2020
Kumpu Juha Matti Vuoden urheilija 2020 

MPK Hämeen soittokunta.

Juhlakokousyleisöä. ALLA: Teekkarikuoro ja tervehdyspuheen pitänyt puheenjohtaja Jarno Lahtinen.
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Varaa Sillanpää-maja käyttöösi!

TRES:in omistama Sillanpää-maja sijait-

see Kangasalan Suinulassa Matalajärven 

rannalla 30 km Tampereen Keskustorilta. 

TRES jäsenet voivat varata Sillanpää-ma-

jaa yksityistilaisuuksiin ja omaan käyt-

töön. Perushintaan (85 €/vrk) sisältyy ma-

jan käyttömaksu enintään 10 käyttäjälle. 

Lisävieraista peritään 5 €/hlö/vrk. Käyt-

tömaksu avainpantteineen (50 €) makse-

taan yhdistyksen tilille ennen avainten 

luovuttamista. Avainpantti sisältyy pank-

kisiirtoon ja maksetaan takaisin avainten 

palautuksen jälkeen. Jos maja on varaus-

tioihin. Siivouksen laiminlyönnistä peri-

tään 50 €/tunti + matkakulut.

Majan käyttäjän tulee tutustua majalla 

olevaan ohjekansioon. Majalla on tilaa 

enintään 60 henkilölle. Majalla ovat käy-

tettävissä majan avoinna olevat tilat, ul-

kokäymälät, sauna sekä polttopuut ja 

sähkö. Majan keittiössä on jääkaappi, 

kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouu-

ni ja sähköliesi. Astioita on noin 60 hen-

kilölle, mutta aterimet (haarukat, veitset, 

lusikat) täytyy tuoda mukana. Majalla ei 

hetkellä vapaana käyttöajan päättymisen 

klo 12.00 jälkeen, voi 40 € lisämaksusta 

jatkaa sopimusta vuorokauden vaihtumi-

seen asti.

Jos varaus perutaan 14–8 vrk ennen 

sovittua aikaa, peritään käyttömaksusta 

puolet. Jos varaus perutaan 7–0 vrk en-

nen sovittua aikaa, peritään koko käyttö-

maksu.

Käyttäjä vastaa tilojen siivouksesta ja 

astioiden tiskaamisesta. Käytön yhtey-

dessä syntyneet jätteet tulee viedä Hau-

kijärventien varrella sijaitseviin jäteas-

MAJAILTA SILLANPÄÄ-MAJALLA

ole kaivoa, joten juoma-/ruokavesi pitää 

tuoda tullessa. Saunassa käytetään järvi-

vettä. Avotulen teko on sallittua vain gril-

limajassa, metsäpalovaroituksen ulko-

puolella myös grillipaikalla. Majan varaa-

minen toisen tahon käyttöön on kielletty.

Majalla on rajallinen määrä perustarvik-

keita ja jokainen käyttäjä ei välttämät-

tä aina muista ottaa kaikkea tarvittavaa 

mukaan vieraillessaan majalla. Yhdistys 

kiittää ja kumartaa, jos käyttäjä lahjoittaa 

mukanaan tuomat yli jääneet kertakäyt-

töastiat, wc-paperit, jne. majan käyttöön.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan 

Tampereen Reserviläiset ry:lle majalla ha-

vaitsemistaan vioista tai puutteista ja kor-

vaamaan aiheuttamansa vahingot. Majalla 

tupakointi sisätiloissa on kielletty. 

Majan käyttöön liittyviä lisätietoja saa 

Tampereen Reserviläiset ry:n toimistos-

ta toimistoaikana (ti, ke klo 10-13, to klo 

15-18).

TRES järjesti jäsenilleen majaillan 15.10.2021 yhdistyksen Sillanpää -majalla. Runsas 

joukko jäseniä kävikin tutustumassa majaan, osa ensimmäistä kertaa. Ilta kului ren-

non yhdessäolon merkeissä. Paikalla oli muun muassa ekoase-ammuntaa.  Tapahtu-

man yhteydessä oli mahdollista kuulla yhdistyksen toiminnasta ja tutustua TRESin 

osastojen aktiivisiin jäseniin.

Raaka totuus on, että kriisitilanteissa 

”vihreitä viestivälineitä” ei riitä paikallisil-

le maanpuolustusjoukoille. 

Siispä ajattelevat reserviläiset varau-

tuvat myös mahdollisiin siviilikriiseihin 

(mm. luonnonmullistukset) arjen viestivä-

lineillä ja arjen ratkaisuilla. 

Älypuhelimissa (väline) ollaan kokeil-

tu erilaisia ilmaisia sovelluksia, joilla voi-

daan ylläpitää yhteyksiä ja tilannekuvaa 

(ratkaisu). Käytössä on ollut puheluso-

vellus, pikaviestisovellus, kuvien välitys 

ja paikkatieto. Niillä pärjää pitkälle. Jos 

alueella on oma palvelin, niin silloinhan 

käytössä on jo johtamisjärjestelmä (jär-

jestelmä).

Kriiseissä tietokoneverkkoa ja sähkö-

verkkoa käytetään niin pitkään kuin mah-

dollista, mutta entäs sitten kun verkot 

ovat alhaalla?

Virtapankki ei auta mobiilikäyttäjää jos 

tukiaseman vanha akkuvarmistus lopah-

taa alkuunsa. Tai... ehkä peli ei ole vielä 

menetetty jos puhelimissa on ladattuna 

sopiva PTT-sovellus (push-to-talk, pikapu-

helu), ja paikalla on nohevien maanpuo-

lustajien voimakone ja lähiverkkopalvelin 

(WLAN/WiFi). 

Älypuhelimissa kiusana ovat samat 

asiat kuin kaikessa tietotekniikassa; vir-

talähdehuolto ja sääolot. Käytännössä on 

havaittu että tihkusade ja pakkanen hait-

taavat kosketusnäyttöä. 

Sitten kun ei ole enää mitään verkkoa 

niin täytyy kaivaa varastoista esiin van-

hat radiopuhelimet; LA/PR-27, VHF68, 

PMR446. Käyttökelpoisia kaikki, omiin tar-

koituksiinsa. 

Eikä pidä unohtaa ”mopolähettien” no-

peutta ja käyttökelpoisuutta, siis nykyisin 

mm. moottoripyörä tai mönkijä. Vilkku, 

kirjekyyhky ja lippumerkit ovat sen sijaan 

kaukaista historiaa. 

Ensi vuonna on tulossa Arjen välineiden 

ja ratkaisujen koulutuksia MPK:n kurssei-

na, kannattaa hakea koulutuskalenteris-

ta valtakunnantasolla ja sopivilla haku-

sanoilla. 

Valtioneuvoston puolustusselonteko 

2021 mainitsee mm.: ”Paikallispuolustuk-

sesta kehitetään koko maan kattava soti-

laallisten suorituskykyjen kokonaisuus, 

joka osaltaan ennaltaehkäisee ja torjuu 

myös laaja-alaista vaikuttamista. Paikallis-

joukoilla ylläpidetään maanpuolustuksen 

valtakunnallista reagointikykyä kaikissa 

turvallisuustilanteissa.”

Teksti ja kuva: Tero Ahtee

Vapepa-peruskurssi 

VERKOSSA
19.03.2022 klo 9.30-14.00 
Tampere

Ilmoittaudu ti 15.3.mennessä: 
https://www.lyyti.in/Vapepa-
peruskurssi-19032022.

Ilmoittautuneille lähetetään ennakko-

materiaali ja kokouslinkki muutama 

päivää aiemmin.

Parhaiten osallistuminen onnistuu 

tietokoneelta. Videoyhteys avataan la 

klo 9.15 ja varsinainen ohjelma alkaa 

klo 9.30. Kurssin kouluttajina toimivat 

Juhani Salonsaari, Tero ”Tensu” Ahtee 

ja Tommi Mattila. Kurssi on maksuton.

Kurssi koostuu kolmesta asiakokonai-

suudesta:

• Vapepa-järjestöverkoston historia ja 

toiminta (45 min)

• Vapepa-järjestöverkosto ja 

viranomaiset (45 min)

• Hälytysryhmätoiminta (60 min) 

Osioiden välissä pidetään lyhyt tauko

Koulutuksen järjestää: 

Suomen Punainen Risti yhteistyössä 

opintokeskus Siviksen kanssa.

Lisätietoja: 

valmiuspäällikkö Tommi Mattila, 

040 589 5780 tai 

tommi.mattila@redcross.fi .

Arjen välineistä ja ratkaisuista 

MUISTA SEURATA NETTISIVUAMME: www.tres.fi 

Käy katsomassa

Facebookista ja Instagramista 

Tampereen Reserviläiset
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 TASERA:n tärpit

Talvi on jälleen pikkuhiljaa taittumassa ke-

vääksi, ja ampumaharrastajat heräilevät 

talviuniltaan, vaikka eihän reserviläinen 

ampumaharjoittelua talveksi keskeytä.

Talven ja alkuvuoden aikana on jälleen 

järjestetty erilaisia ampumatapahtumia, 

joskin myös vallitseva korona-tilanne on 

pakottanut osaston perumaan joitakin ti-

laisuuksia tai rajoittamaan niiden osanot-

Tervehdys kaikille yhdistyksen jäsenille! 
tajamääriä. Ajoittain myös harrastamiseen 

tarkoitetut tilat ovat olleet suljettuina. 

Yhdistyksen harrastuskalustoa on ke-

hitetty jälleen syksyn 2021 ja tullaan ke-

hittämään kevään 2022 aikana. Syksyllä 

hankittiin uusi AR-15-kivääri, joka onkin 

ollut jo aktiivisessa käytössä Satakunnan 

lennoston ampumaradalla. Lisäksi kevääl-

lä saadaan jäsenten käyttöön uusi Ruger 

MkII pienoispistooli, joita yhdistyksellä 

on jo ennestään kaksi kappaletta. 

Osmonkallion väestönsuojassa päästiin 

jälleen jatkamaan ammuntoja sekä .22LR 

että 9mm kalustolla, kun Tampereen kau-

pungin tiloissa toteuttama remontti val-

mistui. Tilassa parannettiin muun muassa 

ilmanvaihtoa ja valaistusta sekä uusittiin 

luotiloukut. Yhdistyksen jäsenillä on nyt 

todella mainiot puitteet harjoitella sisäti-

loissa talvikaudella.

Mikäli sisätiloissa harrastaminen kiin-

nostaa mutta yhdistyksen ampumata-

pahtumien aikataulut eivät sovi omaan 

kalenteriin, kannattaa myös vierailla vii-

me vuonna avatulla sisäampumaradalla, 

Tampereen Ruutisavulla Etu-Hankkiossa. 

Ruutisavulla on uudet ja modernit tilat, 

joissa voi harrastaa ammuntaa eri pis-

toolikaliberisillä aseilla, ja niitä voi myös 

vuokrata paikan päältä, mikäli oma kalus-

to on vielä kaupan hyllyllä. 

Tampereen Reserviläiset järjesti ensim-

mäistä kertaa Ruutisavun kanssa yhteis-

työssä SRA-kurssin, jossa ampumaharjoit-

telu ja ampumakokeet toteutettiin Ruuti-

savun toimintaradalla. Näin talvikaudella 

tämä antoi monille harrastajille helpon ja 

turvallisen tavan saada itselleen SRA-am-

pujan status. Pyrimme myös tulevaisuu-

dessa järjestämään kursseja yhteistyössä. 

Viime vuonna oli SATLSTO:n ampumara-

doilla koronasta huolimatta melko vilkas-

ta. Rata-aluettakin saatiin kehitettyä mel-

koisesti. Pienempien kunnostustöiden li-

säksi tehtiin myös isompia parannustoi-

menpiteitä, joista ns. ”valaistusprojekti” 

oli ehdottomasti mittavin. Ampuminen on 

huomattavasti turvallisempaa, kun valoa 

on riittävästi. Myös tauluun osuminen on 

paljon helpompaa, kun taulun näkee. Tal-

vella luonnonvaloa ei kuitenkaan radoille 

tahdo ilta-aikaan tulvia siinä määrin, että 

se yksin mahdollistaisi turvallisen am-

pumaharjoittelun. Radoille piti siis saa-

da lisää valoa. Tätä varten TASERA anoi 

tukea useilta eri tahoilta. TASERA saikin 

Turvallisuuden Tukisäätiöltä, Pirkanmaan 

Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:ltä, Pir-

kanmaan Reserviläispiiriltä ja Pirkan-

maan Reserviupseeripiiriltä yhteensä 6 

200 € avustusta rata-alueen valaistuksen 

parantamiseen. Tästä valtaisan iso kiitos 

kaikille edellä mainituille tahoille! Myön-

netyn tuen avulla ja SATLSTO:n myötävai-

kutuksella saatiin asennettua tauluvalais-

tus pistooliradan kahteen ensimmäiseen 

loosiin ja sisävalaistus hirviradan ampu-

makoppiin sekä päävalvojakopille. Lisäk-

si hankittiin toimintaradalle aggregaatti ja 

siirrettävät valaisimet, joiden asennus ja 

kytkennät ovat vielä tätä kirjoittaessani 

(26.1.) kesken. Tavoite kuitenkin on, että 

ensi syksynä ratojen käyttöastetta voi-

daan nostaa entisestään, kun luonnonva-

lon riittämättömyys ei enää pakota siirty-

mään sisäradoille.

Sitten ajankohtaisiin käytännön asioi-

hin. Oletko huomannut, että Pirkanmaan 

Reservipiirien Ampumatoimikunta on laa-

tinut tulostettavan ja helposti sähköpos-

tin liitteeksi skannattavan ampumapäi-

väkirjan? Ampumapäiväkirja on kaikkien 

vapaasti käytettävissä ja sen löytää toi-

mikunnan sivuilta (https://pirkanviesti.fi /

toiminta/ammunta/). Ampumapäiväkirja 

on hyvä työkalu oman harrastuksen seu-

raamiseen ja olennainen osa myös harras-

tuneisuuden osoittamisessa mahdollisen 

aseluvan hakuprosessin yhteydessä. Mi-

käli et siis vielä ole pitänyt ampumahar-

rastuksestasi minkäänlaista päiväkirjaa, 

nyt on hyvä päivä aloittaa.

Paljon ajankohtaista asiaa ratavuoroi-

hin, ratakäytäntöihin ja yleisesti ampu-

matoimintaan liittyen löytyy netistä. TA-

SERA:n sivuilta (https://www.tasera.fi ) 

löydät koko ampumarata-aluetta ja siellä 

toimimista koskevat ohjeet ja tiedot-

teet. Piirin ampumajaoston ajankohtaiset 

asiat löydät toimikunnan sivuilta (https://

pirkanviesti.fi /toiminta/ammunta/) ja vas-

taavasti TRES:n yhdistyskohtaiset tie-

dotteet löytyvät TRES:n sivuilta (https://

www.tres.fi /). Kannattaakin ottaa kaikki 

kolme edellä mainittua sivustoa aktiivisen 

seurannan listalle.

Uusi vuosi tuo SATLSTO:n kortteihin 

myös uudet tarrat. Vuoden 2021 tarralla 

varustetuilla korteilla pääsee SATLSTO:n 

ampumarata-alueelle 31.3. saakka, mut-

ta 1.4. alkaen tulee korteissa olla vuoden 

2022 tarra. Vuoden 2022 tarran korttiisi 

saat joko päävalvojakopilta treenien yh-

teydessä tai RES-toimistolta.

Ja lopuksi vielä muistutus, että jos si-

nulla on lennoston radalle valvojakortti, 

mutta et viimeisen vuoden aikana saanut 

piirin valvojapostia, ilmoitathan käytössä-

si olevan sähköpostiosoitteen Juha Moija-

selle (juha.moijanen@pp.inet.fi ). 

Aktiivista ja toimintarikasta sekä 

vähemmän koronan täyteistä kevättä 

kaikille TRES:n jäsenille!

Tampereen Reserviläisten ja 

TASERA:n puolesta

Pasi Autio

Kurssin teoriaosuus toteutettiin koronati-

lanteesta johtuen etäluentona ja -kokee-

na. Tämäkin tapa osoittautui varsin toimi-

vaksi. 

Kannattaa myös seurailla tiedotuska-

naviamme, koska alkukevään aikana jär-

jestämme Ruutisavun tiloissa kolme kap-

paletta pienimuotoisia SRA-kilpailuja ja 

myöhemmin keväällä järjestetään lennos-

ton radalla jälleen TRES SRA -kilpailu.    

Jotta ei jäisi sellaista kuvaa, että Ampu-

maosasto on vain värjötellyt sisätiloissa 

pakkasta karussa, niin tammikuussa jär-

jestettiin myös Talvinen Perinneasepäivä, 

joka keräsi suurta suosiota. Tilaisuudessa 

pääsi kokeilemaan vanhoja suomalaisia ja 

hieman modernimpia venäläisiä sotilas-

aseita, esimerkiksi Suomi KP/-31, DP-27 

”Emma” ja RPD-kevytkonekivääriä. 

Mikäli ampumaharrastamisesta tai Ampu-

maosaston toiminnasta herää kysymyk-

siä, niin olkaa rohkeasti yhteydessä! Am-

pumaosaston saat parhaiten kiinni sähkö-

postitse osoitteesta tres.ampumaosasto@

gmail.com

Turvallisia harjoituksia ja hyviä osumia! 

Ville Lahtinen

Ampumaosaston PJ

AM   UMAOSASTON 

KUULUMISIA
M   AM   UMAOSASTON 

KUULUMISIA

Kuva: Hannu Hauki

Kuva: Ville Lahtinen



KUNINKAIDEN KIERROS SAKSASSA JA ITÄVALLASSA 6-12.9.2022 KUNINKAIDEN KIERROS SAKSASSA JA ITÄVALLASSA 6-12.9.2022 
Oberammergaun kärsimysnäytelmä esitetään 42. kerran 2022. Tämä 1600-luvulta periytyvä spektaakkeli järjestetään kyläläisten voimin, myös 

esiintyjät ovat kylän asukkaita. Kuninkaiden kierroksella näemme Alppien upeimpia kaupunkeja; Muncheniin ja Innsbruckiin sekä vierailemme 

merkittävimmissä nähtävyyksissä kuten Hitlerin Kotkanpesässä, Neuschvvansteinin linnassa sekä Krimml-vesiputouksilla. Oppaana matkalla 

toimii FT Liisa Väisänen. 

Alustava matkaohjelma:

6.9. SAAPUMINEN MUNCHENIIN
Lähtö Finnairin lennolla Helsingistä Muncheniin. Kul-

jetus Munchenin keskustaan, jossa teemme kaupun-

kikierroksen. Vanhassakaupungissa vierailemme mm. 

kaksitornisessa Frauenkirche-kirkossa. Marienplatz-au-

kiolla ihastelemme koristeellista kaupungintaloa sekä 

sen Glockenspiel-kellotornia. Lounas Kaupungintalon 

alakerrassa sijaitsevassa Ratskeller -ravintolassa. Lou-

naan jälkeen käymme mm. Viktualienmarkt-torilla. Ret-

ken päätteeksi käymme kuuluisassa Hofbräuhaus-ravin-

tolassa. Tutustumiskierroksen ohessa on aikaa maistaa 

talon juomia (omakustanne). Majoittuminen Hotel Wal-

lis Munchen *** Ilta vapaa. 

7.9. BERCHTESGADEN KOTKANPESÄ JA 
KÖNIGSEE-JÄRVI

Aamiaisen jälkeen jatkamme kohti Berchtesgadenin ky-

lää ja Hitlerin Kotkanpesää, Kehlsteinhausia. Työväen-

puolue lahjoitti Kotkanpesän Hitlerille 50-vuotislahjana 

ja se oli Hitlerin piilopaikka ja arvohenkilöiden vierailu-

paikka. Nousemme bussilla Obersalzberg -vuorelle 1834 

m korkeuteen. Vuorelta laskeuduttua, käymme ihastele-

massa vuonomaista Königsee-järveä. Aikaa nauttia oma-

kustanteinen lounas järven rannalla sijaitsevassa ravin-

tolassa. Kauniiden maisemien ympäröiminä jatkamme 

kohti Itävaltaa ja majoituspaikkaamme Aurach bei Kitz-

buheliä. Illallinen hotellissa. Hotel VViesenegg ***

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

Aamiainen. Ajamme Mittersil Iin kautta kohti Krimml- 

vesiputousta, joka koostuu kolmesta putouksesta, joi-

den yhteiskorkeus on 380 m. Vesiputouksen ala-asemal-

le kävelee n.15 min. ja täältä on mahdollisuus nousta 

aina ylimmälle putoukselle saakka ja kokea vesimasso-

jen putous läheltä. Matkamme jatkuu Zillertalin laakson 

mahtavissa maisemissa kohti Innsbruckia. Ennen kau-

punkiin saapumista ajamme Ambrasin linnalle. Majoit-

tuminen Innsbruckissa. Illallinen ravintolassa. Hotel 

Cafe Central ****

9.9. INNSBRUCK
Aamiainen. Kävelykierros Innsbruckin keskiaikaisessa 

vanhassa kaupungissa, jossa näemme ulkoa päin mm. 

Hofburgin linnan, Hofkirche-kirkon ja Pyhän Jakobin 

tuomiokirkon. Liikumme Maria Theresien-Strasse -pää-

kadulla, jonka varrella on lukuisia kahviloita ja vanhoja 

palatseja. Ihastelemme kaupungin ympärillä kohoaville 

Alpeille avautuvaa upeaa näkymää. Nordkette-vuoristo 

sijaitsee heti kaupungin yläpuolella ja sinne voi omal-

la ajalla nousta kätevästi keskustasta. Ensin noustaan 

Hungeburgbahn-junalla Hungeburgin asemalle ja vaih-

detaan köysirataan, joka vie Hefelekarille aina n. 2300 

m korkeuteen. Lipun hinta n.38 €. Illallinen ravintolassa.

10.9. NEUSCHWANSTEININ LINNA
Aamiainen. Ajo Innsbruckista kohti Fussenia ja vierailu 

Baijerin kuninkaan rakennuttamassa Neuschwansteinin 

satulinnassa. Linna on toiminut esikuvana Walt Disneyn 

Prinsessa Ruususen linnalle.  Linnassa oli aikakaudelle 

edistyksellistä tekniikkaa. Linna sijaitsee ylhäällä rin-

teessä ja sinne noustaan paikallisilla busseilla (bussei-

hin ei pysty tekemään ryhmävarauksia, busseihin jono-

tetaan). Bussin pakkipaikalta on noin 15 min. kävelymat-

ka linnalle. Huom! Nousu ylämäkeen on melko jyrkkä ja 

linnassa on portaita. Paluu Innsbruckiin ja illallinen.

11.9. OBERAMMERGAU
Aamiainen. Ajo Oberammergaun pittoreskiin kylään, jos-

sa useimpien talojen julkisivuja koristavat kauniit maa-

laukset. Yksi matkan kohokohdista on Oberammergaun 

kylässä esitettävä kärsimysnäytelmä, jota on esitetty 

kymmenen vuoden välein vuodesta 1634. Tällöin kyläläi-

set lupautuivat esittämään Jeesuksen viimeisiä vaiheita, 

jos kylä säästyisi rutolta. Näin tapahtui ja näytelmä on 

siitä asti esitetty kyläläisten voimin. Jo vuotta aikaisem-

min näyttelijät valitaan ja heidän tulee kasvattaa hiuksia 

ja partaa esitystä varten. Näytelmä alkaa iltapäivällä klo 

13.30 ja kestää yhteensä 8 tuntia sisältäen kolmen tun-

nin tauon järjestettyä ruokailua varten. Esitys päättyy klo 

21.30, jonka jälkeen on kuljetus majoitukseen.

12.9. GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Aamiainen. Ajamme Garmisch-Partenkircheniin. Vie-

hättävä pikkukaupunki sijaitsee aivan Alppien juurella. 

Vapaata aikaa lounastaa. Iltapäivällä jatkamme matkaa 

kohti Munchenin lentoasemaa. Klo 18:50 Finnairin lento 

lähtee Munchenistä ja saapuu Helsinkiin klo 22:15.

Yhden hengen huoneita ei ole saatavissa.

Hintaan sisältyy:

• Finnairin reittilennot Helsinki - Munchen - Helsinki tu-

ristiluokassa

• 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimat-

katavara

• majoitus: 1 yö Munchen, 1 yö Aurah bei Kitzbuhel, 3 

yötä Innsbruck

• 1 yön majoitus Oberammergaun alueella. Tämän yön 

majoituksen järjestää Oberammergaun kulttuuriyhtei-

sö. Koko ryhmän majoittumista samaan majoituspaik-

kaan ei taata.

• lippu Oberammergaun kärsimysnäytelmään, kategoria II

• matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket

• sisäänpääsymaksut: Kotkanpesä, Krimml vesiputous, 

Gerlossin alppitie, Ambrasin linna, Neuschvvanstei-

nin linna

• pakollisen paikallisoppaan palvelut Munchenissä ja 

Ambrasin linnassa

• 6 aamiaista, 4 illallista ja 2 lounasta sis. vesi ja lasi 

viiniä

• lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero

Opastus Liisa Väisänen

Hintaan ei sisälly:

• muut ruokailut kuin hintaan sisältyy -kohdassa mai-

nittu

• juomarahat

• kehotamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan 

riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy 

mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matka-

toverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. 

Lisäksi kehotamme tarkistamaan myös vakuutuksensa 

peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvaus-

määrärajoituksen.

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on 

meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusoh-

jeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin käyttöä. 

Jos maahanpääsyn edellytyksenä on todistus koronaro-

kotteista ja/tai negatiivisesta testituloksesta, vastaa asi-

akas itse niiden hankkimisesta. Päivitämme tiedot tarvit-

tavista dokumenteista lähempänä lähtöä.

Matkaohjelma ennakkotietona sitoumuksetta. Pidätämme 

oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 

tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallis-

tujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joi-

den menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset 

ruoka-aineallergiat viimeistään kuukausi ennen matkaa. 

Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/al-

lergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, 

että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin 

kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajal-

liset.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

Kehräsaari A 212, Tampere

info@resviaria.com

Puh. 0440 477 070

Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 500 

euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. 

Loppumaksu erääntyy 22.7.2022. Sitova sopimus syntyy, 

kun asiakas on maksanut ennakkomaksun. 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos mat-

kalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttä-

mää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan täl-

löin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolli-

set matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruu-

tusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille.

Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, 

aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Resviaria Oy:llä on oi-

keus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan 

hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai kor-

vaukseen. Peruutuksista ja muutoksista peritään toimis-

tokuluina 100 euroa/henkilö.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Pyydä koko matkaesite, lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Matti Salonen puh. 040 779 1420, 

salosenmasa@gmail.com


