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LOKAKUU

Panssariprikaatin toukokuun alussa 
johtamaan Maavoimien Arrow 22 
-harjoitukseen Niinisalossa osallis-

tui kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britan-
niasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta.  Vuo-
sittain järjestetty harjoitus kehittää meka-
nisoitujen joukkojen toimintaa kansainvä-
lisessä ympäristössä. Mekanisoitu taiste-
luosasto liikkuu panssaroiduilla tela- tai 
pyöräajoneuvoilla. Harjoituksen johtajana 
toimi Panssariprikaatin komentaja, evers-
ti Rainer Kuosmanen. Arrow 22 -harjoituk-
sen kokonaisvahvuus oli suurimmillaan 

noin 3400 sotilasta. Harjoituksessa oli mu-
kana noin 150 panssaroitua ajoneuvoa ja 
noin 300 muuta ajoneuvoa. 

Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa 
kansainvälisen avun vastaanottoa ja isän-
tämaan tuen antamisen suorituskykyä. 
Joukot pääsevät myös tutustumaan toi-
siinsa ja vaihtamaan kokemuksia niin ka-
lustosta kuin taktiikastakin. Haastateltaes-
sa ulkomaiset sotilaat kehuivat harjoituk-
sen järjestelyjä sekä suomalaisten osaa-
mista ja asennetta. Koska Suomen puolus-
tus pohjautuu Nato-jäsenyyden aikanakin 

asevelvollisuuteen, tässäkin harjoitukses-
sa ulkomaalaisten ammattisotilaista koos-
tuvien joukkojen kanssa harjoittelee pää-
osin suomalaisia asevelvollisia. Tarkoitus 
on kouluttaa ensisijaisesti suomalaisia 
varusmiehiä. Mukana oli myös maakun-
takomppanian reserviläisiä, joten harjoi-
tuksessa paikallisjoukkojen reserviläiset 
pääsivät mittaamaan taitojaan osana kan-
sainvälistä harjoitusjoukkoa. Yksittäisen 
reserviläisen kohdalla korostuu taistelijan 
kenttäkelpoisuus, jota ylläpidetään vuo-
sittaisten kertausharjoitusten kautta sekä 

valikoiduilla MPK:n kursseilla. 
Reserviläisten on mahdollista hakeu-

tua paikallisjoukkoihin ja maakuntakomp-
paniaan ilmoittamalla halukkuudestaan 
aluetoimistoon. Maakuntakomppaniat 
ovat osa paikallisjoukkoja, joiden sodan 
ajan tehtäviin kuuluu muun muassa stra-
tegisten kohteiden suojaaminen, alueen 
valvonta ja vihollisten erikoisjoukkoja vas-
taan toimiminen. Rauhan aikana paikallis-
joukkoja voidaan hyödyntää Puolustusvoi-
mien virka-aputehtävissä ja muissa puo-
lustusvalmiutta tehostavissa tehtävissä.

Myös reserviläisiä mukana kansainvälisessä Arrow 22 -harjoituksessa

Syyskokousesitelmä

MANNERHEIMIN AATEHISTORIALLISET TAUSTAT
Tampereen Reserviläisten syyskokoustapahtumaan liittyy palkitun tietokirjailijan ja teatterimiehen Seppo Heinolan 
esitelmä. Aiheena esitelmässä on suurimmaksi suomalaiseksi valittu Carl Gustaf Emil Mannerheim. 

Heinola johdattaa kuulijansa kiehtovien arvoitusten äärelle: mitkä olivatkaan Mannerheimin aatehistorialliset taustat, mikä 
teki hänestä haavoittumattoman ja oliko Mannerheim mystikko vai liittyikö hänen elämäänsä muuten vain mystiikkaa?

Kirjoitettuaan Mannerheimista näytelmän, näyteltyään itse Gustafia sekä hämmästeltyään hänen elämänsä outoja sattu-
muksia ja tutustuttuaan hänen läheisten ystäviensä taustoihin, Heinola uskaltautuu pitämään Gustaf Mannerheimia salape-
räisenä ja mystisenäkin yksityishenkilönä.

Kirjassaan ”Mannerheimin salattu maailma” Heinola kysyy, oliko Mannerheim vapaamuurari tai ruusuritari, antoroposofi 
vai oliko hän kenties muuten vain perehtynyt esoteeristen veljeskuntien periaatteisiin ja pyrkinyt toteuttamaan elämäs-
sään: ”eräänlaista lupauksetonta vapaamuurariutta” kuten hän muistelmissaan toteaa puolalaisten ystäviensä tekevän. Kir-
ja omistaakin mm. vapaamuurariudelle erityisen luvun niitä lukijoita varten, joille tämä salaperäinen järjestö historioineen 
ja rituaaleineen ei ole tuttu tai jotka ovat saaneet mahdolliset virheelliset käsityksensä veljeskunnasta antimuurarillisista 
’vaihtoehtoisista faktoista’.

Monin osin Mannerheimin aatehistorialliset taustat -esitelmä tuo uusia näkökulmia, joten  
tervetuloa kuulemaan mielenkiintoista esitelmää Ravintola Vaskitähteen 19.10.2022 klo 18.
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Pääkirjoitus Puheenjohtajalta

Tampereen Reserviläiset ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere 
Puhelin: 044 512 4477 
 
Sähköposti:  
toimisto@tampereenreservilaiset.fi

Internet: www.tres.fi

Facebook: Tampereen Reserviläiset

Toimiston aukioloajat:  
ti, ke klo 10-13, to klo 15-18 (ei pyhät)
Y-tunnus: 0206156-0

Kansi: Yhdysvaltain Euroopan maavoima-
joukkojen (USAREUR) ratsuväkieskadroo-
nan vahvuus Arrow 22 harjoituskokoon-
panossa oli noin 110 henkilöä. Joukon 
pääkalustona olivat Stryker-taisteluajoneu-
vot. Kuva Raimo Ojala.  

Resposti on Tampereen Reserviläiset ry:n 
kaikille jäsenille kaksi kertaa vuodessa 
paperimuodossa postitettava jäsenlehti.

Julkaisija: Tampereen Reserviläiset ry
Päätoimittaja: Raimo Ojala
Taitto: Maisan paja

Respostiin tuleva aineisto ja ehdotukset juttu-
aiheiksi toimitetaan sähköpostiosoitteeseen:  
toimisto@tampereenreservilaiset.fi

Aineistoformaatit: 
Teksti: doc, docx tai odt 
Kuvat: jpg, mainokset: pdf

Tekstit ja kuvat: Raimo Ojala, ellei toisin mainittu.

Seuraava Resposti ilmestyy maaliskuun alussa 
2023.
 
Painosmäärä: 1800 kpl
Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusulan paino

Si vis pacem, para bellum

Jos haluat rauhaa,  
varaudu sotaan

Palataan jälleen  
läsnäoloon

YK:n peruskirjaan on kirjattu tavoite pe-
lastaa tulevat sukupolvet sodan vitsauk-
selta ja edistää rauhaa ja turvallisuutta 
maailmassa. Jäsenmaat ovat sitoutuneet 
ratkaisemaan keskinäiset kiistansa rau-
hanomaisin keinoin ja pidättymään vä-
kivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämi-
sestä toista valtiota vastaan. YK:n tavoit-
teeksi on peruskirjassa asetettu myös 
kansakuntien välisten ystävällisten suh-
teiden kehittäminen.

Mutta miten on toimittu? Ensimmäis-
ten sivilisaatioiden synnystä lähtien 
sota on kuulunut jokaisen sukupolven 
aikalaiskokemuksiin – joko välillisesti tai 
omakohtaisesti koettuna. Myös Suomel-
la on vuosisatojen kokemus siitä, mil-
laista on naapurivaltojen tai niiden hal-
litsemien liittoutumien rauhanrakkaus. 
Usein sanalla ”rauha” on pyritty naa-
mioimaan asevoiman käyttöä. Kukaan 
ei mielellään aloita sotaa vaan mieluim-
min ilmoittaa turvaavansa rauhaa tai 
korkeintaan pakottaa rauhaan tai ryhtyy 
erikoisoperaatioon. 

Tyypillisesti hyökkäyssodan aloittaja 
väittää kohdemaan johdon tehneen tai 
suunnitelleen asioita, jotka ovat sille po-
tentiaalinen uhka. Näin vastapuoli onkin 
syypää ja konfliktin alkuunpanija, josta 
seuraa, että hyökkäyssodasta tulee vält-
tämätön puolustussota. 

Me haluamme rauhaa sotaa käyviin 
maihin kuten Ukrainaan, mutta emme 
ehkä osaa pitää itseämme rauhantekijöi-
nä. Vai onko sittenkin meillä kaikilla rooli 
rauhan edistäjinä?

Käytännön arjessa on monia keino-
ja olla aktiivisesti ja tietoisesti rauhan 
puolella. Vahva ja vapaa kansalaisyh-
teiskunta on rauhan edellytys ja ennal-
taehkäisee konflikteja. Kansalaisoikeus-
taistelija Martin Luther King on sano-
nut: ”Rauha ei tarkoita vain ristiriitojen 
poissaoloa, vaan oikeudenmukaisuuden 
läsnäoloa.” Rauha, turvallisuus, kehitys 
ja ihmisoikeudet ovat kaikki yhteydessä 
toisiinsa. Turvallisuutta ei voi olla ilman 
kehitystä, kehitystä ei voi olla ilman tur-
vallisuutta eikä kumpaakaan voida saa-
vuttaa, jos ihmisoikeuksia ei kunnioite-
ta. Rauha säilyäkseen vaatii sen aktii-
vista puolustamista ja valtioiden sekä 
yksittäisten kansalaisten toimia YK:n pe-
ruskirjan hengessä. Rauhaa pitää suojel-
la, kuten Reserviläisliiton julisteessakin 
todetaan.

Näinä aikoina on tärkeää huolehtia 
omasta hyvinvoinnista. Mieli ja keho 
ovat voimakkaasti yhtä. Niinpä huoleh-
timalla kehon hyvinvoinnista huolehdi-
taan samalla myös mielen jaksamises-
ta. Riittävä lepo ja ravinto sekä liikunta 
ja ulkoilu pitävät hyvinvointiamme yllä. 

Hyvinvoinnista huolehtiminen antaa voi-
mavaroja jaksamiseen sekä henkisiin ja 
fyysisiin koettelemuksiin.  TRES-liikunta-
osasto järjestää matalan kynnyksen lii-
kuntatapahtumia ja jäsenetuna alennuk-
sia kuntosalipalveluihin. 

Elämänhallinnan tunne on tärkeä osa 
hyvinvointiamme, mitä esimerkiksi ko-
ronatilanne ja Ukrainan sotatilanne nyt 
koettelevat. Internet ja reaaliaikainen 
uutisointi tuovat maailman tapahtumat 
lähelle omaa arkeamme. Epävarmuus 
on ihmismielelle luontaisesti pelotta-
vaa, koska emme tiedä, mitä seuraa-
vaksi tapahtuu ja miten tilanne etenee.  
Epävarmuus voi kääntyä huonompaan 
suuntaan, mutta voi kääntyä hyväänkin 
suuntaan.  Kuormittavassa tilanteessa 
on hyvä muistaa, että omalla aktiivisuu-
della on merkitystä ja on asioita, joihin 
voimme yhä vaikuttaa joko yksin tai yh-
dessä toisten kanssa. Useimmiten voi 
todeta, että asiat voisivat olla vielä huo-
nomminkin. 

Turvallisuuden tunne järkkyy, jos syn-
tyy epävarmuutta elämisen perusedel-
lytysten olemassaolon säilymisessä. 
Suomelle tärkeää on riittävä kotimai-
nen puolustustarviketuotanto, toimivat 
merikuljetukset sekä ruuan riittävyys. 
Huoltovarmuuden kannalta olennaisim-
mat uhat liittyvät usein kansainvälisiin 
riippuvuuksiin. Vakavimpana uhkana 
huoltovarmuudelle pidetään tilannetta, 
jossa mahdollisuus tuottaa tai hankkia 
ulkomailta huoltovarmuuden kannalta 
kriittisiä elintarvikkeita, tavaroita ja pal-
veluita on väliaikaisesti vaikeutunut. 

Yhteishenki, naapuriapu ja toisista 
välittäminen ovat tärkeitä asioita aina, 
mutta erityisesti silloin, jos jokin hor-
juttaa vakauttamme. Maanpuolustus-
tahto on yhteisöllinen arvo, joka viittaa 
haluun kantaa huolta paitsi oman itsen 
ja lähipiirin myös laajemman yhteisön 
turvallisuudesta. Suomessa maanpuo-
lustustahto on korkealla tasolla ja toimi-
kaamme sen hyväksi, että näin on myös 
jatkossa. 

Rauhallista syksyä toivottaen

Raimo Ojala, AFIP, GPU CR1, AFIAP
päätoimittaja

Tampereen Reserviläiset on mo-
nen muun toimijan ohella uuden 
edessä, kun korona-ajan jäljiltä 
pitäisi taas oppia uudelleen käy-
mään tilaisuuksissa paikan päällä. 
Liki kolmen koronan sävyttämän 
vuoden jäljiltä moni on myös tot-
tunut, että eri asiat hoituvat etänä, 
ja myös tilaisuuksiin ja kokouksiin 
voi kätevästi osallistua etäteitse. 
Tämä koskee myös tilaisuuksien 
järjestämistä meillä ja muualla, sil-
lä moni totuttu toiminta on jäänyt 
tauolle tai on muuttunut etätoimin-
naksi. Varmasti asiat hoituvatkin ja 
saman informaation saa myös lin-
jojen päähän, mutta se ei korvaa 
koskaan ihmisten henkilökohtais-
ta tapaamista. Vuorovaikutus jää 
heikoksi varsinkin isommalla poru-
kalla ja heikosti siinä myöskin ih-
misiin tutustuu. Ihminen tarvitsee 
ihan oikeita sosiaalisia kontakteja.

Itsekin olin jo tottunut siihen, 
että muun muassa kokouksen voi 
hoitaa esimerkiksi Teamsin ja pu-
helimen avulla, vaikka autoa aja-
essa tai sohvalla maaten. Se ei kui-
tenkaan ole samanlaista läsnäoloa 
kuin paikan päällä ollessa ihmis-
ten kanssa oikeasti kasvotusten. 
Asiatkin tuppaavat helpommin 
hoitumaan ja keskustelua synty-
mään, kun näkee muut ihmiset yh-
dellä kertaa samassa tilassa. Siinä 
on myös helppo vaihtaa epäviral-
lisemmatkin kuulumiset, joita ei 
yleensä linjoja pitkin huudella. Pai-
kan päällä verkostoidutaan ja syn-
tyy myös uusia ideoita helpommin, 
joten lähdetään taas rohkeasti liik-
keelle. 

Yhdistyksemme tärkein toimin-
tamuoto ammunta on onneksi sel-
lainen laji, jota ei linjoja pitkin pys-
ty oikein hoitamaan. Tämä onkin 
näkynyt pitkin kesää ja syksyä, kun 
ampumavuorot, kurssit ja legen-
daarinen RA-CUP ovat olleet erit-
täin suosittuja. Yhdistyksemme 
omistukseen on tämän johdosta 
hankittu jälleen tuliteriä kiväärei-
tä ja pistooleja, jotta aseettomat-
kin pääsevät matalalla kynnyksellä 
harrastamaan ammuntaa. Viikoit-
tain yhdistyksemme siis tarjoaa 
mahdollisuuden harrastaa tätä la-
jia, joten sitä voidaan pitää merkit-
tävänä jäsenetuna.

Nyt kun jälleen olemme tottu-
massa siihen, että erilaista toimin-

taa järjestetään, olisiko aika miet-
tiä jotain uutta tai herätellä van-
haa toimintaa taas henkiin? Olem-
me sen verran suuri yhdistys, että 
mukaan mahtuisi useampikin toi-
mikunta nykyisten lisäksi toimin-
taa organisoimaan. Esimerkiksi 
droneosasto vaatii vielä kriittis-
tä massaa ja vetäjää käynnistyäk-
seen kunnolla. Meillä on paljon 
nuoria jäseniä, joten esimerkiksi 
nuoriso-osasto puolustaisi jälleen 
paikkaansa erinomaisesti. Ideoita 
toiminnaksi kyllä löytyy ja talou-
dellisia resursseja toteutukseen, 
joten rohkeasti vaan tekemään.

Olen toiminut Tampereen Re-
serviläisten puheenjohtajana 
kohta viisi vuotta. Kuten viime 
vuonna jo totesinkin, tämä vuo-
si on nyt minulle viimeinen tässä 
tehtävässä. Ensi vuonna saa uusi 
puheenjohtaja viedä uusin aja-
tuksin ja ideoin tätä Suomen suu-
rinta reserviläisyhdistystä eteen-
päin. Edellytykset ovat nyt mitä 
parhaimmat, sillä yhdistyksen ta-
lous on erittäin hyvässä kunnos-
sa ja jäseniä on ennätysmäärä eli 
noin 1750 henkeä. On ollut suuri 
ylpeyden ja ilon aihe olla tämän 
yhdistyksen peräsimessä, vaikka 
poikkeukselliset ajat ovatkin han-
kaloittaneet toimintaamme välillä 
vähän liiankin kanssa.  

Toivon, että lähdet rohkeasti 
mukaan yhdistyksen järjestämään 
toimintaan sekä sitä toteuttamaan 
ja annat myös palautetta, kun sen 
paikka on. Hyviä ideoita ja teki-
jäihmisiä ei ole koskaan liikaa ja 
kaikki viisaus ei asu pelkästään 
yhdistyksemme hallituksessa. 
Hyvää alkanutta syksyä ja loppu-
vuotta!

Jarno Lahtinen
puheenjohtaja

Korjausompelimo –  
myös kunniamerkkien  

ompelu kannakkeeseen

Ompelupuoti
Pikku Päivänpaiste

Kylmäsuonkatu 4, 33720 Tampere
045 220 2711

ompelupuoti@gmail.com 

www.pikkupaivanpaiste.fi
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TAMPEREEN  
RESERVILÄISET  
FACEBOOKISSA.

Käy tykkäämässä.

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. 

Hyvä yhdistyksen jäsen,  

HUOLEHDITHAN, ETTÄ  
JÄSENTIETOSI OVAT AJAN TASALLA!

Tee korjaukset pirkanviesti.fi etusivulla 
olevan Liity jäseneksi -painikkeen kautta. 

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

Huomionosoitukset

YLENNYKSIÄ  
PIRKANMAALLA
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 
4.kesäkuuta 2022 ylentänyt seuraavat 
pirkanmaalaiset TRES-jäsenet reservin 
upseerit

Yliluutnantiksi
Orsila Lasse, Tampere

Luutnantiksi
Tuominen Tero, Pirkkala

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on 
ylentänyt seuraavat aliupseerit ja mie-
histöön kuuluvat TRES-jäsenet reservis-
sä 4.6.2022

Ylivääpeliksi
Nikkanen Pasi, Lempäälä

Vääpeliksi
Aaltonen Olli-Pekka, Tampere

Ylikersantiksi
Kahilaluoma Santeri, Nokia
Kaisla Jussi, Tampere
Sulin Kalle, Tampere

Kersantiksi
Jussila Aleksi, Tampere
Kuparinen Aleksi, Tampere
Mareen Tinja, Tampere
Matilainen Joonas, Tampere
Raittila Pekka, Tampere

Alikersantiksi
Patola Tuomas, Tampere
Salminen Harri, Akaa

Korpraaliksi
Ahokas Jami, Tampere
Alanen Semi, Tampere
Andrejeff Tero, Kangasala
Haikka Aarne, Tampere
Karjalainen Sami, Nokia
Kokki Janne, Lempäälä
Mäkipää Janne, Tampere
Mäntymäki Petri, Tampere
Ngo Quoc Tiny, Tampere

Parhaimmat onnittelut!

Kesäkuussa palveluksensa päätti 165vrk ja 347vrk palve-
levat varusmiehet. Saapumiseristä 2/21 ja 1/22 kotiutuvat 
varusmiehet (138) ovat suorittaneet palveluksensa poik-
keuksellisissa oloissa. Jokainen palveluksensa päättänyt 
varusmies on viimeistään kevään aikana ymmärtänyt puo-

Satakunnan lennoston kotiutusjuhlassa palkittiin
lustusvoimien ja varusmiespalveluksen merkityksen. 

Kotiutusjuhlassa palkittiin kiitettävästi suoriutuneita 
varusmiehiä. Tampereen Reserviläisten plaketin 347 vrk 
palvelleille sai alikersantti Sulo Mäki ja 165 vrk palvelleille 
korpr Anton Bright. Kuva: Sirkka Ojala.

Kontti Valmennuskeskus on 
Tampereella Turtolan liike-
keskuksessa sijaitseva kunto-
sali. Kehittävää treeniä omien 
tavoitteiden mukaan: voimaa, 
kestävyyttä, liikkuvuutta, 
kehonhallintaa… Ei mitään 

jumppailua vaan kunnon treeniä oma taso huomioiden. 
Vähän niin kuin olisi kavereiden kanssa salilla mutta 
koutsi ohjeistaa kaiken: alkulämmöt, tekniikat kuntoon, 
sopivat painot, oikea vauhti… Varmasti osuu maaliin, ei 
tarvitse kuin tulla paikalle ja hikoilla. 

Reserviläisliiton kortilla kuukausijäsenyyksistä -10%. 
Jos saadaan yli kymmenen hengen porukka kasaan. 

Kontti tarjoaa liittymismaksun ilmaiseksi ja järjestää 
oman aloituskurssin. 

Lisätiedot: 
konttivalmennuskeskus.fi, 
mikko.myllymaki@konttivalmennuskeskus.fi.

Jäsenetu kuntosalille K
uva: Instagram

, K
ontti Valm

ennuskeskus.
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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,  
timoteimx@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 Reserviläiset ry (TRES) on 
Suomen suurin reserviläisyhdistys. Jäsen-
määrä 2022 on noin 1700. Yhdistys on Re-
serviläisliiton ja Pirkanmaan Reserviläis-
piirin jäsen.  

Toimisto
Jäsenasioita ja yhdistyksen hallintoa var-
ten on oma toimisto osoitteessa Väinölän-
katu 2, Tampere. Toimisto on avoinna tiis-
taina ja keskiviikkona klo 10-13 ja torstaina 
klo 15-18. Toiminnanjohtajan puhelinnumero 
on 044 512 4477 ja sähköposti 
toimisto@tampereenreservilaiset.fi.

Toiminta
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosittain 
kevät- ja syyskokoukseen, joissa kokous-
asioiden lisäksi on ajankohtainen esitel-
mä tai muuta ohjelmaa. Yhdistyksen käy-
tännön asioista päättää hallitus, joka hei-
näkuuta lukuunottamatta kokoontuu kuu-
kausittain. 

Yhdistyksen toiminta tapahtuu osas-
toissa, joilla kullakin on oma budjetti ja 
vastuuhenkilönsä. 

Sillanpää-maja
Yhdistys on vuonna 1993 hankkinut toi-
mintaansa varten majan Kangasalta, Ma-
talajärven rannalta, noin 30 km ajomat-
kan päässä Tampereen keskustasta. Maja 
on rakennettu 1947 ja sitä on talkoilla 
vuosittain kunnostettu. Pihapiirissä on 
grillimaja ja kaksi kompostoivaa käymä-
lää sekä sauna ja laituri järven rannas-
sa. Yhdistyksen jäsenet voivat korvausta 
vastaan käyttää majaa yksityistilaisuuk-
siinsa.

Ampumaosasto
Yhdistyksen ampumaosasto tuottaa eri-
laisia ampumatapahtumia, joissa jäsen-
ten on mahdollista harjoitella ja kehittää 
ampumataitoaan. Yhdistyksellä on käy-
tössä kalustoa, jolla jäsenet pääsevät al-
kuun harrastuksessaan. Ampumatoiminta 
keskittyy Satakunnan lennoston ampuma-
radalle ja Osmonkallion väestönsuojan 
ampumaradalle. Alkuun ampumaharrastuk-
sessa pääsee hankkimalla kuulosuojaimet, 
suojalasit ja ampumapäiväkirjan sekä ot-
tamalla yhteyttä joko 
tres.ampumaosasto@gmail.com tai 
tres.asevastaavat@gmail.com

Droneosasto
Osasto perustettu 2020 alussa tavoittee-
na tarjota jäsenille tietoutta miehittämät-
tömästä ilmailusta

Viime vuosina miehittämättömän ilmai-
lun merkitys on ollut merkittävässä kas-
vussa sodankäynnin myötä. Myös aihee-

seen liittyvä lainsäädäntö on suuressa 
murroksessa siviili-ilmailun kannalta.

Tavoitteena on kerätä aiheesta kiinnos-
tuneet jäsenet mukaan osaston toimin-
taan ja järjestää käytännön tapahtumia. 
Osasto ja sen toiminta muotoutuu sellai-
seksi kuin osaston toimintaan osallistuvat 
aktiivit haluavat, joten lähde rohkeasti 
mukaan!

Liikuntaosasto
Liikuntajaosto keskittyy ”siviililiikun-
taan”, eli osastot ”pihka & ruuti” ovat 
muiden osastojen hoidettavina (maasto & 
ammunta). Teemme läheistä yhteistyötä 
TamRU:n liikuntatoimen kanssa. 

TRES on tehnyt jäsenetuhintaisia sopi-
muksia kuntosalien käytöstä. Tavoitteena 
on kannustaa jäsenistöä liikunnan harras-
tamiseen sen eri muodoissa.

Lippu- ja kunniavartio-osasto
Lippu- ja kunniavartio-osasto huoleh-
tii yhdistyksen osallistumisista eri tilai-
suuksien lippu- ja kunniavartiotehtäviin 
ja resursoi tarvittavat henkilöt, liput 
sekä muut varusteet. Tilaisuudet liitty-
vät valtakunnallisiin tai paikallisiin juh-
latilaisuuksiin ja maanpuolustustapah-
tumiin.

Lippu- ja kunniavartio-osaston tehtä-
vät ovat tärkeä ulospäin näkyvä osa yh-
distyksemme toiminnasta ja se luo julki-
suuskuvaa niin yhdistyksestämme kuin 
reserviläistoiminnasta yleensäkin.

Tilaisuuksissa Lippu- ja kunniavar-
tio-osasto asettaa Suomen lipun kanta-
jan airueineen sekä tarvittavan määrän 
lipunkantajia lippulinnaan veteraani-, 
yhdistys- ja piirilipuille.

Tehtävät ovat reserviläisen kunnia-
tehtäviä, jotka soveltuvat kaikille asiasta 
kiinnostuneille henkilöille. Tehtäviin an-
netaan tapahtumakohtainen käytännön 
perehdytys, joten erityisiä osaamisvaati-
muksia ei ennakolta tarvita. 

Tampereen  
Kansalaisjuhlatoimikunta
Koordinoi tilaisuuksien järjestelyjä Tam-
pereella, ja pitää yhteyttä tapahtumien 
sidosryhmiin (Puolustusvoimat, Tampe-
reen kaupunki, Reserviläisjärjestöt, seu-
rakunnat).

Yhdistyksen hallintovastuu on tällä het-
kellä Tampereen Reserviläiset ry:llä

Maasto-osasto
Maasto-osasto järjestää tiiviissä yhteis-
toiminnassa muiden toimijoiden kanssa 
erilaisia maastotapahtumia. Esimerkiksi 
vuosittain järjestetty Kevätyön Koukkaus 
-jotos. MPK:n Henkiinjäämiskurssi ja RE-

SUL:in syys- ja talvijotos. Tavoitteena on 
harjoitella reserviläisen maastotaitoja ja 
maastossa liikkumista kaikkina vuoden- ja 
vuorokaudenaikoina. 

Viestiosasto
Yhteistyötahoina on Pirkanmaan Viesti-
kilta, TamRU:n viestiosasto, OI3V radioa-
matööriasema ja MPK. Järjestetään vies-
tiin liittyviä vierailuja ja osallistutaan pe-
rinneradiotapahtumiin omalla viestiase-
malla. Vuosittain toukokuun lopussa jär-
jestetään Viestimies-kilpailu. 

Vapaaehtoinen  
pelastuspalvelu Vapepa
Olemme osa Vapepan Tampereen paikal-
listoimikuntaa. Hälytyksiä on 5 -15 vuosit-
tain. Ne tulevat OHTO-järjestelmän kaut-
ta tekstiviesteinä, useimmiten iltaisin ja 
öisin. Reserviläisten Vapepa-osasto toi-
mii viranomaisten apuna, pääasiassa ka-
donneiden henkilöiden etsinnöissä. Ei eri-
koisvaatimuksia Miten mukaan? Käy Va-
pepan peruskurssi (4 h), kirjaudu sitten 
OHTO-järjestelmään.

Viestintä ja tiedottaminen
Tiedottaminen ja viestintä eivät ole yh-
distyksen päämääriä sinänsä, vaan teh-
tävänä on tukea yhdistyksen toimintaa 
ja tavoitteita. Viestinnän avulla tiedote-
taan jäsenille yhteisistä asioista, tehoste-
taan yhdessä tekemistä ja mikä tärkeintä; 
tehdään yhdistyksen toiminta näkyväksi. 
Viestintään sisältyy palautteen antaminen 
ja keskusteluyhteydet matalalla kynnyk-
sellä. 

Sisäinen tiedottaminen:
• tapahtumat jäsenille
• säännöllinen toiminta (eri toiminta- 

muodot)
• yhdistyksen yleiset kokoukset (henkilö-

valinnat ja päätökset)
• edunvalvonta ja jäsenedut

Ulkoinen tiedottaminen:
• toiminta tunnetuksi
• jäseneksi liittymismahdollisuudet
• kannanotot ajankohtaisiin asioihin
• yhdistyksen näkyvyys ja imago

Viestintäkanavina
• Facebook ja Instagram
• Sähköposti kohdennettuna tai  

kaikille sähköpostiosoitteisille
• internet sivut tres.fi
• Pirkanmaan Reserviläispiirin  

pirkanviesti.fi
• Resposti jäsenlehti 2 krt/v
• Pirkan Viesti piirilehti 4 krt/v 
• Reserviläinen lehti 8 krt/v

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY – 
aktiivista, vapaaehtoista  

maanpuolustustyötä yli 70 vuotta

mailto:toimisto@tampereenreservilaiset.fi
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RREESSEERRVVIILLÄÄIISSTTEENN  
EEDDUUTT  GGOOGGOO  
EEXXPPRREESSSS  --
KKUUNNTTOOSSAALLEEIILLLLEE
• Jäsenhinnat ja parhaat edut
• Ilmainen tutustuminen, 1 kerta/hlö

(norm. 10€)
• Jäsenhinta 18€/kk (norm. 29,90 €) –

Käytössäsi kaikki GOGO Express -kuntosalit
• Liittymismaksu 0€ 15.11. asti

(norm. 19,90€–29,90€)
• Tämän jälkeen liittyminen aina -50 %
• Edut koskevat myös samassa taloudessa

asuvia perheenjäseniä
• Halutessasi henkilökohtainen

kuntosaliohjaus 19,90€ (60min)

LINNAINMAA - LIELAHTI - PARTOLA - NOKIA
www.gogoexpress.fi

VARAA SILLANPÄÄ-MAJA KÄYTTÖÖSI!
TRES:in omistama Sillanpää-maja sijaitsee Kangasalan Suinulassa Matalajärven rannalla 30 km Tampereen Keskus-
torilta. TRES jäsenet voivat varata Sillanpää-majaa yksityistilaisuuksiin ja omaan käyttöön. Perus hintaan (85 €/vrk) 
sisältyy majan käyttömaksu enintään 10 käyttäjälle. Lisävieraista peritään 5 €/hlö/vrk. Käyttömaksu avainpanttei-
neen (50 €) maksetaan yhdistyksen tilille ennen avainten luovuttamista. Avainpantti sisältyy pankkisiirtoon ja  
maksetaan takaisin avainten palautuksen jälkeen. Jos maja on varaus hetkellä vapaana käyttöajan päättymisen    
klo 12.00 jälkeen, voi 40 € lisämaksusta jatkaa sopimusta vuorokauden vaihtumiseen asti.

Jos varaus perutaan 14–8 vrk ennen sovittua aikaa, peritään käyttömaksusta puolet. Jos varaus perutaan 7-0 
vrk ennen sovittua aikaa, peritään koko käyttömaksu. Varauksen siirto katsotaan peruutukseksi. Käyttäjä vastaa 
tilojen siivouksesta ja astioiden tiskaamisesta. Käytön yhteydessä syntyneet jätteet tulee viedä Haukijärventien 
varrella sijaitseviin jäteastioihin. Siivouksen laiminlyönnistä peritään 50 €/tunti + matkakulut.

Majan käyttäjän tulee tutustua majalla olevaan ohjekansioon. Majalla on tilaa enintään 60 henkilölle.  Majalla 
ovat käytettävissä majan avoinna olevat tilat, ulkokäymälät, sauna sekä polttopuut ja sähkö.  Majan keittiössä on 
jääkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni ja sähköliesi. Astioita on noin 60 henkilölle. Majalla ei ole 
kaivoa, joten juoma-/ruokavesi pitää tuoda tullessa. Saunassa käytetään järvivettä. Avotulen teko on sallittua 
vain  grillimajassa, metsäpalovaroituksen ulkopuolella myös grillipaikalla. Majan varaaminen toisen tahon käyt-
töön on kielletty.

Majalla on rajallinen määrä perustarvikkeita ja jokainen käyttäjä ei välttämättä aina muista ottaa kaikkea tarvit-
tavaa mukaan vieraillessaan majalla. Yhdistys kiittää ja kumartaa, jos käyttäjä lahjoittaa mukanaan tuomansa yli 
jääneet kertakäyttöastiat, wc-paperit, jne. majan käyttöön.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Tampereen Reserviläiset ry:lle majalla havaitsemistaan vioista tai puutteis-
ta ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Majalla tupakointi sisätiloissa on kielletty. 

Majan käyttöön liittyviä lisätietoja saa Tampereen Reserviläiset ry:n toimistosta  
toimistoaikana(ti, ke klo 10-13, to klo 15-18).

Talvikuukausina marraskuun alusta alkaen maja ei ole jäsenten käytössä. Hallituksen päätöksellä  
keväällä 2023 kevättalkoista ja majan käyttömahdollisuudesta tiedotetaan jäsenille.

KOKOUSKUTSU
Tampereen Reserviläiset ry:n

SYYSKOKOUS
Järjestetään 

keskiviikkona 19.10.2022  
klo 18.00 

.
Paikkana Ravintola Vaskitähti,  

Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere.

Ennen kokousta 
esitelmän pitää Seppo Heinola aiheesta  
Mannerheimin aatehistorialliset taustat.

Esitelmä on avoinna myös yleisölle.

Tampereen Reserviläiset ry:n  
sääntömääräiset syyskokousasiat

Huomionosoitukset

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Tervetuloa

Tampere 10.8.2022

 Tampereen Reserviläiset ry
Hallitus

 
Käyntiohje:  

Punatiilisen kerrostalon ja autohallin välistä  
piha-alueelle, josta G-portaaseen. 
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Kilpailija ja tuomari valmistautuvat rastin aloitukseen. Kuva: Ville Lahtinen.

Tampereen Reserviläisten TRES SRA 2-kilpailut

AM   UMAOSASTON  
KUULUMISIA
AM   UMAOSASTON  
KUULUMISIA

Toukokuussa 2022 järjestettiin sarjassaan 
toiset TRES SRA-kilpailut. Voidaan siis jo 
puhua perinteestä. Tälläkin kertaa kisaa-
maan ja toimitsemaan oli saapunut laaja 
joukko reserviläisiä ja joukossa oli myös 
useampi edelleen aktiivipalveluksessa 
oleva henkilö. Ratojen rakentelu aloitet-
tiin perjantaina 6.5. aamusta ja tällä ker-
taa ratoja saatiinkin rakentaa viime vuo-
teen verrattuna hieman aurinkoisemmas-
sa säässä, eikä sadetakkia juurikaan tar-
vittu. Varsinainen kilpailupäivä oli 7.6. 
Iltapäivällä saatiin hieman virkistäviä sa-
dekuuroja, mutta muuten kilpailussa saa-

tiin nauttia niin sanotusta reservin aurin-
gosta. 

Kaiken kaikkiaan rasteja rakennettiin 
kuusi kappaletta. Rasteista kaksi raken-
nettiin 25 m pistooliradalle. Rasteilla mi-
tattiin kilpailijan kykyä liikkua osoitetulla 
ampuma-alueella ja toisaalta ampua tar-
kasti pieniin maaleihin. Kilpailun johtaja 
oli löytänyt kisaajien päänvaivaksi osu-
maan reagoivia kumimaaleja, jotka osoit-
tautuivat melko haastaviksi kilpailijoille 
pienen kokonsa ja kiusallisesti asetetun Ei 
Ammuttava -taulun sijoittelusta johtuen. 

150 metrin kivääriradalla kokeiltiin jäl-

leen osumatarkkuutta hieman perintei-
semmälle matkalle ja pohdittiin, kuinka 
kiväärillä ammutaan eri asennoista ja pie-
nehköistä aukoista. Tällä radalla kerättiin 
myös oppitunteja siitä, miten äänenvai-
mennin voi hankaloittaa ammuntaa, jos 
tilaa on rajallisesti. Todettakoon, että va-
paasti värähtelevää piippua ei välttämät-
tä kannata tukea siten, että se on kiinni 
esteessä. 

300 metrin radalla mitattiin kilpailijoi-
den tarkka-ampujan taitoja ja todettiin 
monessakin tapauksessa, että raskaan ki-
väärin kanssa liikehdintä on raskasta ja 

paikanvaihto eri makuuampumapaikko-
jen välillä ei aina käykään niin sujuvasti. 

Hirviradalle ja Toimintamontulle raken-
neltiin hieman nopeampia rasteja, joita 
myös harrastajat joskus kutsuvat ”somo-
tus”-rasteiksi. Rasteilla ammuttiin läheltä 
ja melko suuri määrä laukauksia. Päänvai-
vaa aiheutti pohdinta siitä, että onko jär-
kevämpää ampua liikkeestä ja riskeerata 
hieman huonommat osumat, vai pysyä 
liikkeessä ja saada parempi aika. Paras 
ampuja oli toki jälleen sekä nopea, että 
tarkka. 

Kilpailu oli jälleen varsin onnistunut, 
kiitos siitä toimitsijoille ja kisaajille. Eri-
tyinen kiitos myös Satakunnan lennoston 
koulutusosastolle, jonka edustaja oli tuke-
massa kilpailun järjestelyjä - ja saatiinpa 
paikalle jopa PASI-vaunu hieman tunnel-
maa kohottamaan. Palkinnot oli sponso-
roitu Tampereen Reserviläisten paikalli-
sen yhteistyötahon, US Eagle Army Sho-
pin sekä Satakunnan lennoston puolesta. 
Palkinnot tuntuivat olevan voittajille var-
sin mieluisia, joskin voittajan on toki aina 
helppo hymyillä. 

Kilpailun ehdoton kohokohta oli Soti-
laskotiauton vierailu kilpailualueella. Jäl-
leen tuntui sotkumunkki ja kahvi maistu-
van reserviläisille, ja kyllä sitä niillä eväil-
lä jaksoikin taas jatkaa kisaa. Kiitokset siis 
myös Tampereen Sotilaskotiyhdistykselle 
ja Satakunnan lennoston sotilaskodille. 

Kilpailun johtaja: Aki Raitanen
Ratamestari: Ari Woivalin 

Ville Lahtinen
Ampumaosaston PJ

Kiväärirastilla piti tehdä päätös.  
Ampuako liikkeestä vai paikaltaan.  
Kuva: Tarmo Aalto 

Rastien rakentelua ennen varsinaista kisapäivää. Vihreät ympyrät ovat päänvaivaa 
aiheuttaneita osumaan reagoivia maaleja. Kuva: Ville Lahtinen.

Kuvassa vasemmalta oikealle. Ville Lahtinen TRES ampumaosaston pj, Ari Woivalin 
ratamestari, Satakunnan lennoston koulutusosaston edustaja ja Aki Raitanen kilpai-
lun johtaja.

Sotilaskotiauton eväät maistuivat kilpailijoille. Kuva: Ville Lahtinen.
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Kolme TRES

Kilpailija Sarja Yhdistys RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa RA3 RA4 yht. napa Parasta Mestaruus

1. alik Eteläniemi Petri H TRES 99 90 189 5 97 90 187 3 0 97 84 181 6 0 557 -
2. kers Kivelä Timo H TRES 98 85 183 5 97 86 183 5 97 86 183 5 0 98 90 188 8 554 1.
3. ylivääp Nikkanen Pasi H TRES 92 82 174 0 91 89 180 3 95 87 182 3 93 88 181 2 0 543 -
4. kers Niittymies Arttu H TRES 93 85 178 1 95 76 171 5 98 83 181 7 0 98 81 179 3 538 3.
5. alik Tölli Jani H TRES 96 83 179 4 93 70 163 1 95 76 171 3 97 75 172 6 88 78 166 0 522 6.
6. korpr Paakkunainen Kristian H TRES 89 84 173 0 93 82 175 1 85 79 164 1 88 83 171 2 87 84 171 2 519 4.
7. kers Einola Mikko H LemRes 89 79 168 1 90 85 175 3 0 91 81 172 0 88 80 168 0 515 -
8. vääp Moijanen Juha H60 TRES 97 68 165 2 96 76 172 3 92 60 152 0 95 63 158 1 98 75 173 6 510 1. (H60)
9. ratsum Santasalo Heikki H TRES 0 92 78 170 0 94 65 159 2 0 93 87 180 1 509 2.

10. korpr Bergström John H TRES 94 66 160 3 91 71 162 2 92 61 153 2 94 77 171 2 94 61 155 2 493 9.
11. alik Hirvonen Jari H TRES 0 80 81 161 1 87 73 160 0 88 70 158 2 94 74 168 6 489 5.
12. stm Helenius Markku H60 TRES 94 70 164 3 90 74 164 1 85 58 143 1 92 67 159 1 85 71 156 0 487 2. (H60)
13. korpr Hauki Hannu H TRES 75 71 146 1 90 68 158 2 88 82 170 0 89 67 156 1 85 64 149 1 484 11.
14. alik Peltonen Jaakko H TRES 91 50 141 0 86 78 164 0 86 60 146 0 89 76 165 2 0 475 -
15. korpr Kallio Jouko H TRES 67 79 146 0 90 60 150 1 88 67 155 1 84 75 159 0 89 71 160 0 474 7.
16. alik Sävilahti Mikko H TRES 64 65 129 0 90 56 146 3 0 90 80 170 0 91 59 150 0 466 10.
17. ylim Immonen Henry H TRES 92 56 148 3 83 72 155 1 93 67 160 3 91 36 127 0 91 53 144 2 463 12.
18. kapt Kivijärvi Rauno H60 TamRU 77 60 137 0 82 53 135 2 84 67 151 1 87 56 143 1 82 69 151 2 445 -
19. tkm Leinonen Janne H TRES 0 71 63 134 1 85 57 142 0 70 61 131 0 87 32 119 0 407 16.
20. vm Immonen Jani H TRES 80 43 123 0 87 57 144 0 80 46 126 0 0 0 393 -
21. kers Reinola Janne H TRES 89 21 110 0 0 89 42 131 3 0 90 34 124 1 365 15.
22. ltstm Honko Harri H TRES 78 71 149 3 0 88 74 162 2 0 0 311 -
23. ylik Parkkinen Teemu H TRES 0 0 0 85 65 150 2 92 67 159 3 309 8.
24. tkm Syvänen Lauri H TRES 0 0 81 61 142 1 0 84 60 144 1 286 13.
25. kers Prokki Jonathan H TRES 81 62 143 0 0 0 88 49 137 0 0 280 -
26. kers Nopri Marko H TRES 0 0 79 42 121 1 0 79 55 134 0 255 14.
27. kers Kivijärvi Kari H60 VamRes 61 22 83 0 0 0 65 40 105 0 0 188 -
28. stm Heikkilä Reijo H VamRes 0 98 87 185 5 0 0 0 185 -
29. vääp Raitanen Aki H TRES 0 0 94 78 172 2 0 0 172 -
30. astm Lehtinen Mikael H TRES 95 61 156 0 0 0 0 0 156 -
31. kers Kujala Tuomas H TRES 0 0 0 94 61 155 2 0 155 -
32. kers K Janne H TRES 0 90 62 152 2 0 0 0 152 -
33. psj Lindroos Atte H TRES 0 72 37 109 0 0 0 0 109 -

11.5. 15.6. 20.7. 17.8. 7.9.

LOPPUTULOKSET
 RA-CUP 2022 – Tampereen Reserviläiset ry - RA3 & RA4

Kuinka kauan olet harrastanut ammuntaa?
- Sain jo nuorena – olisiko ollut 11-vuotiaana – kipinän ja 
valmennusta ammuntaan enoltani, joka on pitkän linjan 
ammunnan harrastaja. Radalla aloitin pistooliammunnan 
1990-1991 aikoihin, jolloin liityin Pohjois-Hämeen Ampu-
jiin, harrastaen muutaman vuoden ajan pienoispistoo-
lilajeja. 1991 hankin (rinnakkaisluvalla) ensimmäiseksi 
omaksi aseeksi pienoiskiväärin. Seuraavaksi hankin puo-
larihaulikon 1993, kun olin suorittanut metsästyskortin. 
Sitten harrastin ammuntaa lähinnä metsästyksen ja pie-
noiskiväärillä tarkkuusammunnan parissa. Palasin aktiivi-
semmin ammuntaharrastuksen pariin 2013, jonka jälkeen 
liityin myös TRESiin. Liityin mukaan myös ampumaosas-
ton toimintaan, jonka sihteerinä olen toiminut jo vuosia. 
Eli harrastus alkoi yli 30v sitten... eikä alkanut ”normaalil-
la” tavalla ilma-aseiden kautta, vaan aloitin suoraan ruu-
tiaseilla. Hyvä asia oli se, että kun tuli jo pentuna ammut-
tua kaikella mahdollisella .22 LR ja Magnum .44 käsiasei-
den väliltä, ja pitkien puolella piekkarista magnumtäytei-
siin, ei missään vaiheessa tullut mitään rekyylikammoa. 

Mikä on sinun pääampumalajisi?
- Olen pyrkinyt harrastamaan ammuntaa monipuolisesti, 
mutta ykkösenä ovat selkeästi olleet pistoolilajit. Niistä 
pidän pikapistoolia (eli ”25 m pika-ammuntaa”) omimpa-
na lajinani. Reserviläistoimintaan liityttyäni olen kisan-
nut piiritasolla molemmissa pienoispistoolilajeissa, jos-
kus isopistoolissa ja vuosittain RA-cupissa. Treenaami-
nen on jäänyt kiireiden vuoksi aivan liian vähälle, mutta 
kisoihin olen pyrkinyt osallistumaan aina kun mahdollis-
ta. SRA tuli mukaan hyvin pian reserviläistoimintaan liit-
tymisen jälkeen, suoritin SRA-kurssin keväällä 2016. Sii-

Kuva: Aki Raitanen

HENKILÖESITTELY: 

Hannu Hauki Resposti-lehden haastateltavana
nä lajissa olen toistaiseksi kilpaillut vain yhdistyksemme 
omissa kilpailuissa.

Mikä ja missä lajissa on sinun  
paras ampumasaavutuksesi?
- Jaa-a. Itsensä kanssa tässä lähinnä kilpailee, tuloskehi-
tystä toivoen. Kisakavereina löytyy yhdistyksemmekin 
SRA-kisoissa MM-tasoa, ja RA-cupissakin SM-tasolla kil-
pailevia. Aika vaatimattomia ovat omat kisatulokset ol-
leet kaikkiaan, vaikka joskus onkin saattanut mitalisijaan 
omassa sarjassaan yltää. Pikapistoolin piirimestaruuski-
sojen paras tulos on tainnut olla 516/600, eli parantami-
sen varaa on kyllä. RA-cupin tuloksissa sijoitun tyypilli-
sesti keskivaiheille. SRA-puolella mieleen jäi se, että on-
nistuin TRESin (ja samalla itselle) ensimmäisissä SRA-ki-
soissa hyvään tulokseen 300 m rastilla omalla AR:llä, 
vaikka pyssyssä oli surkeahko ”satasen kiikari” ja koke-
musta pitkän matkan ammunnasta oli hyvin vähän: osu-
mapisteissä sijoitus oli 4/62, rastipisteissä hitaan suori-
tuksen vuoksi sijoitus oli kuitenkin vasta 13. Mieleenpai-
nuvin ampumakokemus oli saada testata huipputason 
STi:tä - tulos 49/50.

Olet TRESn hallituksessa,  
mikä on sinun tehtäväsi siellä?
- Minut valittiin hallitukseen viitisen vuotta sitten. Tämä 
oli luonnollinen jatkumo ampumaosastossa toimimiselle. 
Olen hallituksessa Ampumaosaston pj:n lisäksi ammun-
tatoiminnan edustajana ja lisäksi olen yhdistyksen vara-
sihteeri, yksi yhdistyksen tiedottajista, yksi majamme va-
raisännistä sekä piirihallituksessa varajäsenenä. Autoin 
myös käynnistelemään yhdistyksen droneosastoa.

Mitä kaikkea reserviläistoimintaa harrastat?
- Ammunnan, majaisännän talkoohommien sekä tiedo-
tus- ja hallitustoiminnan ohella vapaa-aika ei valitetta-
vasti salli juuri muuta. Usein meinaa tulla kiire ehtiä hoi-
taa kaikkia nykyisiäkään tehtäviä ajallaan, joten eiköhän 
niissä ole riittämiin. Ammunnan osalta pitäisi ehtiä käy-
mään treenaamassa nykyistä useammin. Reserviläispäi-
viin ja muille MPK:n soveltuville kursseille sekä RESULin 
etämarsseille pyrin osallistumaan tilanteen salliessa.

Tutustu Ampumaosaston nettisivuihin osoitteessa tres.fi. Sivulta löytyy muun muassa Ampumaosaston tapahtumakalenteri  
sekä linkki sivulta aukeavaan ”ampumaharrastusta aloittavalle koottuun tietopakettiin”. 
Kysymykset TRES ampumatoiminnasta sähköpostitse osoitteeseen: tres.ampumaosasto@gmail.comtres.fi 
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APULIAAN – ITALIAN SAAPPAAN KORKOON 26.4. – 3.5.2023APULIAAN – ITALIAN SAAPPAAN KORKOON 26.4. – 3.5.2023
Apulian maakunta muodostuu laajoista tasankoalueista ja kumpuilevista kukkuloista. Se on Italian vilja-aitta ja tuottaa suuret määrät niin viiniä 
kuin oliiviöljyäkin. Täällä tyyni kristallinkirkas Joonianmeri kohtaa syvänsinisen Adrianmeren. Maakunnan tunnusomaisin alue on Garganon nie-
mimaa, joka työntyy Adrianmereen kuin Italian saappaan kannus. 

Ken haluaa matkata historian halki, on valinnut oikean kohteen lähtiessään Apuliaan. Se tarjoaa upeita kohteita ja menneisyys ulottuu esihisto-
riallisista ajoista normannikeisarien aikaan sekä renessanssin ja barokin loistokaudelle. Tämän päivän Apulia on sekoitus luontoa sekä ihmisen 
käden jälkiä. Kauniit hiekkarannat, jylhät kivirannat, tasangoilla kasvavat oliivipuut, luonnonsuojelualueet, suuret satamat ja pienet kalastaja-
kylät. Apuliassa on linnoja, arvokkaita kirkkoja ja antiikin raunioita ja ne kaikki ovat vielä koskemattomia sekä sivussa massaturismin reiteiltä. 
Oppaana ja matkanjohtajana toimii FT Liisa Väisänen.

Alustava matkaohjelma:

26.4. KE ALBEROBELLO
Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla.
Klo 12:55 Lähtö Lufthansan reit-
tilennolla Helsingistä Münche-
niin, ja jatkolento Bariin, jonne 
saavumme klo 17:30. Liisa Väisä-
nen on ryhmää vastassa lento-
asemalla. Bussikuljetus Albero-
belloon kestää noin tunnin. Saa-
puminen hotelliin, jossa majoi-
tumme viideksi yöksi.  
HOTELLI GRAND OLIMPO **** 
(paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee Alberobellos-
sa, vajaan vartin kävelymatkan 
päässä trulloalueesta. Illallinen 
hotellin ravintolassa.

27.4. TO ALBEROBELLO
Aamiainen. Päivän aikana tutus-
tumme Alberobellon historialli-
seen keskustaan jalkaisin. Näky-
mä onkin vaikuttava, sillä kau-
punki on kuuluisa trulleistaan, 
pyöreistä kalkkikivistä raken-
netuista taloistaan. Kierroksel-
la poikkeamme trullikirkkoon. 
Alberobellon trullitalot ovat 
Unescon maailmanperintökoh-
de. Päivällä aikaa lounastaa. Ilta-
päivällä vapaata aikaa. Illallinen 
paikallisessa ravintolassa.

28.4. PE MATERA 
Aamiainen. Teemme päiväret-
ken kuuluisaan Materan luola-
kaupunkiin. Kaupungin osittain 
kallioon hakatut asumukset kuu-
luvat myös Unescon maailman-
perintölistalle. Kaupungin ainut-
laatuinen arkkitehtuuri ymmär-
rettiin suojella ja vanhoista luo-
la-asumuksista on syntynyt mm. 
majataloja, ravintoloita, artesaa-
nien liikkeitä ja yksityishuviloita. 
Matera oli vuoden 2019 kulttuu-
ripääkaupunki.  Kierroksen aika-
na käymme luola-asumuksessa 
sekä luolakirkossa. Aikaa välipa-

MaSa Group

lalle/lounaalle. Paluu takaisin Al-
berobelloon ja illallinen paikalli-
sessa ravintolassa.

29.4. LA LOCOROTONDO, 
OSTUNI JA TARANTO 

Aamiaisen jälkeen lähdemme 
bussilla kohti rannikkoa. Mat-
ka vie ensin Locorotondoon eli 
pyöreään kaupunkiin, jossa py-
sähdymme ja ihastelemme hie-
noja barokkirakennuksia. Mat-
ka jatkuu Ostunin valkeaan kau-
punkiin, jonka keskustassa on 
1400-luvulta peräisin oleva kirk-
ko. Puolen päivän aikaan ajam-
me Cantina Semeraron viinitilal-
le, jossa kuulemme perheyrityk-
sen viininvalmistuksesta. Tämän 
jälkeen maistelemme tilan viine-
jä tilan enotekassa. Maistiaiset 
koostuvat 6 eri viinistä ja näi-
hin sopivista ruokamaistiaisista; 
mm. leikkeleitä, juustoja, vihan-
neksia, foccaccia-leipää, pastaa 
jne. Maistiaiset vastaavat lou-
nasta.
Iltapäivällä jatkamme Tarantoon, 
vanhaan kreikkalaiskaupunkiin. 
Kaupunkia kutsutaan myös kah-
den meren kaupungiksi, sillä se 
sijaitsee maakaistaleella, joka ja-
kaa meren Mar Grandeksi ja Mar 
Piccoloksi. Tutustumiskierrok-
semme vie vanhaan keskustaan, 
jossa vierailemme San Pasquale 
Alcantarinin entisessä luostaris-
sa sijaitsevassa arkeologisessa 
museossa. Illaksi palaamme Al-
berobelloon. 

30.4. SU LECCE 
Aamiainen. Teemme kokopäivä-
retken taidekaupunki Lecceen. 
Tutustumiskierros kaupungin 
historiallisessa keskustassa, jota 
hallitsee runsasmuotoinen ba-
rokkityyli mm. Santa Crocen ba-
silikassa ja tuomiokirkossa. Vie-
railemme entisessä Santa Chia-

ran luostarissa sijaitsevassa 
MUST-museossa, jonka jälkeen 
jää aikaa myös ostoksiin. Paluu-
matkalla myöhäinen lounas maa-
tilamatkailuyrityksessä. Paluu-
matka takaisin Alberobelloon. 
Ilta vapaa. 

1.5. MA BARI
Aamiainen. Otamme matka-
tavarat mukaan ja lähdemme 
bussilla Bariin. Päivän aikana 
teemme kierroksen Barin van-
hassa keskustassa ja vierailem-
me Barin suojeluspyhimyksil-
le omistetussa Pyhän Nikola-
uksen katedraalissa. Majoittu-
minen Barissa kahdeksi yöksi.  
HOTELLI EXCELSIOR CONG-
RESSI **** (paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee 100 m päässä Ba-
rin ostosalueelta ja päärautatie-
asemalta. Vanhaan kaupunkiin on 
n. 1,5 km. Bussikuljetus illalliselle 
ja takaisin hotelliin. 

2.5. TI TRANI JA TEL 
DEL MONTE

Aamiaisen jälkeen suuntaam-
me retkelle Tranin ihastuttavaan 
keskiaikaiseen rantakaupunkiin. 
Aito eteläisen Italian tunnelma 
täyttää kaupungin kadut ja sata-
ma-alueen. Trani on tunnettu hy-
vistä kalaravintoloistaan. Oma-
toiminen lounas.
Iltapäivällä ajamme kukkulan 
päällä sijaitsevalle Castel del 
Monten linnalle. Tämä kahdek-
sankulmainen linna 1200-luvulta 
on Unescon maailmanperintö-
listalla. Sen rakennutti viimeinen 
normannihallitsija Fredrik II ja 
käytti sitä mm. metsästyslinna-
naan. Kukkulalta avautuvat mah-
tavat maisemat yli oliivi- ja viini-
viljelmien aina Joonianmerelle 
saakka. Paluu takaisin Bariin. Il-
lalla kuljetus läksiäisillalliselle ja 
takaisin hotelliin. 

3.5. KE
Aamiainen ja huoneiden luovu-
tus. 
klo 08:30 Kuljetus Barin lentoase-
malle ja lähtöselvitys.
klo 12:50 Lähtö Lufthansan reitti-
lennolla Müncheniin, ja jatkolen-
to Helsinkiin, jonne saavumme 
klo 19:00. 

Hinnat: vähintään 34 henkilöä 
1840 €/hlö/2hh, 30–33 henkilöä 
1895 €/hlö/2hh, 25–29 henkilöä 
1999 €/hlö/2hh, 20–24 henkilöä 
2220 €/hlö/2hh. 
Yhden hengen huoneen lisämak-
su 290 euroa.

Matkaan sisältyy:
• Lufthansan lennot Helsinki –  

München – Bari – München –
Helsinki turistiluokassa

• 23 kg ruumaan menevää mat-
katavaraa ja 8 kg käsimatkata-
varaa

• 5 yötä Alberobellossa ja 2 yötä 
Barissa aamiaisella

• matkaohjelman mukaiset kulje-
tukset ja sisäänpääsymaksut

• 1 lounas ja 5 illallista, joihin si-
sältyy vesi ja 1-2 lasia viiniä 

• viini- ja ruokamaistiaiset viini-
tilalla

• kuulokkeet koko matkan ajan
• suomenkielinen opastus Liisa 

Väisänen
• lentokenttäverot, paikalliset 

verot, tiemaksut, kulkuluvat ja 
arvonlisävero

Matkaan ei sisälly:
• matkavakuutus **suositel-

laan**
• juomarahat
• mahdolliset ravintoloiden ve-

loittamat lisämaksut erikois-
ruokavalioista

Turvallisten ja vastuullisten mat-
kojen järjestäminen on meille tär-

keää. Noudatamme matkoillam-
me viranomaismääräyksiä sekä 
terveys- ja turvallisuusohjeita. 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pi-
dätämme oikeuden ohjelman si-
sällön muuttamiseen force ma-
jeure tilanteissa. Matkan toteu-
tuminen edellyttää minimiosal-
listujamäärää. Matka ei sovellu 
liikuntarajoitteisille. 
 
Lisätiedot ja varaukset: 
Matti Salonen 
salosenmasa@gmail.com tai 
puh. 040 779 1420 

Ilmoittautumiset 15.12.2022 
mennessä. 
Ennakkomaksu 400 euroa mak-
settava 14.1.2023.
Loppumaksun eräpäivä on 
21.3.2023. 
Sitova sopimus syntyy, kun asi-
akas on maksanut ennakkomak-
sun. 

Mikäli matka peruutetaan 
• 1.2.2023 mennessä, veloite-

taan toimistokulut 100 euroa/
henkilö.

• 2.2.- 20.3.2023, veloitetaan va-
rausmaksu 400 euroa/henkilö.

• 21.3.-4.4.2023, veloitetaan 60% 
matkan hinnasta.

• 5.4.2023 tai sen jälkeen, veloi-
tetaan 95% matkan hinnasta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

15 vuotta ryhmämatkoja
Ryhmämatkatoimisto  
Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
Puh. 0440 477 070
info@resviaria.com
www.resviaria.com


