
TAMRUN SENIORIEN HISTORIIKKI 5.4.2014 

Tampereen Suomalaisella Klubilla kokoontui 46 kerhon sotaveteraania 5. 

huhtikuuta 1974 keskustelemaan pitkään vireillä olleesta ajatuksesta perustaa 

kerhon sotaveteraaneille oma osasto. Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin, 
että oma osasto perustetaan. Asian edelleen kehittämiseksi valittiin väliaikainen 

toimikunta, johon tulivat maj Martti Siukosaari, maj Jukka Jokisalo, kapt Aimo 
Simola, ylil Bruuno Silekoski ja maj Paavo Ollinsaari. Toimikunta järjesti 

toukokuussa Siivikkalan majalla veteraanitilaisuuden, jossa ev Jouko Muttonen 
piti esitelmän ja ylil Bruuno Silekoski järjesti tehtävälenkin maastoon. 

 
   Martti Siukosaari                       Paavo Ollinsaari                           Bruuno Silekoski 

Toimikunta kutsui veteraanit osaston ensimmäiseen kokoukseen Ruotsalaiselle 

Klubille 15. lokakuuta 1974. Tällöin nimettiin varsinainen toimikunta hoitamaan 
osaston toimintaa. Toimikunnan esimieheksi valittiin inskomkapt Kauko Paatola, 

kirjuriksi maj Paavo Ollinsaari ja jäseniksi kapt Martti Sulander, maj Eero 
Mikkola, ylil Arvi Peltonen, maj Jukka Jokisalo, ltn Eino Turunen ja ylil Into 

Lehtinen. 

Veteraanien ohjelmaan ovat alusta asti kuuluneet perhelounaat esitelmineen 

sekä vierailut tamperelaisiin kohteisiin ja retket kauemmaksikin. Niin kauan kuin 

TAMRUn tiedotus hoidettiin kirjeillä, seniorit kokoontuivat toimistolle 
postitustalkoisiin. Postitustalkoot olivat myös taloudellista toimintaa, sillä niillä 

alennettiin kerhon mittavia postiliikenteen kuluja. 

Osastolla oli vuonna 1975 kaksi talkootilaisuutta, joista toisen aikana saatettiin 

alkuun Siivikkalan majan korsun rakennustyöt. Koska veteraaniosaston jäsenet 
olivat yleensä pitkäaikaisia kerhon jäseniä ja heillä oli runsaasti muistitietoa ja 

kokemusta, on osaston veteraanien apu ollut korvaamattoman arvokasta, kun 
on kerätty ja järjestelty Siivikkalan majan perinnehuoneita kuntoon.  

Veteraaneilla oli jo 1980-luvun alussa kerhon vilkkaimpiin kuuluva osasto. Sen 

jäsenmäärä oli vuoden 1983 alussa 333 eli noin kolmasosa kerhon koko 
jäsenmäärästä. Lounaille ja retkille saattoi osallistua jopa 50 henkilöä. 

Huolimatta siitä, että jäsenten ikä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oli 



vähintään 60 vuotta, osallistui veteraaneja kerhon kaikkiin tilaisuuksiin varsin 
runsaasti. Veteraaneilla oli myös aktiivista innostusta kerhon yleisiin asioihin ja 

toimintoihin, joita he olivat valmiit tukemaan. Tämä pitää paikkansa nykyisiinkin 
senioreihin.  

 
Vuonna 1993 Veteraanit suorittivat Esikuntajotoksen aloitteesta keräyksen, 

jonka tuloksena luovutettiin Eesti Kaitseliitin Tarton osastolle henkilöauto 
Polonez 1,5 litran moottorilla ja 4500 mk rahaa. Lahjoituksen veivät Tartoon 

Esikuntajotos ja seniorien kirjuri Ilmari Oula.  
 

Vuonna 2002 nousi keskusteluun ajatus löytää osastolle uusi nimi. 
Sotaveteraanien osuus jäsenistössä oli luonnollisista syistä vähentynyt. Suurin 

osa 60 vuotta täyttäneistä jäsenistä oli tehnyt elämäntyönsä siviilisektorilla 

eivätkä he kokeneet täyttävänsä veteraani-nimikkeen kriteereitä. Niinpä osasto 
päätti syyskokouksessaan 17.10.2002 ottaa nimekseen Tampereen 

Reserviupseerit ry:n seniorit.  
 

Huhtikuun 27. päivä kuului pitkään veteraaniosaston vuoden tärkeisiin päiviin. 
Osaston vastuulla oli kunniatehtävä, lipunnosto Hämeensillalla Kansallisen 

Veteraanipäivän aamuna tasan kello 8. Tämä monivuotinen kunniatehtävä 
päättyi vuoteen 2007 johtuen vapaaehtoisten lipunnostajien vähyydestä. 

 
Taloudellisten realiteettien pakosta Siivikkalan maja jouduttiin vuonna 2005 

myymään Senaatti-kiinteistöille MATLEn käyttöön. TAMRU on kuitenkin voinut 
sitä käyttää muutaman kerran vuodessa. Keväällä 2007 järjestettiin seniorien 

saunapäivä Siivikkalan majalla, jonne kutsuttiin erityisesti sotaveteraaneja. 
Vuodesta 2008 lähtien on majalla pidetty syksyisin saunapäivä ruokailun, 

saunomisen ja yhteislaulun merkeissä. Yhteislaulua säesti alkuun Tapio 

Savonen kitaralla ja parina viime vuonna Aulis Kalliomäki haitarilla.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Vuonna 2007 käynnistyi retkiyhteistyö Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen 
kanssa. Ensimmäinen yhteinen retki tehtiin huhtikuussa Porin Prikaatiin 

Säkylään.  
 

Vuonna 2009 toimintasuunnitelmaan 
otettiin asevelimajaprojekti, jonka vetäjänä 

toimi Erkki Aaltonen. Projektissa 
kartoitettiin aluksi reserviupseeri- ja 

reserviläispiirien majoja ja sitten myös 
sotaveteraanien ja sotainvalidien majoja. 

Kartoituksen tuloksena ilmestyi viime 
vuonna Erkki Aaltosen toimittama 324-

sivuinen matrikkeli Asevelimajat. 

  
Retkiä on tehty yleensä 1 - 3 kpl vuodessa, 

samoin lounas- ja esitelmätilaisuuksia on 
ollut 1 - 3 vuodessa. Myös retkiin on yleensä 

liittynyt lounas ja käyntikohteen esittely. 
Veteraanien ja seniorien retkiä on näihin 

päiviin mennessä ollut noin 120. Parhaissa 
kohteissa on käyty jopa neljä kertaa. 

Ulkomaan kohteita ovat olleet Budapest 
vuonna 1986, Viipuri 1993, Mauritzbergin 

linna Ruotsissa 1994 ja Tartto v. 2004. 
Tampereella on käyty ainakin 23:ssa 

kohteessa. Myös puolustusvoimien eri kohteissa on vierailtu runsaasti. 
 

 

 
KÄYNTIKOHTEITA TAMPEREELLA vuosi 
 

Aamulehti, Sarankulma   -81 
Naistenlahden voimalaitos  -82 

Varala    -83 
Eemil Aaltosen museo   -85, -06, -13 
TV2 Tohloppi (oma ja MPY)  -86, -07, -13 

VR uusi asetinlaite   -87 
Tampereen tietoverkko TTV  -87 

Yhdyspankki (vuosikokous)  -88 
Mediamuseo Rubriikki   -07 

Elisa Oy (vuosikokous)   -07 
Glaston Oy    -08 
Nordea Oyj (vuosikokous)  -08  

Vakoilumuseo   -09 
Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisimuseo  -10 

(MPY:n kanssa)   
TAYS (MPY:n kanssa)   -10 
Cargotec Oyj  Härmälä (vuosikokous) -10 

Otis Oy (vuosikokous)   -11 
Historiakierros ”Tampereen taistelut 1918”  -11  

(MPY:n kanssa)    
 
 



PUOLUSTUSVOIMIEN JOUKKO-OSASTOJA KÄYNTIKOHTEINA 
     
Suomenlinna   -92 

Santahamina ja Sotamuseo  -12 
Jääkäritykistörykmentti   -02 

Panssarirykmentti ja -museo  -83, -86, -11 
Tikkakoski IlmavVK   -87 
Jämin ilmatiedustelun lennokkilaivue  -02 

Keuruun Varuskunta      -76, -87, -89, -99, -10 
Korian Varuskunta   -77, -78, -80 

Niinisalo, Tykistöprikaati ym  -88, -92, -09 
Lahden Varuskunta   -84, -93 
SATLSTO Pirkkala   -10 

Porkkalan varuskunta   -91, -08 
Riihimäki Viestirykmentti ja viestimuseo -97, -12 

Säkylän varuskunta   -88, -07 
Lentotekniikkalaitos, Vuores  -06 
Ilmavoimien Materiaalilaitos  -13 

Millog Oy  Tampere   -09 
Saaristomeren merivartiosto Turku  -96 

Helsingin ilmatorjuntarykmentti, Tuusula -95 
PV-aluevarasto, Uusikylä  -00 

Puolustusvoimien tekninen tutkimuslaitos -06 

 
 
Vasen kuva 

Tarton sota-

museosta 

2004, 

oikealla kuva 

lentotekniik-

kalaitokselta 

Vuoreksessa 

2006 

 

 
 

              Seniorit kuuntelemassa Paavo Tennilän esitelmää 18.2.2010 



Seniorit Parolan Panssariprikaatissa 2011 

 
Kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä senioreiden edustajat ovat 

yleensä olleet mukana vuonna 1918 kaatuneiden vapaussoturien ja 
Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistokivelle seppeleen laskeneissa partioissa 

Kalevankankaan hautausmaalla.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Seppelpartio lähdössä Vapaussoturien muistokivelle Kalevankankaalla 

mukana sotilaskotisisarten, Vapaussodan Perinneyhdistyksen ja TAMRUn edustajat 

 



 
Veteraani- ja senioriosaston esimiehinä ovat toimineet:  

Komkapt Kauko Paatola 1974-1975, kapt Martti Sulander 1976-1981, kapt 
Oiva Halme 1982-1987, kapt Heimo Heinonen 1988-1994, ylil. Jouko Holmberg 

1995-2002, ltn Erkki Aaltonen 2003-2008 ja vänr Ilkka Mäntyvaara 2009-
2014. 

 
Kaikkia kirjureita ei ole mainittu toimintakertomuksissa, mutta kirjureina ovat 

toimineet ainakin seuraavat:  
Paavo Ollinsaari 1976-?, Ilmari Oula ?-2002, Heikki Rauhamäki 2003-2004, 

Kirre Polama 2005-2007, Ilkka Mäntyvaara 2008, Jorma Hautala 2009-2013 ja 
Pauli Määttänen 2014-. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

      Jouko Holmberg ja Ilmari Oula                          Jorma Hautala ja Erkki Aaltonen 

 

Lähteet: 
 

Pekka Ruusukallio: Vastuun vartiossa 1930-2000, Vammala 2000 
Erkki Aaltonen (toim): Tampereen Reserviupseerit ry 1930-2010, Historiikki 

vuosilta 2000-2010, Tampere 2010 
TAMRUn toimintakertomukset, TAMRUn arkisto 

 
Teksti: Ilkka Mäntyvaara 

Kuvat em. lähteistä ja kirjoittajan arkistosta 
 

 
 

 

     


