TamRUn senioreiden esitelmätilaisuudet, retket ja tapahtumat vuonna 2016
1. Toimitusjohtaja Matti Salosen esitelmä TamRu:n toimistolla 26.01.16 aiheena Suomen
turvallisuuspoliittiset muutokset ja uhkakuvat. Esitelmä oli hyvin mielenkiintoinen ja Matti
Salonen oli erittäin hyvin perehtynyt aiheeseen. Tilaisuuden lopuksi oli yhteinen lounas
Tammelantorin laidalla olevassa lounasravintolassa.
2. Ins maj Jukka Merikosken esitelmä aiheena ”Sotatekniset yllätykset, sinkoase ja sen toiminta
sekä psv:n uraaninuoliammus” Technopoliksen Enqvist-salissa. Tilaisuuden jälkeen nautimme
lounaan talon ravintolassa.
3. Maaliskuun lopulla saimme kuulla kiinnostavan esitelmän aiheena ”Mannerheimin terveys”.
Esitelmän pitäjänä oli TamRun pitkäaikainen aktiivijäsen Timo Mitrunen. Tilaisuus pidettiin
Technopoliksen Enqvist-salissa ja sen jälkeen nautimme perinteiseen tapaan yhteisen lounaan
talon ravintolassa.
4. Toukokuun alussa oli meillä ensimmäistä kertaa historiassa vuorossa nainen esitelmän
pitäjänä. DI ja entinen kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen piti esitelmän aiheena
”senioreiden terveen elämän edellytykset”. Luento oli kiinnostava ja kysymyksiäkin esitettiin
esitelmän lopuksi. Yhteinen lounas nautittiin tavan mukaisesti Technopoliksen ravintolassa.
5. 15.05.2016 otimme osaa Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynteihin ja seppelepartioihin
Kalevankankaan sankarihaudoilla.
6. Toukokuun lopulla 28.05 Seniorit olivat mukana Laukon kartanoon suunnatulla retkellä
Materiaalilaitoksen Esikunnan Killan kutsumana. Kaunis keväinen sää loi hyvät puitteet
onnistuneelle retkelle. Liisa Lagerstamin opastuskierros ja esitelmä Laukon kartanon
menneisyydestä ja nykypäivästä oli kaikkia kiinnostava. Kartanolla nautittu lounas täydensi
päivän.
7. Seniorit saivat kutsun Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ry:n järjestämälle kesäretkelle
Tuusulaan. retkellä oli kolme kohdetta: Tuusulan Lottamuseo, Ravintola ”Kerho” ja
Ilmatorjuntamuseo. Ruokailu ja kahvitukset maistuivat muun mielenkiintoisen ohjelman
lomassa. Retkellä oli mukana kymmenen seniorijäsentä.
8. Elokuun alussa 05.08.16 otimme osaa Haminassa järjestettyyn Tattoo ja RUL:n 85vuotistilaisuuksiin. Sää suosi retkeä, aurinko paistoi ja lämpötila oli miltei hellelukemissa.
Pääjuhla Maneesissa esitteli eri maiden sotilassoittokuntia ja oli mieleenpainuva. Hienoa
marssia ja mahtavaa soittoa. Tilaisuus oli viimeistä sijaa myöten myyty, katsojia oli 3000.
henkeä, antaen ansaitut suosionosoitukset eri maiden soittokunnille. Senioreita oli mukana iso
joukko, lukumäärä ei ole selvillä, koska osa joukosta kulki omilla autoilla. Antti Rantanen
hoiti yhteiskuljetuksen matkanjärjestelyt erittäin hienosti.
9. Senioreiden saunapäivä pidettiin Siivikkalan majalla tiistaina 06.09. Tarjolla oli kevyt lounas,
saunomista ja yhteislaulua Aulis Kalliomäen haitarin säestyksellä. Saunan jälkeen juotiin
kahvit ja pidettiin senioreiden vuosikokous.
10. Otimme osaa syyskuun 14. päivänä Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksen järjestämään
syysretkeen Turkuun, Heikkilään ja Pansioon. Tukikohdassa saimme tutustua kalustoon, mm.
miinanraivaaja-aluksiin päältä ja sisältä. Mielenkiintoisia kohteita.
11. Itsenäisyyspäivänä, joulukuun kuudentena olimme mukana Kalevankankaan sankarihaudoilla
kunniavartiossa ja seppelepartioissa sekä seppeleenlaskuissa.
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