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Hei yhdistyksemme jäsen!
Hyvää alkanutta vuotta 2020 kaikille.
Talven ja kevään toiminta on käynnistymässä. Toivottavasti tapahtumien tarjonnassa on sopivasti tietoa,
toimintaa ja virkistystä jokaiselle. Ilomielin otamme teiltä vastaan myös uusia ideoita. Edelleen muistutan,
että hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Kokoukseen voi tulla kuulemaan ajankohtaisista
yhdistyksen asioista, kehittämään ja ideoimaan toimintaamme. Kaikilla kokoukseen osallistujilla on
puheoikeus.
Yhdistyksen kotisivut ovat muutosvaiheessa ja ne uudistetaan kokonaan Reserviläisliiton uusien sivujen
myötäiseksi kevään kuluessa. Ylläpitäjien täytyy ensin saada lisäoppia siinä aiheessa. Sen vuoksi tällä
hetkellä ajankohtaisista tapahtumista löydät parhaiten tietoa Facebook-sivustoltamme. Tämän kirjeen
toisella sivulla on nyt tiedossa oleva koko kevään ohjelma, joten ilman internettiäkin pysyt ajan tasalla.
Kirjeen lopussa on yhteystietojamme. Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoa toiminnastamme.

KEVÄTKOKOUS 11.3.2020 Ravintola Vaskitähti, Hatanpään puistokuja 22, 33900 Tampere
Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30, kokousesitelmä klo 17, kevätkokous n. klo 18.30
Ennen kokousta saamme kuulla Mika Albertssonin esitelmän ”Sotilaan pitkä tie kotiin”. Albertsson on
osallistunut kentälle jääneiden sankarivainajien etsintöihin mm. Karjalan kannaksella ja Laatokan
Karjalassa. Hän on ollut mukana tuomassa lähes 300 sankarivainajaa Suomeen haudattavaksi.
Ainutlaatuisessa esitelmässä hän kertoo näistä etsintätöistä ja miten ne lopulta päättyvät, kun
vuosikymmenten epätietoisuus näiden sankarivainajien tarinassa tulee päätökseen. Albertsson on palkittu
vuonna 2016 Reserviläisliiton Vuoden Reserviläiseksi, ja hän on tehnyt uran rajavartiolaitoksen
palveluksessa. Tilaisuus on avoin kaikille Pirkan Viestin lukijoille. Ilmoittautumiset kahvitarjoilun ja tilojen
riittävyyden vuoksi 8.3. mennessä Tiina Kokkolalle: tiina.kokkola@sci.fi tai 040 7566 785. Kannattaa olla
nopea, sillä mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimintakertomus ja tiliasiat.
TERVETULOA!
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry
Hallitus

Toimintakalenteri
5.2. Hallituksen kokous klo 18 piiritoimistolla Väinölänkatu 2
8.2. Vapepan peruskurssi Tampere, järjestää piirin maastotoimikunta
19.2. Ensiapuilta klo 18 piiritoimistolla. Yhdistyksen omaa toimintaa, kouluttajana jäsenemme ja MPK:n kouluttaja
Ritva Nurmilo
7.3. Kartat ja koordinaatit -teemapäivä Tampere, järjestää piirin maastotoimikunta
11.3. Yhdistyksen kevätkokous ravintola Vaskitähti, Tampere (esitelmä klo 17, kokous klo 18.30)
14.-5.3. RESUL:n talvijotos Pirkkala, lisätiedot: mpk.fi
26.3. Reserviläispiirin kevätkokous
1.4. Hallituksen kokous klo 18 piiritoimistolla Väinölänkatu 2
14.4. Jotos-info, teemailta piiritoimistolla, järjestää piirin maastotoimikunta
18.4. Käytännön jotosharjoittelupäivä Siivikkalassa Ylöjärvellä, järjestää piirin maastotoimikunta
6.5. Hallituksen kokous klo 18 piiritoimistolla Väinölänkatu 2
8.-9.5. Kevätyön koukkaus Nokialla, järjestää piirin maastotoimikunta
6.6. Kesäyön marssi Tampereella
Pirkan Viestin verkkosivuilta löytyy paljon tietoa mm. piirin tapahtumista. Kurkkaa: pirkanviesti.fi

KESÄRETKI Pokrovan luostariin ja Hvitträskiin Kirkkonummelle la 13.6.
Varaa jo nyt tämä päivä yhdistyksen kesäretkelle. Pokrovassa voimme mennä ja kierrellä vapaasti sisällä ja
puutarhassa sekä osallistua borssikeittolounaalle. Sen jälkeen jatkamme Hvitträskiin. Kustannuksista,
kuljetuksesta ja tarkemmasta ohjelmasta tiedotamme lisää myöhemmin.
pokrova.fi
www.kansallismuseo.fi/fi/hvittraesk

Yhdistyksen eri tehtävissä:
Minna Jokela, puheenjohtaja, jäsenasiat (minna.jokela@kotikone.fi)
Tuire Miller, 1. varapuheenjohtaja, maastoasiat (tuire.miller@siirtoliikenne.fi
Lotta Nissi, 2. varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja (lotta.nissi@gmail.com)
Marke Sotavalta, hallituksen jäsen, maasto- ja ampuma-asiat (marke.sotavalta@gmail.com)
Anne-Leena Rapo, hallituksen jäsen, siivousrinki (anneleena.rapo@gmail.com)
Sirkka Ojala, hallituksen jäsen, tiedotus (Pirkan Viestin päätoimittaja) (sirkka.ojala@gmail.com)
Kristiina Lähteenmäki-Hein, hallituksen jäsen (lahteenmakihein@gmail.com)
Terhi Hakola, hallituksen jäsen, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja (hakolaterhi@gmail.com)
Tiina Kokkola, tiedotus (tiina.kokkola@sci.fi)
Hannele Heino, henkinen maanpuolustus (hanneleheino@kolumbus.fi)
Johanna Vuori, veteraanitoiminta (vuori.johanna@gmail.com)
Meidät löydät myös Facebookissa. Käyhän tykkäämässä
Reserviläisterveisin

Minna Jokela
puheenjohtaja

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry (TSRN ry)



Tervetuloa mukaan!

